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 كيت و حق كپيمال
 

توسط شركت چاووش رايانه سپاهان با هدف گزارش مطالعات انجام شده و طرح كلي اين سند 

ايده شبكه تعاملي صنعت دانش بنيان كشور و جهت طرح پيشنهاد در مراجع مربوطه تهيه 

هرگونه استفاده يا آورنده بوده و نوي طرح ارائه شده متعلق به پديدكليه حقوق مع. شده است

 قتباس از مطالب اين سند بدون كسب اجازه كتبي قبلي از پديدآورنده ممكن نيست.ا
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 خالصه مديريتی

 

 ایستر انتقال اخبار و اطالعات حرفهبماعی؛ ارتباطات اجت

خبر باشيم. هركس به فراخور ر و رويدادهاي جهان اطراف خود با اي نياز داريم از اخباهاي اجتماعي و حرفههمه ما براي توسعه فعاليت

براي كسب هاي گذشته سال ترين روش طيآورد. رايجرا به دست مياطالعات  اي خود، به شكلي اينهاي حرفهمندي و زمينهعالقه

هر مخاطب موضوعات مورد نمايند. ار گوناگون را منتشر ميكه به طور دائمي اخب ؛هائي بوده استا، مراجعه به مراجع رسمي و كانالخبره

ي براي ارتباطات امايهاي، دستهاي حرفهدر حوزه مشاغل و فعاليتخبررساني  نمايد.شده دنبال مي عالقه خود را از ميان خبرهاي منتشر

تواند منجر به رونق بيشتر فضاي كسب و كار و قال به موقع و درست اين اخبار ميفعاالن هر حوزه از يكديگر است و انت كاري و اطالع 

به  د وليتواند در رونق كسب و كار مفيد باشاي، هرچند ميرساني حرفههاي خبراد پايگاهايج تر واحدهاي همكار گردد.نزديک آشنايي

هاي تخصصي منطبق با زمينه عملكرد مخاطبين از بازدهي كمي برخوردار موفقيت در تشكيل گروهاي و عدمهاي رسانهدليل محدوديت

 است. 

كنيم، دريافت خبرها هاي تخصصي استفاده ميدر زمينه همه ما براي اطالع از اخبار مورد عالقه خود خصوصا   كه تقريبا   اياما روش روزمره

طالعات مورد نياز بخش اصلي ا          هاي كوتاه اين گزارههاي كوتاه است. ان و همكاران مرتبط به شكل گزارهويدادها از طريق دوستو ر

و در نتيجه گيرد هاي كاري مشترک شكل مييا زمينه هامنديقهارتباطات اجتماعي ما معموال بر اساس عالچرا كه  ؛كنندما را تامين مي

ق دارد و به نحوي و توجهمان تطبيهاي مورد عالقه شود به احتمال زياد با زمينهري و افراد مرتبط به ما منتقل ميدوستان كاآنچه از 

راجع . در واقع ما در بسياري از موارد، قبل از مراجعه به ماندما دستچين شده اي از انبوه اخبار است كه بر اساس نيازنسخه فيلتر شده

كوتاه در واقع نسخه خودماني  هاياين گزارهنمائيم. دريافت مي هاا به صورت كوتاه از اين كانالاي خود ري حوزه حرفهرسمي، اصل خبرها

اي از خبر اصلي است )كه معموال توسط يک مرجع رسمي توليد شده( ولي اين قابليت را دارد كه به طور بسيار سريع و شايعه مانند شده

هاي مشترک شكل گرفته ها و تخصصمنديهاي شخصي مابين افراد با عالقهل شود. به دليل اينكه شبكهر منتقاز شخصي به شخص ديگ

كل جامعه  دهد، گسترش خبر و سرايت آن به مخاطبين واقعي درر اين اساس در جامعه اصلي شكل ميتري را بو در واقع جوامع كوچک

رفي يک فرد مرتبط مشترک ايجاد اي موفق ما نيز از طريق همين روش و با معرفههاي حبسياري از آشنائيشود. بسيار موثرتر انجام مي

 . هاي رسمي استل اطالعات بسيار زيادتر از كانالو تاثير آن در انتقااين مدل بر پايه منطق و رفتار انساني تطبيق بيشتري دارد شود. مي

هاي مكاني تر كرده و محدوديتها را بسيار نزديکارتباط اجتماعي انسان هاي گذشتهآوري اطالعات طي سالورود ابزارهاي ارتباطي و فن

كنندگان محتوا و مخاطبين لي تحت وب كه در آن جايگاه تامينايجاد بسترهاي تعام ،Web2و زماني را برچيده است. ابداع ابزارهاي 

انساني به شكل هاي اجتماعي ين پايه شبكهت. بر همرا ممكن ساخته اس ؛اطالعات باشدتواند مولد اخبار و و هركس مي ،يكسان شده

مابين  3فاصله فيزيكي و حتي زمانيمجازي اند. نكته جالب در اين خصوص اين است كه در يک شبكه اجتماعي مجازي بازسازي شده

اري مشترک ممكن است ارتباط مندي يا زمينه تخصصي و كاصله فيزيكي، تنها بر پايه عالقهرغم فن دو نفر عليافراد حذف شده و بنابراي

هاي دور شانس باالتري را براي همكار هاي مشترک در فاصلهترتيب افراد با زمينهيند و بدينتري نسبت به گذشته ايجاد نمابسيار قوي
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روزمره انساني  اساس رفتارمزيت ديگر بستر ارتباطات اجتماعي اين است كه پوياست و اتصال افراد به صورت خودكار و بر داشته باشند. 

 گيرد.شكل مي

 

قدرت بسيار بيشتري هاي آن بر پايه اعتماد و شناخت افراد شكل گرفته و از دهد كه كانالمي تشكيلل اتصاالت رسانه موثري را اين شك

 سازد.فراهم ميتر متخصصين را هاي همكاري و ارتباط نزديکاين بسترها زمينه ايجاد شبكههاي ديگر برخوردار است. نسبت به رسانه

كارگيري اي رايج شده است. بهاي حرفههندگي روزمره، در بسياري از زمينهو مفهوم ذكر شده، عالوه بر ز Web2استفاده از ابزارهاي 

 هاكاركنان بيشتر يكي از اين زمينههاي بزرگ با تعداد اجتماعي در سازمانگيري بيشتر ارتباطات هاي مجازي براي رونق و شكلشبكه

هاي بزرگ ها نيز استفاده شركتاشته است. يكي ديگر از اين زمينهمعروف است و سوابق موفقيت زيادي د Enterprise2است كه به 

دهي به اي خود براي ايجاد ظرفيت پاسخگوئي و سرويسان تخصصي كاربران و مشتريان حرفهكننده يا ارائه كننده خدمات از توتوليد

 دارد.  IBMو  Alcatel ،Nokiaهاي موفقي در شركت هاي كه نمونه در زنجيره توليد يا ساخت است مشتريان ديگر يا مشاركت
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 زمینه ساز رونق کسب و کار دانش بنیانای؛ شبکه های حرفه

ئي با نااي و آشسترسي به منابع علمي، اخبار حرفهبنيان، دهاي دانشقيت شركتگذار بر موفدانيم يكي از عوامل تاثيره ما ميهم

ها و دليل متوليان و گردانندگان پارک پذير در حوزه تخصصي فعاليت است. به همينگذاران ريسکمتخصصين، مشاورين و سرمايه

گذاري و اساتيد هاي سرمايهن موسسات با يكديگر و با شركتهائي را براي آشنائي كاركنان و مديراوباتورها پيوسته جلسات يا مهمانيانك

هاي خبري انجام ها و پايگاهگيري شبكهن به صورت نهادينه و در قالب شكلدهند. اين اقدامات حمايتي عالوه بر ايتيب ميدانشگاه تر

تر و ايد و هرچه اين شبكه در هم تنيدهنميجاد ميهاي مرتبط را ااي از تخصصت و آشنائي افراد با يكديگر شبكهانتقال اطالعاشوند. مي

  فقيت بيشتر صنعت را به دنبال خواهد داشت. تر باشد، موگسترده

افراد است كه  ايحرفه ارتباطبراي انتقال اخبار و اطالعات و  بستر مناسبي ،هاي مجازي ارتباطيهمانطور كه گفته شد شبكه

عدد و تحقيق افراد هاي متي مجازي، فرصت كافي بررسي انتخابارتباط در فضا .گذاردسر مي هاي جغرافيائي و زماني را پشتمحدوديت

به يكي از موثرترين هاي ارتباطي در فضاي مجازي را اين مزايا شبكه سازد.واقعي فراهم مي رويي در در مورد يكديگر را قبل از رو

 متعددي با هاييافته شبكهگذشته در كشورهاي توسعه هايبنيان تبديل نموده است. طي سالسازي و تقويت تفكر دانشبسترهاي فعال

محور ايجاد هاي دانشو فعاليت 7موسسات نوبنيان  اي شكل گرفته و حتي بسترهائي به صورت اختصاصي برايمحوريت ارتباطات حرفه

 شده است.

