
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  حضور شرکت سینا پروتئین در

 6102اگروفود 

 

  دومین جلسه ساالنه برگزاری

تخصصی ورزش بانوان در شرکت 

 گوشتیران

 

  مسابقات فوتسال پایگاه های بسیج

 امام سجاد)ع( 974کارگری حوزه 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 
ابه طعم منحصر به فردی دارد،که مش .می شودگوشت قرمز،که در پوشش طبیعی روده باریک گوسفند پر  %41سوسیس حاوی 

 محصوالت روسی می باشد.به همین دلیل این محصول دارای پتانسیل باالیی برای صادرات به روسیه است.

 جات می باشد.ه مواد تشکیل دهنده آن:گوشت قرمز،شیر خشک،روغن مایع،کازئین،ادوی

 :استجدول ارزش غذایی این محصول به شرح ذیل 

                                                                                

 

6102حضور شرکت سینا پروتئین در اگروفود   

 

 واحد تحقیق و توسعه و تولید شرکت
     

  

 

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 9شماره 

 0395ماه  خرداد 

 اخبار گوشتیران

 از شرکت گوشتیرانایده ای جدید  فرانکفورترسوسیس  تولید

 

 

ای   دهای فرانکفورترتولید سوسیس -0

 از شرکت گوشتیران جدید

 

ی  استفاده از بازاریابی رسانه -6

 اجتماعی در مراقبت سالمتی

 

 

 تبلیغات آنالین-3

 
 

 اخبار گوشتیران

 

رزومان آ ا برند گوشتیران،ب  سال حضور مقتدرانه در عرصه های ملی و بین المللی صنعت فرآورده های گوشتی و پروتئینی، 41با بیش از  "کیفیت رمز ماندگاری"سینا پروتئین با شعار شرکت 

جهت فرآورده  برند ماهیران به عنوان یک برند مکمل، در این نمایشگاه برای اولین بار، شرکت نمود. 6102به رسم میزبانی از حامیان و همراهان همیشگی خود در نمایشگاه اگروفود  و اطمینان،

ن کنندگان خرید و همچنین تامی ،نمایندگان شرکت  رو با مصرف کنندگان، در دستاورد شرکت، از حضور در این نمایشگاه ارتباط مستقیم و رو های دریایی شرکت سینا پروتئین معرفی گردید.

 صوالت جدید بوده است.معرفی مح

رسانه های اجتماعی مانند چتری است که فناوری آنالین و روش 

را تعریف می کند که با استفاده از آنها عقاید انسان ها، دیدگاه هایی 

شوند. رسانه های جربیات آنها به اشتراک گذاشته می ها و ت

اجتماعی ابزار بازاریابی ارزان قیمتی هستند که به ساخت شبکه ها، 

انتشار سریع اطالعات کمک می کنند و به این طریق اعتماد و عزت 

نگیزند. این رسانه می تواند به شکل های نفس عمومی را بر می ا

متنی، تصویری، شنیداری و عکس باشند. شش نوع متفاوت از رسانه 

های اجتماعی را داریم: پروژه های مشترک) مثل ویکی پدیا(، 

بالگ ها و مایکرو بالگ ها) مثل توییتر(، گروه های محتوایی) مثل 

بوک، مای فیسیوتیوب و فلیکر(، سایت های شبکه سازی اجتماعی)

 ،World of Warcraftاسپیس(، شبکه های بازی مجازی) مثل

Whyville  ( ، و شبکه های اجتماعی مجازی) مثل  زندگی

(. بر اساس این طبقه بندی یک پژوهش گسترده second lifeدوم

این پژوهش بر طیفی از منابع مثل مجالت، کتاب ها و  انجام شد.

