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مقدمه

میلیون  صدها  گردهمایی  محل  اجتماعی،  شبکه های 

کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، 

اطــالعــات  تــبــادل  و  تعامل  بــه  فرهنگ،  و  جنس  ــان،  زبـ

افزایش  برای  اجتماعی  شبکه های  واقع  در  می پردازند. 

طراحی  مجازی  فضای  در  اجتماعی  تعامالت  تقویت  و 

شده اند؛ شبکه های اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه 

پایگاه هایی هستند که امکانی فراهم می آورند تا کاربران 

بتوانند عالقمندی ها، افکار و فعالیت های خودشان را به 

اشتراک گذارند.

از  فراگیر شدن گوشی های هوشمند، استفاده  با  امروزه 

اپلیکیشن های پیام رسان جهت برقراری ارتباط گسترش 

داخلی  رسان های  پیام  بیشتر  اســت.  یافته  افزونی  روز 

توانایی رقابت با پروژه های خارجی را داشته و در برخی 

و خدمات  دسترسی ها جهت سرویس ها  و  امکانات  از 

داخلی، از رقبای خارجی خود پیشی گرفته اند. ]3[

معرفی قابلیت های

پیام رسان 
وطنی
»گپ«

مهندس عیل یزدی دوست
کارشنایس ارشد

راهکارهای سازمانی

مهندس سیدکاظم بحرینی
رییس اداره فناوری اطالعات وارتباطات
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشیک مشهد

   اهداف آموزشی 

امید است خوانندگـان محترم با مطالـعه مقـاله:

با تعـاریف پیـام رسان منتـخب گپ آشنـا شوند.
نقاط قوت پیـام رسان منتخب گپ را نام ببرند. 

مزایای رقابتی پیام رسان منتخب گپ درقیاس نمونه های غیربومی را شرح دهند.
قابلیت های مدرن پیام رسان منتخب رابه کارگیرند.
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معرفی پیام رسان منتخب

پیام رسان گپ صد در صد بومی بوده و توسط متخصصان 

جوان داخلی با مدرن ترین متدهای روز دنیا تولید شده 

نظیر  پیام رسانی  معمول  قابلیت های  همه  گپ  اســت. 

چت و ایجاد گروه و کانال را در اختیار کاربران خود قرار 

مانند  پیشرفته  قابلیت های  ارایــه  با  همچنین  می دهد. 

کاری،  و  کسب  دسترسی های  و  پول  کیف  پلتفرم،  بات 

خود  مخاطبان  اختیار  در  را  پیشرفته  و  مدرن  محیطی 

قرار داده است. عالوه بر آن کاربران می توانند به ویترین 

دنیای گپ که شامل خدمات، سرویس ها و سرگرمی های 

متنوع است نیز دسترسی داشته باشند.

گپ برای سیستم عامل اندروید، iOS، وب و دسکتاپ 

رایگان  لینوکس( عرضه شده و به شکل  )ویندوز، مک، 

 )dl.gap.im( .قابل دانلود است

پیام رسان گپ، به عنوان یکی از 3 پیام رسان  رسمی کشور 

در سال 1398، توسط شورای عالی فضای مجازی تأیید 

غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  همه  در  استفاده  و جهت 

عمومی توصیه و به شکل رسمی به آن ها ابالغ شده است.

با پیام رسان  ــادآوری است که این پیام رســان  ی الزم به 

آیگپ هیچ ارتباطی نداشته و تنها مشابهت اسمی بین 

این دو پروژه وجود دارد. در ادامه این مقاله قصد داریم 

تا به بررسی بیشتر پیام رسان گپ بپردازیم.

اهداف وکارکردهای استفاده ازپیام رسان منتخب ]5[

ارتقای کارکرد آموزشی و تولید و انتشار محتوا	 

سازماندهی انواع گروه های اجتماعی مجازی	 

توسعه مشارکت اجتماعی و فرهنگی 	 

به اشتراک گذاشتن عالقمندی ها توسط اعضا	 

ایجاد فضای تعاملی با مخاطبان درون و برون سازمانی	 

تبلیغات و کسب و کار در فضای مجازی 	 

آشنایی با اصطالحات

دنیای گپ: ویترینی جهت دسترسی سریع به . 1

سرویس ها وخدمات است و با انتخاب آیکون 

دارد،  قــرار  گفت وگوها  صفحه  باالیی  بخش  در  که 

و خدمات  بازی ها  داشــت.  آن دسترسی خواهید  به 

ارایه شده این بخش در گروه های مختلفی از جمله 

آموزشی، ورزشی، هنری و غیره دسته بندی شده اند. 

