آموزش حرفه ای تولید محتوا
عنوان ویدیو

کاتالوگ دوره آموزشی

دوره آموزش تولید محتوا
 65رسفصل
احمد کلهری
پشتیباین
+
مدرک
+
کارآموزی

آنچه که یاد خواهید گرفت
پس از گذراندن این دوره تخصص های زیر را یاد خواهید گرفت :

مهارت های نوشنت و سئو برای وب
سایت ها

آزمون کارآموزی دور و نزدیک کاری
ات  1ماه

مهارت های تولید محتوای ویدیویی و
تصویری

پشتیباین حرفه ای به مدت  3ماه

ایده های کسب درآمد از شغل تولید محتوا

دریافت مدرک دیجیتایل دوره

فصل اول  :همه چیز راجب تولید محتوا
 oشآنایی با اهمیت تولید محتوا و شغل تولید کننده محتوا

 oچرا به تولید محتوا نیاز دایرم ؟
 oبرای تبدیل شدن به یک تولید کننده محتوای حرفه ای چه کنیم ؟

فصل دوم  :تولید محتوا برای وب
 oآشنایی با انواع محتوا در وب
 oاستراتژی های تولید محتوا
 oشناخت مخاطبان و نیازهای نآان
 oشآنایی با کلمه کلیدی
 oشناسایی محتوای ترند

 oآموزش کار با گوگل ترند برای شناسایی محتوای
محبوب در هر موضوعی

 oروش های تولید محتوای منتی
 oیپدا کردن منابع برای تولید محتوا
 oایده یابی برای تولید محتوا

 oآموزش جستجوی حرفه ای در وب
 oروش های جمع آیرو اطالعات

 oتولید محتوا با سایت های خارجی
 oتولید محتوای بازنویسی شده
 oتولید محتوا با شبکه های اجتماعی

 oروش های آفالین برای تولید محتوا

فصل سوم  :سئو محتوا برای وب
 oشآنایی با کلمه کلیدی

 oاسفتاده از سرتیترهای مناسب

 oدلیل اهمیت کلمه کلیدی

 oاسفتاده از لینک ها

 oیپدا کردن کلمات کلیدی پرجستجو

 oمجاورت کلید واژه ها

 oابزارهای کابرردی در کار با کلمات کلیدی

 oاولویت کلیدواژه ها

 oچک لیست ئسو محتوا برای گوگل
 oآموزش عنوان نویسی
 oنوشتن مقدمه ها

 oبهینه سازی محتوای تصویری و ویدیویی
 oچک لیست محتوای ئسو شده

فصل چهارم  :تولید محتوای مالتی مدیا
 oآموزش ساخت محتوای ویدیویی

 oانواع روش های ضبط ویدیو
 oوسایل موردنیاز برای ضبط ویدیو
 oآموزش تدوین ویدیو با با کماتیزا
 oضبط و ویرایش ویدیو
 oکاهش نویز صدای ویدیو

 oحذف پرده سبز و تغییر پشت زمینه ویدیو
 oآموزش ساخت یزرنویس و اتیم الین

 oآموزش تولید محتوای ویدیویی با پاورپوینت
 oآموزش کامل ویرایش ویدیو با گوشی ()In shot
 oآموزش ساخت استودیو خاگنی
 oآموزش فیلم برداری از محصوالت

فصل چهارم  :تولید محتوای مالتی مدیا
 oآموزش ساخت محتوای تصویری

 oآموزش یپدا کردن عکس از گوگل

 oآموزش ساخت اینفوگرافیک

 oمعرفی  50سایت دانلود عکس ()PDF

 oآموزش ساخت کاتب الکترونیکی با Word

 oآموزش طراحی کاور محتوا با فتوشاپ
 oآموزش ویرایش عکس با فتوشاپ
 oآموزش طراحی کاور محتوا با گوشی

 oآموزش طراحی عکس با پاورپوینت
 oآموزش طراحی پست های اینساتگرامی

 oآموزش عکسبرداری از محصوالت

فصل چهارم  :تولید محتوای مالتی مدیا
 oآموزش ساخت پادکست ها
 oتجهیزات الزم ساخت پادکست
 oروش های اصولی تمیرن هنجره برای گویندگی
 oآموزش ساخت پادکست در  6مرحله ساده

 oآموزش ویرایش پادکست با Audacity
 oآموزش ساخت ویدیو پادکست

فصل پنجم  :بازاریابی با تولید محتوا
 oبازایرابی با محتوا
 oبازایرابی شبکه های اجتماعی
 oبازایرابی موتورهای جستجوی
 oچگوگنی پولسازی با تولید محتوا
 oگرفتن پروژه برای تولید محتوا

 oمدت زمانی که محتوا برای ما تنیجه می دهد !
 oنحوه قیمت گذرای محتوا

 oاطالعات شرکت در کارآموزی دوره و پشتبیانی دوره

پیوست های دوره
 oنکات مهم در تولید محتوا (تجبریات)

 oشآنایی با محبوب تیرن محتوای وب فارسی

 oتولید محتوا برای فروشگاه های اینترتنی

 oکدهای مهم  Htmlدر تولید محتوا

 oتولید محتوای صفحه فرود
 oتولید محتوای مویزک
 oتولید محتوای گردشگری
 oتولید محتوای پرطرفدار
 oتولید محتوای مگا پست

 oطراحی قتویم تولید محتوا و رسم استراتژی تولید محتوا

دسترسی به دوره
برای دریافت این دوره آموزیش یم توانید ابتدا در سایت لرن اپریس عضو شوید .
پس از وارد شدن به حساب کاربری خود  ،وارد صفحه خرید و معریف دوره شده و پس از
پرداخت به فایل های دوره  ،پشتیباین  ،مدرک و آپدیت های بعدی آن دسرتیس پیدا کنید.

مشاهده صفحه مربوط به این دوره