 از جمله سازمان های سالمت ط سایت های اینترنتی با اصول مرتب

 

 استفاده از بازاریابی رسانه ی اجتماعی در مراقبت سالمتی

 

 برگزار گردید که در مرحله نهایی )فینال( ، میان ده شرکت  974مسابقات فوتسال بسیج کارگری حوزه 

 شد. را کسب نمود و هدایای نفیسی اهداشرکت سینا پروتئین مقام دوم 

 
 

 

عمومی، بیمارستان ها انجام گرفت و مطالعات موضوعی برای هر 

های اجتماعی در بهبود سالمت مورد فراهم شد که کاربرد رسانه 

را بررسی می کنند. هدف مقاله ی پیش رو این است تا کاربرد 

بازاریابی رسانه های اجتماعی در آموزش و بهبود سالمتی را 

توضیح دهد و به تالش هایی بپردازد که با استفاده از ابزار 

بازاریابی رسانه ی اجتماعی در زمینه ی بهبود سالمت و بهداشت 

در نهایت، به این موضوع پرداخته می  .انجام شده است عمومی

شود که همانطور که یک سکه دو رو دارد، رسانه ی اجتماعی 

هم فرصت بزرگی برای بهبود سالمتی در اجتماعی سالمت 

و افراد برجسته در حوزه ی سالمت  عمومی فراهم می کند

ترده سو به طور گ تا پا را فراتر گذاشته عمومی را قادر می سازد

ها در مورد آننشان دهند که به و به طور مستقیم به عموم 

 موضوعات سالمت عمومی اهمیت می دهند و در عین حال

ز ا کاربرد محتاطانه ی رسانه ی اجتماعی به منظور جلوگیری

 امری ضروری می باشد. آسیبی عظیم

                                                مهندس حسن سالکوری: آگرد

 ITمدیر 
     

  

 

   
 

 

                       

 حسن) استان  کارگری ورزش مسئولین حضور با جلسه ساالنه تخصصی ورزش بانوان کارگر استان تهران  دومین دیروز صبح ، به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری استان تهران 

 در استان مختلف های شرکت  ورزش بانوان نماینده وین ورزش کارخانجات و واحدهای صنعتی مسئولمحمدی دبیر هیئت ( ،  مجید و هیئت رئیس نائب زارعی فرشته ، هیئت رئیس حمیدی

 .شد تشکیل گوشتیران شرکت جلسات سالن

را به صورت  49در ادامه مسئولین ورزش کارگری گزارش فعالیت های هیئت در سال  شد.در ابتدای جلسه آیاتی چند از کالم اهلل مجید تالوت شد و سپس سرود جمهوری اسالمی ایران نواخته 

گزارشی از  خود معرفی ضمن مختلف کارخانجات بانوان ورزش هایسپس مسئولین و نماینده  .فعالیتها به اطالع حاضرین در جلسه رساند آن برگزاری فهرست وار همراه با نمایش عکس های

 .کردند مطرح را خود انتقادهای و پیشنهادات ، موانع ، مشکالت همچنین  و دادند ارائه بانوان ورزش زمینه در خود اتکارخانج برنامه های

مسئولین و نماینده های ورزش بانوان این اطمینان را دادند که در حد توان ، بضاعت ، ظرفیت و امکانات هیئت  به موارد این تمامی به دادن گوش ضمنمسئولین ورزش کارگری استان نیز 

 کارگر هموارهاز این میداند و توجه به ورزش بانوان  فراتر را بانوان ورزش توانائی و جایگاه شایان ذکر است هیئت ورزش کارگری. مشکالت و موانع پیش روی ورزش بانوان را مرتفع کنند

 .سیاست های هیئت ورزش کارگری استان تهران و مدیریت هیئت بوده است  و ها اولویت در صدر 

 
 

 
 

 

 

ومین جلسه ساالنه تخصصی ورزش بانوان در شرکت گوشتیران برگزاری د  

 
 

 
 

                                                                      

          
 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 01شیر پاستوریزه ، کوی 

 22263620-22212616تلفن: 

 22216222فکس: 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

کرج، پشت کارخانه آدرس: تهران، جاده قدیم 

 شهریور 01شیر پاستوریزه ، کوی 

 22263620-22212616تلفن: 

 22216222فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

سجاد )ع(امام  919مسابقات فوتسال پایگاه های بسیج کارگری حوزه   
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 تبلیغات آنالین

   
 

 

