اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﺴﺨﯿﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺠﺎزی

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ آنﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل  ۹۹درﺻﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺳﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ
آﻣﻮزش دﯾﮕﺮان در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ راه درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻀﻮری ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪودی در ﮐﻼسﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﺘﺎن
را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺷﺮوع و دﯾﺪه ﺷﺪن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﺮﻓﻪای در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ از
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در دورهی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری آﻣﻮزش اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام  ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﺣﺮﻓﻪای در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮب ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮهی آﻣﻮزﺷﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺗﯿﻮب و آﭘﺎرات ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ داﻧﻠﻮد از ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﯾﺎ آﭘﺎرات،
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﺪهﺷﺪن ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺳﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺬاب ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ روی
اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ آن ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ...را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،زﯾﺒﺎ ﮐﻨﯿﺪ .در دوره آﻣﻮزش
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻫﻤﯿﺎر آﮐﺎدﻣﯽ ،ﭼﻬﺎر اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ  Adobeﺷﺎﻣﻞ :ﻓﺘﻮﺷﺎپ ،اﯾﻠﻮﺳﺘﺮﯾﺘﻮر ،اﯾﮑﺲدی و
اﯾﻦدﯾﺰاﯾﻦ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ دورهی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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