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 خود به تریبه و تر درست معنای واژه این ها، وبسایت توسعه و رشد با امروزه. محتوا هم باز و محتوا محتوا،

 .دباش می وب ِ تحت محتوای داریم، کنکاش رویَش کتاب این در که چهآن قطعا و. است گرفته

 خورد می چشم به کاربران نیازهای رفع جهت ناب محتوای به نیاز اجتماعی، های شبکه و ها سایت میان در

 .بود راهنما این نگارش اصلی دالیل از که

 .شده اثری درخور شان خوانندگان گرامی باشد سعی اما نیست اِشکال از خالی راستی به اثر این

 12۸۳ ژوئیه 3 پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 کیست؟ کتاب این مخاطب
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 سئو، متخصصان وبمسترها، این؛ بر عالوه. است شده نگاشته حرفه این یادگیری به مندان عالقه برای اثر این

 .روند می شمار به علم این مخاطبین جزو هم گرافیک و سایت طراحان

. باشد فهم لقاب مبتدی افراد برای تا شده تعریف نحوی به مطالب و نیست الزم شروع قبل خاصی نیاز پیش

 نیز باشد می حرفه این در ها توانایی توسعه جهت راهنمایی شامل که گری ای حرفه عنوان به بخشی همچنین

 .است گرفته قرار

 

 کلی تعریف

 .یافت توان می واژه این با رابطه در گوناگون مراجع از گوناگون تعاریف

 یا و ویدیو یا عکس و متن از ای مجموعه تولید و ایجاد علم از؛ است عبارت محتوا تولید اصولی، نظر از اما

 .سرگرمی و بازاریابی تبلیغات، آموزش، مثل؛ گوناگون مقاصد برای خصوصیب فایل

 

 محتوا تولید اهداف بررسی

 

 آموزش

 هستند؟ چه دنبال به اجتماعی های شبکه و اینترنت در مردم اغلب

 به کافیست فقط کند مشغول را ما مغز والیس اگر عصر این در! یادگیری است؛ ساده سوال این جواب

 .برسیم جواب به تا باشد اختیارمان در گوگل  و بینگ یاهو، :مثل جستجو موتور  یک و باشیم متصل اینترنت

 تولیدکنندگان مورد این در و هستند دادن آموزش برای خوبی بستر اجتماعی های شبکه و اینترنت بنابراین

 .زنند می را اول حرف ها آموزش این ایجاد در محتوا
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 بازاریابی و تبلیغات

 خدمات ارائه مخاطب، جذب خود، دادن نشان برای نوپا های۸ آپ اِستارت حتی و بزرگ های کمپانی اکثر

 .سازند عملی را خود 1استراتژی تا آورند می رو بازاریابی و تبلیغات به... و مردم به

 را اهدافش به سازمان رساندن و چینی استراتژی قدرت کسی هر که شود می شیرین جا این غصه بگویم باید

 نمونه و شهرت به بستگی امر این البته که شوند می خصوصیات این با شخصی نیازمند مشتریان و ندارد

 .بسپارند ما به را مسعولیت این و کرده حساب مان روی توانند می چقدر تا که دارد ما کارهای

 کمک نیز هستند محتوامحور و آنالین کاری   و  کسب صاحب که افرادی به معل این باال، موارد بر عالوه

 .کند می شایانی

 

 فروش

 زیادی افراد روزه هر بنابراین !گرفت خواهند و گرفته را فیزیکی کارهای و کسب جای کم کم دیگر ها سایت

 را آنالین مشتری کردن اعدمتق قدرت متنی هر آیا اما آورند، می رو آنالین کار و کسب اندازی راه سمت به

 متن همراه به نواز چشم تیتر یک و شویم کار به دست که ماست نوبت حال است، خیر پاسخ مطمعناً ؟دارد

 .شود خرید به ترغیب واقعا مشتری تا بسازیم محصول برای العاده فوق ای کلمه  222 توضیحات

 

 سرگرمی

 بینید می تفریحی های سایت و مجالت در که ییها داستان و فانتزی فان، مطالب سرگرمی؛ از منظور

 .باشد می

 .است خاص  و عام محتوای تولید بلکه نیست خاص محتوای تولید صرفاً هدف تعاریف این با

 

                                                           
1
 س و قدرتمندکسب و کارهای تازه تاسی 
2
 برنامه و نقشه هدفمند 
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 مزایا

 آن راجب آگاهانه تصمیم تا بشناسیم را ها آن باید اش یادگیری از قبل که دارد معایبی و مزایا شغلی هر

 .بگیریم

 .آن مضرات راجب بعدی  بخش در و کنم می صحبت شغل این های خوبی مورد در خشب این در ابتدا

 سودی خاطرش به هم و بگیریم یاد چیزی هم که دارد وجود راهی آیا اما هستیم، یادگیری دنبال ما از خیلی

 فرض دهیم؛ پاسخ را پرسش این مثال ذکر با بگذارید روشن، کمابیش چرایش و است بله جواب کنیم؟؟

 آن راجب کلمه 1222 میانگین بایستی  و داریم «سوئد کشور در کاریابی» عنوان با مطلبی نگارش قصد یدکن

 بیکران پهنای در و کرده شروع را خود پژوهش اینجا در! نداریم آن مورد در اطالعی هیچ اما بنویسیم،

 مان اطالعات به و شویم می مشغول کردن تحقیق به متفاوت های زبان با مختلف های سایت میان در اینترنت

 !زدیم نشان دو تیر یک یا ما که باشید شده متوجه بایستی اینجا تا. بنویسیم آن راجب بتوانیم تا افزاییم می

 .محتوا تولید کار جز نیست چیزی کار آن و گنجد، می کار یک در ثروت هم و علم هم که جاستاین

. کنند می کار ۹طبَرخَ صورت به و خانه در محتواسازها ٪۳2 که؛ است این حرفه این های مزیت از دیگر یکی

 پیش و بنشینیم خانه در که است این از تربه شغلی چه! شما کار محل شما خانه یعنی؛ کاری دور همین

 کنیم؟ کار خانواده

 نفع به نهایت در که کند می صفر را کار محل به آمد و رفت برای مالی و زمانی های هزینه از مورد این

 .شد خواهد تمام ودمانخ

 

 معایب

 قابل معایب این از توجهی قابل مقدار که باشد می ها شغل دیگر از ترکم شغل، این معایب بختانهخوش

 .کنم می بازگو تانبرای را شان ترینمهم ادامه در. هستند گیری پیش

                                                           
3
 متصل به اینترنت 
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 خود مپیوترکا نمایش  صفحه پشت را خود وقت بیشتر ما که است این محتوا  تولید مضرات از یکی

 قابل حدودی تا مشکل این اما شود، می ها چشم شدن ظعیف باعث مدت دراز در امر همین و گذرانیم می

 درصد جلوی واقع در که است مانیتور برای مضر های اشعه ضد فیلتر یک خرید آن روش و است گیری پیش

 به ابتال خطر و گیرد می را شود می ساتع تاپ لب و کامپیوتر گرنمایش از که مضری های اشعه از توجهی قابل

 .کند می کم را ها چشم شدن ضعیف

 و نشسته میز پشت را خود وقت بیشتر مجبوریم روز طول در ما! است تحرکی کم شغل این دیگر معایب از

 باشیم داشته دیگران به نسبت تریکم تحرک شود می باعث امر همین و کنیم کار کلید صفحه و وارهموش با

 .است موضعی های دردکمر و چاقی به ابتال آن نتیجه که یابد کاهش مان3 سممتابولی و

 از جلوگیری برای هستند، طورهمین هم عیوب این و دارد گیری پیش قابلیت مشکلی هر من عقیده به اما

 حرکات و زده قدم دقیقه 1/2 برای و شده بلند خود جای از ساعت ۸/1 هر کافیست؛ ها، بیماری این شیوع

 که است موجود بازار در انگشتان نرمش برای مخصوصی های حلقه این، بر عالوه! دهیم انجام کششی

 تریبیش سرعت با بدن در خون و باشند حرکت در ما های ماهیچه و مفاصل شده باعث آن از استفاده

 .یابد جریان

 در تریبیش لریکا سوختن باعث «روبوستا» نوع از اسپرسو قهوه فنجان یک کردن میل ها صبح چنینهم

 شدن چاق از امر این که دهد می افزایش را متابولیسم روبوستا قهوه در زیاد کافئین. شد خواهد عادی حالت

 .کرد خواهد جلوگیری

 

 

 

 

 کار به شروع

                                                           
4
 سوخت و ساز بدن 
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 های بخش در رو این از کنیم، مطالعه را شاخه هر نظری و عملی مباحث داریم قصد بعد به بخش این از

 ای مقدمه که دید خواهید تصویر با همراه در توضیحاتی محیط، با آشنایی نظر از افزار نرم آموزش مثل عملی

 خود برنامه در را کردن  تمرین ،افزار نرم تربه یادگیری برای بنابراین. روند می شمار به عملی کار برای

 .آورید دست به را نظر مورد نتیجه تا  بگنجانید

 

 

 

 محتوا استراتژی را سایت وب یک در محتوا بروزرسانی نحوه و گیریقرار روش نوع، اهداف، مجموعه به

 .گوییم می

 آن که شود می مدیریت و احداث مشخص برنامه یک با وکاری کسب یا سایتی هر دانیم می که طورهمان

 به آن از قسمتی که است مختلفی های بخش شامل سایت، یک پلن بیزینس. دارد نام 2پلن بیزینس برنامه

 .شود می مربوط بازاریابی و محتوا

                                                           
5
 نقشه ای که شامل اهداف و اطالعات مهم کسب و کار می شود. 



