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محسن امیری فخر
 تحصیالت :

، کارشناس مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزادکارشناس ارشد مهندسی نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی:

(هلدینگ نفت ، گاز ،پتروشیمی و انرژی بانک پاسارگاد)کارشناس فضای مجازی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 

مدیر فناوری اطالعات بیمارستان سیدالشهداء تهران

وبسایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران( مدیر محتوایی و فنی)کارشناس وبسایت 

کارگزار رسمی سازمان حج و زیارت استان تهران

مقاله:

الگوهای معماری برای سیستم های زمینه خود آگاه انتشار شده در مجله معتبر ژورنال نرم افزار امریکانگارش مقاله 

 پروژه ها:

...و وو و همچنین طراحی وبسایتهای و مشارکت در طراحی و توسعه وبسایت های 

 مسلط به:

متخصص سیستم های مبتنی بر وب ، کارشناس ارشد شبکه های کامپیتوری ، تحلیلگر سیستم و کارشناس فضای مجازی و ابری 

،، ، سال سابقه در طراحی وبسایت و گرافیک ، مسلط به فتوشاپ ، 12

...و، ، : های 

: و سرورهای مایکروسافت مسلط به دوره های 

: ایمیل (در حال گذراندن دوره زبان انگلیسی)متوسط مسلط به فایروال های کریو کنترل و میکروتیک  و همچنین آشانی به زبان انگلیسی در حد



.قطعا تا به امروز به دفعات واژه فضای مجازی را شنیده اید •

؟مجازی چیست آیا می دانید فضای •

گستره بزرگی آن را تا چه سطح می پندارید ؟•

چقدر با آن آشنایی دارید ؟•

به چه فضایی فضای مجازی می گویند؟•

اصال این فضا به چه درد ما میخورد ؟•

آیا میتوان از آن پول درآورد ؟ •

؟با این شرایط اقتصادی فاجعه بار آیا میتوان در آن ریسک کرد و یا اساسا چه استراتژی های برای بهره وری آن وجود دارد•

آیا برای کسب و کار ما سودمند است و یا نه فقط به درد تفریح میخورد ؟•

در شرایط وحشتناک اقتصادی جهان همه در نون شب و فضای حقیقی مانده اند من در این فضا مجازی چه کنم ؟•

...و هزاران سوال دیگر•



اما به واقع چه کنیم با این همه سوال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟•



برایآننظیربیهایفرصتومجازیفضایمورددرشماراسواالتتمامیپاسخکهبرآنیممقالهایندر•

محیطاینبودنسودآوربرایراراهکارهاییودادهسوادمانحدتامحیطاینازوریبهرهودرآمدکسب

.دهیمپیشنهادشمابه



:سر فصل ها 

فضای مجازی چیست؟

کدام راه است؟ وبسایت ها یا شبکه های اجتماعیانتخاب 

بهینه بودن در فضای مجازی

راهکارهایی برای بهینه سازی

تولید محتوای مناسب

مخاطبانحس خوب در ایجاد 

نتیجه گیری



.می دهدرخآندرکامپیوتریارتباطاتکهاستتئوریفضاییمجازیفضای•

راآنبه سرعتعالقه مندانوکامپیوترزمینهدرشاغالنوشدتخیلیـعلمیادبیاتوارد1۹۸۰دههدرواژهاین•

.شدرایج1۹۹۰ودردههبردندکاربه

«مجازیفضای»لفظوبودرشدحالدرسریعاًدیجیتالمخابراتوشبکه،اینترنتازاستفادهدوره،ایندر•

.نمایدتعریفرانوظهورپدیده هایوایده هاازبسیاریمی توانست

فضای مجازی چیست؟. 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%E2%80%93%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84


زیادیحدتاکهشخصیت هاییواشیابهاشارهدرغالباًلفظاینازگرفت،اشتباهاینترنتبارامجازیفضاینباید•

