استانداردهای تولید و انتشار محتوا در آساموز
موضوع
عکس دوره

استانداردها
به شما کمک میکند تا مخاطب را ترغیب به تهیه محتوای آموزشی نماید .
تهیه ویددوو مرریدی روشدی د ه و نوشمنداهدک کده کمدک بردیاری ر د

ویدئو معرفی دوره

و

اعتما مخاطب ر انتخدا محتدوای شدما مدی نمایدد  .مدد زمدا ویددوو دداک ر
 2قیقه میباشد .
مرریی وره نید مانندد ویددوو مرریدی تداثیر برد ایی ر اراوده محلدو شدما ار
که شامل موار زیر می باشد :

معرفی دوره

 -1موضوع وره و موضوعاتی که ر وره اراوه می گر
 -2پیش نیاز وره چیرک
 -3این وره برای چه کرانی مناهب
 -4ر پایا

بخش بندی آموزشی

وره کاربرا چه توانمندیهایی را کرب می نمایند

بددا بخددش بندددی ماابددب کدداربرا را ددک تددر وره شددما را نبددا میکننددد و شددما
باز ور بهتری از اراوه ماابب وانید اشک
صدای رها و بدو نوی یکدی از مهمتدرین وییگدی ندای ویددوو آموزشدی مدی باشدد

کیفیت صدا

 .از موزیددک ر توبیددد محتددوا اهددتاا ه ننماییددد ر صددور اهددتاا ه از موزیددک
صدای شدما بایدد واضد و رهدا باشدد و موزیدک انتخدابی متناهدب بدا ما دب اراوده
شده باشد .
ویدوو و تلویر باکیایک مهمترین گ ینه ر مویقیک یک وره می باشد برای توبید
 محتوای با کیایک رعایک نکا زیر اب امی اهک .

کیفیت ویدئو و تصویر

 از ب رگنمایی تلاویر بی کیایک و اری نماوید
 ویدوو به صور ) HD (720*1280تهیه گر
 جم نر ویدوو داک ر 50مگا بایک باشد
یکی از شا لهای یک محتوای و نحوه اراوه ی ماابب و ین بیا مدرس می باشد

نحوه ارائه مطالب

چو تاهیم هخک ترین ماابب با بیانی شیوا و
کاربرا می گر

انتشار محتوا در آساموز

ا

باعث رک و یا گیری بهتر

و ر نتیجه محتوای باکیایک از یروش بهتری بر ور ار واند بو .

پس از تهیه ماابب آموزشی و اراوه ر آهاموز کارشناها آهاموز محتوای ارهابی را
بررهی می نمایند و پس از تاوید

وره شما ر آهاموز منتشر می گر .