  
9  

 تولیدکنندگان و شده عمل وارد محوا استراتژیست نام به شخصی پلن، از قسمت این در ریزی برنامه برای  

 .کند می مدیریت را محتوا

 که دارد دهد می ارائه ها آن به سایتوب که خدماتی و مخاطبان دقیق شناخت به نیاز حوزه این در فعالیت

 هر آن طبق استراتژیست کافیست فقط و شود می درج 8کارآفرینی مشاورین توسط پلن، در ها این همه البته

 .کند مشخص را تیم وظیفه و بدهد سایتوب محتوای تولید تیمِ به کاملی برنامه باریک روز چند

 محسوب درجه ترفیع یک نوعی به که دارد سازی محتوا در بلندی تجربه به نیاز شغل این آوردن بدست

 .دشو می

 

 کار و کسب طرح بررسی اول، قدم

 بیرون را شوند می مربوط محتوا و مخاطبین با که نکاتی و نمود بررسی بایستی را طرح اول، مرحله در

 .کشید

 مختلف کارهای و کسب تعدد دلیل به هم آن و ندارد وجود پلن محتویات درج برای پایه قالب یک متعارفاً

 .است مختلف نگارش های روش و

 

 .بکشید بیرون پلن از را کرد وارد سطور این در توان می که اطالعاتی هر و کرده توجه زیر جدول به

                                                           
6
 ایجاد کسب و کاری جدید. 
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 اطالعات پردازش دوم، قدم

 ایجاد و پردازش به نیاز کار این که کنیم پیدا محتوا تولید برای نو های2 ایده خواهیم می بعد مرحله در

 .ودش می ایم آورده بدست که اطالعاتی میان ارتباط

 فکری بارش کنم می استفاده من که روشی اما کرد کشف ها داده به پرداختن برای توان می زیادی های روش

 .داد یاد ما به مان  فارسی معلم نگارش، زنگ که است چیزی همانند دقیقا دارد، نام

 .کنید توجه تصویر به 

                                                           
7
 فکر بکر برای ایجاد یا شروع کاری. 
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 آن دور و نویسیم می دایره یک در نهجداگا طور به را کردیم لیست قبل قالب در که محصولی و خدمت هر

 در محتوا یک ها واژه از کدام هر برای کنیم می سعی و نوشته را هستند مرتبط آن با که عناوینی یا ها واژه

 .بگیریم نظر

 

 نتایج گزینش سوم، قدم

 .شود مشخص شانبهترین  تا کنیم گزینش را ها آن بایستی شد، لیست مانهای  ایده که این از  پس

 .دهد می ما به را پلن با آهنگ هم نتیجه که است بخش همین قسمت، ترین مهم واقع در

 شوند؛ می زیر موارد شامل ترتیب به که بپرسیم ایده هر راجب سواالتی بایست می مرحله این از گذر برای 

 است؟ مخاطبین از دسته کدام برای دارد؟ پلن اهداف با ربطی چه چیست؟ محتوا این هدف

 .کنیم می بررسی را بعدی ایده و ریخته دور را ایده آن نیافتیم منطقی پاسخ هرکدام یبرا اگر

 ارجاع آخر، قدم

 جهت محتوا تولید تیم به نهایت در و انتخاب را کدام هر قالب کرد،  خواهیم لیست را ها ایده انتها، در

 .دهیم می ارائه سازی عملی
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 .گوییم می متنی محتوای را ندکن می لعهامط کاربران که مقاالتی و مطالب

 .شود می شناخته متی محتوا، قالب ترین رایج

 

 

 لحن دهی،  چهارچوب مثل؛ باشیم آشنا ها آن با بایستی متنی محتوای تولید در که هست، هایی مهارت

 .مطلب ویراستاری و صحیح نگارش نظر، مورد متن اساس بر مناسب

 

 

 دهی چهارچوب و قالب

 .شده درج زیر تصویر در که روند می شمار به مقاله یک ناپذیر جدایی اجزای جزو یجهنت و بدنه مقدمه،
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 که چهآن از کلی دید یک دارد دوست کند، می مطلب یک خواندن به شروع مخاطب وقتی دیگر؛ تعریفی به

 .بگوید بدرود را متن کلی خالصه یک با اتمام از پس و داشته بیند می ادامه در

 .است متن در ها آن از استفاده نبودن اِلزامی معنی به اند خورده عالمت قرمز نگر با که هایی بخش

  

 .بنویسیم( 6افزار سخت یابی عیب) خصوص، در مطلب یک است قرار که کنید فرض حال

 کنیم؟؟ بدنه نوشتن به شروع طورچ

 بعد و کشیده را نقشه تدااب کاری  هر از قبل کهاین یا کنیم؟ شروع را تایپ عملیات و نشسته اول همان آیا

 کنیم؟ شروع

 بر آن به دادن پروبال و متن نقشه کشیدن یعنی؛ دهی چهارچوب که شدیم متوجه تعاریف این با خوب،

 . نقشه اساس

 

 دهی چهارچوب های روش

 .داریم کاراین برای روش دو ما کلی طور به. است دهی چهارچوب به نوبت قالب، ویرایش از پس

 

                                                           
8
 برد و قطعات الکترونیکی. 
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 نموداری

 همین مثل است، مناسب دهند می توضیح را روند سرییک که آموزشی های متن برای معموالً شرو این

 .کتاب

 را نمودار کهاین از بعد و شود، می  رسم را کلی فرایند از نمودار یک ابتدا که؛ شود می انجام صورت این به و

 .شود می شروع نمودار آن اساس بر متن نوشتن شد، رسم جزئیات تمام با

 و آموزشی محتواهای تولید درست، و اصولی های روش از روش این که؛  شوم متذکر را نکته این ستیبای

 تا کنید دهی چهارچوب اساس همین بر را خود مطالب کنید سعی دهم، می پیشنهاد بنابراین است، جامع

 .بسازید نقص بدون و جامع محتوای  یک

 

 دهی تیتر

 .رود می شمار  به تاهکو متون برای آسان روش یک عنوان به

 تمام متن  های تیتر کهآن از پس و نوشته را متن اساسی تیترهای ما ابتدا که؛ است صورت این به کار روش

 .کنید می بیان را توضیحات ها تیتر برای شد،

( دارویی گیاهان) موضوع؛ با مطلبی نگارش قصد کنیم می فرض بزنم؛ مثال  یک هم قسمت این بگذارید

 استفاده، موارد عناوین؛ با را بعدی تیترهای و نوشته( کلی توضیح) عنوان با تیتری بایستی بتداا. داریم

متن  توانیم می و شده تمام ما دهی چهارچوب حال. بنویسیم را گیری نتیجه نهایت در و معایب و مزایا انواع،

 .کنیم نگارش راحتی  به را مان

 بدنه و شویم سردرگم کمی است ممکن و کنیم می عمل نمودار نبدو که؛ است این در کاراین بودن مبهم اما

 .کنیم گم را مطلب
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 را ها کمپانی گنی۳برندو  تبلیغات فروش، و بازاریابی اهداف؛ که مطالبی برای روش این از کنم می پیشنهاد

 انجام را دهی چهارچوب نموداری روش با فقط بلند، آموزشیِ مطالب برای و کنید استفاده تربیش دارند

 .دهید

 مناسب لحن

 طنزگونه؟ لحن متن فالن یا دارد، حماسی لحن متن فالن گویند می اید شنیده

 هم ها نوشته در زنیم، می حرف خاصی های لحن با مختلف مواقع در خود، روزمره ارتباطات در که طورهمان

 درک بهتر و شدن ندهخوا بهتر باعث زیرا است، الزامی شان  رعایت که هستند کردن درک قابل ها لحن

 .شود می مان  متن شدن

 است؟ بهتر لحنی چه

 .دارد متن آن تولید از ما هدف و جمله متن، موضوع به بستگی ها لحن از استفاده

 آن مثال بنویسیم، اطالعات فناوری شرکت یک برای بازاریابی هدف با متن یک است قرار کنید  تصور

 خود سایت در شخدمات دادن نشان برای اساس همین بر متنی اهدخو می و کند می ارائه را خدماتی شرکت

 کلمات با کرده سعی  و دهیم توسعه را متن کننده راضی و بخش اعتماد لحن یک با بایستی ما کند، منتشر

 !بلد کار طورنهمی و ایم، تجربه با خیلی ما که؛ بگوییم خواننده به را این

 بتوانید  اگر اما نیست ای ساده کار خاص لحنی تولید برای ماتکل از استفاده نحوه بخواهید، را راستش

 باشد، داشته را خود مناسب لحن هم و خودش خاص هارمونی هم که بچینید هم کنار نحوی به را ها واژه

  .شود می کیفیت و کمیت بین توازن دارای و انگیز شگفت محتوای یک شما نتیجه

 

 ویراستاری و صحیح نگارش

 .شود ۸2ویراستاری که است آن وقت شد، لحاظ آن اساسی نکات و تولید ما متن کهاین از بعد

                                                           
9
 هویت و شخصیت یک سازمان. 
10
 اهای متون را گویند.رفع اشکاالت و خط 
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 تا کنیم رعایت را ها  فاصله نیم با ها فاصله و بنویسیم امالیی غلط بدون را متن است بهتر ویراستاری از قبل

 .نباشیم ویراستاری برای زیادی وقت صرف به مجبور

 یا شوند، می شروع( می) با که یابید می هایی واژه بین بیشتر شوند می ادغام فاصله نیم با که کلماتی از بعضی

 ها. آن مثل؛ شوند می تمام( ها) با که کلماتی

 .شوند می تمام( ترین) و( ای) با که کلماتی از بعضی و

 ...و وزن سنگین گردان، آفتاب زبان، فارسی مثل؛ خاص کلماتی و

 پرسیدن با توانید می شوند، می شروع فاصله نیم با کلماتی چه دبدانی که هستید این دنبال به اگر کلی، طورب

 دهد نمی خاصی معنی( نویس «چی؟» برنامه) کلمه مثال برسید، جواب به کلمه مابین «کی؟» «چی؟» سوال

 آن بعدی واژه که است ای کلمه یک( مچی «چی؟» ساعت) کلمه اما هستیم فاصله نیم از استفاده به الزم پس

عالوه بر این استفاده از ویرگول برای مکث  .نیست فاصله نیم از استفاده به الزم پس شود می محسوب پاسخ

 و از پرانتز برای مشخص کردن چیزی را فراموش نکنید.