                                                مهندس علی شیرینوری: آگرد

 و تبلیغات عمومیروابط کارشناس 
     

  

 

2 3 

 رقابت امروزی اهمیت و لزوم امر تبلیغات را بر همگان آشکار کرده است.دنیای سرشار از 

همانطور که دنیای واقعی از خدمات و محصوالت بیشماری بهره می برد فضای مجازی اینترنت 

نیز پیرو شرایط عصر حاضر در جهت الکترونیکی کردن هر چه بیشتر خدمات و محصوالت گام 

ن عرصه مجازی و تنوع و تکثر کسب و کارهای الکترونیکی افزایش چشمگیر فعاال .بر می دارد

صنعت تبلیغات اینترنتی را ایجاد کرده است.این صنعت، همگام با پیشرفت کسب و کارهای 

اینترنتی پیشرفت کرده و در گذر زمان شیوه های متعدد و متنوعی را برای شاغالن اینترنت ارائه 

 .داده است

 ای آنالین و آفالین وجود دارد؟هچه تفاوتی میان طراحی آگهی
وش رسانی و افزایش فرهای تبلیغاتی، چه آنالین و چه آفالین برای اطالعدر کل همه کمپین

هایی های گرافیکی این دو حوزه تبلیغاتی شباهت و تفاوتشوند. ولی میان طراحیاندازی میراه

 .وجود دارد 

ای ین و آفالین، باید به برندینگ توجه ویژههای مربوط به هر دو روش آنالدر طراحی :شباهت 

 .است، توسط طراح رعایت گرددشود و تمام آنچه که در کتاب برند آمده

تند اند، کامال متوجه هسهای تبلیغات سروکار داشتهکسانی که با هر دو این روش (0  :هاتفاوت 

وی تر دریابند که کدام آگهی رکه تبلیغات آنالین امکاناتی در برابر آنها قرار داده تا راحت

ان چنین موضوعی تومخاطبشان تاثیر بیشتری گذاشته، ولی در تبلیغات آفالین به هیچ وجه نمی

 .کردرا ردیابی 

 زند، ولی در تبلیغات آنالیندر تبلیغات آفالین زیبایی در طراحی حرف اول و آخر را می (6 

رسیم که تر است و فقط هنگامی به نتیجه میباید دریابیم که کدام تبلیغ برای مخاطب ما جذاب

شاید هم ، های متوالی ما باشندهزاران تست متوالی انجام دهیم. شاید یک تبلیغ زیبا نتایج تست

 .سادگی برای مخاطبان ما جذابیت بیشتری داشته باشد

 تاثیر مستقیم تبلیغ آنالین بر فروش، نسبت به سایر کانال های تبلیغاتی

کاربران اینترنت معتقدند که تبلیغات آنالین نقشی کلیدی را در عملیات خرید محصول ایفا 

ه است بلیغاتی مایکروسافت داشتفرانسه یک بررسی آماری روی سیستم ت IFOP کند. مرکزمی

و تأثیر مستقیم تبلیغات آنالین بر فروش را مورد مطالعه قرار داده است. در نتایج این تحقیقات 

نفر معتقدند که تبلیغات آنالین اطالعات جزئی بیشتری  3نفر،  9مشخص گردیده که از هر 

 .دهدها در اختیار خریداران قرار مینسبت به دیگر رسانه

 ردگی مخاطبان گست 

میلیون نفر( بوده است.  32) 91.03در حدود %  43ضریب نفوذ اینترنت در ایران، در سال 

میلیون نفر می باشد.  03همچنین تعداد کاربرانی که هر روز از اینترنت استفاده می کنند، بالغ بر 

 .خود دست یابید هدف با استفاده از تبلیغات آنالین با کمترین هزینه می توانید به سرعت به بازار

بر اساس آمار جهانی، میزان بازگشت سرمایه تبلیغات آنالین در کوتاه مدت از ”

 “ها بیشتر استسایر رسانه

 اثر بخشی

ش گیری آن است . شما در هیچ روهای تبلیغات آنالین قابلیت اندازهیکی از مهمترین ویژگی