ــا فــضــای ابـــری هــمــان »فــضــای . 2 گــپ مـــن: گــپ مــن ی

ذخیره سازی آنالین« داده های شخصی کاربران است. 

صوتی،  تصویری،  فایل های  ذخیره  امکان  فضا  ایــن 

را به کاربران می دهد. کاربرانی که مشکل  سند و… 

ذخــیــره ســازی  بـــرای  خــود  گــوشــی  روی  و فضا  حجم 

دارند؛ می توانند محتوا را در فضای ابری پیام رسان 

از  را  آن هــا  که هیچگاه  باشند  و مطمئن  قــرار دهند 

دست نخواهند داد.

باالی . 3 بندی  دسته  در  محلی  بخش،  این  من:  دنیای 

صفحه گپ جهت گرد آمدن سرویس ها و ربات های1  

منتخب کاربر در پیام رسان گپ است.

از سرویس ها . 4 این بخش فهرست کاملی  در  ویترین: 

قابل  موضوعی2  دسته بندی های  قالب  در  بات ها  و 

مشاهده است. در این بخش سرویس ها و کانال های 

مختلف به شکل های متنوع جهت سهولت دسترسی 

کاربران و همچنین حمایت از کاربران ارایه می شود. 

)درون بخش دنیای گپ(

و . 5 دسترسی  روش  یا  آدرس  گــروه:  یا  کانال  شناسه 

با  کاربر  و گروه های عمومی است.  کانال  عضویت در 

انتخاب آن به طور خودکار در کانال و گروه مرتبط وارد 

شده و در صورت نیاز عضو می شود.

نمونه شناسه عضویت:
@ MyCact.us از داخل پیام رسان

از خارج پیام رسان )از اینترنت(

https://gap.im/MyCact.us

پیوند )لینک( اختصاصی: آدرس یا روش دسترسی . 6

اســت.  خصوصی  کــانــال/گــروه هــای  در  عضویت  و 

)مشابه کاربرد شناسه(

امکان . 7 که  است  الکترونیکی  ابــزاری  گپ:  پول  کیف 

واریز، خرید، نقل و انتقال و عودت وجه و مدیریت و 

Bot  1. 2. Menu
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گزارش های مالی الزم را برای همه کاربران پیام رسان 

گپ فراهم می کند.

بوده که . 8 بر بالک چین  ارز دیجیتالی مبتنی  گپسی: 

پــول گپ  در کیف  بــرنــامــه ای  درون  مــبــادالت  جهت 

فعال است.

گالری: بخشی در گپ است که کاربر می تواند عکس . 9

و فیلم های شخصی خود را ذخیره کرده و در معرض 

دیــد سایر کــاربــران قــرار دهــد. در ایــن بخش امکان 

الیک گذاری روی عکس ها نیز فراهم است.

ورود امن: بخشی کاربردی در منوی اصلی گپ است . 10

که به کاربر این امکان را می دهد تا براحتی با اسکن 

QRcode  به نسخه های وب و دسکتاپ وارد شود. 

اختیار . 11 در  کــه  ارتــبــاطــی  مـــدرن  ــات(: بستر  ــ )رب ــات  ب

توسعه دهندگان قرار می گیرد تا بتوانند بر پایه گپ 

خودشان  نظر  مورد  محتوای  و  محصوالت  خدمات، 

را به شکل ساده و تعاملی در اختیار مشترکان گپ 

این خدمات  قرار دهند. توسعه دهندگان می توانند 

و محتوا را به شکل رایگان در اختیار مشترکان قرار 

دهند یا کسب درآمد کنند.