 

 عنوان تعریف و ایدئولوژی اساس بر متن انواع نگارش نحوه

 .شوند رعایت نگارش در هم ارکن در بایستی که دارد هایی پارامتر و ویژگی سرییک موضوعی هر با متنی هر

 تاثیر تا باشد شده نوشته اصولی باید صحیح، امالی و بِجا لحن بر عالوه خوب محتوای یک دیگر، بیانی به

 .کند عملی را نویسنده هدف و گذاشته را خودش نظر مورد

 این تابع که یهای ویژگی و کنیم می برسی هم با را فروش و بازاریابی آموزشی، محتوای؛ نوع سه ادامه در

 .بریم می نام را هستند موضوعات

 آموزشی متن

 صورت به علمی شاخه یک از را دانشی و مفاهیم که؛ است این آموزشی متن  یک ایدئولوژی همان یا هدف

 .برساند خواننده به اناخو و جامع دقیق،



  
17  

 سیربر را موضوع این اعمیق و نکنیم نوشتن به شروع متن هدف به ۸۸اجمالی کردن نگاه با تنها است تربه

 .کنیم

 و مهربانانه بودن، نقص بدون و کامل متن، بودن روان و سادگی چون؛ هایی ویژگی است بهتر باال تعریف با

 صورت در معتبر رفرنس و منبع داری و نظر همه از متن بودن اعتماد قابل دهنده، انتشار دادنِ نشان دلسوز

 .کنیم لحاظ محتوایی چنیناین در را نیاز

 است، موضوعی چه در مورد مقاله این که دهیم نشان کاربران به نویسیم می که مقاالتی ابتدای است تربه

 .آورند می دست به چیزی چه مقاله این مطالعه با و کنند مطالعه را مطلب این باید چرا

 .شخصی از قول نقل یا تجربه داستان، یک وجود از؛ عبارتند شوند می ما مقاله شدن جذاب باعث که نکاتی

 

 بازاریابی

 شناخته کاربران میان سازی اعتماد و مشتری جذب برای ها روش ترین مطرح از یکی محتوا بازاریابی

 تانبرای  بگذارید. شود می انجام روش این با هم محصوالت فروش و برندینگ عملیات این بر عالوه شود، می

 بزنم؛ مثال یک

 فروشگاهی سایت یک وارد مستقیماً ابتدا آیا دارید، آنالین صورت به موبایل گوشی خرید قصد کنید فرض

 از اطمینان از پس و کرده آغاز موبایل آن راجب را خود تحقیقات اینکه یا دهید؟ می انجام را خرید و شده

 کنید؟ می خریداری را آن محصول، بودن مناسب

 ای صفحه وارد جستجو از پس ها آن اغلب. کنند می تحقیق آن در مورد محصول خرید قبل مردم بیشتر

. دهد می هم را خرید پیشنهاد کاربر به انتها در و داده توضیح محصول آن راجب جامع کامال که شد خواهند

 .شود می گفته بازاریابی فیلم، یا مقاله یک در برند یک خدمات با ها آشنایی و خرید پیشنهادهای همین

 .است هایی ویژگی چه شامل بازاریابی هدف با محتوا یک ببینیم بیایید خوب بسیار

                                                           
11
 سطحی و خالصه. 
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 داشتند نیاز محصول یا برند به چقدر بفهمانند؛ کاربران به که است این محتواها چنین در مساله ترین مهم

 یا چرب های پوست برای کِرِم یافت، توان می ها داروخانه در را مثال ترین به. دانستند نمی وقت هیچ که

 اینکه تا روند می کار به فروش و جذب برای بیشتر ها گذاری نام گونه این... و معمولی های پوست برای کرم

 را وسیعی مخاطبین ممکن جای تا کنیم سعی که؛ است این من منظور اما. باشند داشته سزاییب تاثیر واقعا

 محصول، این که بقبوالنیم ها آن به و داده قرار هدف دهیم می انجام محتوا بازاریابی آن برای که چیزی به

 .است مفید هم شما برای خدمات یا برند

 خیلی بودن، دار خنده از؛ عبارتندباشند  کند می دنبال را بازاریابی اهداف که محتوا یک در نباید که نکاتی

 از محتوا ممکن جای تا است بهتر. ها مثال چنیناین از و بودن باورنکردنی بودن، آمیز توهین بودن، احساسی

 .باشد دور شوند می ارائه شدن ویروسی باعث که موضوعات این

 کرده آشنا برند و محصوالت با را کاربران ۸1محسوسنا کامال داریم؛ وظیفه محتوا بازاریابی در کلی طور به

 .کنیم تبدیل مشتری به و

 محصول فروش برای متن

 یک دارای عنوان، بر هعالو محصوالت اکثر که شد خواهید متوجه بزنید، فروشگاهی های سایت به سری اگر

 توضیح و رود می کار به محصول اجمالی شناخت برای اول نوع که هستند بلند توضیح یک و کوتاه توضیح

 .محصول کامل شناخت برای اصلی

 .هستند تبلیغاتی توضیحات این گفت توان نمی باال تعاریف با 

 کنیم؛ طی باید را مرحله سه محصوالت، برای محتوا ساخت در ما کلی صورت به

 .اصلی توضیحات و کوتاه توضیح دهی، عنوان

 توضیحات در و کرده اشاره سازنده کشور یا مارک اسم به محصول عنوان یا اسم انتخاب موقع کنید سعی

 از؛ آن بلند توضیحات برای چنینهم برتر های ویژگی کوتاه

                                                           
12
 غیر آشکار/نامعلوم 



  
19  

 کیفیت محصول، بودن عالی یا ترین به بودن، خاص بودن، مد بودن، دوام  با عالی، کارایی محصول، بودن زیبا

 .کنید استفاده( نیاز صورت در) فروش از بعد پشتیبانی مناسب، قیمت آن، ساخت در عالی متریال و

 نکاتی کنید، اضافه محصول توصیف بر عالوه ای اضافه توضیحات توانید می که هایی بخش و حاشیه در اما

 مثل؛

 خرید خاطر به مشتری بختیخوش دادن نشان قبلی، خریداران بودن راضی فروشنده، بودن اعتماد قابل

 .موارد چنیناین و آن داشتن با مشتری شدن خاص کارایی، به نسبت مشتری به دادن اطمینان محصول،

 .ندارد ضمانت به نیازی کیفیت با محصول بگویید؛ نداشت گارانتی محصول اگر

 این) بجای؛ محصول، بندی رنگ دادن نشان در مثال. اییدنم استفاده تربیش مثبت، های واژه از ها توصیف در

 رنگ سه در محصول این) بگویید؛ است تربه( شود می تولید طالیی و مشکی سفید، رنگ سه در محصول

 (.شود می تولید طالیی و مشکی سفید، طرفدار پر و محبوب

 خریداری را محصول تا دهکر وادار را مشتری هر که عالی توضیحات سرییک شما نتیجه خواهید می اگر

 خواهید می که محصولی برای تعاریفی چه ببینید و گذاشته مشتری جای به را خودتان است ربهت باشد، کند

 بروز باعث چون نکنید، روی زیاده محصول، توصیف در کهاین ترمهم و بشنوید؟ دارید دوست بخرید،

 .رساند می گیورشکست  مرز به را فروشگاه موضوع همین و شده مشتری در خوردن گول احساس

 نهایت در و کوتاه توضیحات شامل ب و عنوان شامل الف که. باشید داشته یاد به را پ ب الف: قاعده

 تجاوز واژه 222 از شما توضیحات باشید داشته توجه. است ای کلمه 222/222 توضیحات شامل هم پ حرف

 .ندارند طوالنی تتوضیحا خواندن به ای عالقه کاربران اکثر زیرا نکند

 

 سازی عنوان

 تولیدگر عهده به آن انتخاب که شود می داده نشان کاربران به عنوانی با جستجو، موتورهای در محتوایی هر

 .محتواست
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 شود استفاده صفات یا اعداد از ابتدا در است تربه اما ندارد وجود دهی عنوان برای ثابت فرمول یک اساساً

 ...و خرید برای ماشین بهترین یا موفقیت برای روش۸2: مثال

 .داد نخواهند نشان را این از تربیش جستجو موتورهای زیرا نکند، تجاوز کاراکتر 22 از عنوان لطفاً

 

 

 

 Wordبرنامه 

 میان در و شده تولید مایکروسافت شرکت توسط که باشد می آفیس مجموعه های افزار نرم از یکی ورد

 و متن ویراستاری و نوشتن برای و است برخوردار بسیاری محبوبیت از لیمعمو افراد حتی و ها نویسنده

 .گیرد می قرار استفاده مورد آرایی صفحه چنینهم

 .کنیم بررسی را آن مختلف های قسمت و  شویم آشنا ورد محیط با داریم قصد بخش این در
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 های بخش که شد خواهیم رو روبه یا صفحه چنین با کنیم، می باز را ورد پرداز واژه افزار نرم که هنگامی

 .هستند چه ها این دقیقا بفهمیم تا کنیم می برسی را ها بخش این هم با حال دارد متنوعی

 خالی فایل-۸

 فایل یا صفحه یک معنای به شده گذارینام ۸ شماره با که یک بخش کنیم می مشاهده تصویر در که طورهمان

 خالی صفحات همین با سروکارمان تربیش که داد جای را... و کسع متن آن درون توان می که باشد می خالی

 .است

 آفیس های قالب-1

 رسمی کارهای برای تربیش که است... و فکس فرم، انواع رزومه، تقدیرنامه، های؛ قالب به مربوط بخش این

ت مطالب وب هم البته قالب هایی برای ساخ .نداریم کاری ها قالب آن با ما و گیرند می قرار استفاده مورد

 مناسب نبودن با آن کار نخواهیم کرد.در این نرم افزار دیده می شود اما به دلیل 

 نمایش پیش-۹
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 خالی صفحه فقط و داشت نخواهد نمایشی پیش مشخصاً کنید، انتخاب را خالی صفحه یک فقط ما اگر

 .باشیم داشته آن از نمایشی یشپ فایل، بازکردن از قبل توانیم می بخش این در کلی طور به اما بود خواهد