تر از آن مهم اند وبلیغ شما را مشاهده کردهتوانید آمار دقیق افرادی که تتبلیغاتی دیگری نمی

 اند را اندازه گیری کنید. از مهمترین چالش های تبلیغاتتعداد افرادی که به آن تبلیغ پاسخ داده

خشی کمپین گیری اثربغیرآنالین در ایران، این است که در سایر روشهای تبلیغاتی توانایی اندازه

دفمند طراحی توانید کمپین تبلیغاتی خود را هغات آنالین میپذیر نیست. در تبلیتبلیغاتی امکان

ایش داده هایی و یا در چه استانهایی نمتوانید تعیین کنید که کمپین شما در چه موضوعکنید. می

مپین دهد که اطالعات و آمار دقیقی از کشود. تبلیغات اینترنتی اثربخش، به شما این امکان را می

داد نمایش، تعداد کلیک، گستردگی مخاطب براساس موقعیت جغرافیایی تبلیغاتی خود مانند تع

روی  توانید کاربرانی که برها نیز، میو یا زمانی را در اختیار داشته باشد. پس از نمایش آگهی

خود هدایت کرده و از  (Landing Page) اند را به صفحه فرودآگهی شما کلیک کرده

با این کار پروفایل افرادی که به محصوالت افت کنید. شان را دریکاربران اطالعات شخصی

 .مند هستند را به دست خواهید آورد شما عالقه

 

 

 مندانپروفایل عالقه 

مندان محصول شما چه نتایجی را برای شما به همراه لیستی از پروفایل عالقه

 خواهد داشت؟

مند به محصول، در تمام کسب و عالقهدرحال حاضر داشتن یک بانک اطالعاتی از افراد 

های کلیدی کمپین تبلیغاتی است. با استفاده از یک بانک کارهای دنیا یکی از دستاورد

های جدید توانید یک ارتباط مداوم با آنان داشته باشید. به بازاراطالعاتی از عالقمندان، شما می

 ید کنید و در مورد محصوالتوارد شوید، محصولی متناسب با درخواست مشتریان خود تول

 .جدید خود به مشتریان آموزش دهید

 کشف بازارهای جدید  مندانکاربردهای پروفایل عالقه

های کسب و کارهای ایران ، انجام عملیات تحقیق در بازار با کمترین درصد یکی از دغدغه

ز بهترین های تست محصول، اهای آنالین و یا اجرای همزمان کمپیننامهخطاست. پرسش

 .باشدهای تحقیق در بازار با استفاده از ابزار های تبلیغات آنالین میروش

 ارتباط مداوم با مشتری مندانکاربردهای پروفایل عالقه 

(Relationship Marketing)  

یکی از مهمترین اصول اساسی بازاریابی حفظ رابطه با مشتریان با استفاده از ابزارهای مختلف 

ا در ذهن گردد. وقتی برند شمبه رضایت مشتری و در نتیجه وفاداری به برند می است که منجر

شتر برای افتد و منجر به سود بیمشتری جایگاه باالیی پیدا کند، عمل تکرار فروش اتفاق می

 .شرکت شما خواهد شد

 مندانکاربردهای پروفایل عالقه 

 (Customer Training)   آموزش مشتریان

روش ها برای ایجاد احساس عالقه به برند، افزایش آگاهی مشتریان نسبت به  یکی از بهترین

محصوالت و نحوه استفاده از آن ها است. شما می توانید پیش از ورود یک محصول جدید 

به عالقمندان خود،  (Email Automation) در بازار، با استفاده از ابزار ایمیل اتومیشن

دید و نحوه استفاده از آن بدهید. این امر سبب اعتماد و آموزش هایی را در مورد محصول ج

عالقه آن ها به محصول شما شده و شما را به عنوان رهبر بازار معرفی میکند و در نهایت تاثیر 

 .مثبتی در فروش دارد

با تجزیه و تحلیل ورود تکنولوژی های نوین در ایران خواهیم دید که نسبت به سایر کشورها 

ین ست البته با کمی تاخیر. پس می توان نتیجه گرفت برای اینترنت و تبلیغات آنالنتایج مشابه ا