شودهگفتاستعاریطوربهاستممکنمثالبرایکهجاییتامی رودکاربهداردوجودمخابراتیشبکهخوددر

.«داردوجودمجازیفضایدر»وبگاه،یک

.می پیوندندوقوعبه«مجازیفضای»درمی دهدرخاینترنتدرکهاتفاقاتیتعبیر،ایناساسبر•

فضای مجازی چیست؟. 1



فضای مجازی چیست؟. 1

!!استدیدنقابلحقیقیفضایمانندبهمجازیفضای•

.استدومبنایدرهاییکدصورتبهتنفسقابلوزندهفضایی•

:ادبیهایآرایهازخالیوسادهکالمیکدر

ایهشبکه،هاوبسایت!!میبینیداینترنتدرکهآنچههر

وسرورها،وببرمبتنیهایسیستموهاسامانه،اجتماعی

یمجازفضایعنوانبهمیتوانندمخابراتیهایشبکهحتی

.شوندتلقی



:استزندهفضااینکهحال•

نمودریزیبرنامهآنبرایمیتوان.

کردتعیینرااهدافیآنبرایمیتوان.

نمودسازیشخصیتفضاایندرخودبرایوکردتالشاهدافبهدستیابیبرای.

کردسازیفرصتخودبرای،انتهابیفضایاینصحیحشناختبا.

فضای مجازی چیست؟. 1



.انددادهاختصاصخودبهرافضااینبیشتروداشتهمجازیفضایراحضورمیزانبیشتریناجتماعیهایشبکهووبسایتها•

.ددارنحضورآندرمدیروکارمندتاکارگراز،کهنسالتاکودکاز،فرهیختهتاسوادبیاز،غنیتافقیرازفضاایندر•

.میشناسدآنراخودظرفیتوتوانمیزانبههرکس•

.میکندسازیفرصتخودبرایآنازومیکنداستفاده•

فضای مجازی چیست؟. 1



.دارندکاربردبرایمختلفیتعاریفاینترنتمحیطدرهاوبسایت•

.نمائیمتعریفمغازهویترینیکمانندبهشمابرایراوبسایتکهداریمآنراقصدمقالهایندر•

.میکشدکاروکسبفضایدررقیبانتانرخبهشماراتمایزوجوهوهاقابلیتکه•

درکهرادخومحصولمیتوانیدبهترشویدشناختهبهترشماهرچه،میکندمعرفیشمابهدرآمدکسببرایجذابیهایراهونمودهمعرفیشمارا•

.نمائیدعرضهخدمتمتقضیانبهمیشودارائهشماازمتنوعیخدماتقالب

.شویدمیاولخودکاروکسبدرشما•

.میگیریدقراریکرتبهدرجستجوموتورهایدرو•

فضای مجازی چیست؟. 1



.استپذیرتغیرفضاییهرذات،دراینکهبهباتوجهاما•

.اینترنتمحیطدرمختلفاجتماعیهایشبکهآمدنبوجودباسمتاینبه2۰1۰سالازکمکمنیزمجازیفضای•

!!دیدخودبازدیدکنندگاندررویکردتغییربهشروع•

میاجتماعیهایهشبکرویبرفعالیتصرفاینترنتدرمصرفیباندپهنایواینترنتازاستفادهمیانگیناکنونهمنحویکهبه•

