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گردشگری می  فیلم و نقشه و جزییات بیشتر از یک مکان و صوت–شامل عکس متنی  هر اطالعات گردشگری

 باشد

 بعد از قرار دهی اطالعات و ثبت آن گزینه  ویرایش برای کاربر فعال می شود

 طرف کاربر نیاز به ویرایش مجدد دارد.کاربر نبایستی از یک سایت همان اطالعات را کپی نماید و از 

از  گزینه هایی که برای اطالعات متنی ایجاد شده است بایستی تکمیل شوند.در صورت تکمیل نبودن اطالعات

 یادداشت نمایید.در فیلد ها   *اطالعات موجود نیست * را  طرف کاربر

 مشکالت تایپ و  غلط امالیی وجود نداشته باشد

 )پادکست(تولید محتوای صوتی قوانین و مقررات  .2

 

دقیقه ای به عنوان نمونه کار قبل از تولید در شبکه اجتماعی واتساپ  3فرستادن یک کلیپ صوتی حداقل 

 و تایید شدن آن توسط تیم  برای مسئول سایت

 

 ای با توانایی باال و صدای با کیفیت و بدون نویزاستفاده از صدای مناسب و گوینده

 

 استودیو(-های درست و مناسب و به روز )موبایلاستفاده کردن از فناوری

 

 مکان مناسب برای تولید محتوای صوتی

 

 پادکست -ایمصاحبه پادکست-میزبان یک –نفره انواع پادکست های ارسالی تایید شده  )پادکست تک

 (مشترک میزبانی – میزبان دو با

 

شروع پادکست می بایست جمله )در با هم بگردیم امروز می پادکست ها بایستی به صورت محاوره ای و  

 نمی توانید تبلیغ کنید کاربر گفته شود و هیچ سایت یا شبکه اجتماعی را م معرفی کنیم (یخوا
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واتساپ هر ماه اینترنت ماهیانه ای براساس تعداد کاربران در واتساپ و  با انتخاب این گزینه  پشتیبان  آنالین 

 گیگ( ارسال خواهد شد 10تا  2پاسخگویی به آنان  به صورت اتوماتیک)از 

:بایستی به نقاط و جاذبه های گردشگری همان استان و شهرستانی که نام برده است به صورت  جامع 2تبصره 

 و دقیق آشنا باشد.
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می بایست کامالً زبان های محلی  وفیلم های تولید شده اعم از فارسی و انگلیسی و زبان های دیگر 

 گردشگری تولید شود.زیر مجموعه ابداعی و بکر و در جهت موضوعات 

 ساعت تولید شود. 3دقیقه تا  5هر فیلم می تواند بین تایم :1تبصره 

 و تولید می بایست به نحوی باشد که کیفیت خوبی را داشته باشته باشد. طراحی صحنه فیلم:2تبصره 

 

زمانی که مدرس این فیلم ها را برای فروش در این سایت قرار می دهد این قرارداد نیز اعتبار خود تا 

 را دارد 

 ماده چهارم: هزینه اجرای قرارداد

و برای هر فیلم متغییر می باشد و هزینه  هزینه فروش هر فیلم به نسبت تولید و کارایی آن بستگی -الف

  آن با هماهنگی دو طرف تعیین می گردد

 مدرس می تواند به تعداد نامحدود تولید فیلم داشته و با هماهنگی فیلم ها در سایت بارگذاری شود -ب

یک فیلم ها طوری در سایت بارگذاری می شوند که کد گذاری شده و هر فرد برای هر بار دانلود از  -ج

 هزینه ای را واریز نماید و فقط بر روی یک سیستم قابل پخش می باشد. بایستفیلم می 

 

 .دقیقه فیلم نمونه کار الزامی می باشد 5

 

 شرایط پرداخت 

به  درصد از فروش هر فیلم به عنوان سهم این تیم از فروش می باشد و اگر فیلم شما دوبله 10مبلغ  -1