 بساز-3

 بخش وارد مستقیماً و زده را دکمه این توانست خواهیم خالی صفحه یا نظر مورد قالب انتخاب از بعد

 .شویم ویرایش

 

 .شد خواهیم وارد ای صفحه چنین به ساختن یا بساز دکمه زدن و قالب انتخاب از بعد

 و خواندن برای چیزی صفحات در بنابراین کردیم انتخاب شویرای برای را خالی صفحه ما حاظر حال در

 .کنیم ایجاد تصویر یا متن آن درون خودمان بایستی ما و نیست دیدن

 صفحه-۸
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 فرض پیش طور به و دهیم می قرار را مان  های فایل و ها متن آن در واقع در که ستا ای صفحه همان این

 .باشد می A4 کاغذ یک اندازه

 ابزارها-1

 های بخش و شوند می شناخته ما کارِ های ابزار عنوان به شود می دیده رنگ قرمز کادر درون که بخشی

 .شد آشنا ها آن با توان می راحتی به کردن امتحان باریک با که دارند مختلفی

 

 برگشت و ذخیره-۹

 دو و است یشویرا حال در فایل ذخیره به مربوط دارد قرار افزار نرم چپ سمت باال، در که کوچکی بخش

 دکمه زدن با کردیم، برنامه وارد فایلی یا عکس اشتباهاً اگر که است این برای آن راست و چپ دکمه

  پشت اشتباه کار چندین کهاین مگر شود نمی پیشنهاد لزوماً آن از استفاده که برگردد قبلی حالت به برگشت

.باشد شده انجام هم سرِ
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 خانه-۸ 

 و چپ و گاهجای رنگ، اندازه، و تنظیم برای دارد نام Home که ابزارها ولا و اصلی بخش کلی طور به

 .گیرد می قرار استفاده مورد متن بودن چین راست

 کردن وارد-1

 .باشد می غیره و صفحه شماره فوتر، و هدر نمودارها، ها عکس اشکال، کردن وارد برای Insert بخش 

 صفحه-۹

 مربوط که ابزارهایی و صفحه، رنگ مارک، واتر دادن قرار صفحه، اندازه تنظیم برای Page Layout بخش 

 .شود می شامل را است صفحات به

 رفرنس-3

 .گیرد می قرار استفاده مورد کلمات دهی منبع یا دهی رفرنس برای بخش این

 ایمیل-2

 ، مربوط به نامه نگاری است.داد تشخیص را کارش طرز توان می اسمش از

 بازبینی-8

 کارمان به بخش این باشیم داشته را... و خالی جای کلمات، و حروف تعداد چون؛ اطالعاتی مبخواهی اگر

 .آید می

 دیدن-2

 .گیرد می قرار استفاده مورد کنیم می ویرایش را آن که فایلی مشاهده برای
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 یک کهاین ای کنیم افزار نرم درون مستقیماً را فایل یک بود الزم و کردیم ذخیره را خود سند کهآن از بعد

 را خود کار و شده وارد قسمت این به ناوبری بخش در File دکمه زدن با توانیم می بسازیم، جدید صفحه

 .دهیم انجام

 سربرگ-۸

 گفته سربرگ یا Header آن به که افزار نرم باالی در شود می مشاهده تصویر در که طورهمان منو این

 .شده انتخاب آن File بخش که است بخش 6 دارای و دارد قرار شود می

 خروجی و ورودی بخش-1

 روی بر کردن کلیک با کهاین یا کنیم ذخیره Save دکمه زدن با را خود های فایل توانیم می بخش این در

Open کنیم باز ویرایش برای مستقیماً را ورد فایل یک. 

 جدید-۹
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 .است شده انتخاب است قبلی های فایل معنای به که Recent قسمت

 

 قبلی های یلفا-3

 .شوند می لیست قسمت این در بودیم کرده کار شانروی  قبال که هایی فایل همان

  قبلی های پوشه-2

 .شوند می لیست بخش این در داشتیم سروکار ها آن با قبال که هایی پوشه

 

 

 

ات عکسی، محتوای تصویری گفته غو همچنین تبلی به تصاویر و اینفوگرافیک های موجود در مطالب

 شود می
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 ضروری شاخه، این به ورود برای آن، ویرایش و عکس زمینه در تخصصی واژه چند و اصل چند با آشنایی

 .کنم می شروع ها واژه از ابتدا من. باشد می

 

 «برداری» و «پیکسلی» تصاویر

 

 رزولوشن با یعکس دوربین این گویند؛ می اید شنیده. هستند «نگاره» یک در مربعی ریز نقاط همان ها پیکسل
 هنگام که است هایی مربع تعداد همان پیکسل؛ از شان منظور گیرد؟ می مگاپیکسل ۸8 یا مگاپیکسل ۸۹11

 .شوند می معلوم تصاویر نمایی بزرگ

 ..شود می دیده راحتی  به فایل مشخصات به رفتن با و است ساده خیلی پیکسل گیری اندازه 

  شامل هم کنار در را پیکسل 362 آن عرض یعنی است، 362/622 نم موبایل گرنمایش بزنم؛ مثالی بگذارید 

 .بگذاریم هم کنار اگر را پیکسل 622 هم آن ارتفاع و شود می

 . است ای اندازه تصاویر به مربوط پیکسل که شدیم متوجه باال تعاریف با پس خوب،

                                                           
13
 تراکم پیکسل در یک محیط. 
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 .داشت خواهند  بیشتری حجم دارند باالیی رزولوشن که تصاویریدر واقع  

 .شوند می« jpg» و« jpeg» شامل؛ پیکسلی های فایل اکثر وندپس

 به را پیکسل که اند شده  ساخته افزارهایی نرم با یعنی! هستند مستثنی پیکسل قاعده از برداری، تصاویر

 های مختصات با و شود می ذخیره هندسی مشخصات شان فایل در یعنی؛. گیرند نمی نظر در پارامتر عنوان 

 ریاضی مختصات شامل فایلی است، برداری نوع و دارد دایره حالت که تصویر یک مثال. کنند می کار ریاضی

 کهاین  نه کند، تغییر فایل دایره مختصات شد تر بزرگ تصویر اندازه اگر که شده کدگذاری طوری و است

 .کند تر بزرگ را پیکسل

 .کند نمی افت نشا  کیفیت نمایی بزرگ با و بوده تر مناسب تصاویر نوع این حجم 

 به تصاویر، نوع این وجود دلیل. شوند می ها رنگ شامل و داشته کارتونی حالت بیشتر برداری تصاویر 

 خود کار متریال مورد در او بود، ای حرفه انیماتوری من همکاران از یکی. است مربوط کیفیت حفظِ اهمیتِ

 گفت؛ می که کرد می هایی صحبت

 نمایی بزرگ هنگام زیرا هستند Vector۸3 تصاویر تصویر، نوع بهترین بعدی دو های انیمیشن ساخت برای”

 کار کیفیت بهبود باعث امر همین و آید می تر پایین کار حجم این بر عالوه. داشت نخواهیم کیفیت اُفت

 “شود می

 

 ها اصل

 تصویر در رنگ  طیف و ها سایه ها، رنگ ها، شکل از درست استفاده و رعایت بخش؛ این در اصل، از منظور

 .کنیم می بررسی را ها این تک تک ادامه در. است

 

 ها شکل

                                                           
14
 نام تصاویر برداری به انگلیسی. 
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 به که کنند می ایجاد انسان درون خاصی حس ها آن کدام هر دانیم؟ می  چه اشکال روانشناسی مورد در

 محتوا، تولید برای موضوع، این دانستن شاید. گوییم می اشکال روانشناسی حاالت؛ این روی تحقیق و مطالعه

 .زدیم نمی حرف جااین شاندر مورد  اگر بود لطف از خالی اما. نباشد مهم و ضروری چندان

 مربع

 .شود می ایجاد انسان در ترازی هم و ترتیب نظم، مثل احساساتی شکل، این بر نظاره با

 مستطیل

 .است شکل این اصلی احساسات مدرن و شیک

 دایره

 .تاس بودن پایان بی و نامحدود گرنشان شکل این

 مثلث

 .دهد می نشان را رشد و غرور باال به رو و ترس خشم، احساس پایین به رو مثلث

 ها رنگ

 بینیم؟ می چه دقیقا و واقعا نگریم، می چمن به وقتی. دارد رنگی چیزی  هر که کنیم می زندگی یی دنیا در ما

 کم و زیاد شدت با که دزر و سبز، مثل هایی رنگ با که ها برگ سنگین و سبک های حجم درست؛ حالت در

 با ما که حاالتی آن دیگر کنیم، حذف را درخت برگ مثال را حجم یک های رنگ ما اگر. اند شده آمیزی رنگ

 !رفت می بین از کردیم، می حس آن دیدن

. کنیم می مرور هم با مفصالً را  آن که دارد خصوصیب دستورالعمل یک  هم، رنگ از استفاده و ایجاد گزینش،

 بشناسیم؛ را ها رنگ احساس بیایید اول اما. کنند می ایجاد ما در وهوایی حال چه ها رنگ بینیم می سپس،

 قرمز

 .شوند می منتقل رنگ این طریق از تحرک و خطر هیجان،
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 سبز

 .روند می شمار به رنگ این احساسات از سالمت و بودن طبیعی آرامش،

 آبی

 .شود می منتقل انسان به سبک و عمیق صورت به اعتماد و پاک بیکران، مثل احساساتی آن غلظت به بسته

 بنفش

 .شوند می حس رنگ این دیدن با نیاز و استراحت و خواب

 زرد

 .گرفت رنگ این از توان می را خورشید مثل عظمت و روشنی گرما، حس

 صورتی

 .کند می منتقل را لوس کمی و لطیف بودن، احساسی

 سفید

 .کرد کشف رنگ این از توان می که ستچیزی تمام پاکی

 سیاه

 .دهد می انتقال را شب مثل بیکران و سرما خال، از تلفیقی

 

 رنگ گزینش

 .رویم می پیش زیر بوم طبق که داریم متعارف روش چهار ما رنگ، کردن گزینش برای
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 رنگی  یک 