.شود

فضای مجازی چیست؟. 1



بهغالباهاوبسایتمخاطبان،دراینترنتکاربریتغییراینبا•

کهاندشدهتبدیلجذابیهایویترینباهاییمغازهعنوان

دارندقراراجتماعیصفحاتدرکهلینکهاییطریقاز

.شوندمیبازدید

یدبازدمیزاندرراسبقتگویاجتماعیهایشبکهیعنی•

.اندربودههاوبسایتاز

هبتنهاداریدبیشتراطالعاتداشتنبهنیاززمانیکه•

.میکنیدرجوعهاوبسایت

میتوانداجتماعیهایشبکهدرمفیدفعالیتروایناز•

نایکههرچهوشدهشماوبسایتدربیشتربازدیدباعث

وجستجموتورهایدرشمانتیجهدرشودبیشتربازدید

.دهیدمیاختصاصخودبهراباالتریهایرتبه

فضای مجازی چیست؟. 1



ها یا شبکه های اجتماعیانتخاب کدام راه است؟ وبسایت . 2

VS

؟کنیمچهاوصافاینبا

بگیریم؟پیشراراهکدامخودخدماتمعرفینتیجهدروبهترشدندیدهبرای

یا شبکه های اجتماعی ؟وبسایتها 



.شوندمیمحسوباطالعاتمجتمعپایگاهعنوانبههاوبسایتامروزجهاندرحقیقتدرکهاینجاستمهمنکته•

.میکنندجذبخودسمتبهرامخاطباناطالعاتیبزرگهایراهشاهواسطهبهکه•

.هستنداجتماعیهایشبکههمانحقیقتدرهاراهشاهاین•

انتخاب کدام راه است؟ وبسایت ها یا شبکه های اجتماعی. 2



ومراکزنوانعبه(فیسبوکیاواینستاگرام،تلگراممثالطوربه)اجتماعیهایشبکهاینازگاهامتاسفانهایرانماکشوردر•

تولیددیوویوتصاویراشتراکیاورسانیپیامجهتصرفاهااپلیکیشیناینکهحالیدر.میشوداستفادهاطالعاتهایدرگاه

.کندمینفراهممطمعنخریدبرایراامکاناتیهیچذاتاکهتلگرامدرالبسهفروشهایکانالتاسیسمثالطوربه.اندشده

خبریهایوبسایتیاونماشاوآپاراتمثلویدیواشتراکهایسرویسیاوکاالدیجیمثلخوبیهایمثالطرفیاز•

فضایدرفروانهایلینکبکباپلیساختنبرایصرفااجتماعیهایشبکهازکهداردوجودنیزسهورزشمثلپربازدیدی

.کنندمیاستفادهمجازی

انتخاب کدام راه است؟ وبسایت ها یا شبکه های اجتماعی. 2



:میشودپیشنهادروایناز•

ابتدا. دهیدتغییرشدهگفتهمواردبهباتوجهمجازیفضایدرفعالیتبهرانگاهتان1

از. آنرادباشماندهبرایمدالریکفقطاگرمن:گیتسبیل)باشیدنداشتهواهمههیچوجهبهراهایندراحتمالیهایهزینه2

(میکنمتبلیغاتصرف

از. بگیریدمشاورهسئواموربهمربوطکارشناسان3

در. کنیدمحتواتولیدونمودهفعالیتهدفبااجتماعیهایشبکه4

وبسایت. نمائیددیدگاهیهرباکاربرانپذیرشآمادههارا5

وبسایت. کنیدپرهیزسازمانیواضافیصفحاتتولیدازونمودهپسندمخاطبهارا6

از. ...ببریدسودکاربردیصورتبهمقالهاینسومبخش7

انتخاب کدام راه است؟ وبسایت ها یا شبکه های اجتماعی. 2



.باشدمیجستجوموتورهایدرشماجستجویکیفیتباالبردنمجازیفضایدربودنبهینهازمنظور•

.باشدمیجستجوموتورهایدرسازیبهینهیاSeoهمانمنظور•

بودن در فضای مجازیبهینه . 3



سئوییتشخصباالبردنآننشرومحتواتولید،تبلیغات،اجتماعیهایشبکهدرفعالیت،وبسایتطراحیازهدفباشدیادمان•

.باشدمیمجازیفضایدرماکاروکسب

:دهستینیازمندپلهبهپلهصورتبهخودکاروکسبدرخورومناسبسئوییکبهدستیابیبرایزیرمواردبهروایناز•

ابتدا. (هاارزشوماموریت،اندازچشم)دریابیدمجازیفضایدرحضورازراخودهدف1

شروع. بپردازیدرقبایتانباخودتمایزاتوجهدرخصوصپاالیشوتحقیقبه2

با. انکارتوکسباستراتژیدرخصوصاستراتژیحوزهدرمشاوریکوبرندکتابتولیددرخصوصبرندحوزهدرمشاوریک3

