
 ضوابط ضبط ویدیو آموزشی در ریسرچیار 

 

 مقدمه 

ریسرچیار یک گروه هوش تجاری تخصصی است؛ لذا تمامی دوره هایی که در آن در حال فروش یا نمایش می باشد مستقیم یا غیر  

هدف ریسرچیار  مستقیم به هوش تجاری یا هوشمندی کسب و کار مرتبط است. تمامی دوره های موجود در ریسرچیار تخصصی بوده و  

 در نظر گرفته شود   و عمیق  ارائه علوم تخصصی و فوق تخصصی است لذا سطح دوره باید توسط شما به عنوان سطح دوره تخصصی

اگر قصد دارید به خانواده قطب هوش تجاری ایران بپیوندید باید بدانید که دارید اعتبار خود را باال می برید. لذا برای کار خود سنگ  

 د تمام بگذاری 

 

 شرایط ریسرچیار 

   کنید.  می  اگر قصد دارید ویدیو ضبط کنید باید متعهد شوید که این ویدیو را با برندینگ ریسرچیار ضبط

ساعت است پیشنهاد می کنیم آن را به رایگان در سایت قرار دهید. دقت کنید که اعتبار شما باال می رود زیرا    3اگر ویدیو شما کمتر از  

 می شود.   دوره شما بیشتر دیده

 ساعته در نظر بگیرید.  10پیشنهاد می کنیم اگر دنبال کسب علم هستید دوره تخصصی خود را حداقل 

 . می باشد 50 50مبلغ فروش  

 در هیچ کجای دیگر آپلود کنید. نباید ویدیوها را 

 حق فروش ویدیوها برای ریسرچیار محفوظ نگه داشته شود. 

 از ویدیوها پشتیبانی شود. 

ریسرچیار حاشیه سود کار باالست؛ مثال شرکت ها پس از خرید دوره تمایل دارند که یک نفر از ریسرچیار که آن دوره را خریداری  در  

لذا   یا آموزش در محل مشتری حاضر شود؛  برای رفع اشکال  برای فرد و    70کرده است  به    30درصد از هزینه دریافتی  درصد 

 ریسرچیار تعلق خواهد گرفت. 

 د آمادگی برگزاری دوره های حضوری یا آنالین را داشته باشد. فرد بای 

 حذف ویدیوها از سایت فقط در صورتی قابل قبول می باشد که دلیل قانع کننده ای توسط مدرس دوره اعالم شود. 

 

 هنگام ضبط باید: 

 حتما از اسالید مناسب و زیبا استفاده کنید

 در صفحه اول عنوان دوره واضح مشخص شود.  

 در صفحه اول جلسه دوره مشخص شود 

 در صفحه اول نام مدرس دوره مشخص شود. 

 در صفحه اول حتما برند ریسرچیار قرار داده شود. 

 از فونت مناسب استفاده شود 

 برای صفحه اول تصویر زیر به عنوان یک مثال متصور است: 



 

 قرار داده شود: در صفحه دوم جمله زیر 

این محصول تجاری می باشد؛ شما بدون اجازه پژوهشیار حق استفاده از این محصول را ندارید. به جهت خرید این بسته به وبسایت  

 پژوهشیار مراجعه کنید. 

ریسرچیار  در اسالید سوم به معرفی مدرس دوره می پردازید. رزومه مدرس در سایت قرار داده می شود لذا رسما یکی از مدرسین  

 خواهید شد. 