 آن از نیاز ردمو های بخش در آن غلظت کردن زیاد و کم با و داده قرار نظر مد را رنگ یک روش این با

 .دارد نام مونوکروماتیک که. کنیم می استفاده

  

 آنالوگ روش

 .آید می بوجود روش این با جالبی توازن که کنیم می انتخاب را هم کنار رنگ سه روش این در

   

 رنگی دو روش
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 .همین کنیم انتخاب را هم روی روبه رنگ دو ستکافی فقط

  

 مرور باال در که بود مواردی شان  ترین مهم اما دارند وجود رنگ گزینش برای دیگری های روش مسلماً

 .کردیم

 

 ها سایه

 .شود می استفاده دادن  نشان طبیعی برای اغلب سایه،

 .درونی سایه و بیرونی سایه داریم؛ سایه نوع دو سازی تصویر و عکس ویرایش دنیای در

 بیرونی سایه

 

 استفاده بیرونی سایه از متعارفاً باشد،  داشته زمینه پس از هفاصل حالت تصویر، در ای الیه کهاین برای

  .شود می

 درونی سایه



  
33  

 .شود می استفاده درونی سایه از باشد  داشته گودشدگی حالت تصویر، در ای الیه کهاین برای

 

 رنگ طیف

 آن در تناسب که طوریب الیه، در رنگ  یک از بیش استفاده از؛ است عبارت« Gradinet» یا رنگ طیف

 .باشد  شده رعایت

 

 «ها رنگ» بخش به ابتدا که؛ است این من پیشنهاد بدهید، ای الیه  به مناسب  رنگ طیف یک خواهید می اگر

 .بپردازید رنگ طیف از استفاده به سپس و شوید مسلط کامال
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 نکته

 .دهد می افزایش را مطلب مطالعه به را کاربران تمایل ٪62 محتوا های عکس در رنگ تنوع

 مغز به که اطالعاتی از ٪۳2 زیرا نکنید فراموش هرگز را ها۸2 اینفوگرافیک مثل بصری عناصر از استفاده

 .است تصاویر طریق از شود می منتقل

 

 

 

 

 کنون تا. داریم سریع حال  عین در و کامل ابزار یک به نیاز ما «عکس» محتوای ساخت و ویرایش برای

 .دارند را خود خاص های ویژگی کدام هر که اند شده منتشر کارینا برای زیادی افزارهای نرم

 این دهنده توسعه کمپانی. است تصویر ادغام و ویرایش ایجاد، ابزارهای ترینبه از فتوشاپ ۸8ادوبی

 از تر بهینه  نسخه هر که کرده منتشر را فتوشاپ از متعددی های نسخه حال تابه ۸۳۳2 سال از افزار، نرم

 .باشد می شا قدیمی نسخه

 

                                                           
15
 تصویری که با نمودارها و شکل ها اطالعاتی ارائه می دهد. 
16
 شرکتی قدرتمند  که در زمینه توسعه و تولید برنامه های کاربردی فعالیت دارد. 
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... و اینچ متر، میلی متر، سانتی قالب در را پیکسلی های اندازه و است پیکسل اساس بر فتوشاپ کار اساس

 .پذیرد می

 هایش کننده  استفاده به روزه هر و رفته شمارب افزار نرم  ترین معروف جزو مردم، بین بگویم؛ است الزم

 .شود می افزوده

 

 

 

 نشان برای نیست، آن در عکسی البته که شویم می رو روبه ای صفحه چنین با ما فتوشاپ بازکردن از بعد

 .شد  خواهیم آشنا مسائل این با بیشتر ادامه در که شده آن وارد عکسی ها بخش دادن

 فایل-۸



  
36  

 اندازه با جدید صفحه یک اصالً کهاین یا کنیم افزار نرم وارد را عکس مثل فایلی توانست خواهیم بخش این از

 .بسازیم خواهلد

 ویرایش-1

 .کنیم می اعمال مان عکس روی را دیگر کار چند و جهت و اندازه بخش این از عکس بازکردن از بعد

 فیلتر-۹

 .کنیم اعمال تصویر به را فتوشاپ آماده و دلخواه فیلترهای توانیم می منو این با

 بعدی سه-3

 طلب کاربر از باالیی مهارت که ساخت بخش این با توان می را وَجهی چند اشکال و بعدی سه کاراکترهای

 .  کند می

 دیدن-2

 .گیرند می قرار بخش این در ها ترازبندی و گریدها کش خط مثل گیری اندازه ابزارهای

 ها پنجره-8

 برنامه به را ها رنگ پنجره مثال کنیم اضافه برنامه به دیگری های پنجره میتوانیم منو این از استفاده با

 .کنیم ویرایش را خود کاری فضای ای بیاوریم

 رنگ-2

 .باشد می ها رنگ ویرایش و انتخاب برای پنجره این

 ادجاستمنت-6

 .دارند قرار پنجره این در تصاویر برای.. و نور رنگ، ویرایش ابزارهای مجموعه

 ها الیه-۳
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 به تصاویر هم پفتوشا در بگیرد، قرار دیگر جسمی روی تواند می جسمی یک عادی دنیای در که طورهمان

 هم روی که کنید تصور را کاغذی تصویر دو بهتر؛ درک برای. گیرند می قرار هم روی الیه الیه صورت

 .شود می نمایان آن زیرین تصویر شود بریده باالیی تصویر وسط اگر مثال حال هستند،

 گرفته، قرار دیگر متنی الیه روی که باشد متن یک اگر باالیی تصویر ترتیب، همین به هم فتوشاپ در

 .کنیم ایجاد زیر تصویر مثل هایی کار رنگ تغییر و کردن پاک با توان می

 

 زیرمنو-۸2

 .روند می کار به خاصی رنگ و افکت چند اعمال برای که دارند قرار ها الیه پنجره در ابزار تعدادی
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 سه/دو با را ها آن با کار که شوند می برده نام فتوشاپ های ابزار اند، خورده عالمت تصویر در که هایی بخش

 کنند؟ می کارچ دقیقا ببینیم بیایید خوب. گیریم می فرا راحتی به تمرین بار

 حرکت-۸

 قصد و ایم کرده افزار نرم وارد را شرکتی لوگوی کنید تصور. دهیم حرکت را ها الیه توانیم می ابزار این با

 الزم که ای اندازه هر را لوگو توانیم می ابزار این کردن نتخابا با ما دهیم، قرار زمینه پس از ای گوشه داریم

 .دهیم تغییر را آن جای و کرده بزرگ و کوچک است

 گر انتخاب-1

 از بخشی بریدن برای بیشتر. روند می کار به عکس از جایی کردن انتخاب برای آن زیر ابزار و ابزار این

 .گیرند می قرار استفاده مورد عکس
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 تغییر تا کنیم می انتخاب را بخش آن ابزار این با داشتیم، را عکس از بخشی در رنگ تغییر قصد اگر واقع در

 . شود اعمال قسمت آن به فقط رنگ

 جادویی انتخاب-۹

 انتخاب سپس و کرده بررسی الیه در را خاصی رنگ یک لیکن شود می محسوب گر انتخاب هم ابزار این

 .کند می

 بریدن-3

 .است ابزار این از استفاده تصاویر، بریدن برای روش ترین راحت

 مو قلم-2

 های مو قلم اینترنت، از توانیم می که باشید داشته نظر در. کند می عمل دارد که شکلی و اسم همانند دقیقاً

 ...و درختان یا پرندگان ی مو قلم مثال کنیم اضافه برنامه به و کرده دانلود دلخواه

 استامپ-8

 .است دلخواهمان بخش به گذاریجای و جایی از کردن پیک استامپ ابزار کار

 کلید و داده قرار داریم را آن از شدن کپی قصد که جایی هر را ماوس گرنشان ابتدا ابزار از استفاده برای

Alt داریم را شدن گذاریجای قصد که جایی به ماوس کردن دور و چپ کلیک با زمانهم و گیریم می را 

 را پیست و کپی عمل چپ کلیک با توانست خواهیم حال کنیم، می رها را ها کلید سپس و تعیین را فاصله

 .نماییم تنظیم را استامپ اندازه کردن راست کلیک با و داده انجام

 کن پاک-2

 .دهد می انجام را ها الیه کردن پاک کار مو قلم همانند

6-Pen 

 .نماییم ویرایش و رسم را خود نظر مورد های شکل توانیم می جذاب ابزار این با
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 شکل و شده متصل هم به بالفاصله که کند می رسم هایی نقطه کردن کلیک با و است ساده ابزار از استفاده

 .کنیم بزرگ و کوچک و داده تغییر را آن توانیم می که شود می ایجاد نظرمان مورد

 نوشتن-۳

 .نویسیم می ابزار این با را داریم نظر مد که متنی هر

که در اصل برای  .شود می پدیدار فونت و اندازه تغییر برای منویی ناوبری بخش در شد انتخاب رابزا وقتی

 همه ابزار ها یکسری آپشن در ناوبری دیده می شود.  