نمائیدفعالیت

بعد. ذاریدبگجلسهوبسایتنقشهتولیدبرایوبسایتطراحیکباخودکاروکسبلوگویورنگهاتولید،خودشناختاز4

وبسایت. .نمائیدطراحیخودوبسایتنقشهورقباوبسایتهایپاالیشبارا5

مخاطبان. نمائیدریزیبرنامهخودوبسایتدرآنهابرایوشناختهمجازیفضایدرخوداستراتژیاساسبرراخود6

وبسایت. یددستیابکاربرانتانبرایدرستایدهیکبهتانمودهپاالیشخودمخاطبانبرایریزیبرنامهاساسبرمجددرا7

شروع. (...ومستنداتتصاویر،ویدیو)نمائیدکاروکسبدرخوداستراتژیبراساسمحتواتولیدبه8

بودن در فضای مجازیبهینه . 3



.شویممیجستجوموتورهایدرسازیبهینهفازواردتازهمحتواتولیدازبعد•

.دهیممیقرارارزیابیموردپنجمبخشآنراکهاستمجازیفضایدربودنبهینهاصلیرکنمحتواتولید•

.پذیردمیانجاماصلیسطحدرسئوبهمربوطامور•

فعالیت. تولیدوحیحصگذاریتک،صفحهتوضیحات،کلیدیکلماتتولیدبهمربوطهافعالیتاین:وبسایتدرونبهمرتبطهای1

.باشدمیوبسایتدرارتباطیهایسامانهایجادوپسندکاربرمحتوای

فعالیت. تایردمیگانجاماجتماعیهایشبکهدرمخصوصاوبسایتازخارجکهاستاموریکلیه:وبسایتازخارجبهمرتبطهای2

.شودبازدیدبیشترطریقاینازشماوبسایت

برای بهینه سازیراهکارهایی . 4



:وبسایتدرونبهمرتبطهایفعالیت•

برای. دهیدکارقراردستوردرآنرابامرتبطمحتوایتولیدوبسایتازصفحههر1

از. نکنیداستفادهخودصفحاتدرتکراریمحتوای2

باتوجه. نمائیدتکمیلصفحهدرمتونازاییخالصهصورتبهراصفحهشرحبهمربوطقسمتصفحاتدراستفادهموردمتنبه3

کلمات. برگزینیدوکردهاستخراجصفحهشرحازمتناسبصفحههربرایکلیدی4

تگ. نمائیدانتخاباستصفحهاصلیمتنبهنزدیکمتونوصفحهشرحبامرتبطکهجمالتیالبتهوکلماتبراساسراگذاری5

برای. دهیدقرارراH2وH1تگصفحهدرموجودتصاویر6

در. Metaقسمتدرخودوبسایتبرایصفحاتشرحوتگهاکلیدیکلماتتمامپاالیشباصفحاتزیرسئویبهموربطمواردتکمیلانتهای7 informationهاتگمتا،
.برگزینیدراخودوبسایتشرحنتیجهدروهاواژهکلید

قسمت. مخاطبانایبرجذابیتایجادبرایراتصاویروویدیوارائههایسرویساندازیراهنیازصورتدرهمچنینوکاروکسببامرتبطمقاالتواخبار،مردمیارتباطسامانه8
کنندصرفشماوبسایترادربیشتریزمانشمامخاطبانتاکنیدتولیدخود

هرچه. داردبیشتریزمانمتوسطهاآنهایSessionاصطالحاکنندصرفبیشتریزمانشماوبسایتدرمخاطبان9

میکندبیشتریگذاریارزشباشدمیشدنIndexحالدردائمکهصفحاتتانوشمابرایگوگلخصوصبهجستجوموتورهاینتیجهدر01.

ببریدسودوبسایتبازدیدپاالیشسودمندابزارهایدیگرهمچنینومنیجرتگگوگلهمچنین،نمائیدنامثبتالکساوگوگلتحلیلگردر11.