هاي مشترک توانند بر اساس زمينهء شبكه ميبه صورت اعضا ها، افراد و شخصيتهاي ارتباطي ديگرمشابه شبكه ،ايهاي حرفهدر شبكه

تخصصي است. اخبار اي و واي شبكه، اطالعات حرفهتو مح ءند با اين تفاوت كه دستمايه فعاليت اعضاهم ارتباط داشته باش ، بابين خودما

نمايد. افراد مرتبط از روزمه شخصي، سوابق و عضويت خود در مجامع مختلف را درج مي است كه در آن اختصاصيهر عضو داراي پروفايل 

اخبار توليد  ؛تواندها مياين گزاره جا مي شود.هاي خبري مابين افراد جابهاي يكديگر با خبر شده و گزارهحرفههاي ها و پيشرفتفعاليت

هاي خبري شبكه به اشتراک شبكه باشد كه توسط يكي از پايگاهباشد و يا يک خبر تخصصي از منابع بيرون از  ءشده توسط يكي از اعضا

اي اعالم نظر هاي تخصصي و حرفهنحوي است كه افراد تنها در حوزه و فضاي تخصصي شبكه بهگذارده شده است. ابزارهاي موجود 

 تواند در اختيار مديران شبكه قرار گيرد.اي ميرهاي نظارتي جهت كنترل فضاي حرفهابزا ضمنا  كنند و مي

مابين افراد در مند شوند. ارتباطات ان خود بهرهخبار و اطالعات همكارتوانند خود را معرفي نموده و از ادر چنين فضائي متخصصين مي

بيشتري با افراد  عالوه بر اين افراد با سرعت و سهولتهمزمان و زنده نيست.  گيرد و لزوما  هاي مختلف شكل ميدر زمان ،اين حالت

اي در حال هاي اجتماعي حرفهبكهگردد. شتري ايجاد ميارتباطات گسترده شوند وآشنا مي ،رک دارندهاي فعاليت مشتديگري كه زمينه

ن ها براي يافتبسياري از شركت ها عضويت دارد.متخصص در حداقل يكي از اين شبكه حاضر يكي از اركان شغلي افراد هستند و هر فرد

اران و معرفي گذاز اين بستر براي جذب سرمايه كنند و موسسات دانش بنيان عموما  ها استفاده ميتخصص مورد نظر خود از اين شبكه

 برند.اي بهره ميخود در فضاي حرفه

                                                           
 

2 Startup 



 

 آوري.بازارفن

  بنيان كشورشبكه تعاملي صنعت دانش

 1.0نسخه:  72/7/3131تاريخ:  تهيه و تنظيم: شركت چاووش رايانه سپاهان

 
 

 2 كليه حقوق محفوظ است.

 
 

 

 )اگر صالح نباشد اين بخش می تواند حذف شود( اينترنتی اجتماعی هایشبکه با آشنايی

 

 براي او تالش و( شناسجامعه دانشمند) تونيس زمان از. كندمي فراهم را كاربران از جديد اجتماعات گيريشكل مجال مجازي، فضاي

 ،«بودن رو در رو» فرهنگي و اجتماعي علوم متفكران همه بعد به "جامعه" مقابل در "اجتماع" يعني انساني تجمع گونه دو تعريف

 ميان اين در. اندكرده عنوان اجتماع بنياني و مهم خصائص از را «عقالني روابط نه و عاطفي روابط بر ابتناء» و  «تعداد محدوديت»

 فضاي كاربران تجمعات به اشاره براي را اصطالح اين جديد كاربردهاي معنايي دامنه و حوزه تا است انجام حال در متعددي هايتالش

 .سازد روشن مجازي،

 

 اجتماعی شبکه

 اند،متصل هم به وابستگي از خاص نوع چند يا يک توسط كه( سازماني يا فردي عموما  ) هاييهوگر از است ساختاري اجتماعي، شبكه يک

 بين تعامل و وابستگي از نوعي يک هر خويشاوندي، دوستي، مالي، تبادالت مشترک، هايايده و تفكرات مشترک، هايرزشا: مثال براي

 در و پيچيده بسيار اغلب حاصل ساختارهاي. كندمي عمل افراد بين شبكه يک شكل به جامعه بدنه در كه كنندمي ايجاد اجتماعي نقاط

 .است گسترده جامعه مختلف نقاط

 ميان روابط هارشته و شبكه درون فردي بازيگران هاگره. نگردمي رشته و گره اصطالحات با را اجتماعي روابط اجتماعي، هايشبكه ليلتح

 هايشبكه كه است داده نشان آكادميک هايتحقيق. باشد داشته وجود هاگره ميان تواندمي هارشته از زيادي انواع. هستند بازيگران اين

 كردن اداره مسائل، حل راه تعيين در مهمي نقش هاشبكه اين. هاملت تا گرفته هاخانواده از هستند؛ موثر سطوح از بسياري در ياجتماع

 .كندمي ايفا اهدافشان به رسيدن در افراد موفقيت ميزان و سازماني تشكيالت

 همچنين اجتماعي شبكه. است مطالعه مورد هايگره نميا مربوط، هايرشته تمام از نگاشتي اجتماعي شبكه يک شكل ترينساده در

 اجتماعي شبكه نمودار يک در غالبا   مفاهيم اين. گيرد قرار استفاده مورد بازيگران از يک هر اجتماعي موقعيت تشخيص براي تواندمي

 .شوندمي داده نشان خط شكل به ها،رشته و  نقطه شكل به ها،گره درآن كه شوندمي داده نشان

 مدرن شناسيجامعه در كليدي تكنيک يک عنوان به( ستا هاشبكه نظريه با مرتبط مبحث يک كه) اجتماعي هايشبكه آناليز مبحث

 مطالعات اطالعات، علوم ارتباطات،علوم اجتماعي، روانشناسي جغرافيا، شناسي،انسان جمله از مختلفي هايشاخه در متعاقبا   و شده پديدار

 مطالعه و تفكر زمينه در محبوب موضوع يک عنوان به و نموده جلب خود به را زيادي طرفداران مدرن شناسي زيست و اقتصاد سازماني،

 ها،ملت جمله از مختلف جوامع درون در افراد ارتباطات گيريشكل نحوه بود خواهيم قادر اجتماعي هايشبكه آناليز با. است شده وارد

 نظر مورد هايفعاليت در افراد مشاركت و ريزيبرنامه در حاصله نتايج از و كنيم بررسي را هاسازمان و آكادميک جوامع شهرها، كشورها،

  .نماييم استفاده
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 های اجتماعی مجازی(اينترنت )شبکه در اجتماعی شبکه هایسرويس

 افراد بين اجتماعي روابط و شبكه يک اسانعك و ايجاد هدف با كه رودمي كار به سرويسي به اشاره براي اجتماعي شبكه سرويس واژه

 برخي و وي ارتباطات ،(پروفايل يک شكل به اغلب) كاربر هر معرفي امكان شامل اجتماعي شبكه سرويس يک اساس. گرددمي ايجاد

 يا نامه تبادل طريق از افراد بين ارتباط براي امكاناتي و بوده وب تحت معموال   اجتماعي شبكه هايسرويس. شودمي ديگر هايسرويس

 اجتماعي شبكه سرويس يک عنوان به كلي شكل در اجتماعي هايسرويس برخي گاهي هرچند. نمايندمي فراهم الكترونيكي هايپيام

 آنكه حال گرددمي اتالق فرد بر مبتني سرويس يک به معموال اجتماعي شبكه سرويس يک كه داشت توجه بايد ولي شوند،مي تلقي

 .هستند هاتشكل و ها گروه بر مبتني معموال عياجتما هايسرويس

 كامپيوترهاي بين الكترونيكي اتصال ايجاد كه مسئله اين طرح با ابتدا همان از اينترنتي، اجتماعي شبكه هايسرويس اوليه هايپايه

 اجتماعي هاي شبكه ايجاد شكل هب اوليه هاي حركت. گرديد مطرح گردد كاربران بين اجتماعي ارتباطات ايجاد به منجر تواندمي مختلف

 و گرديد EIES و  Usenet، ARPANET، LISTSERVE،BBS  مانند هاييسرويس ايجاد به منجر كامپيوتر بر مبتني ارتباطات طريق از

 در Tripod.com و  The WELL، TheGlobe.com، GeoCities.com  مانند اجتماعي شبكه سرويس اوليه هايسايت وب بعدا  

 خصوص در Chat هاياتاق در گفتگو و افراد آوريگردهم بر مبتني اوليه ساختارهاي اين اساس. گرفتند شكل 3335 و 3334 هايسال

 برخي. بودند نويسيبالگ هايتكنيک مقدمه كه بود شخصي صفحات انتشار ابزارهاي قالب در عقيده ابراز و مشترک موضوعات

 به توانمي نمونه اين از كه شدند بنا هاآن الكترونيک پست آدرس ارائه و افراد ينب ارتباط برقراري بر تنها ديگر هايسرويس

classmates.com شكل رفتهرفته بعد به 3333 هايسال از. نمودمي برقرار را قديمي هايهمكالسي بين ارتباط كه كرد اشاره 

 چه با كسي چه كه بود مشخص تنها نه مدل اين در. رفت ماداعت بر مبتني ارتباطات برقراري سمت به اجتماعي شبكه جديد هايسرويس

 شبكه هايسرويس بعد به 7227 هايسال از. داشتند ديگران با ارتباطات و محتوا بر بيشتري كنترل افراد بلكه است دوست كسي

 در .Bedo و LinkedIn و MySpace بعد و Friendster.com ابتدا. كردند پيدا محبوبيت و كرده رشد زيادي سرعت با اجتماعي

 .نمود رشد بسياري سرعت با و كرد كار به آغاز Face book سرويس 7224 سال

 عمومي سرويس يک اول، گروه. شوندمي تقسيم دروني هايسرويس و بيروني هايسرويس اصلي گروه 7 به اجتماعي شبكه هايسرويس

 ممكن البته. كنند استفاده يگديگر با ارتباط براي آن از توانندمي افراد همه و بوده امكانپذير كاربران كليه براي آن از استفاده كه است

 دروني، سرويس ديگر طرف از. نمايند ايجاد خاص عالقه يا موضوع يک بر مبتني را مشخصي اختصاصي جوامع بيروني، هايسرويس است

 يا و خاص اجتماع آموزشي، واحد موسسه، شركت، سازمان، يک درون در افراد از گروهي شامل كه است خصوصي و بسته جامعه يک

 .    گرددمي  مستقيم دعوتنامه با افرادي شامل حتي
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 بررسی چند نمونه مشابه در جهان: شبکه های مجازی حرفه ای

 

 نوبنیانشبکه اجتماعی برای موسسین شرکت، تجارت های جزئی و شرکت های  04معرفی 

 كارآفريناما به عنوان يک  العاده هستند.وسيعي از ارتباط و بحث فوق ها براي حجم دانيم. آنماعي ميهاي وسيع اجتشبكههمه ما درباره 

 اي وجود دارد.هاي اجتماعي حرفهنيازي است كه پاسخ آن در شبكه ،انرنظبو صاحپرداز ارت، ايجاد ارتباط با افراد ايدهيا صاحب يک تج