 نقاط قوت پیام رسان گپ 1 

امکان طراحی و تغییر پوسته و رابط کاربری برنامه و . 1

مجموعه متنوعی از استیکرها

بندی . 2 دسته  و  نامحدود  گــروه  و  کانال  ایجاد  امکان 

گفتگوها، کانال و گروه ها، بات و سرویس ها 

قابلیت ابطال )تغییر( لینک گروه و کانال های خصوصی. 3

تماس صوتی وتصویری وپخش زنده وکنفرانس ویدیویی. 4

ارایه نسخه تحت وب و دسکتاپ. 5

توجه پیام رسان به حریم شخصی کاربران و امکان . 6

تعیین رمز عبور برای ورود به برنامه

امکان دسترسی به خدمات و سرگرمی های متنوع از . 7

طریق »دنیای گپ«

خدمات . 8 )پیشخوان  قبوض  پرداخت  و  شــارژ  خرید 

مالی( و کیف پول کامل و معتبر با همکاری پست بانک

سرعت باالی نقل و انتقاالت فایل ها. 9

نیاز . 10 اینترنت در گپ و عدم  یک سوم شدن، تعرفه 

به استفاده از VPN و کاهش حجم اینترنت مصرفی 

و . 11 کــاربــران  کــاربــردی توسط  ربــات هــای  ایجاد  قابلیت 

مالکان کسب و کارها ]5[

معرفی برخی قابلیت ها

گروه و کانال	 

گروه  تمامی اعضای  که  دو می توان گفت،  این  قیاس  در 

می توانند در آن مطلب بگذارند، اما در مورد کانال این 

امر تنها برای سازنده )مالک( و سایر مدیرانی که توسط 

سازنده تعریف شده اند، امکان پذیر است. 

اینترنت  در  عمومی گپ  گــروه هــای  و  کانال ها  محتوای 

بدون نیاز به نصب گپ و مشابه یک وبالگ در دسترس 

و  کانال  یا  عبارت  یک  جست وجوی  نتایج  در  هستند. 

گروه در گپ، محتوا یا حتی عنوان کانال های خصوصی 

نمایش داده نمی شود. 

می توان  شناسه  طریق  از  عمومی  گــروه  و  کانال  یک  به 

وارد شد، اما برای ورود به یک کانال یا گروه خصوصی 

طریق  از  اینکه  یا  شوید  اضافه  مدیر  توسط  می بایست 

ایــن  ــه  ک شــویــد  وارد  کـــانـــال/گـــروه  اخــتــصــاصــی  لینک 

صورت  در  و  داشته  تغییر  قابلیت  مدیر  توسط  لینک 

تغییر)ابطال(، لینک قبلی قابل استفاده نخواهد بود.

کامنت و الیک	 

درج  امکان  کردن  فعال  با  می تواند  گروه  و  کانال  مالک 

کامنت در قسمت مدیریت، امکان تبادل نظر مخاطبان 

مخاطبان  البته  کند.  فعال  کانال/گروه  مطالب  روی  را 

را  هــم، عالقمندی خــودشــان  کــردن  الیــک  بــا  می توانند 

نسبت به محتوا با سایرین به اشتراک بگذارند.

تماس صوتی و تصویری	 

طریق  از  تماس صوتی  بــرقــراری  بــرای  تماس صوتی:   )1

فهرست  در  را  نظر خود  مورد  می توانید، مخاطب  گپ 

انتخاب  بــا  انــتــخــاب  کنید.  و  جــو  و  جست  مخاطبان 

مخاطب صفحه چت وی باز شده و مانند تصویر زیر از 

Gap Messenger1.
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طریق آیکون مقابل در نوار ابزار باال 

می توانید تماس صوتی برقرار کنید.

2( تماس تصویری: برای برقراری تماس تصویری به شکل 

کامال امن با کیفیت HD از طریق گپ می توانید از روش 

مــورد نظر خود  کار مخاطب  این  بــرای  اقــدام کنید:  زیر 

کرده  انتخاب  و  جو  و  جست  مخاطبان  فهرست  در  را 

سپس با انتخاب مخاطب صفحه چت با وی باز شده و 

شما گزینه تماس تصویری را انتخاب می کنید تا ارتباط 

تصویری برقرار شود.