 .نیز همین اتفاق افتاده و خواهد افتاد

استفاده از اینترنت در جهان  6106تا  6111بر اساس گزارشات موسسات تبلیغاتی بین سال های 

با های خاورمیانه تقریدرصد رشد داشته؛ جالب است بدانید این رشد برای کشور ۰31بیش از 

 . درصد بوده است 669۰یرایر میانگین رشد جهانی یعنی  9

در حال حاضر ایران رتبه نخست را برای بیشترین تعداد کاربران در خاورمیانه و رتبه چهاردهم 

 .جهان را برای بیشترین تعداد کاربران نسبت به جمعیت را داراست

ار بوده به عبارتی سنتی از سرعت بسیار بیشتری برخوردرشد تبلیغات اینترنتی نسبت به تبلیغات 

سال  9سال طی کرده در اینترنت با گذشت تنها  03مسیری که تبلیغات تلویزیون در طول 

 .سپری گشته

این  6102و  610۰افزایش یافته که در سال های  % ۰.3 هزینه تبلیغات اینترنتی  6109در سال 

می  6103درصدی در سال  3.2افزایش پیدا خواهد کرد. این در مقایسه با رشد  % ۰.1نرخ به 

باشد.همان قدر که تبلیغات اینترنتی رشد می کند، تبلیغات رسانه های چاپی در حال محو شدن 

 .هستند

 

رسانه ی اجتماعی، که موهبتی ارتباطی برای گروه سالمتی عمومی است، این پتانسیل را 

دارد تا بسیاری از رفتارها و موضوعات مربوط به سالمت را، به خصوص در مواقع بحران، 

بهبود بخشد و یا تغییر دهد. رسانه ی اجتماعی این امکان را فراهم می کند که صنعت 

نها آبا ایجاد شبکه با رهبران دیگر صنعت ها و نشان دادن ماموریت سالمتی را به طور کامل 

و لوازم درجه یک به مشتریان از طریق یک رسانه ی تصویری به نزدیکی افراد بیاورد یا به 

درصد کاربران بالگ ها را مطالعه می  90اصطالح در نوک انگشت آنها بیاورد. امروزه، 

د می شوند و یا هر ثانیه یک ساعت ویدیو در یوتیوب ساعت ویدیو آپلو 21کنند و هر دقیقه 

گردد در حالی که چیزی حدود میلیارد ویدیو تماشا می  9ی حدود آپلود می شود، روز

میلیارد ساعت  3میلیون کاربر هر ماه از یوتیوب دیدن می کنند. همچنین، بیش از  111

ن کاربر در فیسبوک هستند میلیو 111ویدیو هر ماهه در یوتیوب دیده می شوند و بیش از 

و در کنفرانس مطبوعات اخیر، دیک کاستلو مدیر اجرایی توییتر به این مطلب اشاره کرد 

میلیون کاربر ثبت شده  611میلیون کاربر روزانه و  ۰1میلیون فعال کاربر،  011که هر ماه 

بیان کننده این  میلیون بازدید کننده دارد. این آمار 911در توییتر هستند و توییتر هر ماه 

که زمان آن رسیده تا از قدرت کاربرد وسیعِ رسانه ی اجتماعی برای اشتراک هستند 

 شدن استفاده کنیم.  و به کار گماشته گذاری، ارتباط، نظر دهی 

 هدف

   یابی رسانه ی اجتماعی در آموزش و بهبود سالمت.بازارتوصیف کاربرد 

  پرداختن به تالش های گوناگون انجام شده در زمینه ی بهبود سالمت عمومی

 یابی رسانه ی اجتماعی.بازار با استفاده از 

 های محتوایی گروهمطالعه ی موردی: 

 H1N1کمپین : مراکزی برای جلوگیری و کنترل بیماری

 
فعالیت پویایی داشته و در بهره وری از رسانه ی  (CDC)مراکز جلوگیری و کنترل بیماری 

اجتماعی برای ایجاد آگاهی در مورد بحران ها و مسائل سالمتی اخیر موفق عمل کرده اند. 