در اينترنت شكل گرفته  اي در فضاي كسب و كار تخصصيتلفي با محوريت ارتباطات حرفهمخ هايها و سرويسبر همين اساس سايت

 قرار گيرند. start upواحدهاي ا، موسسات دانش بنيان و هصصين، جويندگان كار، موسسين شركتتوانند مورد استفاده متخاست كه مي

 شوند:اي پيشتاز معرفي ميتباطات حرفهسايت ار 42در ادامه 

 

3- LinkedIn  

 ،در بخش بعدي دهد.رد اعتماد را بسط و گسترش ميمو ارتباطاتشبكه  لينكدايناجتماعي تجاري است.  ترين شبكهقديمي لينكداين

 تري بررسي شده است.اين سايت به صورت دقيق

 

7- Meet the boss 

 باشد.ن سايت كامال به زبان انگليسي مياي در سراسر جهان يک ابزار ارتباطي تجاري است. محتواي مديران كسب و كاراين شبكه براي 

 

1- Partnerup 

كوچک از آن براي يافتن تخصص و منابع مورد نياز براي شروع و رشد يک  كسب و كار صاحبانو  كارآفرينانيک شبكه آنالين است كه 

 ارتباط برقرار كنند. توانند با شركاي بالقوه، مشاوران و منابع كسب و كاراربران ميكنند.  ككسب و كار استفاده مي

 

4- Qapacity 

اندازي شده است. به كاربر راه 7223تاسيس شده و در فوريه  7222هاي شبكه اجتماعي بيزنس گراست كه در مارچ يكي از سايت

دارد و  ز نگهشود تا بتواند مشتريان و شركاي كسب و كار خود را به روين خود داده مياي از ابزارها براي ترويج كسب و كار آنالمجموعه

 همچنين به مشتريان جديد دسترسي پيدا كند.

 

5- Ryze 

اي در كسب و كار و به خصوص كارآفرينان جديد ايجاد دادن افراد حرفهي رايگان است كه به منظور ارتباطيک وب سايت شبكه اجتماع

 شده است.
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2- Talkbiznow 

 باشد.بيزنس مي اي دربا محيط تعاملي، براي افراد حرفهيک شبكه كسب و كار 

 

2- Xing 

 .باشدمي هاايحرفه براي جهاني كوچک شبكه يک كردنيک نرم افزار اجتماعي براي فعال

 

2- Yelp , Inc 

 توانند در مورد كسب و كارهاي مختصر خود صحبت كرده و يا از توصيه هاي ديگران بهره ببرند.جايي كه كاربران مي

 

3- FledgeWing 

 را ايجاد كردند. FledgeWingبا هدف ايجاد يک جامعه آنالين  7223ي در فوريه دانشجويان دانشگاه كارآفرين

 

32- The Funded 

 دهد.را ميجهان  سراسر در گذاريسرمايه منابع و نرخ هايتحقيق و بررسي در زمينهاجازه  كارآفرينان به

 

33- Cofoundr 

 سرمايه شروع ديگري است كه در افراد و گذاران، ايهسرم طراحان، نويسان، برنامه كارآفرينان، براي خصوصي اجتماعي شبكه يک

 .اساسي دارد نقش جديد هايگذاري

 

37- PerfectBuisness 

اي از كارآفرينان را شبكه به اضافهيي مناسب ابزارها ،نابع اين سايتكند. ممي كمک خود كار و كسب رشد و اندازيدر راه به كارآفرينان

 شود.شامل مي

 

31- Biznik 

بايد حضور فعالي داشته  كاربرشود. بنابراين ها ميست كه همكاري بين افراد باعث ايجاد رقابت بين آنان محلي و مستقلي جامعه كارآفري

 د.باش

 

34- StartupNation 

پر و بالي بدهند  خود كوچک كار و كسب به خواهندنيز كساني كه مي اندازي كنند وكاري راه و كسب خواهندمي كه افرادي به

 دهد.واقعي ارائه مي دنياي در كار و ي در زمينه كسبهايمشاوره
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35- Entrepreneur Connect 

 جامعه را بسط و گسترش بدهند، ايجاد كرده، پروفايل يک توانندمي كوچک كار و كسب صاحبان آن در ست كها اجتماعي شبكه يک

هدف، ايجاد محيطي براي  افراد مترقي نيست، بلكه ترجيحا   ارتباط ايجاد كنند. هدف اين سايت جمع كردن و بگذارند اشتراک را به هاايده

 هاي واقعي تبادل كرده و ارتباطات پايدار داشته باشند.ارآفرينان است كه بتوانند مشاورهك

 

32- Young Entrepreneur 

 .باشدمي ينيكارآفر مورد در بحث و گذاشتن اشتراک به براي آنالين گفتگوي و بحث ، انجمنYoung Entrepreneurهاي فروم

 

32- Blogster 

 .دهدمي گذاري ارائه اشتراک به براي فرصتي و راهنمايي ابزار،. است آزاد هايوبالگ منابعي براي

 

32- Connects 

قرار گرفته  يا انتشارات آنالين روزنامه يک سايت هاي سازماني دربه منظور تعامل با سايت كه است اجتماعي هايرسانه فرم يک پلت

 .است

 

33- Upspring 

 باشد.مي آنالين بازاريابي خدمات و محصول ارتقاء ،Local تبليغات ،Local اينترنتي بازاريابي كار، و كسب يک شبكه

 

72- Fast Pitch 

را  خود شبكه و حوادث ها، وبالگ مطبوعات، كار، و باشد تا كسبمي كار و كسب هايدر شبكه ايافراد حرفه براي اجتماعي يک شبكه

 عرضه كنند.

 

73- E.Factor 

 با ارتباط مالي و منابع كردنپيدا خود، كار و كسب در ايجاد به شما E.Factor .است كارآفرينان جوش جهاني براي و جنب يک جامعه پر

 متفكر كمک مي كند. كارآفرينان

 

77- BizToo 

 كند.مي كمک در ايجاد ارتباط كارآفرينان به BizToo. است جهان سراسر در كارآفرينان براي همكاري يک شبكه جهاني

 

71- Go Big Network  

 .كند مي كمک گذاران سرمايه و هاشركت به ارتباط

 

74- Black Businesswomen Online 

 نيز زنان كارآفرين. فعال در حوزه كسب و كار و پوست سياه زنان براي اجتماعي يک شبكه
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75- Networking for Professionals 

  .دهد مي ر را ارائهكا و و اتفاقات كسب وقايع و آنالين هاي شبكه

 

72- Spoke 

 براي مردم متقاضي فروش و بازاريابان، اطالعات مورد نياز را ارائه مي دهد.

 

72- Ning 

 .است اجتماعي شبكه يک گذاري اشتراک به و شخصي سازي ايجاد، براي آنالين سرويس يک

 

72- Unstucture.org 

سو  سمت و         ست كه به افكار افراد انيز كساني  و نويسانالگوب كار، و در كسب ايافراد حرفه بين آزاد براي بحث فرم يک پلت

 بحث فروم يک شامل Unstructure .كند مي كمک كار و كسب به ايجاد انقالبي در كه فعال هايدر زمينه ايده بخشند؛ بحثمي

 .است يندهآ كار و كسب هاي فعال برايايده و بينش از كتاب يک و ساالنه فيزيكي رويداد يک آنالين،

 

73- Home Based Business Network 

 ها، فيلم ها،انجمن ها،بالگ و خانگي كار و كسب هايپروفايل بر مبناي خانگي، كار و كسب يک شروع براي منابعي و آنالين يک جامعه

 !است ... ها و ايده

 

12- Freelance Face 

 .تقلنويسندگان مس براي نويسندگان مستقل، توسط آزاد يک شبكه اجتماعي

 

13- Blellow 

 مشكالت. حل و كار كردن پيدا همكاري، ها برايايحرفه و نويسندگان مستقل براي ستامكاني . است وريبهره بر تمركز با جامعه يک

 

17- Startup 

 اي است كه به سرعت در حال رشد كردن است. startupيک كسب و كار كوچک، شبكه اجتماعي يا 

 

11- Ecademy 

 دهد.هاي جهاني را ارائه ميهاي شبكههاي آفالين و گروهشبكهب و كار، وقايع هاي آنالين براي كسشبكه



 

 آوري.بازارفن

  بنيان كشورشبكه تعاملي صنعت دانش

 1.0نسخه:  72/7/3131تاريخ:  تهيه و تنظيم: شركت چاووش رايانه سپاهان

 
 

 31 كليه حقوق محفوظ است.

 
 

 

14- Focus 

توانند با خريدها و تصميمات خود به يكديگر كمک كنند. تخصص هاي كسب و كار ميايجايي كه حرفه .قصد كسب و كار استيک م

 خود را در زمينه هاي كاربردي كسب و كار به اشتراک بگذاريد:

 Numerous categories – small business, HR, Finance, Sales, Marketing, … 
 

15- JASEzone 

 را بيابيد. كار و كسب شركاي و بالقوه مشتريان توانيدمي آن در كه ايحرفه جامعه يک

 

12- Ziggs 

 (.دارند پروفايل ميليون 3 از بيش شاخص يک در). است ايحرفه ارتباط يک پورتال

 

 

12- Black Business Space 

 است. كارآفرينان و كار و كسب صاحبان از جامعه يک

 

12- Jigsaw 

 تواند به راحتي به ديگران ارتباط برقرار نمايد.ارائه مي دهد و كاربر مي business cardست كه به شما راهنمايي آنالين براي ااي شبكه

 

13- YouNoodle 

 دانشگاهي. هاينوآوري و نوپاي تازه تاسيس هايشركت از حمايت و كشف براي ستامكاني 

 

42- Raise Capital 

 سرمايه اب خود را مستقيما   نيازهاي سرمايه را به نمايش بگذارند و خود كار و كسب هايايده تا بتوانند كارآفرينان براي ،عالي آنالين بخش

 .مطرح كنند گذاران

 

 

 

 مرجع:

http://barditoto.com/40-social-networks-for-entrepreneurs-small-businesses-and-start-up-companies/ 