پخش زنده 	 

نمایش  گپ  رســان  پیام  در  می توانید  روش  دو  به  شما 

پخش زنده برای کاربران گروه یا کانال خود داشته باشید:

1( پخش زنده از داخل گپ

ــده یــا مــدیــر آن هستید  در کــانــال یــا گــروهــی کــه ســازن

برای  کنید.  انتخاب  زنـــده«را  »پخش  گزینه  می توانید 

پیوست  بخش  متن،  درج  از قسمت  کافی ست  کار  این 

گروه یا کانال )آیکون  ( را انتخاب کرده سپس از میان 

را  زنــده«  »پخش  گزینه  شــده  داده  نمایش  گزینه های 

انتخاب کنید.

با انتخاب گزینه شروع پخش زنده می توانید محتوای مد 

نظر را برای مخاطبان گروه یا کانال پخش کنید.]2[

2( پخش زنده به صورت استریم از سایر منابع 

طریق  از  زنــده  پخش  امکان  قابلیت  ایــن  از  استفاده  با 

برداری حرفه ای  فیلم  دوربین های  و  نودال  سیستم های 

از مجالس و مراسم رسمی بر بستر یک کانال یا گروه در 

پیام رسان گپ فراهم شده است. در صورت نیاز به اطالعات 

بیشتر با مراجعه به سایت پیام رسان یا ارتباط با تیم 

بازرگانی گپ، می توانید از جزییات فنی آن مطلع شوید.

کنفرانس ویدیویی	 

کنفرانس گپ یک راه حل کنفرانس ویدیویی با کد منبع باز 

کامال رمزنگاری شده است که می توانید در تمام طول روز، به 

شکل رایگان و بدون نیاز به حساب کاربری از آن استفاده کنید.
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برای این کار، از قسمت درج متن، بخش پیوست گروه یا 

کانال )آیکون  ( را انتخاب کرده سپس از میان گزینه های 

نمایش داده شده گزینه »کنفرانس« را انتخاب کنید.

نظرسنجی	 

فرض کنید می خواهید نظر مخاطبان یا اعضای گروه یا 

زمینه ای  در  را  یا عضو هستید  آن مدیر   در  که  کانالی 

مشخص بدانید. بهترین کار ساخت نظرسنجی در گروه/

کانال است که در ادامه روش آن توضیح داده می شود. 

مزیت این نوع نظرسنجی به نسبت سایر پیام رسان ها 

این است که نیازی به ساخت ربات نظرسنجی نیست 

و  ســؤال  درج  بــا  می توانند  براحتی  اعضا  و  مــدیــران  و 

گزینه های متعدد نظرسنجی را ایجاد کنند.

در نسخه اندرویدی مدیر کانال و گروه با عالمت  قادر 

نظرسنجی  انتخاب  از  پس  است.  نظرسنجی  ایجاد  به 

نظرسنجی  گزینه های  و  ســوال  درج  قسمت  وارد  شما 

می شوید. برای هر نظرسنجی در کانال/گروه می توانید 

تا 9 گزینه درج کنید.]2[

پیشخوان خدمات مالی	 

به  نسبت  رســان  پیام  ایــن  طریق  از  می توانند  کــاربــران 

یا خرید  قبوض  پرداخت  و صورت حساب،  ارســال وجه 

شارژ اقدام کنند. بدین منظور می توانید از کارت بانکی 

خود استفاده کنید یا با افزایش اعتبار کیف پول خود، 

پرداخت های مدنظر را انجام دهید. )منوی کاربری(

ربات فروشگاه ساز	 

 https://my.gap.im در این پیام رسان شما در آدرس

می توانید اقدام به ساخت فروشگاه کنید و اجناس خود را 

در این فروشگاه به فروش برسانید. یعنی فروشگاهی که 

خیلی شبیه به یک ربات است ولی درگاه پرداخت دارد. 

در این فروشگاه آدرس پستی و تعداد محصول از مشتری 

پــرداخــت وجــه از درگــاه هــای  از  دریــافــت می شود و بعد 

شد.  خواهد  ارســال  فروشنده  توسط  محصول  آنالین، 

تبادل با تلگرام	 

جهت تسهیل و تسریع انتقال محتوا از کانال/گروه های 

ایجاد  به  اقــدام  گپ  رســان  پیام  توسعه  بخش  تلگرام؛ 

رباتی در تلگرام با شناسه GapSend_bot @ کرده که با 

استفاده از این ربات تلگرامی می توانید پست های کانال 

تلگرام خود را به کانال یا گروه متناظر با آن در پیام رسان 

گپ ارسال کنید. 