 انتقال-۸2

 .نمود استفاده توان می ابزار این از عکس روی پیمایش برای

 رنگ-۸۸

 .کرد مشاهده توان می اینجا در را انتخابی رنگ

 

 در که منویی کنیم، انتخاب را Belending گزینه و کرده راست کلیک الیه یک روی ها، الیه بخش در راگ

 .بدهیم مان الیه به استایلی هر تقریبا آن با توانیم می که شود می ظاهر مانبرای شود می دیده عکس
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 ها گزینه-۸

 از ترتیب به که کنند می اضافه الیه به خاصی ویژگی یک دارند، قرار بخش این در که مواردی از کدام هر

 شوند؛ می زیر موارد شامل باال

 درخشش بافت، رنگ، طیف رنگ، تیرگی، درونی، درخشش داخلی، سایه حاشیه، ایجاد سازی، برجسته 

 .بیرونی سایه آخر و بیرونی

 سازی شخصی-1

 استایل نوع به که ویژگی هر و ظتغل اندازه، توانیم می پنل این با استایل، های گزینه از یکی انتخاب از بعد

 .کنیم سازی شخصی را شود می مربوط

 دارند، را خود خاص ویژگی که هستند سازی شخصی پنل یک دارای بردهنام های منو از کدام هر واقع در

 .نکنید فراموش را تمرین پس است دشوار کاری متن و تصویر با موارد این یادگیری
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 اهل مطالعه، اهل فیلم، اهل دارند؛ نوع چهار کنند، می گردیوب اینترنت فضای در که افرادی من، عقیده به

 .چیزخواه همه و پادکست

 کتابی بخواهم وقتی. دارم تریبیش تمایل ویدیویی و صوتی محتوای به اما هستم، خواه چیز همه شخصهب من

 باید اما. کنم اضافه آن  به هم «صوتی» واژه کتاب، نام جستجوی همراه شود؛ می باعث تمایل این بخوانم

 ها کتاب از که هستند کسانی همان محتوا تولیدگران و گویندگان! سازد؟ برآورده را  من نیاز که باشد کسی

 .کنند می منتشر و کرده تهیه صوتی نسخه  یک

 را خودشان خاص طرفداران و کننده بازدید هم وب تحت های رادیو و ها پادکست صوتی، کتاب بر عالوه

 .ارندد

 

 

 

 پایان کردن گوش به جاهمان گوینده، نادرست بیان طرز خاطرب و کنید  گوش صوتی محتوای یک شده آیا

 !است گرفته را حالم کل به و آمده پیش باری چند یکی من برای مورد این حقیقت در دهید؟

 از بگویم بایستی شد،با می مناسب  گویندگی برای شما صدای که اند گفته دیگران و دارید خوبی صدای اگر

 .اید شده خالص تمرین چند زحمت

 مشکلی خوب بسیار باشید،  داشته گویندگی فن شدن بهتر برای هایی تمرین است تر به کنید می فکر  اگر

 حس را خود گویندگی شدن تربه تا کنید عمل آید می ادامه در که هایی توصیه به ستافیک فقط  نیست

 .کنید

 درست تلفظ

 .است کلمات و حروف دقیق ۸2نُطق  درست؛ تلفظ از منظور

 .کنیم صحبت کلمات درمورد مستقیماً بیایید پس داریم آگاهی شان کردن بیان نحوه و حروف راجب مسلماً

                                                           
17
 تلفظ کردنادا کردن/ 
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 شویم، اشکال دچار شان تلفظ هنگام است ممکن باشیم، نداشته زیادی آشنایی مختلف های واژه با اگر

 هر  و کرده نصب خود موبایل روی بر را «یاب واژه» مثل نامه لغت شناپلیکی یک که؛ است این من پیشنهاد

 .آموزید بی فارسی جدیدِ واژه 2/8 روز

 عالئم به توجه

 لحاظ حروف روی بر که هستند تلفظی دستورات عنوان به «ٱ اِ اَ» و تنوین تشدید، ویرگول، مثل؛ عالئمی

 .شوند می

 و زبان با همراه عالئم این ندارند، و نداشته وجود کلی به وینتن و تشدید مثل؛ عالئم بعضی فارسی زبان در

 تربه باعث ،۸6محاورات در ها آن رعایت حال. شوند می تدریس و شده داخل فارسی زبان به عربی حروف

 .شود می جمله شدن شنیده

 لحن

 را خود لحن عموضو ،۸۳ژانر به نسبت بگویم؛ اینگونه بگذارید. است تغییر قابل لحن محتوا، نوع به بسته

 .کنیم می 12فیکس

 تغییر.. و دلسوزانه عصبانی، به را خود لحن بخش آن هوای و حال به نسبت بود ممکن اگر ها قول نقل هنگام

 .دهیم می

 بازدم و دم

 همه کردم می کار به شروع وقتی بود، کرده مشغول خود به را فکرم پادکست یک ضبط زمانی آید؛ می یادم

 .من بازدم و دم جز به بود آماده ضبط شروع برای چیز

 جمالت خصوصب شوند می صحبت هنگام گیری نفس مشکالت بروز باعث اشتباه جمالت گزینش معموالً

 .کتابی

                                                           
18
 صحبت ها 
19
 موضوع 
20
 تنظیم/ثابت کردن 
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 داد تغییر را متون 1۸سینتکس باید گاهی ولیکن شود می حل ویرگول دادن قرار با گاهی که ستمشکلی ا این

 .شود تر راحت گفتار به آن تبدیل تا نوشت عادی زبان به و

 اضافه شما صدای کیفیت به توجهی قابل درصد شان رعایت که بودند گویندگی های اصل جزو باال موارد

 .کند می

 

 

 

 Audio که شویم آشنا صدا ویرایش افزار نرم ترین حجم  کم و ترینبه از یکی با داریم قصد بخش این در

Editor Deluxe دارد نام. 

 صدای یک با حتی یا کنیم گذاری 11افکت یا داده برش را صداها بود خواهیم ادرق ساده افزار نرم این با

 .دیگر کارهای از خیلی و کنیم 1۹میکس دیگر

                                                           
21
 ساختار و چینش 
22
 جلوه 
23
 مخلوط 
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 گرافیکیِ رابط و مناسب امکانات شامل که شد خواهیم رو روبه محیطی چنین با افزار نرم کردن باز از بعد

 .است پسند کاربر

 فایل-۸

 برویم ها پروژه کردن خارج و وارد نلپ به توانیم می بخش این از

 خانه-1

 ...و میکس مثل هستند، بخش این در مهم ابزارهای تمام

 صدا پنل-۹

 را هایش بخش و داشته آن روی تریبه کنترل توانیم می بخش این با کنیم، برنامه وارد که صدایی هر

 .کنیم انتخاب
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 .است زیر های بخش شامل که شد خواهیم رو روبه پنلی چنین با فایل، گزینه روی کلیک از بعد

 .است دیسک یا هارد از فایل کردن وارد یا ضبط ساخت، های دکمه شامل اول گزینه چهار-۸

 افزار نرم باشید داشته توجه. هستند یوتیوب یا هارد از ویدیو کردن وارد به مربوط شش و پنج های گزینه-1

 .کند می کار ویدیوها صوت با

 .باشند می دلخواه های فرمت با ها پروژه از گرفتن خروجی یا نمودن ذخیره به مربوط مه آخر گزینه سه-۹
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 آن روی فیلتری و انتخاب را خود نظر مورد های بخش توانیم می نمودیم برنامه وارد صوت یک که این از پس

 ...و داده برش را آن از بخشی یا کنیم اعمال

 کردن انتخاب-۸

 پنل روی بر ماوس دادن حرکت و کردن کلیک با که شده انتخاب صدا از خشیب بینیم می قسمت این در

 .باشد می انجام قابل کار این صدا

 ها فیلتر-1

 بین از را صوت نویز توان می فیلتر های گزینه از یکی با مثال برای شود، می مختلفی های افکت شامل منو این

 .کرد ایجاد لرزش صوت در دیگری، فیلتر با و برد
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 های سایتوب مدیران طرفی از اند کرده پیدا زیادی طرفداران و کرده غوغا روزها این آموزشی ویدیوهای

 مهارتی با محتوا کننده تولید به نیاز میان این در که کنند می سایت در ویدیو قراردادن به تصمیم آموزشی

 های آموزش آپارات یا وتیوبی در مستقل صورت به تولیدکنندگان خودِ دیگر طرفی از. زند می موج خاص

 .شد خواهد منتهی ما سود به صورت دو هر در که کنند می منتشر را خود

 به شان ساخت که روند می شمار به تاثیرگذار تبلیغات جزو متحرک تبلیغاتی بنرهای آموزش، از گذشته

 .شود می واگذار محتوا کنندگان تولید و کارها 13گرافیک موشن گرافیک، طراحان

 

 

 .باشد گذار تاثیر و مفید تواند می ویدیوها با رابطه در اصل و واژه چند با آشنایی کار، به شروع از یشپ

 کدک و فرمت

                                                           
24
 طراحی گرافیکی متحرک. 
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 ...و avi یا mp4 فرمت با ؛گویند می مثال باشیم، شنیده زیاد ویدئویی های فرمت راجب شاید

 های فایل پسوند به وقتی. شود می گفته فایل گرفتن قرار برای ظرفی یا قالب به فرمت ساده؛ بیانی به

 یک یا پرونده ها این واقع در که بینیم می... و  mkv یا mp4 مثل؛ مختلفی اسامی کنیم، توجه ویدیویی

 .هستند ویدیو شدن ذخیره برای ظرفی

 ویدیو، حجم کاهش برای واقع در. کنند می مشخص را ها ظرف در محتویات شدن ذخیره نحوه ها کدک

 .گیرد قرار فرمت همان یا قالب در تربه تا کرده ردهفش را آن کدک

  <Xvid> x264 اَسامی با که هایی کدک با شویم، می آشنا چهکتاب این در که افزارهایی نرم با کار هنگام اگر

>  <x265>  باشد می ها فرمت در ویدیو سازی فشرده نحوه کارشان بدانید برخوردید، شوند می دیده... و .

