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ایده سـازی  واژه  افـراد  از  بسـیاری  بـرای  شـاید 
نفرت انگیـز باشـد امـا نمی تـوان خیلی راحـت از کنار 
نرم افـزاری گذشـت کـه برای جلـب ایده هـای درون 
سـازمانی افـراد طراحـی شـده باشـد. بیشـتر زمان ها 
کـه  می شـود  پیشـنهاد  افـرادی  از  نـاب  ایده هـای 
می تواننـد در یک سـازمان هر پسـت و مقامی داشـته 
باشـند و حاال برای شـنیده شـدن حـرف کارکنان یک 
اسـتارت آپ لندنـی دسـت بـه کار شـده و پلتفورمی را 
بـا موضوعیـت پلتفـورم مدیریت ایـده به وجـود آورده 
خـود  بـه  را   Idea Drop نـام  پلتفـورم  ایـن  اسـت. 
گرفتـه کـه بـه معنـی قطـره ایـده می باشـد. البتـه در 
 Drop کـه جـا  آن  از   Drop لغـت بـه  لغـت  ترجمـه 
هـم بـه معنی قطـره اسـت و هـم بـه معنـی انداختن 
چیـزی در جایـی، می تـوان ایـن نـام را به رهـا کردن 
ایـده یـا انداختـن ایـده هـم ترجمه کـرد. به هـر حال 
فـارغ از این کـه معنی نـام Idea Drop چیسـت، این 
پلتفـورم هـم یـک نرم افـزار تحـت وب ابری اسـت و 
هم بـرای سیسـتم عامل های موبایل اپلیکیشـن دارد. 

شـرکت ها  و  سـازمان ها  بـه   Idea Drop پلتفـورم 
کمـک می کنـد تـا بتواننـد ایده هـای جدیـد را ایجـاد 
و جمـع آوری کننـد. همچنیـن ایـن پلتفـورم امکاناتی 
را فراهـم کـرده کـه به کمـک آن ها می تـوان تصمیم 
گرفـت کـدام ایده هـا عملیاتـی هسـتند. اون هانمـن 
بر ایـن  و  اسـت  پلتفـورم  ایـن  بنیان گـذاران  از  یکـی 
سـازمان ها  در  ایده سـازی  فراینـد  کـه  اسـت  بـاور 
کـه  چـرا  می افتـد  اتفـاق  پاییـن  بـه  بـاال  از  معمـوال 
افـراد در موقعیت هـای بـاال در سـازمان ها بـه دلیـل 
در دسـت داشـتن نتایـج تحقیقـات درون سـازمانی و 
و  پیشـنهادات  جعبه هـای  بـه  داشـتن  دسترسـی  یـا 
خواسـته  افـراد  بیـن  در  همـکاری  از  اینترانت هـا  یـا 
یـا ناخواسـته جلوگیـری کـرده و اثرگـذاری افـراد را 
وجـود  خـاء  بنابرایـن  می کننـد.  کـم  سـازمان ها  در 
چنین سیسـتمی احسـاس می شـد. بر اسـاس گزارشی 
کـه Techcrunch داده، این پلتفـورم از رابط کاربری 
تحـت وب خوبـی برخـوردار اسـت و اپلیکیشـن های 
امـا  اسـت  آن  امتیاز هـای  از   iOS و  اندرویـد  تحـت 

در   Idea Drop تمایـز  وجـه  اسـت  معتقـد  هانمـن 
الگوریتـم رتبه بنـدی اسـت کـه هـر ایده را بر اسـاس 
مشـارکت  و  اجتماعـی  شـبکه های  سـیگنال های 
افـراد در آن در لحظـه امتیـاز می دهـد. هـدف ایـن 
پلتفـورم ایـن اسـت کـه ایده هـای خـوب ماننـد یک 
حبـاب در سـازمان بـاال آمـده و در نهایـت بـه اطاع 
در  کـرد:  اضافـه  هانمـن  برسـد.  مجموعـه  مدیـران 
کنـار ایـن امتیـاز ویـژه، Idea Drop بـه همـکاران 
ابعـاد  تقویـت  منظـور  بـه  تـا  می دهـد  اجـازه  فـرد 
یـک ایـده و ارزشـمندتر کـردن آن مشـارکت کننـد. 
وی همچنیـن گفـت: امتیاز هـای نـوآور بـودن افـراد، 
آن هـا  آمـار  و  جسـت وجو ها  گزارش هـا،  چالش هـا، 
در ایـن سیسـتم قابـل مشـاهده اسـت. ایـن پلتفـورم 
اخیـرا توانسـت دور جدیـدی از مرحلـه جذب سـرمایه 
خـود را بـا هزینه 1 میلیـون پونـد از 33 سـرمایه گذار 
مختلـف بـه پایـان برسـاند. فعـا افـراد می تواننـد به 
مـدت 30 روزبـه صـورت رایـگان از ایـن پلتفـورم در 

کننـد. اسـتفاده   ideadrop.co آدرس 

واقعیتی که ترامپ آن را درک نکرد
اجرایی  دستوری  در  ترامپ  که  بود  هفته  همین  ابتدای 
فرمان داد که مهاجران برخی کشور ها به آمریکا باید از 
ورود به این کشور منع شوند. این دستور تا زمان نگارش 
این مقاله شامل کسانی می شد که از این کشور ها یا به 
کارت  یا  داشتند  را  آمریکا  به  ورود  قصد  ویزا  صورت 
سبز یا همان گرین کارت ورود به این کشور را داشتند. 
و  یمن  لیبی،  سودان،  سوریه،  عراق،  ایران،  کشور ها  این 
سومالی بودند. واکنش ها در داخل آمریکا به این فرمان 
حتی  و  موافق  تا  گرفته  مخالف  از  بود،  مختلف  ترامپ 
نکته ای  نداشت.  اهمیت  موضوع  این  برایشان  برخی 
چشم  از  آن  ابعاد  شاید  و  آورد  درد  به  هم  را  ما  دل  که 
خیلی ها دور مانده باشد واکنش جالب شرکت های بزرگ 