پشتیبانی و آموزش	 

چند راهکار برای دسترسی به راهنمای مکتوب و برخط 

و پشتیبان پیام رسان: ]5[

راهنمای جامع نسخ با امکان جستجوی. 1

https://help.gap.im

2 .@ help کانال راهنمای پیام رسان در گپ

3 .@ support پشتیبان آنالین درون پیام رسان

4 .https://gap.im/faq  آدرس سؤاالت متداول پیام رسان

پیام رسان کودک و نوجوان »مداد«	 

و  پیام رسان در حوزه کودک  اولین  پیام رسان »مــداد« 

نوجوان است که از محصوالت پیام رسان گپ است. با 

مداد، خیال والدین از این که فرزندشان در محیطی که 

برای سن آن ها طراحی شده حضور دارند، راحت است.

شما در بخش فرزندان در پیام رسان گپ فرزند خود را 

به ربات مداد معرفی می کنید، کد ملی و بقیه اطالعات 

را به ربات مداد در پیام رسان گپ می دهید و رمز عبور 

مشخص می کنید و فرزند خود را اضافه می کنید. فرزند 

شما با استفاده از کد ملی و رمز عبوری که شما مشخص 

کرده اید، می تواند وارد مداد شود.

نکته جالب این که فرزند شما فقط می تواند با مخاطبانی 

که شما برای وی معرفی و تعریف کرده اید؛ پیام ارسال و 

دریافت کند. این قابلیت خود می تواند امکان کنترل فرزند 

را به شما بدهد، همچین در پیام رسان مداد فرزند شما 

مناسب  بازی های  و  کارتون  مثل  کانال هایی  به  می تواند 

سن خود دسترسی داشته باشد. این کانال ها هر روز با  

محتوای جدید بروزرسانی می شوند. شما برای ارتباط با 

فرزند خود در مداد نیازی نیست که خودتان هم حتماً 

مداد داشته باشید.  فقط اگر گپ داشته باشید می توانید 

به فرزند خود در مداد پیام ارسال کنید و بر عکس.]6[

بخش ویژه - کارکردهای سازمانی گپ

1. سرویس پیگیری ارسال و دریافت نامه های سازمانی از 

طریق سرویس مربوط درگپ

به  نامه  از تحویل  این سرویس، مراجعه کننده پس  در 
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مربوط،  رهگیری  کد  گرفتن  تحویل  با  تنها  و  دبیرخانه 

امکان پیگیری و اطالع از روند گردش نامه  خود را خواهد 

در  رهگیری  کد  کــردن  وارد  با  که  ایــن شکل  به  داشــت 

سرویس مورد نظر، تمامی گردش کار و دستورات ثبت 

شده بر روی نامه را مشاهده کرده و در پایان نتیجه نهایی 

را دریافت خواهد کرد. در این سرویس با در نظرگرفتن 

تولید نامه های الکترونیکی، امکان دریافت جواب نامه به 

شکل الکترونیکی و در قالب فایل نیز مهیاست.

2. سرویس اطالعات تماس سازمانی

یا دیگر  اپراتور  با  ارتباط  به  نیاز  این سرویس، بدون  در 

شماره  کردن  پیدا  و  دسترسی  امکان  سازمان،  کارکنان 

حتی  نظر  مــورد  کــارکــنــان  و  ســازمــان هــا  ادارات،  تماس 

فقط  داشـــت.  خــواهــد  وجـــود  زیرمجموعه  الیــه هــای  در 

شــده،  طــراحــی  فــرم هــای  طریق  از  مخاطبان  کافی ست 

و فرد  به مشخص کردن سازمان، بخش، واحد  نسبت 

موردنظر اقدام کنند.

