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آکادمی اینفوگرام، یک مرکز آموزشـــی برای آن دسته 
افراد و ســـازمان هایی اســـت که به توسعه فردی و 
ارتقای مهارت های نوآورانـــه اهمیت می دهند. این 
مجموعه از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در قالب بخش 
آمـــوزش مجموعه اینفوگرام آغاز کرد. با گســـترش 
خدمات مجموعه اینفوگرام، از سال ۹۷ بخش آموزش 

با نام «آکادمی اینفوگرام» استقالل یافت.

ماموریت ما در آکادمی اینفوگرام، توانمندسازی افراد 
و سازمان ها برای زندگی دیجیتال با توسعه دانش و 
مهارت های دیجیتال اســـت. بی شک توانمند بودن 
افرادی که در یک ســـازمان و به عنوان یک تیم واحد 
فعالیت می کنند، در پیشـــرفت آن سازمان و خدمت

 رسانی بهتر آن تأثیر بسزایی خواهد داشت. از این رو، 
ما در این مجموعه ســـازوکاری را برای «آموزش های 
ســـازمانی» فراهم کرده ایم تا متناســـب با نیاز هر 
ســـازمان، خدمات آموزشـــی مورد نظر را به صورت 

اختصاصی ارائه بدهیم.
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دیجیتال مارکتینگ

(Content Marketing) آموزش جامع بازاریابی محتوایی

(Digital Marketing) آموزش جامع بازاریابی دیجیتال

(Google Analytics) گوگل آنالیتیکس

بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی

(SEO) بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو

لینکدین مارکتینگ

مبانی بازاریابی دیجیتال

اینستاگرام مارکتینگ

طراحی سایت با وردپرس

تبلیغات آنالین

امنیت دیجیتال

(Email Marketing) ایمیل مارکتینگ

تحلیل داده های بازاریابی با اکسل

تحقیقات بازاریابی
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اینفوگرافیک و ارائه موثر

طراحی اینفوگرافیک حرفه ای با نرم افزار ایالستریتور

طراحی اینفوگرافیک با نرم افزار پاورپوینت

(Data Visualization) بصری سازی داده ها

ساخت ارائه حرفه ای با نرم افزار پرزی

ساخت ارائه حرفه ای با نرم افزار فوکاسکی

ساخت ارائه حرفه ای با پاورپوینت

(Mind Map) طراحی مایندمپ

دیتاژورنالیسم (مقدماتی و پیشرفته)



www.InfogramAcademy.com

 

 

 

گزارش گیری ویژه مدیران

ساخت گزارش حرفه ای

گزارش نویسی نوین

اصول نگارش و گزارش نویسی

تهیه گزارش و ساخت داشبوردهای کاربردی در اکسل

Power BI طراحی گزارش تحلیلی و ساخت داشبورد در

طراحی گزارش در پاورپوینت

گزارش نویسی
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تولیدمحتوای متنی،
صـوتی و تصـویری

تولید محتوای متنی

گویندگی و فن بیان و صداسازی

سخنوری و اجرا مقابل دوربین

تولیدمحتوای گرافیکی

تولیدمحتوای ویدیویی و سناریونویسی

طراحی و ساخت اینفوگرافیک متحرک (اینفوموشن)



از آنجایی که نیازهای آموزشی سازمان ها در شرایط مختلف و 

صنایع متفاوت، یکسان نیســـتند، آکادمی اینفوگرام عالوه بر 

دوره های پیشنهادی که در باال اشـــاره شد، امکان طراحی و 

برنامه ریزی دوره های اختصاصی را دارد. در صورت تمایل به 

استفاده از این خدمت، پس از برگزاری جلسات نیازسنجی و 

بررسی شرایط و تعاریف شغلی سازمان شما، برنامه آموزشی 

متناسب ارائه خواهد شد.

طراحی اختصاصی برنامه های آموزشی

طراحی بر اساس
نیاز سازمان

آموزش کاربردی
و کارگاهی

نیازسنجی آموزشی
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آموزش ویدئویی
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آموزش های ویدئویی

دیجیتال

مارکتینگ

لینکدین

مارکتینگ

طراحی ارائه
حرفه ای با
Focusky

طراحی ارائه
حرفه ای با

Prezi

طراحی اینفوگرافیک
و ارائه حرفه ای با

پاورپوینت

دیداری سازی
داده ها



LMS

www.InfogramAcademy.com

Infogram Academy

آموزش های ویدئویی

طراحی سایت
با وردپرس

گزارش نویسی
نوین

مبانی طراحی
اینفوگرافیک

طراحی
مایندمپ

طراحی
اینفوموشن

(اینفوگرافیک متحرک)

ساخت گزارش و
داشبورد کاربردی

در اکسل
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روابط عمومی مناطق مختلف شهرداری تهران

تصاویر برخی از دوره های برگزار شده
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شرکت ملی گاز ایران

شرکت پتروشیمی جم

VAS شرکت همراه

کارگاه عملی گزارش نویسی نوین

خانه نوآوری
دوره طراحی اینفوگرافیک

موسسه نشنال ژئوگرافیکمرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

۱۳۹۶

تصاویر برخی از دوره های برگزار شده
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شرکت ملی گاز ایران
دوره گزارش نویسی نوین

دوره طراحی ارائه حرفه ای با Focuskyدوره بازاریابی در شبکه های اجتماعی

شرکت ملی گاز ایران
دوره تحقیقات بازاریابی

دوره طراحی گرافیکی در دیجیتال مارکتینگآموزش طراحی کمپین های بازاریابی

۱۳۹۹

بسته های آموزش ویدیویی

۱۳۹۹۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۳۹۶۱۴۰۰
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