 

 

http://barditoto.com/40-social-networks-for-entrepreneurs-small-businesses-and-start-up-companies/
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 حرفه ای ، موفق ترين شبکه اجتماعیlinkedinنگاهی به شبکه 

 ها،همكالسي ،كاري دوستان با توانمي سايت اين طريق از .اي در جهان استفهترين شبكه اجتماعي حراضر مطرحدر حال ح ينالينكد

 هايموقعيت و شغلي جديد هايفرصت توانمي همچنين. شد گفتگو و بحث وارد تخصصي صورت به افراد ديگر و علمي هيئت اعضاي

 توانمي عالوه به .نيروي تخصصي در ارتباط باشند از طريق اين شبكه با پتانسيل توانندمي كارفرمايان. آورد بدست وقت تمام كاري

 .آورد بدست را است مهم و كليدي يهاشركت در كه ارتباطاتي

 با ارتباط و پروفايل دادنقرار با راخود  ايحرفه زندگيو  ساختهرا  خود تخصصي برند/بازار ،لينكداين از استفاده با تواندمي كاربري هر 

  نمايد. تبديل هافرصت به را آن و داري كندنگه و ايجاد را تخصصي روابط ،بخشد هبودب رشته آن در متخصص افراد
 

 

 سال از رسمي صورت به سايت اين. هستند  ويالنت لوک جين و  لي اريک گوريک، كنستانتين بلو، آلن ريدهافمن، سايت، اين بنيانگذاران

 محصوالت و استعدادشناسائي  بازاريابي، طريق از لينكداين درآمد. آورد بدست عضو 4522 كاري، ماه اولين در و شده اندازيراه 7225

 در موجود دفاتر با وقت تمام كارمند 5222 داراي و باشدمي موجود زبان 77 به در حال حاضر سايت. آيدمي بدست بيمه حق اشتراكي

 و كشور 722 از بيش در عضو ميليون 122 از بيش با نتاينتر روي بر دنيا تخصصي شبكه بزرگترينبوده و  جهان اطراف در دنيا نقطه 72

 بيرون در سايت اين اعضاي از درصد 22. پيوندندمي سايت اين به ثانيه هر در جديد عضو  7 از بيش ينرخ با متخصص افراد. است منطقه

 اين. هستند عضو سايت اين در دانشگاهي التحصيل فارغ و آموزدانش ميليون 13 از بيش امروزه. اند گرفته قرار آمريكامتحده  ايالت از

 دارد. را جمعيتي رشد سرعت سريعترين سايت

. اين اندشده عضو لينكداين سايت در هستند منطقه و كشور 722 از بيش در هاي خودنماينده شركت كه متخصص ميليون 722 از بيش

 را سايتديگر  اعضاي  وايجاد كرده   بهتري شم انداز تخصصيچ و تعامل با متخصصين ديگر، تخصصي پروفايلبا ايجاد  توانندمي افراد

 فروش و بازاريابي در را هاسازمان روش تواندمي شودمي آوريجمع سايت اين توسط كه هاييدادهعالوه بر اين . كنند ترموفق و ترسازنده

 .كند متحول
 

 

 :الصه كردخعنوان اصلي زير  1در توان را مي ءارزش افزوده سايت براي اعضا
 

 تخصصي هايگروه در قرارگرفتن و يافتن اتصال، در تواندمي كه شودمي گرفته نظر در سايت اعضاي براي پروفايلي :شناسايي .3

توانند اي جديدي كه وجود دارد، افراد مياين پروفايل مرجع شناسائي شخص براي افراد ديگر نيز هست. با ابزاره .كند كمک

 جديد و قبل از مالقات، با مراجعه به پروفايل وي از سوابق و زمينه هاي عملكرد او با خبر شوند. به محض آشنائي با شخصي 

راد با سازد. سايت به صورت خودكار افرشته را فراهم ميسايت، امكان اتصال به متخصصين هم: عضويت افراد در بينش .7

هاي تخصصي رشته خود، اين افراد با عضويت در گروه ه برعالو نمايد.كرد مشابه را به يكديگر معرفي ميهاي عملزمينه

 مي كمک متخصص افراد بهاي با خبر شوند. اين امكانات شركت كرده و از آخرين اخبار حرفهتوانند در بحث و گفتگوها مي

 .دهند انجام دهندمي انجام روز هر آنچه به نسبت بهتري بينش و اطالعات كه كند

 مكاني افراد مانعي براي برقراري گيرد و لذا موقعيتبه يكديگر در فضاي مجازي صورت ميافراد اتصال  و زمان: مكان هر در .1

تواند در زمان اشد و ميب زندههاي گفتگو( اتاقنبايد )مشابه  ارتباط نيست. امكانات سايت به نحوي است كه ارتباط افراد لزوما  

  هاي مختلف صورت پذيرد.
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 Y! hotjobsو  Linkedinتفاوت 

 ولي است كاريابي شبكه يک -Yahoo! HotJobs- جابز هات ياهو كه باشد اين شبكه دو اين هايتفاوت ترينعمده از يكي شايد

LinkedIn شبكه يک شخصي و فاميلي روابط و دوستي اساس بر كه است تخصص و كار ويژگيبر  تاكيدبا  اجتماعي شبكه يک 

 كاري روابط ،قبلي هايشغل در همكاران و دوستان ،بودنهمكار مثل كاري اساس بر روابط ينا LinkedIn در دهد.مي تشكيل اجتماعي

 توانيدمي بلكه ؛باشيد مناسب فرصت دنبال و معرفي را خود كه كندنمي كمک فقط شبكه اين .گيردمي شكل دانشگاهي روابط و

  .كنيد دريافت و اطالعات راهنمايي و مطرح را هايتانسوال
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 لینکداين ی به صفحه اصلینگاه

  : از عبارتند كه است شده تشكيل اصلي بخش 5 از لينكداين سايتبر در رصفحه اصلي كا

1. Home 
2. Profile 
3. Network 
4. Jobs 
5. Interests 
6. Business Service 

 

 

 

 Homeمنوی 
ي خود دسترسي يابد. به اين صصتواند به اخبار و اطالعات مرتبط با حوزه تخجا ميآن صفحه اصلي هر كاربر است كه در اين منو

و يا گزارش فعاليت ساير كاربران است.  هاي مختلفآوري شده از كانالشامل اخبار جمع شود كهگفته مي updateهاي خبري گزاره

update  يت دارد و ها عضوهاي كاري كه كاربر در آنافراد مرتبط با وي در شبكه، گروهبر اساس زمينه تخصصي كاربر، فعاليت  ها عموما

 هاي خبررساني توليد و شناسائي شده و به صورت دستچين ارائه مي گردد.   كانال

 

Pulse  : سرويسpulse ها و ا زمينه تخصصي كاربر را از كانالتبط باخبار مهم و مر ،است. اين سرويس لينكداينرساني سرويس خبر

اولين بخش از دهد. وري نموده و به كاربر پيشنهاد ميآشبكه جمع را ازدر حرفه مربوطه گذار و همچنين مراجع انتشار اخبار افراد تاثير

 see more بيشتر در لينکاخبار  گردد.عنوان از آخرين اخبار درج مي 4ا ت 1كه در آن است  اين سرويسمربوط به  homeصفحه 

news وجود دارد كه شامل Your News  ،Top Posts ،All Influencers ،                 All Channels  وAll Publishers 

 است. 

 

Your News :توان به تفصيل مشاهده كرد.مي رار موجود در سايت اخبا 

Top Posts :توان متن آن را به تفصيل خواند كه شود كه با انتخاب هر يک ميي، نشان داده مهايي كه در سايت قرار داردپست

 شود. ميكه ديگر كاربران مطالعه كرده اند نيز پيشنهاد  ،پست هاي مرتبط با آن

All Influencersاي ضروري و مشاور شغلي ان صنعت براي رسيدن به بينش حرفهتوانند به عنوان تاثيرگذار: افرادي كه مي

 مي شوند.  ، معرفيباشند

 All Channelsهاي تاثيرگذاران و منابع جديد است را از جمله مقاله هايي كه موضوعات مورد عالقه كاربران: تمامي كانال

 معرفي مي كند. 

All Publishers.تمامي ناشران و مجالتي كه آخرين اخبار و تحليل ها را دارد را نشان مي دهد : 

 

http://www.linkedin.com/today/?trk=today_home_top_today_control
http://www.linkedin.com/today/?trk=today_home_top_today_control
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 يكه هر كاربر با چه كاربر ديگردهد ، از جمله اينهاي مربوط به كاربران را نشان مي، آخرين رويدادHomeدومين بخش از منوي 

 ارتباط برقرار كرده است يا به چه گروهي متصل شده است.

People You May Know  :با مي توان دهد كه اربر ممكن است بشناسد را نشان ميافرادي كه كبه طور مداوم  لينكداين

 داد.  ارتباطپيشنهاد  نمود وانتخاب هر يک پروفايل آن را مشاهده 

You Recently Visited: را نشان مي دهد.  توسط كاربر مشاهده شده استها اخيراً افرادي كه پروفايل آن 

Who's Viewed Your Profile :.افرادي كه پروفايل شما را مشاهده كرده اند را نشان مي دهد 

Who's Viewed Your Updatesدهد.اند را نشان ميهاي كاربر را مشاهده كردهرسانيروز: ليست افرادي كه ب 

Your LinkedIn Network: ه در اين بخش تعداد افرادي كه بين داراي يک شبكه ارتباطات است. انكديهرشخص در ل

 شبكه كاربر متصل شده اند را نشان مي دهد.