3. سرویس چاپار

خبری  و  اطالع رسانی  فرآیند  می توان  سرویس  این  در 

ســازمــان را کــه در حـــال حــاضــر از طــریــق ســامــانــه هــای 

انجام داد. روش  از طریق گپ  انجام می شود،  پیام کوتاه 

کار به این شکل  است که بعد از ارسال پیام، سیستم به 

شکل هوشمند مخاطبان را به دو دسته تقسیم می کند:

الف( افرادی که گپ را نصب کرده اند، پیام را بر روی 

پیام رسان گپ دریافت خواهند کرد.

ب( افرادی که گپ را نصب نکرده اند، پیام را به شکل 

پیامک عادی دریافت خواهند کرد.

4. سرویس کنفرانس صوتی و تصویری

با استفاده از این سرویس، همه جلساتی که تا امروز به 

آنالین  برگزاری  امکان  می شدند  برگزار  حضوری  شکل 

آنالین  در جلسات  افراد حاضر  تعداد  داشت.  خواهند 

باال  باند  پهنای  و  پــرقــدرت  زیرساخت های  به  توجه  با 

می تواند تا 512 نفر به  شکل همزمان باشد.

5. سرویس کیف پول الکترونیکی سازمانی

پرداختی ها  همه  می توانید  این سرویس،  از  استفاده  با 

قالب  در  را  و مخاطبان سازمان  کارکنان  دریافتی های  و 

و  دهید  انجام  فرد،  هر  سازمانی  الکترونیکی  پول  کیف 

تمامی این  بانکی،  الزم  زیرساخت های  وجود  صورت  در 

حساب ها را به حساب های بانکی مخاطبان متصل کنید.

و تخصیص جهت  کارمندی  بن های  انــواع  امکان شــارژ 

استفاده کارکنان برای پذیرندگان خاص نیز فراهم است.

 الزم به ذکر است در حال حاضر، کیف پول الکترونیکی 

پست بانک  الکترونیک  بــانــکــداری  زیــرســاخــت  بــه  گــپ 

متصل است.

6. سرویس ارسال اطالعات از مخاطبان به سازمان

و  مــوردنــظــر  اطــالعــات  یکپارچه سازی  و  تجمیع  جهت 

فرم های سازمانی مورد نیاز از اعضا و مخاطبان، در این 

سرویس مدیر پورتال با انتخاب و تعیین گزینه های مورد 

نظر، می تواند اطالعات مورد نیاز سازمان خود را، اعم از 

تکمیل فیلدهای اطالعاتی، فرم ها، ارسال تصویر مدارک 

و... دریافت کند.

7. سرویس نوبت دهی الکترونیکی

واحدهای  انتخاب  با  کاربر  سرویس،  این  از  استفاده  با 

ــران، جهت  مــدی و  ــراد  افـ فهرست  یــا  ســازمــان  مختلف 

از دریافت  کــرد. پــس  اقـــدام خــواهــد  درخــواســت نوبت 

درخواست کاربر و تعیین نوبت، پیامی برای کاربر ارسال 

اعالم  را  تعیین شده  نوبت  تاریخ  و  که ساعت  می شود 

می کند. همچنین امکان تنظیم یادآوری در چند مرحله 

قبل از ساعت نوبت مقرر، جهت ارسال به کاربر فراهم 

است.

نیز جهت  روزانــه  مالقات  قــرارهــای  و  نوبت ها  فهرست 

ارایه به مدیران و مالقات شوندگان در دسترس است. 

و  انتقادات  و صندوق  سازمانی  نظرسنجی  8. سرویس 

پیشنهادها

بــا اســتــفــاده از ایــن ســرویــس، امــکــان دریــافــت نــظــرات، 

پیشنهادها و انتقادات کارکنان و مراجعان سازمان فراهم 

بوده و نکته جذاب آن، چندرسانه ای بودن محتوای قابل 

دریافت از افراد است. به شکل ویژه در گپ امکان درج 

یا  انتقادات  نیز وجود دارد که می توان  موقعیت مکانی 

پیشنهاد را با انتخاب موقعیت مکانی برای مدیر سازمان 

ارسال کرد. در این بخش سیستم امتیازدهی نیز قابل 

پیاده سازی است و کاربر می تواند عالوه بر اعالم نظر به 

بخش های مختلف سازمان امتیاز هم بدهد.