. شان منتخب های فرمت جزب کنند نمی پشتیبانی سازی ذخیره برای را ها فرمت همه ها کدک متاسفانه

 حجم هم که کنیم، انتخاب ها ویدیو از گرفتن خروجی جهت را کدک و فرمت ترینبه بخواهیم اگر بنابراین

 تفادهاس H.264  کدک و mp4 قالب از بایست می باشد، پخش قابل ها دستگاه همه در هم و داشته مناسبی

 .کرد

 رزولوشن

 ویدیوها کیفیت گیری اندازه برای که باشد می 3k یا HD کلمات؛ تعریف همان اینجا در رزولوشن از منظور

 .گیرند می قرار استفاده مورد

 بیانی به. کند می رویپی قضیه این از هم ویدیو دارد، ارتفاع و عرض مثل خاصی ابعاد تصویر یک که طورهمان

 .است تعریف قابل عدد پارامتر با و است ها پیکسل تعداد گرانبی رزولوشن بهتر؛
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 .دهد می توضیح را موضوع این سادگی به زیر تصویر

 

 

 

 فریم

 فریم تصاویر این از یک هر به که است هم سَرِ پشتِ تصویر تعدادی شامل انیمیشن یا ویدیو یک

  .شود می گفته
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 متوجه کنیم، پخش هم سر پشت ترتیب به را اند شده داده ننشا عدد با که هایی فریم اگر باال تصویر در

 .شد خواهیم فضایی سفینه این باالیی بخش در هایی تکان

 یک با دوربین کنیم، می برداری فیلم مکانی از دوربین با وقتی واقع در نیست، مستثنی قضیه این از هم فیلم

 فیلم یک شان، دادن قرار هم کنار با که است صحنه آن از متوالی های عکس گرفتن حال در خاصی سرعت

 .کند می تهیه

 ثانیه یک در هرچه. است انیمیشن ساخت یا ضبط هنگام مهمی مسئله ثانیه، یک در فریم گذرِ تعداد

 .رود می باالتر انیمیشن یا ویدیو دقت شود، پخش تریبیش های فریم

 

 تِرنسپَرنت
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 نمایش شطرنجی صورت به و نیست موجود آن در ای یهال و فریم هیچ که ویدیو یا عکس از هایی بخش به

 .گویند می ترنسپرنت شوند، می داده

 .رود  می شمار  به آن اصلی قالب gif فرمت و شود نمی پشتیبانی رایج های فرمت توسط ویدیو نوع این عمالً

 

 

 افزاری نرم مهارت

 رود می کار به نمایش صفحه از برداری فیلم ایبر افزار نرم اولین. کرد خواهیم کار برنامه دو با بخش این در

 متحرک های بنر ساخت برای برنامه دومین و

. 

 

 

 Screen Recorde ZD Soft  افزار نرم

 تهیه برای مفیدی های قابلیت که باشد می نمایش صفحه از برداری عکس و برداری فیلم های برترین از یکی

 .دهد می ارائه ای حرفه های ویدیو
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 .شد خواهد ظاهر بینید می تصویر در که ای صفحه برنامه اجرای با سازی، فعال و نصب از پس

 دارید؟ نظر مد کاری چه پرسد می ما از ابتدا 

 آموزشی ویدیو-۸

 .کنیم می انتخاب را گزینه این افزارها، نرم محیط از فیلم ضبط برای

 آنالین ظبط-1

 .نماییم ضبط توانیم می گزینه این با را کنیم می مشاهده گرمرور در که هایی فیلم

 وبینار-۹

 .بگیریم فیلم آنالین جلسات و وبینار از

 ها بازی در-3

 .کنیم تهیه فیلم دهیم می انجام که هایی بازی درون از توان می هم گزینه این با
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 املش که شود، می ظاهر مانبرای شود می مشاهده تصویر در که پنلی نظر، مورد گزینه انتخاب از پس 

 .است گزینه تعدادی

 ضبط-۸

 .شود می شروع ضبط عملیات دکمه این روی کلیک با

 سایز-1

 اعداد این شدیم متوجه و کردیم صحبت ها کیفیت و سایزها مورد در تولید، اصول بخش در باشد یادتان اگر

 و نتخابا را صفحه از بخشی توان می سبز مربع دکمه روی کلیک با. هستند پیکسل تعداد دهنده نشان

 .کرد شروع را ضبط

 دادن نشان-۹

 شدن ضبط یا فیلم در اره وموش عالمت شدن داده نشان توانست خواهیم منو این های گزینه سازی فعال با

 .کنیم تعیین را میکروفون یا بلندگو از صدا
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 باز مانرایب منو این قبل، تصویر در پوشه دکمه روی کلیک با رسید پایان به ضبط عملیات کهاین از پس

 .داریم دسترسی خود های ویدئو به که شود می

 سازی شخصی را افزار نرم ،تنظیمات بخش از یا داده برش را خود ویدئو از بخشی توانیم می باال های آیکن با

 .نماییم

 

 

 

 Eximious Soft Banner Makerافزار نرم
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 دلخواه های فرمت با و ساخته ویدیویی کمتحر بنرهای وقت اتالف بدون بود، خواهیم قادر برنامه این با

 .باشد می ترنسپرنت 12خروجی امکان برنامه این خوب های قابلیت از یکی. نماییم ذخیره

 

 

 سایز بندی طبقه-۸

 ...و پیکسل۸22 در پیکسل122 مثال. کنیم انتخاب توانیم می را کلی های سایز بخش، این در

 ها قالب-1

 .کرد گزینش توان می را هستند موجود اندازه این در که هایی قالب سایز، انتخاب از پس

 نمایش پیش-۹

                                                           
25
 ذخیره سازی 
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 گرفته قرار تربه بررسی برای و است ها قالب لیست در موجود های سایز از نمایشی پیش لیست این واقع در

 .است

 خواه دل سایز-3

 .رفت شیویرا بخش به Ok دکمه زدن با توان می نظر مورد بنر انتخاب از پس نهایتاً

 شده درج فیلدهای در توانیم می داشتیم را خالی صفحه یک ایجاد قصد یا داشته نظر مد خاصی سایز اگر اام

 .برویم ویرایش بخش به و داده قرار را خود نظر مورد اندازه

 

 

 سند-۸

 .شود می مشاهده پنل این در داریم را آن ویرایش قصد که بنری

 بعد مراحل-1
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 حاظر حالِ در که کنیم می مشاهده قسمت این در را بگذاریم سر پشت یستیبا اتمام برای که ای مرحله سه

 خود بنر روی را... و چرخش مثل هایی افکت توانیم می بعدی مراحل در. داریم قرار Edit یا ویرایش بخش در

 .کنیم تهیه خروجی خود کار از بازبینی، از پس نهایت در و کرده اعمال

 ابزارها و منوها-۹

 در بخش این در کنیم ایجاد بنر روی خاصی، شکل یا متن توانست خواهیم ها آن از استفاده با که ابزارهایی

 .باشند می دسترس

 ها شکل-3

 های دکمه حتی طرحی، هر تقریبا که شود می برچسب و شکل زیادی تعداد شامل دارد، که اسمی همانند

 .کنیم پیدا بخش این از توانیم می را دانلود

 اه فریم لیست-2

 فریم گذر تعیین اصل در. کرد تعیین را کدام هر شدن رد زمان و تعریف جدید های فریم توان می پنل این با

 .شود می محسوب سازی متحرک های بخش ترین مهم جزو ثانیه، در
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 .گیریم می فرا را وب تحت های پست ارسال مهارت اینجا و بوده برخت نشر انتشار، از هدف

 

 

 

 

 امنهد و هاست

 دامنه آن به که شود می شناخته آدرس یک با و دارد نام هاست که دارد قرار فضایی یک روی سایت، هر

 در تان شخصی رایانه در که بگیرید نظر در file.jpg فرمت و نام با عکس یک بهتر، درک برای. گوییم می

 دامنه آدرس مشابه آدرس نهمی D/S/file.jpg شود می شما فایل آدرس دارد، قرار S پوشه و  D درایو

 .سایت برای هاست مشابه D درایو و است سایت

 سایت ساختار
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 روی بر که است وب تحت های زبان به شده کدنویسی فایل تعدادی شامل ها افزار نرم مشابه سایت، هر

 .گیرد می قرار هاست

 عملیاتی است قادر یکداینام سایت. شوند می بندی دسته 12استاتیک و 18داینامیک دسته دو به ها سایت

 به پیشنهادی یا و داده انجام را... و او دستگاه و عامل سیستم نوع بررسی کاربر، های16 کوکی خواندن مثل

 هم محتوا مدیریت سیستم یک شامل این، بر عالوه. بدهد آورده بدست او از که اطالعاتی به توجه با کاربر

 .شود می

 است مدیریت سیستم فاقد. دهد می نمایش را چیزی یک فقط و هشد محتوا چند شامل صرفا استاتیک سایت

 .دارد آن های کد ویرایش به نیاز آن در محتوا دادن قرار و

 را خودشان خاص کاربرد کدام هر و شوند می... و HTML .CSS. PHP. AJAX شامل وب تحت های زبان

 .دارند

 CMS یا محتوا مدیریت سیستم

 سیستم یک به نیاز سایتوب سازی سفارشی و فروشگاه مثل خاص بخشی ایجاد محتوا، دادن قرار برای

 که شده ساخته غیره و جومال دروپال، مثل؛ زیادی های CMS حال به تا. داریم محتوا مدیریت

 .دارد نام وردپرس شان ترین معروف

 بالگ

 بالگ. است وعموض با مرتبط بخش هر و خدمات ارائه فروشگاه، مثل مختلفی های بخش شامل سایتوب یک

 .داریم سروکار بخش این با تربیش ما که شود می ایجاد رویدادها یا آموزشی محتوای گرفتن قرار برای

 کلیدی کلمه

 را ما پرسش با مرتبط محتوای که سایت تعدادی دید  خواهیم کنیم می گوگل را خاص ای کلمه یا سوال وقتی

 افتد؟ می اتفاق این چگونه حال. گیرد می قرار اختیارمان در شوند، می شامل

                                                           
26
 پردازشی و هوشمند. 
27
 ایستا و بدون پردازش. 
28
 داده های ذخیره شده از سابقه جستجوی کاربر در وب. 
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 را هستند مرتبط آن با که کلماتی آن همراه کند، می منتشر بالگ در مطلب یک محتوا تولیدکننده که زمانی

 کاربران که زمانی تا گرفته را ها آن گوگل مثل جستجو موتورهای تا دهد می قرار کلیدی کلمه عنوان به

 .دهد قرار اختیارشان در مطلب آن کردند، جستجو را آن مشابه یا ای کلمه چنین

 SEO یا جستجو های موتور برای سازی بهینه

 دیگر اهداف و خرید اطالعات، پاسخ، دنبال به اینترنت در افراد از یهتوج قابل مقدار دانیم می که طورهمان

 اپید اول صفحه همان در را خود نتیجه معموال که دهند می انجام جستجو موتورهای توسط جستجوهایی

 گوگل اول صفحات در مرتبط کلیدی کلمات با تا کنند می تالش همواره ها سایت میان این در. کرد خواهند