 CDCنمونه هایی از واکنش سریع این مراکز سالمونال و آنفلوآنزای خوکی اخیر می باشد. 

قا ببخشد. آنها تا ارتباط بهداشتی را اربه طور موثری از این روش مبتکرانه استفاده می کند ت

یابی رسانه های اجتماعی بسیار موثر را گسترش دادند و دلیل اصلی برای یک راهبرد بازار

توضیح دادند. از اشتراک های محتوایی مثل  CDCاین راهبرد را از طریق مجموعه اسالید 

فلونزا در اختیار باره ی این انیوتیوب و فلیکر به شدت استفاده کردند تا بتوانند اطالعاتی در

و  CDCافراد بگذارند و به سوال و نگرانی های مردم پاسخ دهند و اعتماد سازی کنند. 

سازمان خدمات انسانی و سالمت آمریکا به همراه هم ابزار رسانه های اجتماعی را برای 

به مردم  H1N1آنفلوآنزای مردم مهیا کردند و از طریق آنها اطالعاتی درباره ی شیوع 

در دلیل اصلی خود برای استفاده از رسانه های اجتماعی این رسانه ها این CDCرساندند. 

ت های دسترسی بیشتری به جمعی امکان را به ما می دهند تا پیام ها را سفارشی سازی کنیم،

مختلف داشته باشیم، تعامالت دو طرفه را بهبود ببخشیم، روابط استواری با اجتماع بسازیم 

دسترسی بیشتری به جمعیت های مختلف داشته باشیم، تعامالت دو  آن ها را قوی کنیم.و 

 CDCطرفه را بهبود ببخشیم، روابط استواری با اجتماع بسازیم و آن ها را قوی کنیم. کانال 

ویدئو ی مختلف درباره ی موضوعاتی بهداشتی عمومی مختلف برای  ۰1یوتیوب بیش از 

آوریل  61در تاریخ  CDCمی کند. جریان بهداشت جمعیت های مختلف فراهم 

در این ویدیو دکتر جو  )آنفلوانزای خوکی( آپلود کرد.H1N1ویدئویی به نام عالئم 6114

نفلوانزای ادر مورد عالئم  ،آنفلوانزا برِسی، مدیر شعبه واگیردار بودن و جلوگیری، بخش 

د را وجود آنها باید سریع افراخوکی صحبت می کند و نشانه هایی را بیان می کند که با 

 مورد درمان اورژانسی قرار داد.

  6،060،943، 6100اکتبر  30آمار یوتیوب نشان می دهد که نظرات کلی برای این ویدیو تا 

پلود شد که درباره ی اقدامات آ( در یوتیوب 6114آوریل  31بود.ویدیوی دیگری)در تاریخ 

فلوانزای نآو اهداف مراکز جلوگیری و کنترل بیماری ها صحبت میکرد و مربوط به شیوع 

 بیننده داشت.  41،412 6100اکتبر  30خوکی بود. این ویدیو تا 

آپلود کرد،  6114آوریل  31نفلوانزا پس از اینکه یوتیوب این ویدیو را در آطی شیوع این 

طی یک روز دیدن کردند. ارقام و اعداد در دست به  CDCیون بیننده از وبسایت میل 1حدود 

 CDCرا نشان می دهند. عالوه بر این،  CDCخودی خود موفقیت راهبرد رسانه ی اجتماعی 

همچنین اطالعاتی درباره ی افزایش شسشتوی دست)انتقال تغییر رفتار( طی شیوع این بیماری 

انتقال  CDCامده را تنها نمی توان به رسانه ی اجتماعی نسبت داد. خبر داد اما نتایج به دست 

 بهداشتی را از طریق دیگر سکو ها و سایت ها بهبود بخشید. 

طی این بیماری از آن برای به  CDCبه اشتراک گذاری عکس وسیله ی دیگری بود که 

رد. تفاده کاشتراک گذاری اطالعات و موجود ساختن منابع بهداشت عمومی برای عموم اس

نها آسایت هایی که امکان دیده شدن  این اقدام به این صورت بود که عکس هایی را در وب

برای خود کتابخانه ای از  CDCتوسط افراد بود پست می کردند و به اشتراک می گذاشتند. 