ه 108 ار ار  1400 / شم دوم /  به ی و ال  س س 36

9. سرویس CRM و پشتیبانی

پشتیبانی  از طریق سامانه  این سرویس،  از  استفاده  با 

با مخاطبان  به آسانی  و گفت وگوی زنده گپ می توانید 

این  بــاشــیــد.  آن هـــا  پاسخگوی  و  بـــوده  ارتــبــاط  در  خــود 

سامانه شامل انواع روش های تعاملی از جمله سیستم 

پاسخگویی به سؤاالت، گفت وگوی آنالین، ارتباط صوتی 

و تصویری است.

10. مالقات مردمی

به  مالقات  عمومی برای  اعــالم  امکان  سرویس،  ایــن  در 

سرویس  طریق  از  متقاضایان  دارد.  وجود  آنالین  شکل 

اقدام به ثبت نام کرده و در تاریخ مشخص با توجه به 

اولویت در نظر گرفته شده بر اساس شرح درخواست روی 

خط مسؤول مربوط رفته و اقدام به گفت وگوی آنالین در 

]4[ کرد.  خواهند  یا صوتی  تصویری  بسترهای  از  یکی 

نتیجه گیری

شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، امروزه بیش از سایر 

نرم افزارهای مختلف موبایلی در جهان محبوبیت دارند. 

بــرای  روزه  همه  جهان  مختلف  کشورهای  در  کــاربــران 

تماس  و  پیام  دریافت  و  ارســال  قبیل  از  ارتباط  هرگونه 

صوتی و تصویری از پیام رسان ها استفاده می کنند. البته 

به غیر از موارد ارتباطی گفته شده هر لحظه حجم زیادی 

از اطالعات در پیام رسان های مختلف جا به جا می شود. 

اپــلــیــکــیــشــن هــای  از  گـــســـتـــرده ای  اســتــقــبــال  چــنــیــن 

منابع
ثریا معمار، شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت )با تاکید بربحران هویتی ایران( 1391. 1
2 .)https://help.gap.im( بخش راهنما سایت پیام رسان گپ
سایت های آموزشی-تحلیلی اینترنت . 3
مستندات شرکت فناوری اطالعات توسعه سامان. 4
تحقیقات و جمع بندی نگارنده مقاله. 5
شبکه اجتماعی فارسی ویرگول. 6
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این  و سازندگان  توسعه دهندگان  پیام رسان سبب شده 

نرم افزارها قابلیت های زیادی در آن ها به وجود بیاورند. 

با  تــا  تــالش هستند  در  برنامه ها  ایــن  دســت انــدرکــاران 

ویژگی های خاص پیام رسان خود مانند قابلیت آزمون ساز 

جذب  را  بیشتری  کــاربــران  ویدیویی،  ویدیوکنفرانس  و 

کرده و سهم عمده ای از مخاطبان این دسته از برنامه های 

موبایلی را نصیب خود کنند. در همین راستا پیام رسان 

دارنــد  وطنی  رســان هــای  پیام  عموم  آنچه  از  غیر  گــپ 

قابلیت های کاربردی با رویکرد آموزشی و کسب و کار نیز 

به آن ها افزوده تا کاربران هر آنچه از یک محیط مجتمع 

آموزشی شبیه ارتباطات صوتی و تصویری و حتی ویدیو 

کنفرانس توقع دارند برای شان فراهم شود. ]3[

پیشنهادها

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، دولت موظف شده 

از پیام رسان های ایرانی حمایت کند. پیشنهاد می شود، 

همه کارکنان نظام اداری کشور بخصوص کارکنان شریف 

پیام رسان  این  نوین  قابلیت های  با  نظام سالمت کشور 

و  کانال  کنفرانس،  ویدیو  نظر سنجی،  ربات ها،  همچون 

گروه، ثبت نام الکترونیک، آزمون ساز، حذف هزینه های 

تماس، ارسال موقعیت مکانی و... آشنا شده و در مرحله 

بعد به شکل حرفه ای از آن استفاده کنند. بدین ترتیب هم 

از توان پیام رسان در امور روزمره اداری و شخصی استفاده 

بهینه کرده و هم از اپلیکیشن وطنی حمایت کنیم. ]5[