Groups You May Like: دهد. ورد عالقه كاربر باشد را نشان ميهايي كه ممكن است مگروه 

Companies You May Want To Follow: را  كردن آنها باشددنبال كاربر عالقمند به ممكن است هايي كه شركت

 كند.معرفي مي

Ads You May Be Interested In مند به مشاهده آن باشد.بليغاتي كه كاربر ممكن است عالقه: ت 

 

  Profileمنوی 
هاي وي را ارائه ز جمله رزومه كاري، سوابق و تخصصاي وي افايل كاربري است كه اطالعات حرفهداراي پرو لينكداينهر كاربر در 

، ليستي از جمله اين اطالعات مشخصات فردي. دهدقرار ميرا در اختيار كاربر  ابزارهاي مديريت پروفايل و تقويت آناين بخش نمايد. مي

هايي كه كاربر در آن (، گروهConnections، ارتباطات ميان افراد )(Backgroundزمينه )ن پسشدن به عنواها براي اضافهاز گزينه

 ( و غيره است. Groupsعضو شده )

Know May You eopleP و درجه اتصال  دهدرا پيشنهاد مي دنشته باشاي دارادي كه ممكن است با كاربر رابطه: اف(-n

degreeconnection) توان براي هر يک درخواست اتصال در شبكه را داد. مي معين مي كند كه ها را نيزآن 

Profile Your Viewed Who's  : توان دهد. با انتخاب هر يک مياند را نشان مير را مشاهده كردهكه پروفايل كاربآمار افرادي

 دهد.ل كاربر وجود دارد را پيشنهاد ميها شد. به عالوه گزينه هايي كه براي بهبود پروفايوارد پروفايل آن

Strength Profile: كه  شود. در صورتيت پروفايل مشخص ميبا توجه به اطالعاتي كه در پروفايل كاربر وارد شده است ميزان قدر

  .بخشيدتوان ميزان اين قدرت را بهبود مي انتخاب شود Improve Your Profile Strengthگزينه 

Viewed Also plePeo: ديد شده است.  طي روزهاي گذشته بازها كه پروفايل آن افراد مرتبط با كاربر    

 Profile Edit: ويرايش اطالعات پروفايل كاربر   

 

ان در يكي از قابليت هاي بسيار مورد توجه پروفايل، امكان تاييد و صحه گذاري توانائي هاي فرد توسط افراد متخصص ديگر است. اين امك

تعريف شده است  لينكداينتاييد مهارت و توصيه نامه. مجموعه بسيار كاملي از مهارت هاي تخصصي ممكن در دو ويژگي محقق مي شود: 

 كه افراد در پروفايل خود مي توانند آنها را ذكر نمايد. 

http://www.linkedin.com/people/pymk?trk=nmp-pymk-new_pymk_title
http://www.linkedin.com/people/pymk?trk=nmp-pymk-new_pymk_title
https://www.linkedin.com/ads/start?src=en-all-ad-li-ads_by_li&trk=ads_by_li&utm_medium=ad&utm_source=li&utm_campaign=ads_by_li
https://www.linkedin.com/ads/start?src=en-all-ad-li-ads_by_li&trk=ads_by_li&utm_medium=ad&utm_source=li&utm_campaign=ads_by_li
http://www.linkedin.com/people/pymk?trk=prof-sb-pdm-pymk-header
http://www.linkedin.com/people/pymk?trk=prof-sb-pdm-pymk-header
http://www.linkedin.com/wvmx/profile?trk=prof-sb-wvmp-more
http://www.linkedin.com/wvmx/profile?trk=prof-sb-wvmp-more
http://www.linkedin.com/profile/guided?goback=%2Enpv_193194355_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_nav*4responsive*4tab*4profile_*1%2Enge_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-sb-pc_strength-share-3
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وفايل شخص مراجعه نموده و با ويژگي تاييد متخصصين ديگري كه با فرد مرتبط هستند و قبال با وي كار كرده اند مي توانند به پر

كنند. اين ويژگي از يک طرف امكان ارزيابي توانائي هاي اظهار شده فرد را براي  1مهارت، مهارت وي را تاييد و به اصالح پشت نويسي

ديگر توصيه نامه است كه افرادي بازديد كنندگان فراهم ساخته و از طرف ديگر ارتباطات مابين افراد را تقويت و پر رونق مي كند. ويژگي 

 كه ارتباط شغلي نزديک داشته اند، مانند دنياي واقعي مي توانند براي يكديگر توصيه نامه بنويسند.

 

 Networkمنوی 
ل شوند. از اين ديدگاه شبكه يک كاربر شامد به عنوان شبكه كاربر شناخته ميمجموعه افرادي كه به كاربر متصل هستن لينكدايندر 

 هاي مورد عالقه وي عضو هستند:و افرادي است كه در گروه 1تا  3 تباطات درجهار
 

)و  ها درخواست دادهفرد به آن ،ها كساني هستند كه مستقيما  با شخص مرتبط هستند. اين : افرادي كه مستقيما  3ارتباطات درجه 

و  7فرد مرتبط هستند، درجه  3 كه با ارتباطات درجهاند( و درخواست تاييد شده است. افرادي ها به فرد درخواست دادهيا آن

درجه در  1شوند. اين بدان معني است كه افراد مرتبط با محسوب مي 1در ارتباط هستند درجه فرد  7افرادي كه با ارتباطات درجه 

  شبكه فرد محسوب مي شوند.

ه دليل عضويت در يک گروه و رند. بعضويت دا ؛عضو است هاكه شخص در آن هاييگروهها افرادي هستند كه در  گروه: اينافراد هم

  مندي مشترک، اين افراد نيز در شبكه فرد محسوب مي شوند.عالقه

 شوند. يستند خارج از شبكه فرد محسوب ميكه در دو بند فوق ن لينكداين ءساير اعضا
 

 تواند شبكه خود را مديريت نمايد.كاربر مي networkدر منوي 

Contactsشود. ايش داده ميليست افرادي كه در شبكه كاربر قراردارند همراه با درجه ارتباط ايشان با فرد نمر اين قسمت : د

 نمود. توان آن را در شبكه خود كاربر عضو د كه با ارسال درخواست دوستي، ميدهرا نشان مي شبكه برخي كاربرانليست همچنين 

Add Connections:  شبكه ارتباطي خود را دهد، رهائي كه سايت در اختيار قرار ميبه كمک ابزا دوانتميكاربر در اين بخش

را  ؛يست آدرس ايميل افرادي كه در انواع سايت هاي ايميل كاربر وجود داردل ،گسترش دهد. به عنوان نمونه يكي از اين ابزارها

 . ايدعضويت در شبكه كاربر را ارسال مي نمو براي آنها دعوت نامه  هبدست آورد

Find Alumni:  سرويسAlumni هاي ويژه اين سايت است. اساس اين سرويس اين است كه افرادي ، يكي از سرويسلينكداين

اين بخش، هاي شغلي مشابهي دارند. در مندي و موقعيتهاي عالقهبه احتمال زياد زمينه اندتحصيل شدهلاه از يک دانشگاه فارغك

 شوند.ها تحصيل كرده است نمايش داده ميها و موسسات آموزشي كه فرد در آنتگان دانشگاهآموخگزارشاتي از وضعيت دانش

 حل كار، م(Where they live) ، محل زندگي(What they do) اين گزارشات شامل مواردي از قبيل موقعيت شغلي 

(Where they work) توانند بر همين معيار با ت. افراد ميها اسالتحصيالن و همچنين ليست آنو زمينه فعاليت ساير فارغ

 اشخاص ديگر ارتباط برقرار نمايند.

 
 

 

                                                           
 

3 Skill Endorsement  
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LinkedIn for Education: تواند به كمک دانشجويان كه ساخته شود كه ميتواند با استفاده از اعضاي شبمسيرهاي شغلي مي

ها تحصيل يي كه كاربر در آنهاليستي از دانشگاه You ها انجام گيرد. در بخشها و كاركنان آنآموزان، مدارس و دانشگاهو دانش

توان ميبا انتخاب دانشگاه خاصي  Prospective Studentوجود دارد. در قسمت كرده است به همراه آخرين اخبار مرتبط 

 . ..و غيرهاطالعات مختلف در مورد آن دانشگاه مشاهده كرد از جمله اطالعات عمومي، آمار دانشجويان 
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  Jobsمنوی 
عنوان هاي شغلي ثبت شده را مشاهده كرد كه با انتخاب هر يک ،ي از شغل مورد نظر توان با وارد كردن كلمه كليددر اين بخش مي

 توضيحات مرتبط با آن خواهد آمد.  
 

Jobs you may be interested in: ين تعيرا با  لينكداينهاي مختلف ثبت شده در شبكه توان شغلدر اين بخش مي

كه با انتخاب هر يک  كرد، تعداد واسطه و غيره جستجو اندازه و صنعت و نوع فعاليت شركت، مشخصات مورد نظر از جمله مكان

 خواهد شد.  شغل انتخاب شده نشان داده با مشابه هايتوان توضيحات ثبت شده در مورد آن را مشاهده نمود. به عالوه شغلمي

workDiscover jobs in your net: در ( شبكه كاربر، افراد متصلconnectو )توان جود دارند كه با انتخاب هر يک مي

توان به صفحه اختصاصي شود كه با انتخاب هر يک ميهاي شغلي ديده ميها را مشاهده نمود. به واسطه اين افراد عنوانپروفايل آن

، صفحات (Careersها )شغل ، (Connected You're How) هاو درجه اتصال آن آن مراجعه كرد. در اين صفحه افراد واسطه

 )هاي ويژه ، گروه(Pages Company Affiliated) هاي وابسته، صفحات شركت(Pages Showcase)نمايش آن شركت 

Groups (Featuredصفحات اختصاصي ديده شده  و(Viewed Also People) نمايش داده مي شود. 

Are you Hiring :توان با انتخاب گزينه در اين قسمت مي"Job a Post"  در بخش"BeInterestedIn May You Jobs،" 

 شغل مورد نظر و ساير مشخصات را وارد نمود.

Saved Search : در بخشSearch Advanced هاي ثبت ، با انتخاب مشخصات مورد نظر براي جستجوي شغل، ليستي از شغل

عنوان شغلي  32شود. حداكثر ليست مي Search Savedدر ، عنوان شغل  Job Saveشود كه با انتخاب گزينه شده نشان داده مي

 مي تواند ذخيره شود.  

Applied jobs: در اين بخش برنامه( هاي شغليapplications job) وي كاري با هاي خواهان نيركاربر ثبت خواهد شد و شركت

بر را قبول خواهند كرد، بنابراين عنوان شغلي در اين ها باشد، كاركه مطابق با شغل مورد نظر آنها در صورتيمراجعه به اين برنامه

 بخش ثبت خواهد شد.