ببریدسوددیگرصفحاتبرایصفحاتایندرخودقوتنقاطازونمودهکشفرابازدیدحیثازصفحاتبهترینهاتحلیلایننتایجاساسبر21.

براساس. هاطیفدیگربامخاطباندیگربرایوکنیداستفادهوبسایتتانجذابیتکشفبرایآنهافردیهایویژگیوهاعالقهحیثازهاکنندهبازدیدطیفهاتحلیلاین31
نمائیدریزیبرنامه

وبسایت. دقتوضوعماینبهگوگلخصوصبهجستجوموتورهایچونباشیدمحتواتغییرورسانیبروزحالدردائماودهیدقرارپاالیشموردروزانهودقیقصورتبهراخود41
میشودشمارتبهدرشماارتقاباعثودارند

راهکارهایی برای بهینه سازی. 4



:وبسایتازخارجبهمرتبطهایفعالیت•

ابتدا. نمائیدبررسیخودسازمانووبسایتازخارجدرراخودموفقرقبایفعالیت1

باتوجه. .نمائیدانتخابرا(...ومحیطی،تبلیغاتویدیواشتراکهایسرویس،رسانپیاماجتماعیهایشبکه)هایروشهمهیاچندیایکهدفبازاربه2

شروع. بامرتبطمحتوایاینستاگرامبراینمائیدتولیدبیزینسبامرتبطمحتوایلینکداینبرایمثالطوربه:نمائیدخودشیوهبههرکدامبرایجذابمحتوایتولیدبهو3
اجتماعیهایمسئولیتیاوپسندعامهمواردوحرفهبامرتبطهایموضوعمحیطیتبلیغاتبرایمثالیاکنندهسرگرمهایموضوع

بپرهیزیددهدمیبروزخوددرحرفهرانامیدیویاسکهمواردیازونمائیدپرهیززدگیهیجانازمحتواتولیددر4.

از. .کنیداستفادهاجتماعیهایشبکهدرخودهایپستتمامیدردرستهایهشتک5

از. دهیدقرارهاپستتمتامیدرونکنیددریغوبسایتدرخودصفحاتبهمتعددلینکهای6

کم. .ندکنرجوعشماوبسایتبهبیشترموارددیدنبرایکاربرانتادهیدقراروبسایتلینکهایوهشتکبامتنوعهایپستدرراخودوبسایتصفحاتکلکم7

از. آنمانندبهوالکوکاکتبلیغاتیهایکلیپمثلکنندهسرگرمهایویدیویااجتماعیهایمسئولیتیاخودحرفهمورددرجذابویدیوهای،نکنیددریغمحیطیتبلیغات8
.کنیدتولیدخودبرای

از. ببریدبهرهسئوبهمربوطامورمتدهایوهاروشجدیدترینازوبردهسودمحتواتولیدبرایخودمشاوران9

نمائیدمعرفیآنهابهراخودوبسایتصفحاتواجتماعیصفحاتوباشیدداشتهتعاملدائمااجتماعیهایشبکهدرخودمخاطبانبا01.

یکتایدنمائاقدامخودمحتوایتولیدبرایآندرتائیدموردفونتحتیو،الگوها،قالبهاهارنگوکتاباینبراساسونشویدغافلخودبرندکتابازمدتاینتمامیدر11.
.شودایجادشماتولیدیمحتوایکلیهدرپیوستگی

دهیدمشارکتمحتواتولیداموردرراخودکاربرانمتنوعهاینظرسنجیومسابقاتایجادباماهانهصورتبه21.

بپردازیدمحتواتولیدبرایجدیدهایایدهتولیدبهکارگروهیایجادباپیوستهطوربه31.

