موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار مینماید

دوره آموزشی آنالین طراحی سایت با ورد پرس
مدت دوره  20 :ساعت
مدرس:
جناب آقای میالد میالدی

روزها و ساعات برگزاری:
از ( 1400/06/23سه شنبه ها از ساعت  15الی )19
شهریه دوره  9.500.000ریال
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف ویژه برخوردار هستند)
"همراه با ارائه گواهینامه دو زبانه از اتاق بازرگانی تهران"

سرفصلهای آموزشی :
 مقدمات

 سایت استراکچر چیست

 هاست چیست و تاثیراتش در سایت

 کار با صفحات اصلی سایت

 دامین چیست و نکات خرید دامنه

 کار با صفحه سازهای المنتور و ویژوال کامپوزر

 قالب اختصاصی یا وردپرس

 نوشته ها

 قالب های معروف وردپرسی

 دیدگاه ها

 نصب قالب وردپرس با بسته نصبی

 کاربران

 کارهایی که بعد از نصب وردپرس باید انجام داد

 محصوالت وردپرس

 آشنایی با منوهای وردپرس

 امنیت وردپرس

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر09025445156 - 09306016054 – 88107732 :

فرم ثبت نام دوره آموزشی آنالین طراحی سایت با ورد پرس

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

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

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

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

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر09025445156 - 09306016054 – 88107732 :