گوگل،  همچون  بزرگی  نام های  بود.  آمریکا  در  فناوری 
رشد  مرکز   ،Airbnb، Box فیس بوک،  مایکروسافت، 
Y-Combinator و شمار زیادی از شرکت های دیگر که 

آن ها  واکنش  شدن  شنیده  منتظر  آمریکایی  رسانه های 
به  همه  اوبر  و  اوراکل   ،SpaceX تسا،  جمله  از  بودند 
اتفاق اعام نارضایتی کردند و به دنبال تمهیداتی بودند 
تا بتوانند مشکات به وجود آمده برای نیروی کار خود را 
رفع کنند؛ آن هم نیرو هایی که ترامپ معتقد است نباید به 
آمریکا بیایند. در حالی که شرکت های بزرگ آمریکایی 
ناراحت به خطر افتادن رفت وآمد آن ها به کشورشان شدند 
و صد افسوس برای این کشور ها که نتوانستند از نیرو های 
پرورش یافته درون خود برای پیشرفت شان استفاده کنند.

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

آموزش امداد
با جدیدترین تجهیزات و خودرو های آتش نشانی آشنا شوید

اولین لینکدونی این هفته را به یک سایت آموزشی در زمینه آتش نشانی و امداد و نجات 
اختصاص داده ایم. در این وب سایت می توانید ضمن آشنایی با ورزش  های نجاتگران و 
مسابقات عملیاتی آتش نشانان، به مطالعه جزوات و مقاالت کارشناسان، دانشجویان و اساتید 
در موضوعاتی نظیر اصول پیشگیری از حریق و حوادث، امداد و نجات، برق و خطرات آن، 
کمک های اولیه، ایمنی در صنایع و... بپردازید. همچنین در این وب سایت قادر خواهید بود 
در دوره  های آموزشی مرتبط با امداد و نجات و آتش نشانی شرکت کرده و ضمن بهره مندی 
از مشاوره  های سایت، از گالری تصاویر تجهیزات آتش نشانی، آتش نشانان و نجاتگران و 
www.nfpiran.com خودرو های آتش نشانی و امداد و نجات دیدن نمایید. 

خدمات پرستاری
شیوه  های پرستاری در شرایط ویژه و خاص را بشناسید

به مناسبت فرارسیدن روز پرستار، لینکدونی بعدی این هفته به این موضوع اختصاص دارد. در 
وب سایت تخصصی پرستاران توانمند ایران می توانید ضمن آشنایی کامل با شغل، وظایف و 
خدمات پرستاری، آخرین اخبار پرستاری کشور را پیگیری نمایید. همچنین در این وب سایت 
قادر خواهید بود به صورت اختصاصی و تفکیک شده با شیوه  ها و شرایط پرستاری ویژه، پرستاری 
اطفال و نوزادان، پرستاری قلب و عروق، پرستاری زنان و زایمان و... آشنا شوید. دارو و پرستار، 
مجموعه  های آموزشی، فیلم  های آموزشی، مشاوره  های پرستاری، آموزش بیمار، پژوهشی و 
www.irannurse.ir .مدیریت پرستاری دیگر بخش  های این وب سایت را تشکیل می دهند

فناوری فضایی
از کارکرد علمی فناوری  های فضایی مطلع شوید

در سومین سایت پیشنهادی این هفته به مناسبت روز فناوری فضایی به معرفی سازمان 
وزارت  نظر  زیر  که  ایران  فضایی  سازمان  سایت  وب  پرداخت.  خواهیم  ایران  فضایی 
ارتباطات و فناوری اطاعات اداره می شود شامل بخش  هایی همچون سازمان فضایی 
ایران، مراکز و بخش  ها و تحقیق و پژوهش می باشد. در این وب سایت می توانید اخبار 
و  مراکز  با  آشنایی  شوید.  بهره  مند  آن  خبرنامه  مزایای  از  و  کرده  دنبال  را  ایران  فضایی 
و  کاربرد  توسعه  معاونت  فضایی،  و  فناوری  معاونت  مانند  سازمان  این  قسمت  های 
خدمات فضایی و... و نیز اطاع و پیگیری گردهمایی  ها، پایگاه دانش و آموزش و نشر از 
www.isa.ir بخش  های مختلف این وب سایت به شمار می آیند. 

پاورپوینت علمی
از خدمات آنالین این وب سایت آموزشی بهره  مند شوید

آخرین لینکدونی این هفته یک وب سایت فرهنگی و آموزشی می باشد. وب سایت دانش 
در  کارورزی  گزارش  و  پاورپوینت  جزوه،  پایان نامه،  پروژه،  مقاالت،  دانلود  مرجع  پاس 
به  دسترسی  ضمن  می توانید  آموزشی  سایت  وب  این  در  می باشد.  مختلف  رشته  های 
قالب پاورپوینت آماده، از پاورپوینت های روانشناسی، پزشکی، مدیریت، کارآفرینی، علوم 
انسانی و... بهره  مند شده و از آرشیو مقاالت رشته  های مختلف همچون مدیریت و حقوق 
استفاده نمایید. از دیگر بخش  های این وب سایت آموزشی می توان به دانلود مجموعه 
قالب پاورپوینت، انیمیشن  های سه بعدی برای استفاده در پاورپوینت و خدمات آناین 
www.daneshplus.ir سایت اشاره کرد. 

 پلتفورمی برای جلب ایده های درون سازمانی
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