راهکارهایی برای بهینه سازی. 4



.دهیدقرارنظرمدجستجوموتورهایدرخودکاروکسبسازیبهینهمربوطهاموردررازیرمواردخالصهطوربه•

راهکارهایی برای بهینه سازی. 4



اجتماعیهایشبکهمیکنیدمشاهدهتصویردرکههمانطور•
پیامهایاپلیکشنبهتنهاکهاستمختلفیمواردازتجمیعی

شودنمیخالصهبوکفیسوتلگراممثلرسانی

یهاشبکهازبخشیتنهاییبه(هاکانال)موارداینازهرکدام•
شوندمیمحسوبکاروکسبیکدراجتماعی

ناسبممحتوایتولیدکارکردنوعبهباتوجهبایدهرکدامبرای•
دادانجام

تصوربایدمخاطبانطیفبهباتوجهمناسبمحتوایتولید•
پذیرد

خوبیبهراخودمخاطبانبایدکهاستآنموجبموردهمین•
بشناسیم

ایشانبرایآنبراساسوباشیمداشتهپلنبایدمخاطبانبرای•
نمائیممحتواتولید

هایکانالاینازهرکدامپذیرشظرفیتبایدشماوبسایت•
باشدداشتهرااجتماعیهایشبکهدرورودی

محتوای مناسبتولید . 5



ضورحباخودکاروکسبمحیطیاوسازماندرمحتواکمیتهنامبهمحتواتولیدبرایهاییکمیتهایجاد•
خودسازمانیواحدهایازهرکداماصلیاعضایووبسایتطراحانومشاوران

محتوای مناسبتولید . 5



:محتواکمیتهجلساتبرگزارینتایج•

برنامه. جدیدمحتوایتولیدبرایریزی1

برگزاری. وبسایتدرآنارائههایروشبهترینانتخاببرایمستمرجلسات2

تولید. وبسایتدرآنبارگذاریوخورکلیکاصطالحاومهماخبارانتخابوخبر3

بررسی. اجتماعیهایشبکهصفحاتدرخودکاروکسبعملکرد4

بررسی. اجتماعیهایشبکهمختلفصفحاتدروبسایتازمتنوعهایآدرسکردنلینک5

بررسی. مرتبطهایواژهکلیدوصفحهبرایتوضیحانتخابهمچنینووبسایتصفحاتتمامیدرصحیحگذاریتگبرایتصمیمو6
اجتماعیشبکهووبسایتصفحاتتمامیدرصفحهبه

هدف. شماکاروکسبذینفعانومخاطباننگاهازمحتوابهترینانتخاببرایصحیحگذاری7

پاالیش. نقاطآنزااستفادهوآنقوتنقاطبررسیوصفحهدرماندنزمانوبازدیدمیزانتوجهباوبسایتصفحاتبهتریندقیق8
.دیگرهایصفحهدرقوت

بررسی. بیشتردیدبازبرایویدیواشتراکهایسرویسدیگرویوتوبدرشدهتهیههایکلیپبارگذاریدرخصوصگیریتصمیمو9
.وبسایتبیشترخوریکلیکنهایتدرو

تولید محتوای مناسب. 5



:اییرسانهچندفایلهایوویدیوتولید•

تولید. کارتانوکسبدرشماخدماتازکلیپویدیو1

تولید. اجتماعیهایمسئولیتمضمونباهاییویدیو2

تولید. (...وشاغلین،دانشجویان،سنیمختلفهایگروه)جامعهمختلفهایطیفدرکنندهسرگرمهاییویدیو3

حتیایوهارسانپیامدرهاییپستیاوویدیواشتراکهایسرویسدرقراردادنهدفباهاکلیپویدیواینتولیدمعمولطوربه•
:برایهاییلینکبکتولیدجهتراشایانیکمکتلوزیونیتبلیغاتی

معرفی. شمابرند1

معرفی. وبسایتتانبیشتربازدیدوشماوبسایت2

معرفی. .نمایدمیشماعرضهقابلخدمات3

تولید محتوای مناسب. 5



کهاربرانیکبامستقیمارتباطومناسبهایتگقراردادن...ونماشاآپارات،،یوتوبهایوبسایتدرتولیدیهایکلیپکردنآپلود•
.دارندرانظراتی