 

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?companyId=12089+41585+163174+496948+947868+2408737+2486054+1063&sortCriteria=R&keepFacets=&facet_CC=12089+41585+163174+496948+947868+2408737+2486054+1063&trk=rr_connectedness
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 Interestsمنوی 

 اين منو زمينه هاي مورد عالقه كاربر را مديريت مي نمايد.

Companies: ديده خواهد شد.هاي مورد عالقه در شركتهاي شغلي در اين بخش آخرين اخبار و فرصت  

Create a Company Page :توان آگاهي برند را افزايش يتواند صفحات اختصاصي براي يک شركت ايجاد كند. بنابراين ممي

  داد. ءها و محصوالت شركت را ارتقاو سرويس مطلع گرديدهاي شغلي ، از فرصتداد

Companies you recently visited: ک مي هايي كه كاربر مشاهده كرده است را نشان مي دهد كه با انتخاب هر يشركت

 توان وارد صفحه اختصاصي آن شد.

Groups : هايي كه كاربر در آن عضو است را مشاهده نمود.توان كليه اطالعات راجع به گروهدر اين بخش مي 

Your groups at a glance :هايي كه كاربر در آن عضو شده است را نشان مي دهد كه با انتخاب هر در اين بخش ليست گروه

در آن گروه را  6يهاي شغلو تعداد فرصت 5، بحث ها4رساني هااختصاصي آن شد. در ضمن تعداد بروز د صفحهيک مي توان وار

د نيز پيشنهاد داده مي شود كه مند به عضويت در آن باشكاربر عالقه هاي ديگري كه ممكن استجا گروه نشان مي دهد. در اين

و يا گروه  توان با وارد كردن نام گروه خاصي، آن را مشاهده كردهمي نمود.صفحه آن را مشاهده توان به عضويت آن در آمد و مي

 كشف كرد. ،براي عضويترا ها توان مشاهده نمود و ديگر گروهها جديد است را ميخاصي را ايجاد كرد. به طور خالصه آنچه در گروه

Keep up with discussions :هاي كاربر اتفاق افتاده است را به يک چشم ر گروهها و رويدادهايي كه دتوان تمامي فعاليتمي

 . نگاه كرد

Start a conversation: گيرد.انجام مي گروه هاي كاربرها و پرسش سواالت و شنيدن نظرات گذاري ايدهبه اشتراک 

Manage your group settings :ها در اين وههاي كاربر و دسترسي به تمامي تنظيمات گرشدن گروهمديريت چگونگي ظاهر

 ها و تنظيمات كاربر است.بخش انجام مي گيرد. اين تنظيمات شامل ترتيب نمايش گروه

رساني است. براي مثال مي توان تنظيم كرد كه آيا براي كاربر به ازاي تنظيمات نمايش لوگو ، تماس و بروز: شامل تنظيمات كاربر

 هر بحث جديد ايميلي ارسال شود يا خير.

  

                                                           
 

4 Update 
5 Discussions 
6 Jobs 
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Business Services 

 امکانات لینکدین برای بازار مشاغل

كنند ق پيدا ميمتخصص در سراسر دنيا دست يافت. افرادي كه با شغل مورد نظر تطبي ميليون 122بيش از توان به ميين ااز طريق لينكد

 را مشاهده نمود.      متقاضياطات و پروفايل رتبافوراً توان به عالوه مي ،چک كنيد كه چه كساني در چه زماني آن شغل را ديده اندو را بيابيد 

Jobs You May Be Interested In :مند به آن باشد پيشنهاد داده مي هايي كه ممكن است كاربر عالقهدر اين بخش شغل

، ركتنام ش ،توان شغلي را تعريف كرد و ساير مشخصات آن را وارد نمود. از جمله اين مشخصاتمي  Post a Jobشود. در قسمت 

 ، مكان شركت و غيره است. صنعت، عنوان شغلي

What's happening on LinkedIn Jobsدهد. با شان ميين افتاده را ناهاي ثبت شده در لينكد: اتفاقاتي كه بر روي شغل

كه آن  فراديليست او  هاي مشابهشركت را مشاهده نمود. همچنين شغل و  توان عنوان شغل، توضيحات شغلانتخاب هر يک مي

 . چک كرداند را شغل را مشاهده نموده

Success Stories:  كند.  را بيان مي شركتچند داستان موفقيت 

Learn More :توان يک برند دهد. براي مثال چگونه مياين وجود دارد را توضيح ميدر سايت لينكد موفقيتهايي كه براي توصيه

 هاي تعريف شده دارند را يافت. رادي كه بيشترين تطبيق را با شغلتوان افياين ساخت و يا چگونه متجاري در سايت لينكد

 Upgrade 

 پروفايل كاربر ءارتقا

دهد.  ءارتقا Premiumتواند با پرداخت مبلغ عضويت، پروفايل خود را به ان رايگان است. هر كاربرد ميين براي كابراسرويس عادي لينكد

 :دست خواهد يافتدر اين حالت كاربر به مزاياي زير 

 امكانات مشاهده ي پروفايل 

 چه كساني پروفايل شما را ديده اند: شما اين قابليت را خواهيد داشت كه بدانيد افراد به چه صورتي شما را يافته اند. -3

 (1و  7 و 3پروفايل كامل افرادي كه در شبكه تان هستند را ببينيد. ) از تمام درجات  قادر خواهيد بودپروفايل كامل: شما  -7

در شبكه ي خود را ديده و از ارتباطات گروه ها باخبر  1قابليت مشاهده نام كامل: شما قادر خواهيد بود نام كامل افراد با درجه  -1

شويد. 
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 افزايش سطح دسترسي 

يم پيغام به صورت مستق 75شما قادر خواهيد بود ماهيانه با سقف  premiumبا استفاده از پروفايل : InMailپيام هاي  -3

اينكه در لينكداين ارسال پيام براي هر كسي مقدور نيست اين ويژگي مي براي افراد مورد نظر خود ارسال كنيد. با توجه به 

روز به پيام شما  2تواند بسيار كارا باشد. به خصوص در صورتي كه بدانيد پاسخ بخ پيام شما قطعي است؛ در صورتي كه تا 

برابر موثرتر ار ارسال ايميل به  InMail  ،7.2ارسال  ن را به اكانت شما باز خواهد گرداند.پاسخ داده نشود لينكداين هزينه آ

 روش معمولي است.

 شركت معرفي مي شويد. 15تا  35معارفه: به وسيله ي ارتباطات لينكداين خود به  -7

يگان به شما پيغام دهد. قطعا ديده پروفايل باز: به هركسي در لينكداين اجازه دهيد كه پروفايل شما را ببيند و به صورت را -1

) اين گزينه دلخواه است و در صورت نياز فعال خواهد  شدن پروفايلتان كمک شايان توجهي به آينده كاري شما خواهد كرد.

 شد.(

 

 امكانات جستجو 

3- Search  ( اين امر  فيلتر جستجوي پيشرفته خواهيد داشت. )اندازه ي شركت، عالقندي ها و 2بهتر و دقيق تر: حداكثر...

 شانس شما را چند برابر خواهد كرد.

 تعداد پروفايلها در هر جستجو: هنگامي كه شما جستجويي را انجام مي دهيد تعداد بيشتري پروفايل خواهيد ديد. -7

شما امكان ذخيره ي نتايج جستجو و دريافت اخطار در صورتي كه پروفايل  premiumذخيره نتايج جستجو: با اكانت  -1

 ا شرايط و معيارهاي شما متناسب باشد را داريد.جديدي ب

 جستجوي مراجعات: يک ليست از افرادي داشته باشيد كه مي توانند رجوع به كسي كه شما تمايل داشتيد را فراهم كنند. -4

ظاهر  ، روشپرداخت مي شود، بستگي به نوع كسب و كار، روش پرداخت )ساليانه/ماهيانه( premiumبه طور كلي مبلغي كه براي 

 شدن پروفايل براي ديگر كاربران، نوع ايميلي كه ارسال مي شود و روش جستجو دارد.
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AngelList نوبنیان: شبکه اجتماعی برای شرکت های 

دم از لزوم تغيير در فرهنگ و روش هاي كهنه و مالل آور پيوسته  silicon valleyدر  نوبنيانشركت هاي دانش بنيان و گروه هاي 

ايع قديمي در همه حوزها از جمله رسانه هاي جمعي، فروشگاه ها، صنعت توريسم و حوزه بازرگاني مي زنند. اما جالب حاكم بر صن

اينجاست كه تا همين اواخر جهان فن آوري هاي پيشرفته، اين انرژي متحول كننده را در فرآيندهاي كاري خود كمتر به كار برده است. 