 افراد حرفه ای .ار می توانند از آن استفاده کنندعکس فراهم کرده که تمام افراد سهم د

سالمت عمومی، مردم جامعه، دانش آموزان و افراد دانشگاهی و غیره برای بروز رسانی کردن 

از فلیکر استفاده می کند، وبسایتی که  CDCدانش خود و تولید پیام های بهداشت عمومی. 

برای به اشتراک گذاری عکس و در پی آن افزایش اگاهی درباره ی موضوعات سالمت 

عکس دارد و مجموعه  0۰۰در فلیکر حدود  CDCراحی شده است. جریان عکس عمومی ط

آپلود شده اند. هر  6101سپتامبر  69عکس می باشد که در  09ان دارای  H1N1عکس 

بار دیده شده  0001بار دیده شده و این مجموعه چیزی حدود  921عکس به طور میانگین 

 را به تصویر می کشند.  H1N1یِ است. این عکس ها جنبه ی آسیب شناسی و جلوگیر

 بحث

 عیناً تواند می است جالب بسیار امروزه آنچه است، حرکت حال در سرعت به اجتماعی رسانه

 آنها هک هنگامی توانند می عمومی بهداشت  آژانسهای که چالشی. باشد اضافی آینده روز در

 افظهح تواند می اجتماعی رسانه محتوای. است وسیع حضار به توجه کردند، کار به شروع

 .باشد داشته دهند می رخ که جالب و جدید های فرصت عنوان به افراد ذهن در کوتاهی

 که متنوع اجتماعی رسانه های گزینه از دقت به باید سازمانها مانا، تأثیری ایجاد جهت بنابراین

 رد نهایی های افزودگی ی تغذیه منبع باید سازمانها. کنند انتخاب دهند، می روی روزه هر

. ستا بهینه نتایج برای فعلی ی عالقه مورد مورد آنها از هریک و بوده اجتماعی رسانه مدار

. جذابند و جالب شده ریزی طرح فعالیتهای که کنند تضمبن باید نیز سازمانها این، بر عالوه

 کافی زمان دادن با ای دوره زمانی های فاصله در تازه محتوای و شده کنترل مرتباً باید رسانه

 فراهم فاهر سنی های گروه تمام برای رسانه یک بنابراین،.شود اضافه افراد ذهن در ثبت برای

 ستبد که کاربرانی برای آنها که است این اجتماعی رسانه مداخالت دیگر سود. آورد می

 به وبارهد حاال توانند می افراد موبایل، های اپلیکیشن دوباره ظهور با. است سودآور آورد می

 را کامپیوتر دونب افراد دسترسی حتی بالقوه بطور که ابداعی کنند، پیدا دسترسی سایتها این

 .است داده افزایش

 نتیجه

. است شده ظاهر بازی دهنده تغییر یک عنوان به اجتماعی رسانه و بوده برقرار تکنولوژی

 نزدیکتر مهدک یک روی بر کلیک با را دنیا بشری، نزدیکی و کنش هم بر کردن دیجیتالی

 رایب ارتباطی نعمت یک اجتماعی رسانه گذرد، می سرعت به که دنیای این در. است نموده

 مربوط لمسائ و رفتارها بسیاری و بوده دارا را ترویج پتانسیل و بوده بهداشت عمومی جامعه

 دسته کنشی هم بر توسط کار این چون. دهد می تغییر بحران زمان در مخصوصاً را سالمت به

 را نتخابا بهترین و دارد، جریان جهتی چند ارتباط و کاربر شده محتوای تولید شده، بندی

 را لیک جامعه بهداشت کارآمد دانش و برگزیده عمومی بهداشت پیامهای سریعتر نشر برای

 برای دیعیب فرصتهای ای رسانه های کمپین سایر برخالف اجتماعی رسانه. بخشد می بهبود

 فراهم روزانه آنالین فعالیتهای و مکالمات با عمومی سالمت پیامهای سازی یکپارچه

 .آورد می 