تولید محتوای مناسب. 5



:شماکاروکسببامرتبطمستنداتومقاالت،اخبارتولید•

تولید. وبسایتهبلینکبامتنوعهایپستدرآنقراردادنواجتماعیهایشبکهدرمنبعباذکرامکانحدتابروزوجدیدمقاالتی1

تولید. مخاطبانجذببرایخودحرفهبامرتبطمقالهزیادیتعدادقراردادنبرایصفحاتی2

تولید. سازمانیهایفعالیتازمخاطبانآگاهیسطحباالبردنبرایدانلودبرایبیشمارمستندات3

قراردادن. توضیحاتوواژهکلیدانتخاب،گذاریتگبامستقلصورتبهالبتهومنبعذکربادرجهانمهموروزاخبار4

قراردادن. خودوبسایتبهاجتماعیهایشبکهکاربرانکردنسرازیرواجتماعیهایشبکهدرخبرهالینک5

تولید محتوای مناسب. 5



تبلیغاتبرایچاپیشیوههرنوعوپوستر،بولتن،بروشورتولید•

توزیع. هایفطیبرایمیدهدارائهخودمخاطبانبرایآندرکهخدماتیوخودهایشبکهووبسیاتتبلیغاتازچاپیهاینسخه1
کارجویندگانیاودانشجویانخصوصبهجامعهمختلف

استفاده. 2QR Codeچاپینسختمامیرویبرخودوبسایتهایآدرساعالمبرای

بهره. سازمانیوچاپینسخاجتماعی،هایشبکهوبسیات،بینیکپارچگیحفظبرایخودبرندکتابازمداومجستن3

قرادادن. شماایدهازرقبایتاناستفادهگاهاوشدندستبهدستبرایاجتماعیهایشبکهدرنسخاینفایلهای4

تولید محتوای مناسب. 5



،هستندماشبرایتبلیغحالدرآگاهناخودصورتبهشماالگویازاستفادهورقبایتاناختیاردرخودهایفایلقراردادنبااینجا:مهمنکته•
:دبنگریزیرتصویربهاستانداختهدیگریچیزیادهبهشماراوایدکردهنگاهخاصیتصویربهکهاستآمدهپیششمابرایگاها

امدیدهیکجارااینمنبگوییدبنگریدسامانبانکلوگویبهوقتیباشیدداشتهآشناییتBPشرکتلوگویبااگرشاید•

کندتداعیآنهاذهندرراچیزیگلتصویراینباخودمخاطبانازطیفیبرایاستخواستهسامانبانکگفتبتوانروشاینباشاید•

.کندمیکمکتصویراصلیمبدابهآنهاشدنجذببرایمخاطبانذهنرویبرشدتبهذهنیهایسازیتصویراین•

تولید محتوای مناسب. 5



هارایانهحتیوتبلتهاوموبایلهایگوشیبرایهاییاپلیکیشنتولید•

محتوایبهزمانکمتریندرآنالینیاآفالینصورتبهکهنمائیدمیفراهمخودمخاطبانبهرافضاییشماهااپلیکیشناینتولیدبا•
باشندداشتهدسترسیبازدیدبرایشما

آنهابرایکاربریهایپنلایجادباوهستندشمامخاطبانهایخواستهمقابلدرمنعطفشدتبهکاربردیهایبرنامهاین•
ببرندسودآنازخودشخصیحتیمصارفبرایمیتوانندکهمیکندایجادراپروفایلهایی

علتبههاشناپلیکیدائماکههستندهاییلینکبکدارایهمیشههستندارتباطدرخودمتناظرهاییاپلیکیشنکههاییوبسایت•
شوندشماوبسایتواردکاربرانمستقیمااینکهبدونهستندبازدیدوخوریکلیکحالدروبسایتازاطالعاتفرخوانی

دهیدیاریخدماتدریافتبرایراکاربرانودهیدارائهاپلیکیشنرویبرراخودخدماتازقسمتیمیتوانیدروایناز•