 .کنند تبدیل مشتری به را تریبیش کاربران و گرفته قرار

 .گوییم می SEO را شوند می اول رتبه در سایت گرفتن قرار باعث که هایی دستورالعمل به

 پرداختن ولیکن دارد تری پیچیده اجزای و نیست، کلیدی کلمات روی بر ارک تنها سایت کردن سئو واقع در

 .باشد نمی محتوا کننده تولید وظیفه ها ن آ به

 

 

 

نام دارد که یک سیستم مدیریت محتوای عالی محسوب  Wordpressبرنامه مورد نظر ما در این بخش 

 شده و در جهان محبوبیت باالیی دارد.
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 راست سمت در که شد خواهیم رو روبه ای صحنه چنین با تقریباً شویم می شخوانپی وارد کهاین از پس

 .منو با مرتبط های بخش هم چپ سمت در و گیرند می قرار کشویی های منو

 وردپرس اول منوی با تر بیش کنیم، فعالیت سایت در محتوا کننده تولید عنوان به داریم قصد وقتی واقع در

 .کرد خواهیم کار

 گر ویرایش بخش در زنجیر عالمت از. بپردازیم بدنه ویراش به و نوشته را عنوان توانیم می چپ سمت در

 .کنیم دار لینک را دلخواه جمالت توانیم می هم

 ها نوشته-۸

 .شود می محتوا درج به مربوط شده، باز حاضر حال در که ها نوشته منوی

 در گر ویرایش پیشخوان، چپ سمت همان یا اصلی صفحه در و شده تخابنا نوشته افزودن زیرمنوی که

 متن فایل ورد را در این بخش جای گذاری کنید. .ماست اختیار

 رسانه-1

 .شوند می مدیریت قسمت این از که دارند قرار بخش این در... و صوتی تصویری، های فایل
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 برگه-۹

 در فروشگاه برای خشیب مثال برای شد، خواهیم آن مختلف های بخش متوجه شویم، سایت یک وارد اگر

 ایجاد برگه طریق از صفحات، چنیناین. ما با ارتباط صفحه یا قوانین برای هم بخشی شده، گرفته نظر

 .است سایتوب مدیرکل عهده به آن شیویرا اصل در که شوند می

 

 

 .شد خواهد زبا بررسی عنوان به مانبرای بینیم می تصویر در که منویی انتشار، دکمه زدن و کار اتمام از پس

 Tag یا کلیدی کلمه-۸
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 جستجو نتایج در مطلب شدن دیده باعث کلیدی کلمه شد، داده اولیه اصول بخش در که توضیحاتی طبق

 .است داده آن در مورد توضیحاتی و کرده گذارینام برچسب را ها آن وردپرس خود که شود می

 بگیریم، کار به را کنند می استفاده جستجو برای ها آن از کاربران دقیقا که کلیدی کلمات بتوان کهاین برای

 .شود می شمرده روش یک هم گوگل خود از استفاده که کرد، کشف توان می مختلفی ابزارهای و روش

 ایده ها آن از شود، می ارائه ما به گوگل توسط پیشنهاداتی کنیم، تایپ جستجو فیلد در را موضوعی وقتی

 جستجو دیگران که کلماتی گوگل صفحه پایین در نظر، مورد واژه جستجوی از پس این، بر عالوه. گیریم می

 .شوند واقع مفید کلیدی، کلمات کردن پیدا برای توانند می ها این. دید توان می هم را اند کرده

 صحبت آن راجب سوم قدم در محتوا استراتژی بخش در که است فکری بارش همان روش ترینبه اما

 .کردیم

 

 بازبینی-1

 .شود باز مانبرای منو این و شوند بررسی الزم موارد همه انتشار، قبل تا زنیم می عالمت را تیک ینا
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 محتوا تولید زمینه در تر اصولی و تربه کرد عمل باعث که است اطالعاتی و مهارت گری؛ ای حرفه از منظور

 .شود می الکترونیک تجارت و

 از توانست خواهیم و کرده پیدا افزایش هم ما بازدهی دهیم، شافزای را خود مهارت ما وقتی بهتر بیانی به

 .دهیم مانور خود کار و کسب در هم دیگر جهات

 انگلیسی زبان

 با المللی بین های زبان با که را مخاطبانی از وسیعی طیف مطمعناً کنیم، صحبت خود مادری زبان با فقط اگر

 و کسب محور حول هایم صحبت تربیش جااین البته. داد مخواهی دست از را کنند می برقرار ارتباط جهانیان

 .کنم می بازگو تان برای را کاری و کسب های مثال دلیل همین به چرخد می کار

 مشتریان و مخاطبان با تجاری و ارتباطی محدوده افزایش برای توانیم می که زبانی ترینبه باال تعاریف بنابر

 .است یانگلیس جالب و ساده زبان بگیریم، فرا

 روز در گذاشتن وقت ساعت 1 روزی با اما کنم نظر اظهار اش یادگیری زمان مورد در توانم نمی حقیقت در

 .بگیریم خوبی نتایج ماه، 2 یا 3 طی توانیم می

 سئو

 .باشد می سئو دارد، خاصی ارتباط محتوا تولید با که هایی مهارت از یکی

 های موتور های الگوریتم با مطابق و شود انجام کلیدی کلمه جستجوی شود، سازی لینک بایستی محتوا

 .کند اخذ را اول رتبه و صفحه در وجود لیاقت تا شود منتشر جستجو

 آن مابقی فهمید، بایستی را جستجو های موتور کار طرز تربیش و گیرد نمی زیادی وقت مهارت این یادگیری

 .باشد می ها الگوریتم این طبق رفتار

 آنالین پژوهش

 این به تر تخصصی وقتی اما آید می ساده نظر به نظر مورد نتایج و جواب به رسیدن برای اینترنت در تجوجس

 جستجو شان ترین ساده که شویم می آنالین پژوهش های روش و ابزار گستردگی متوجه کنیم می نگاه موضوع

 .است ترندز گوگل توسط آمارگیری و مختلف های زبان به تصاویر، اساس بر
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 از بیشتر اطالعات کسب جهت کارمان و کسب و ما به بزرگی کمک تواند می ساده علم این دگیرییا

 .بکند اینترنت

 بازاریابی

 .بیشتر مشتریان جذب جهت رفتارها و اعمال سرییک انجام از؛ است عبارت بازاریابی

 گاهی از هر زمینه نای در فعال فرد یک عنوان به شخصاً نیست، ساده دارد که تعریفی مانندب علم این

 که است فروش یا خدمات ارائه برای افراد سازی متقاعد علم بازاریابی واقع در. آموزم می جدیدی چیزهای

 .چرخد می روانشناسی محور حول تربیش

 .است نظر مد مارکتینگ دیجیتال محتوا، تولید در

 ریزی برنامه

 .کنیم آغاز ساده سوال یک با را تیتر این بگذارید

 بهتر شده بندی الویت های العمل دستور از شفاف لیست یک داشتن با کاری، ساعات شروع شما ظرن به

 کنیم؟ شروع را کارمان فقط کهاین یا است،

 .است بهتر برنامه داشتن باشد؛ این پاسخ است ممکن کنیم، فکر  منطقی اگر

 البته. ندارد وجود مسائل این تِمدیری و کاری ریزیِ برنامه جهت مفید و خوب آموزشی منبع یک متاسفانه

 .کنم منتشر کتاب عنوان به که روزی امید به نویسم، می مورد این در ستوقتی ا چند

 قرار که کارهایی از ساده لیست یک خواب قبل ها شب است تربه شوند انجام تر سریع کارها کهاین برای اما

 را بگذارید شانروی است قرار که زمانی مقدار کدام، هر برای و بنویسید شوند انجام ترتیب به فردا است

 .شوید بیدار مشخص اهداف با صبح تا کنید  درج

 خاصی انگیزه و امید ها، برنامه در شده انجام موارد زدن خط برای مغز در 1۳دوپامین ترشح لذت راستش 

 .بگیرد تریبیش پاداش و کند عملی تریبیش کارهای تا بخشد می انسان به

                                                           
29
 وشحالی شده که به عنوان سیستم پاداش شناخته می شود.ماده ای که با ترشح شدن در مغز باعث احساس لذت و خ 
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 صیشخ رسانی بروز

 اگر که شوند می کشف مختلف های رشته در جدیدی چیزهای روز هر است، تغییر حال در روز روزبه دنیا

 .بخوریم حسرت بعدها و بمانیم عقب است ممکن نگیریم فرا را ها آن خود فعالیت زمینه در

 مباحث با شود می باعث مان فعالیت حوزه به مربوط های کتاب خواندن و ها سایت نشریات، کردن دنبال

 .بخشد می ما به تری باز و روزبه  دیدگاه که کنیم کسب اطالعاتی و شویم آشنا جدیدی

 

 

 

 پایانی سخن

 .تازه اطالعات یادگیری بابت گویم می تبریک

 مرور حال این با. شود نمی آن های بخش کامل یادگیری باعث کتاب بارهیک خواندن به کردن بسنده طبیعتاً

 .شوید متوجه را اند مانده جا که هایی بخش تا گنجانده تانهای برنامه در را دوباره

 راهنما این فصلِ هر اتمام برای متمم یک ها برنامه با کار تجربی های مهارت شد، ذکر که مواردی بر عالوه

 محیط با کلی آشنایی جنبه تربیش افزاری نرم های آموزش هستید، مطلع که طورهمان زیرا دنرو می شمار به

 این که گذارم سپاس انتها در و .بروید جلو آگاهی با تا اند شده درج تربه شروع برای و داشته را مهنابر

 . منتظر کتاب های بیشتر و بروزرسانی این کتاب باشید.نمودید مطالعه پایان تا را کتاب
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 منابع

 فارسی یویکی پدیاوبسایت: 

 وبسایت: تخته سبز

 

 

کتابچه ایده پردازی به سبک حرفه ای 

ها، شما را با چند تکنیک برای پرداختن 

به ایده های خاص و عام آشنا کرده و در 

 جهت عملی کردنشان یاری تان میدهد.
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