به همان اندازه سخت بود كه بخواهيد بدون عضويت وارد يک كلوپ خصوصي  2ايه گذاران اوليهسرم محفل دسترسي بهبراي دهه ها، 

در مناسبي قرار مالقات ترتيب دهند و مي توانستند با سرمايه گذار  شايد ارتباطات شخصي خود بود كهد. كارآفرينان تنها از طريق شوي

 .مذاكره شوند تمالي ديگر وارديا فرصت هاي احبا كمترين آگاهي از ارزش بازار عين حال 

AngelList  و سرمايه نوآوران  دارد با ايجاد يک شبكه اجتماعي برايسعي چهارساله در سانفرانسيسكو است كه  نوبنيانخود يک شركت

ايده هاي  اين شبكه يک فضاي گفتگو و ارتباط فراهم مي آورد كه موسسين واحدهاي دانش بنيان مي توانندكند.  گذاران فضا را بازتر

مالقات كنند. پذير سرمايه گذاري كنند  كه حاضرند در شركت هاي تازه تاسيس و مخاطرهرا خود را به اشتراک گذارده و سرمايه گذاراني 

مليون دالر  375شركت موفق شده اند جمعا  522، 7231تنها در سال ، موسس و مدير اجرائي شركت، Naval Ravikantبنا به گفته 

را شفافتر، كارآتر و  نوبنيانسرمايه گذاري در شركت هاي "سايت جذب نمايند. او مي گويد ماموريت شركتش اين است كه  از طريق اين

 ".بازتر نمايد

را  خودجذب سرمايه  يک پروفايل دارد كه در آن اطالعاتي از قبيل پشتبيان هاي اوليه و ميزان نوبنيانهر شركت  AngelListت در ساي

كه شامل موسسات مالي و  –صدها سرمايه گذار تاييد شده سايت با مي توانند به طور همزمان  اين پروفايل شركت هاا وارد مي كند. ب

كاغذبازي هاي قانوني الزم را انجام مي دهد )به طوري كه  AngelListدر ارتباط باشند.  –شركت ها و افراد حقيقي سرمايه دار هستند 

 پركردن فرم ها مي شود( و براي كساني كه اولين بار است به پيچ و خم جذب سرمايه وارد مي شوندتنها يكبار درگير  نوبنيانشركت 

. يک ويژگي جديد سايت كه سنديكا نام دارد، اين امكان را به كاربران مي دهد كه پول مورد نيازشان را منابع مورد نياز را تامين مي نمايد

، جمع آوري نمايند. ايده اصلي اين است وقتي اين سرمايه گذار شناخته شده در ات زياديه گذار معتبر داراي ارتباطبه كمک يک سرما

 د كرد. نشركت سرمايه گذاري كند، سايرين هم به اعتبار او اينكار را خواه

ي، از پيروي ، يكي از پيشوايان بازاريابFerrisرا خودش تعيين مي نمايد. به عنوان نمونه  ه گذار پيشرو در سنديكا شرايطهر سرماي

در  موسسه نوبنيانيا ورود بعدي درصد حق العمل مطالبه مي كند. اين حق العمل از هرگونه عايدي حاصل از فروش  35كنندگان خود 

ليون دالر در هر معامله سرمايه گذاري كنند. او سنديكاي خود يم 7پشتيبان دارد كه مي توانند تا  Ferris 425بازار محاسبه مي گردد. 

با فشار "نامگذاري كرده و ادعا مي كند اين توانائي را دارد كه  "وعي موسسه سرمايه گذاري خطر پذير بدون هزينه هاي مديريتن"را 

 روانه كند. موسسه نوبنيانرا به سمت  "يک دكمه، سيلي از سرمايه گذاري

و سرويس پرستاري بچه  Uberي نمونه هاي موفقي از جذب سرمايه وجود دارد. سايت خدمات تاكسي خصوص AngelListدر 

UrbanSitter  نمونه هائي هستند كه براي جذب سرمايه به اين سايت رو آورده، به سرعت سرمايه گذاران مناسب را يافته و در حال

كه يک آشپزخانه ارسال كننده غذا در سانفرانسيسكو است، تابستان سال گذشته بخشي از  Springحاضر در چرخه جذب پول هستند. 

                                                           
 

7 Angel Investor 

سرمايه اوليه  موسسه نوبنياناصطالحي كه براي اشاره به سرمايه گذاران )عموما غير رسمي( اوليه اطالق مي شود كه در مراحل اوليه شكل گيري يک  

 آنرا تامين مي نمايند.
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سرمايه الزم را از روش هاي عادي جمع آوري نمود ولي وقتي در پائيز قراردادي براي اجاره يک فضاي بزرگتر امضا كرد در جذب سرمايه 

هزاردالر جمع آوري كند. بخشي از  522روي آورد و توانست فقط در يک روز  AngelListدچار مشكل گرديد. اينجا بود كه شركت به 

كه شريک موسسه  Bryan O’Mallyسرمايه گذاران سايت ديدند شركت پشتيبان هاي خوبي مانند ر بود كه اين موضوع به اين خاط

، Gagan Biyaniداشته و توانسته است آورده آنها را به خوبي محافظت كند.  است را قبال Accel Partnersسرمايه گذاري خطر پذير 

ولي استفاده از  "باز مي داردكه شخص را از ساختن يک شركت خوب جذب سرمايه دردي است "، مي گويد Springمدير اجرائي 

AngelList  انجام شد. "بي دردسر"براي افزايش سرمايه 

بسيار خوب عمل مي كند و هر روز پروژه هاي موفق  نوبنياندر جذب سرمايه براي شركت هاي  AngelListدر حال حاضر سايت 

    بيشتري در آن اجرا مي گردد.

 



 

 آوري.بازارفن

  بنيان كشورشبكه تعاملي صنعت دانش

 1.0نسخه:  72/7/3131تاريخ:  تهيه و تنظيم: شركت چاووش رايانه سپاهان

 
 

 72 كليه حقوق محفوظ است.

 
 

 نوبنیانفعالیت های مشاغل و از شبکه های اجتماعی برای توسعه  استفاده

بنيان و واحدهاي اجتماعي براي توسعه موسسات دانش هايكارگيري ابزارهاي تعاملي در شبكهبراي چگونگي به راهنماييمتن حاضر 

در ابتداي  نوپا مشاغل معموال. ستيا دهمبحث بسيار گستر ايجاد ارتباطات شغلي خصوصا براي موسسات دانش بنيان .مي باشد نوبنيان

ها كمک كنند جايگاهشان را در سطح دنيا ارتباط با اشخاصي هستند كه بتوانند به آن به منظوردر حال تالش براي يافتن راهي  كار

 بيابند.

شغلي شما در صدد ارتقاي چرخه  يا تلفن يا فكس بود. اگر mailكردن از طريق باط برقراربه معناي ارتشبكه ارتباطات شغلي  در گذشته

وقتي  73داديد. ولي در قرن ميخود را كارت  در نهايت به آنها رو با افراد ارتباط برقرار كرده و در بايست به صورت روخود بوديد مي

ن ابزارهاي مهمترياز جمله  يشبكه هاي اجتماع باشد.يمشبكه اجتماعي افراد شود مفهوم ما همان ميارتباطات شخصي صحبت از 

موسسات  ترين اطالعات زندگي مردم و ارتباطات آنالين و فرهنگ آنهاست.ها شامل خصوصيهستند. اين سايت ي امروزدر دنيا انساني

 به نفع خودشان استفاده كنند. حرفه ايي رسيدن به موفقيت در دنياي توانند از اين خصوصيت در راستامي نوبنيان

 

 :معرفي مي شود موسسات نوبنيانپيشرفت در  شبكه هاي اجتماعي تفاده ازبراي اس راه 2در اين متن 
 

شدن ياري تراند كه به آنها در بزرگ و بزرگداشته حاميان كارآفرينينيز  لينكداينبوک و توييتر و هاي اجتماعي بزرگ مثل فيسشبكه

 اند.رسانده

 

. فهرست خود هستند فعاليت حرفه اي گذار برايل پيداكردن سرمايهز مردم به دنبادر توييتر بسياري ا: گذارپيداكردن سرمايه -3

 توانند از لحاظ مالي كمک كننده باشند.بينيد ميكنار صفحه نمايش خود ميكه در  3دنبال كنندگانو  2دوستان مرتبط

ل پالس( و شبكه گوگهاي اجتماعي اصلي )مثل فيس بوک، توييتر و . در كنار شبكهروند استخدام كارمند را تسريع ببخشيد -7

هدف اصلي آنها  ، شبكه هاي اجتماعي اختصاصي ديگري نيز وجود دارند كهلينكدايناي و هدفمند مثل هاي اجتماعي حرفه

 نمونه زير: 7مانند است.  قوهجديد و سرمايه گذاران بال ن موسسات نوبنيان ايجاد ارتباط بي

www.angel.co 

www.crunchbase.com 
 

 .بتوانند تعامل و ارتباط داشته باشند كارآفرينان وگذاران سرمايهكند كه آماده مياي زمينه هااين سايت

اي قديمي دريافت رزومه و هاي اجتماعي، بسياري از كارفرمايان از روشههاي نوين استخدام در شبكهامروزه با استفاده از شيوه

ست كه اهاي اجتماعي در صدر اين شبكه لينكداينمايان، كنند. بر اساس گزارش نود درصد از كارفررو پرهيز مي در مصاحبه رو

هاي ان برتريهاي اجتماعي براي يافتن كارمنداستفاده از شبكهها در انتخاب مناسب براي استخدام كمک كرده است. به آن

ها و مهارت فرد به جانبه نسبت به شخصيت و عالقمندي ها يک ديد همههاي قديمي دارد. زيرا اين شبكهت به روشزيادي نسب

 شد.هاي قديمي به آساني مشخص نميرزومه ازدهد. چيزي كه شما مي

هاي دهند. با شبكهتجارتي را تشكيل مي كاربران و مشتريان پايه و اساس هر با كاربران و مشتريان ارتباط برقرار كنيد. -1

هاي اجتماعي به از شبكه موسسات نوبنيانحد و حصر است. هاي موردنظر بياجتماعي احتمال پيداكردن و جفت شدن فعاليت

                                                           
 

8 Friends 
9 Followers 

http://www.angel.co/
http://www.angel.co/
http://www.crunchbase.com/
http://www.crunchbase.com/
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ها نيز از پروفايل خود در كنند. بعضي از آنالت و پست كردن اخبار استفاده ميمنظور تماس با كاربران و پاسخ به سوا

ران سواالت خود را پست اي كه كاربكنند، به گونهنظور سرويس پاسخ به سواالت مشتريان استفاده ميهاي اجتماعي به مشبكه

هاي شبكه اجتماعي در زندگي مردم نهادينه شده است و اين را دريافت كنند. حضور در وب سايتتوانند پاسخ خود كرده و مي

 ر ضروري به نظر مي رسد.ها بسياموسسات نوبنيانامر براي كارهاي تجاري و به خصوص 

اي ندارد. شروع كار بسيار آسان است اجتماعي ساختن يک پروفايل هزينه هايدر بيشتر شبكه به صورت رايگان تبليغات كنيد. -4

هاي قديمي تبليغات را با اين روش قابل توجه است. اگر بخواهيم روش و نتيجه نهايي كه شما به دست خواهيد آورد بسيار

بايد در نظر داشته باشيم كه تبليغات تلويزيوني تنها در يک برهه زماني پخش خواهد شد و بعد از آن به دست  مقايسه كنيم

 بوک براي ساليان سال باقي خواهد ماند.يدئو در يوتيوب يا يک پست در فيسشود ولي يک وفراموشي سپرده مي

كنند. صنايع به سرعت در حال مورد نظر خود استفاده ميبسياري از شركت ها و تجار از شبكه هاي اجتماعي براي تبليغات 

به راحتي  ،هاي اجتماعيعالوه نتايج تبليغات به كمک شبكهها استفاده كنيم. به فرصترشد هستند، پس بهتر است كه از همه 

كه بسياري از اين نرم افزارها  كننده قابل مقايسه و اندازه گيري هستند. الزم به ذكر استهاي آناليزافزارها و اپليكيشنتوسط نرم

 نيز رايگان هستند.