تولید محتوای مناسب. 5



(LMS)وبسایتدرمجازیهایکالستولید•

ازوانندتمیکهنمائیدایجادخودمخاطبانبرایفضاییشما،رایگانغیرصورتبهچهرایگانصورتبهچههاکالساینتولیدبا•
.ببرندبهرهشمااطالعاتازآفالینوآنالینصورتبهوکننداستفادهشمامستمرهایآموزش

شبکهتیحواپلیکیشن،وبسیاتباکاربرانتاناززیادیطیفبودندرگیرهمچنینوشماکاربرانماندگاریباعثموضوعهمین•
.میشودشمااجتماعیهای

تولید محتوای مناسب. 5



مجازیواقعیتلامثطوربهدرجهانموجودهایتکنولوژیآخرینازاستفاده•

کنیدایجادخودحرفهدررقبایتاندیگرباتمایزیوجهمیتوانیدمجازیواقعیتهایویدیویاوهااپلیکیشن،هابازیتولیدبا•

توانندبمتعددیکاربرانکهنمائیدفراهمراشرایطیخودوبسایتدرجذابیتایجادبرایمیتوانیدVRتکنولوژیبودنجدیدبهباتوجه•
وکسبوحرفهدرآنکنندهآغازشماراکهشودگشودهجدیدیفکریخطذهنشاندرآنازاستفادهوشماپروژهازبرداریبهرهبا

بدانندخودکار

شماشناپلیکیووبسایتاجتماعیهایشبکهازمختلفهایشیوهبهشماکردندنبالنتیجتاوذهندرماندگاریباعثمورداین•
هاوبسایتدیگردرشمااخبارکردندنبالتاگرفته

یدباشجلوترجدیدهایتکنولوژیهاایدهازاستفادهدرقدمیکبایدخودکاروکسبدرشماکهباشیدداشتهیادبههمیشه•

تولید محتوای مناسب. 5



بایدمیدهیدانجامخودوبسایتدرکههرچهشمانتیجهدر•
.نمائیدتزریقخودمخاطبانبهراخوبیحس

بکهش،وبسایت)اینترنتدرشمامجازیفضایبهورودباآنها•
هبمجددکهکنندتجربهراخوبیحسباید(...واجتماعیهای

نمایندمراجعهشمافعالیتحوزه

یریبینظهایتجربهوبردهلذتشمامغازهبهورودازبایدآنها•
دریابندرا

؟میشناسیدمیدهندشمابهراحساینکههاییوبسایت•

هایتوبسااینالکسایرتبهکهایدکردهبررسیحالتابهآیا•
دارد؟قرارکجادر

جزووکشوردربرتروبسایت1۰۰۰جزومعموالهاوبسایتاین•
هستندجهاندربرتروبسایتهزار1۰۰

Varsesh3.comAparat.com:مثالطوربه•

Namasha.comDigikala.comو...

ازایراندر1۰تا1هایرتبهوبیشماربازدیدباوبسایتهایی•
الکساشاخص

ایجاد حس خوب در مخاطبان. 6



از. رادخوفعالیتهایونمائیدگیریگزارشپروژهطولدرخودهایفعالیتتمامی1
نمائیدتحلیل

تمامی. جرااقابلشماوبسایتبرایلزومامیتواندمقالهایندرشدهگفتهموارد2
نباشد

فضای. تیدرسبهبایدکهمینمایدفراهمشمابرایبینظیریهایفرصتمجازی3
کنیدپرهیزفضاایندرزدگیهیجانازوکنیدانتخا

کار. انددنمیسئوفعالیتوبسایتیطراحهرصرفاوبسپاریدخودکاردانبهرا4

از. میخودمجازیفضایبرایکههاییهزینهپایهولیکنیدپرهیزبیهودههزینه5
ایستیدبهکنید

به. یواردجرزالیدردبهنداردمحتواکهوبسایتی،استپادشاهمحتواگوگلقول6
نمیخوردهم

از. ایدشکنیداستفادهوبسایتبرایمحتواتولیددرخودهمکارانذهنیهایایده7
.نباشدهمکردنهزینهآنقدربهنیاز

نتیجه گیری. 7