 از سهم آن متعلق به سایت می باشد درصد  10و دوبله به زبان های دیگر  درصد 50باشد  زبان فارسی

یا تولید کننده فیلم بعد از هر خرید)دانلود(جمعه های هر ین مبالغ واریزی برای هر یک از مدرس-2

 هفته واریز می شود
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 تعهدات مدرس

فرما)مسئول تیم( را در مدرس متعهد می گردد که در مدت تولید فیلم به صورت روزانه کار -:1تبصره 

 تا در صورت لزوم برای تاریخ انتشار اطالع رسانی شود جریان امور انجام شده قرار دهد

مدرس متعهد می گردد که به محض امضای قرارداد حاضر و پذیرش تعهدات مندرج در آن، در :2تبصره 

 نحو احسن انجام دهد، نسبت به تولید فیلم اقدام مقتضی را به 3مدت زمان تعیین شده در ماده 

ست مدرس تمام نکات و یبا عنایت به در اختیار گذاشتن این فیلم ها برای کاربران می با:3تبصره 

 شئونات اسالمی را در این فیلم ها رعایت نماید.

 فیلم ها بعد از تایید نهایی از طرف این تیم در سایت قرار خواهد گرفت:4تبصره 

و فقط با اجازه تیم  فیلم خود تبلیغ کند را در مدرس نمی تواند هیچ سایت یا نرم افزار دیگری :5تبصره 

 و مجوز کتبی از سرپرست تیم 

 ند فیلم های خود را به صورت سلفی فضای باز نیز تهیه نماید.امدرس می تو:6تبصره

ه تدوین و حل مشکالت آموزش ب و به روزمدرس می بایست با استفاده از نرم افزار های متعدد :7تبصره 

 کند
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در این بخش کاربر می تواند نرم افزار و سایت ما را به افرادی که دارای کسب و کار در حوزه 

اقامتگاه های بوم گردی و –هنرمندان -صنایع دستی کنندگان تولیدمثل گردشگری هستند )

(معرفی و به تعداد کسانی که از طرف این کاربر نرم افزار را و ... تورلیدرهای رسمی و محلی استانها

 نصب و استفاده می کنند هزینه ای دریافت کنند 

:این هزینه ها بستگی به تعداد افراد و نوع فعالیت ها  و تعداد افرادی دارد که برنامه را نصب و 1تبصره 

 غییر می باشدقرار می دهند  متکسب و کار خود را در برنامه اطالعات 

: کاربر می بایست تمامی شماره های صاحبان مشاغل را برای استعالم  به مسئول  تیم با 2تبصره 

مشخصات کامل ارسال نماید .که مسئول بتواند به کاربر اعالم نماید کدام یک از مشاغل از طرف این 

 بر تقدیم نماید هزینه را به کار 1کاربر در حال استفاده می باشد. و با توجه به تبصره 
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 شناخت نوع مخاطب هدف

 تولید محتوای تصویری برای پست و استوری و ابزار های مرتبط با آن

 انتشار منظم محتوا و الیو های منظم طبق الگو های از قبل گفته شده

 درج هایالیت های مناسب

 افزایش فالوور

 افزایش تعامل کاربران

 شناسایی و استفاده از هشتگ های مناسب

 پاسخ دهی به کامنت ها و پیام ها

 حذف کامنت های نامناسب

 انجام تغییرات روی پروفایل

 حفظ امنیت پیج و ارتقاء آن

 حذف فالوور های فیک

 مهارت های الزم برای ادمین اینستاگرام

 تسلط بر تمامی امکانات اینستاگرام

 مهارت برقراری ارتباط موثر

 آشنایی با ابزارهای حرفه ای تولید محتوا تصویری

 هانوشتن کپشن ها برای تمامی پست

 آشنایی نسبی با زبان انگلیسی

 اینستاگرام Insight توانایی تحلیل

 گیری از خریدارهای محصولسفارش

 

 