هاي اجتماعي ان و مشتريان به راحتي توسط شبكههاي پيشنهادات نيست. كاربرديگر خبري از صندوق فيدبک بگيريد. فورا   -5

موسسات د. باشوک ميبيسكنند. اين كار به راحتي فرستادن يک پيغام براي كسي در فايد و پيشنهادات خود را تشريح ميعق

ها را براي چيزهايي كه مربوط به خود پيشنهاد كنند و تمايل آن دنبال كنندگانهاي خود را به توانند ايدهمي نوبنيان

 كامال متوجه خواهند شد كه طرفشان چه مي خواهد. ب موسسات نوبنيانشان است را بدانند. به اين ترتيتجارت

ه شما از خودتان اي اجتماعي فرهنگ مخصوص به خودشان را دارند. آن چيزي كهشبكه ايجاد كنيد. منحصر به فرديک هويت  -2

همان دليلي  كنند. اين دقيقا  دهيد بسيار شبيه به چيزي است كه مردم راجع به شما فكر ميبوک نشان ميدر توييتر و فيس

د به صورت آنالين هويتي براي خو هادارند. آن تعداد زيادي دنبال كنندههاي اجتماعي هاي بزرگ در شبكهاست كه شركت

هاي آنالين براي توانند از اين نمونه هويتمي موسسات شان را نشان مي دهد. قطعا  شركت واقعي كنند كه دقيقا  ايجاد مي

 خودشان استفاده كنند كه مردم بتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند.

 

 

 

 مرجع:

http://socialmetricspro.com/social-media/6-ways-social-networking-can-help-flourish-a-startup/2699/  

 

http://socialmetricspro.com/social-media/6-ways-social-networking-can-help-flourish-a-startup/2699/
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 شبکه تعاملی صنعت دانش بنیان کشور: بازار .وریآفن

 

 تعريف

احبان موسسات و فعاالن حوزه جهت ارتباط موثر و پيوسته مابين پژوهشگران، متخصصين، ص ي، مجازي؟؟(ارتباطي )اجتماعه شبك

 بنيان در كشورهاي دانشء و رونق فعاليتآوري و رويدادها براي ارتقاف تبادل اطالعات، تخصص، اخبار فنبنيان با هددانش

 

 اهداف اصلی

 آوريو متخصصين فن هشگرانارتباط پژو ايجاد بستر روان و خودكار براي -

 هاي مشترکو اساتيد دانشگاهي فعال در حوزه توسعه ارتباط موثر موسسات، متخصصين -

 تخصصهاي همآوري مابين گروهتبادل اخبار و رويدادهاي فن -

 ن دانش محوريآفريني در جامعه متخصصگردش روان فرد به فرد خبرهاي فن رساني واطالع -

 اي افراد/موسساتپروفايل حرفه رسي بهايجاد مرجع معرفي و دست -

 اي فعاالن هاي حرفهآوردها و تخصصسنجي دستايجاد بستر معتبر معرفي و اعتبار -

 هاي نوپذير از ايدهمايه و حمايت سرمايه گذاران ريسکگسترش دامنه جذب سر -

 مجازي اي در فضايتر كردن ارتباطات حرفهري، تبادل دانش و تخصص با گستردهافزايش همكا -

 آفريني در كشور كت كليه نهادهاي فعال در حوزه فنو مشار ءاعضارساني ساماندهي اطالع -

 

 های اصلیو نقش ارکان

 و گرداننده شبكه )شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان( بنيانگذار

 طرح به عنوان پروژه ملي دهيپردازي و شكلايده -

 زمان طي آن در توسعه و بهبودطراحي و استقرار سكوي نرم افزاري/ -

 تامين امكانات و فضاي ميزباني خدمات -

و  پايش شبكه، ها و مراكز رشد در كشورپارک رساني و جذب ساير اركان خصوصا  اطالعتاسيس دفتر توسعه شبكه براي  -

 اقدامات الزم براي رونق آن

 گذاري و ايجاد فرهنگ شبكه به عنوان نظارت كننده اصلي محتواسياست -

 

   رک ها/پامراكز رشد

 رسانيمركز رشد و معرفي مركز و خبر ايجاد پروفايل -

 نفر )حداقل( به عنوان مسئول پيگيري امور شبكه معرفي يک -
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 به فعاليت رساني و آموزش افراد تحت پوشش و تشويق ، اطالعسازي واحد هاي مستقر و كاركنان دانش محورجذب و فعال -

 پوشش تحت هاي متقاضيتاييد اصالت پروفايل واحد -

 تشويق مشاورين و اساتيد دانشگاه هاي مرتبط به عضويت و فعاليت -

آوردها، اقدامات، رويدادها و گزارشات مركز و واحدهاي تحت پوشش به عنوان منبع توليد محتواي خبري در خصوص دست -

 رسمي

 گذاري محتواتوسط مراكز تحت پوشش/تاييد و صحهنظارت بر محتواي توليد شده  -

 

 ي دانش بنيانشركت/واحدها

 پروفايل و معرفي واحد تشكيل -

 آوردها و توليد محتواخبررساني از دست -

 اطالع رساني/تبليغ خدمات قابل ارائه به ساير واحدها -

 

 كاركنان شركت ها/متخصين حوزه دانش بنيان

 تشكل پروفايل و رزومه شخصي/تعريف رابطه و سوابق همكاري با واحدها -

 مرتبط تشكل شبكه اتصاالت به افراد -

  /حوزه صنعتدر حوزه تخصصيرساني و مقاالت اطالعتولد محتوا  -

 (Share) رساني و انتشار اخبار به افراد مرتبطخبر -

 

 هامشاورين/اساتيد دانشگاه

 بنيان مرتبطاتصال به واحدهاي دانشتشكيل پروفايل و رزومه/ -

 تشكيل شبكه اتصاالت به افراد مرتبط -

 حوزه تخصصي/حوزه آكادميک توليد محتوا و خبررساني در  -

 انتشار اخبار به افراد مرتبط -

 تشكيل گروه هاي تخصصي بحث و گفتگو -

 

 (دانشجوييها )دفاتر ارتباط با صنعت/معاونت پژوهشي/معاونت دانشگاه

 ويق اساتيد و دانشجويان به عضويتتش -

  و واحدهاي تحت سرپرستي تاييد اصالت اساتيد -

 نايجاد صفحه دانشگاه و مديريت آ -

 ايجاد پايگاه خبررساني/توليد محتوا -

 ...(معاونت فني رياست جمهوري، دبيرخانه جشنواره شيخ بهائي، رساني دانش محور )شبكه پژوهش، هاي خبرپايگاه
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)اخبار علمي،  هاي مختلفاز منابع بيرون از شبكه در حوزه ذاري از اخبار و رويدادهاي مرتبطگ ايجاد محتواي قابل اشتراک -

 ت از صنعت، اعالميه ها و فراخوان هاي دولتي، ...( گزارشا

 آوردهاي صنعت دانش محور در كشورگزارشات عملكرد و معرفي خبري دستارائه  -

 هاي تخصصي بحث و گفتگوتشكيل گروه -

 و رونق بحث ها سمينارها و هاي مجازيايجاد نشست -

 

 ها و صنايع بزرگواحدهاي تحقيق و توسعه شركت

 صنعت خود آوردها و اخبار پژوهشيدستاخبار از توليد محتوا  -

 ارائه فراخوان و اعالميه درخواست همكاري -

هاي ها براي واگذاري پروژهسائي و اتصال به مشاورين يا شركت، شناءگذاري شده و فعاليت اعضاپايش اطالعات به اشتراک -

 پژوهشي

 

 گذاران حوزه دانش محورسرمايه

 گذاريالقه در سرمايههاي مورد عايجاد صفحه شركت و معرفي حوزه -

 بنيانهاي دانشاخبار و دسترسي به پتانسيل شركت و ءپايش اعضا -

 برگزاري فراخوان و مسابقه -

 اخبار و توليد محتوا  -

 

قابل هاي توصيفي ي حقوقي/سازماني به صورت موجوديتهادهند. كليه موجوديته اجتماعي را اشخاص حقيقي شكل ميشبك گره هاي

 ( جهت اعالم اخبار يا مديريت صفحه تعيين مي كند.representativeخواهند بود. هر واحد يک يا چند سخنگو )ها ر پروفايلارجاع د

 



 

 آوري.بازارفن

  بنيان كشورشبكه تعاملي صنعت دانش

 1.0نسخه:  72/7/3131تاريخ:  تهيه و تنظيم: شركت چاووش رايانه سپاهان

 
 

 13 كليه حقوق محفوظ است.

 
 

 

 اقدامات اولیه انجام شده

 بررسي نمونه هاي مشابه در جهان -

 به عنوان نمونه نزديک موفق linked-inتحليل سايت  -

 تهيه كليات ايده اوليه -

 ".بازار"پسوند      ( پذيرنده؛ الزم به ذكر است به زودي pioneersدر بخش پيشگامان ) "بازار.آورينف"ثبت تقاضاي دامنه  -

پيشگام  دامنه 322نه به عنوان به عنوان اولين پسوند فارسي/عربي براي نامهاي اينترنتي وارد خواهد شد كه ثبت اين دام

 تواند در معرفي شبكه در منطقه بسيار موثر باشد. مي

 


