
  
 
 
 
 
 

 قسمت دوره های آموزشی)دوره های کوتاه مدت( مراجعه نمایید.  edu.tccim.irجهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس 

 تشکیل خواهد گردید. با توجه به محدودیت ظرفیت، کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان

 70902544515 – 88107732شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر: 

 نمایدبرگزار می (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 
 

  ساعت 9مدت دوره : 

 جناب آقای ارژنگ : مدرس

 روزها و ساعات برگزاری:

 20الی  17از ساعت  (1401مهر  17)شروع از  1401مهر  24و  19،  17

 ریال  8.500.000 شهریه دوره 

  برخوردار هستند( ویژه تخفیف %20از  اعضا اتاق بازرگانی تهران)

 "دوره به صورت آنالین برگزار می گردد"

 : های آموزشیسرفصل

 تالیجید یموثر در فضا یمحتوا دیتول  

 موثر یمحتوا دیتول اصول 

 راتییتغ نیو آخر نستاگرامیا یموثر برا یمحتوا دیتول یژگیو  

 ( یغاتی)نحوه نگارش متون تبل نگیتیرا یکپ 

 اثربخش یمحتوا دیتول یها دهیا 

 یدیرصد کلمات کل یکسب و کار نحوه کار با ابزارها یدیکلمات کل کشف 

 تولید محتوا در لینکدین 

 

 
 
 

 
 
 

آنالین تولید محتوا دوره آموزشی  



  
 
 
 
 
 

 قسمت دوره های آموزشی)دوره های کوتاه مدت( مراجعه نمایید.  edu.tccim.irجهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس 

 وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.با توجه به محدودیت ظرفیت، کالس بر اساس تاریخ واریز 

 09025445156 - 09306016054 – 88107732شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر: 

 دوره آموزشی آنالین تولید محتوا

 

. .................................................کد ملی : ...            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :               

 ......................................... مقطع تحصیلی :             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                 

 ...............................................آدرس : ......................................................................................................................

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

 .........................................آدرس ایمیل : ................................................................................................................

    ...............................................................شماره عضویت / کارت بازرگانی: ............................................................

 ............................................تاریخ : ..........................................................  امضاء : .................................................

 

 

 

 جهت ثبت نام آنالین سی به سایتدر صورت عدم دستر

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  0111349206007 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  88107762بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 

mailto:edu@tccim.ir

