
 

 

 ؟تسا مهم ارچ و تسیچ شناد تیریدم
 یارب ار یتایح تاعالطا ات دهدیم ناکما تکرش نادنمراک و دارفا هب رثوم شناد تیریدم
 .دننک رارقرب طابترا و هلئسم لح ،یروآون نامزاس ای تکرش کی رد یرو هرهب شیازفا
 شیازفا ار ییاراک شناد تیریدم ،زاین دروم تاعالطا رتعیرس نتفای رد دارفا یزاس دنمناوت اب
 .دشخبیم دوبهب ار تیفیک و دهدیم
 ماحنا یارب مزال شناد لابند هب و دهدیم دشر ناکما دارفا هب دلوم روط هب شناد کارتشا

 .دندرگیم دوخ ناوت دح رد دوخ یاهراک
 دیفم لیلد و ،تسا مهم ارچ ،تسیچ شناد تیریدم هک میهدیم حیضوت ام ،هلاقم نیا رد
 .مینکیم یسررب ار شناد تیریدم ندوب

 ؟تسیچ شناد تیریدم
 نامزاس ای تراجت کی رد دارفا هب هک تسا یاهتفای هعسوت متسیس ره (KM) شناد تیریدم
 یاهتیلوئسم و تراجت هب طوبرم تاعالطا و شناد یناسرزور هب و یسرتسد ،عیزوت ،داجیا یارب
 .دنکیم کمک اهنآ

 
 شناد تیریدم یاهمتسیس عاونا
 :زا دنترابع شناد تیریدم یاهمتسیس عاونا زا یخرب
 بوتکم دانسا
 ،رامیب تمالس هقباس اهنآ رد هک تسا هدش رپ ناراتسرپ ای نارامیب طسوت هک ییاهمرف
 یارب یهار ناونع هب ای نارامیب صیخشت هب کمک ،یتشادهب یاهتبقارم هب طوبرم یاهینارگن
 ،دوشیم هئارا ناکشزپ هب یکشزپ و یتشادهب تامدخ ناگدنهد هئارا ریاس اب طابترا یرارقرب

 یهلیسو ناونع هب دناوتیم هک تسا بوتکم دانسا یراذگ کارتشا هب یاهمتسیس زا ییاههنومن
  .دشاب یتاطابترا
 لباقتم شزومآ و یشزومآ یاههمانرب
 شناد تیریدم لاکشا ،دننکیم مهارف ار یرگ یبرم طباور ای شزومآ ،هبرجت هک ییاههمانرب

 .دنتسه



 

 

 ارجا ناسدنهم زا یرایسب طسوت و یکشزپ هتشر ،یشزومآ متسیس رد بلغا هک شور نیا
 دوخ راک رد هک نارگید هدهاشم اب ات دهدیم ار ناکما نیا ناصصختم و نادنمراک هب ،دوشیم
 .دننک بسک ار راک و بسک صصخت و شناد ،دنراد تراهم
 اب و دننک رارقرب طابترا دوخ تعنص دارفا اب دنناوتب هک دنکیم مهارف دارفا یارب ار ناکما نیا
 .دننک رارقرب طابترا اهنآ
 یعامتجا یاههکبش رازبا
 رارقرب طابترا اههژورپ رد رگیدکی اب کرتشم یاضف کی رد ات دهدیم ناکما دارفا هب اهرازبا نیا

 .دننک یراکمه و هدرک
 هعجارم یارب موزل تروص رد و یلبق تاطابترا هریخذ یارب یعبنم ناونع هب اهنآ ،نیا رب هوالع
 .دنراد یسرتسد اهنآ هب ًادعب

 
 اوتحم تیریدم یاهمتسیس
 هکبش کی رد ار تاعالطا ،دهدیم ناکما اههورگ هب (CMS) اوتحم تیریدم یاهمتسیس

 کارتشا هب و شیاریو ،راشتنا ،یسرتسد ،تنارتنیا کی داجیا ،یصوصخ ای دودحم یطابترا
 .دنراذگب

 دانسا تیریدم یاهمتسیس
 یسرتسد یاهزوجم ساسا رب ار دانسا ات دزاسیم رداق ار ناربراک دانسا تیریدم یاهمتسیس
 .دنهد رییغت ًاضعب و دننک یراذگ بسچرب ،دنراذگب کارتشا هب ،هریخذ
 .دنک یسرتسد لباق و ناسآ ناربراک یارب ار تاعالطا دناوتیم شناد تیریدم زا لکش نیا

chatbot  
chatbot لماعت و تسا هدش داجیا یناسنا روتارپا نودب راک یارب هک تسا یرتویپماک همانرب کی 

 .دنکیم ریذپ ناکما ار نیشام و ناسنا نیب
 نابز اب هدش حرطم تالاوس خساپ لنسرپ هب ات دننکیم هدافتسا ینیشام یریگدای زا اهتاب تچ
 .دنهد هئارا ار یعیبط



 

 

 ،دانسا متسیس ای CMS یوجتسج زا یشان سرتسا شهاک و نادنمراک یارب نکسا ماحنا اب اهنآ
 .دننکیم مهارف ار یروف تاعالطا یلصا عبنم

Groupware  
 ای و اهمیوقت دروم رد تاعالطا یراذگ کارتشا هب ناکما داجیا اب Groupware یاهمتسیس

 .دننکیم لیهست ار نادنمراک نیب یراکمه ،گنرد یب تروص هب اهمایپ لاقتنا


