
مصداق فضایى چرخه فرهنگى رسانه هاى نوین فرهنگى به تفکیک عناصر چرخه 

پژوهش                      آموزش                      آفرینش                        تولید                       توزیع                       عرضه                    مصرف                              تبلیغات 

نهادهاي علمي 	•
پژوهشي

کتاب خانه ها	•
دانشگاه ها	•
خانه و محل کار	•
البراتوار و آزمایشگاه	•

مراکز آموزش رسمي	•
مراکز آموزش 	•

غیررسمي
مراکز آموزش آزاد 	•

غیررسمي

خانه و محل کار	•
آتلیه	•

خرید حق انتشار 	•
و تکثیر

مدیریت	•
برنامه نویسي	•

اتاق سرور	•
انبارها	•

مراکز و مؤسسات 	•
رسانه اي

اینترنت	•
فروشگاه هاي 	•

محصوالت رایانه اي

خانه و محل کار	•
کافي نت	•
سایر اماکن عمومي	•

دفاتر تشکل هاي صنفي ـ 	•
حرفه اي

مؤسسات و دفاتر تبلیغاتي	•
موزه هاي تخصصي	•



کلیه مصادیق چرخه فرهنگى رسانه هاى نوین فرهنگى

مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

پژوهش

متخصصان و مهندسان شبکه،  
سخت افزار و نرم افزار

پژوهش گران و ایده پردازان
تحلیل گر
اساتید

پژوهش
مطالعه
نوآوري

نهادهاي علمي پژوهشي
کتاب خانه ها
دانشگاه ها

خانه و محل کار
البراتوار و آزمایشگاه

استادآموزش
آموزشدانشجو

مراکز آموزش رسمي
مراکز آموزش غیررسمي

مراکز آموزش آزاد غیررسمي

آفرینش

طراح
برنامه نویس

متخصصان و مهندسان شبکه،  
سخت افزار و نرم افزار

ایده پردازي
تولید پیش نویس

تولید نمونه

خانه و محل کار
 آتلیه 
کارگاه

تولید

مدیر 
طراح
ناظر

تهیه کننده
متخصصان و مهندسان شبکه،  

سخت افزار و نرم افزار

مدیریت
طراحي
اجرا

جذب سرمایه
نوشتن نرم افزار

خرید حق انتشار و تکثیر
مدیریت

برنامه نویسي



مراحل چرخه
مصادیق چرخه

فضافعالیتفعاالن

مدیرشبکهتوزیع
عاملین پخش

حمل و نقل و نگهداري
شبکه هاي رایانه

اتاق سرور 
انبارها

عرضه
فروشنده و اجاره دهنده

تکنیسین پخش
مسئول ایستگاه

انتقال و تقویت
مراکز و مؤسسات رسانه اي 

اینترنت
فروشگاه هاي محصوالت رایانه اي

مخاطبمصرف
 بیننده و شنونده

دیدن و شنیدن
اطالع رساني

تبلیغات

خانه و محل کار
کافي نت

سایر اماکن عمومي

تبلیغات 

مدیر، برنامه ریز
طراح آگهي، پوستر و بروشور

 سفارش دهنده و سفارش گیرنده
خدمات پشتیباني

جذب و درج آگهي
اطالع رساني و برپایي رویدادهاي 
فرهنگي: برگزاري نمایشگاه و 
جشنواره، افتتاحیه، کارگاه و 

سمینار

دفاتر تشکل هاي صنفي ـ حرفه اي
مؤسسات و دفاتر تبلیغاتي

موزه هاي تخصصي

با توجه به جداول فوق مهمترین فضاهاى چرخه فرهنگى رسانه هاى نوین فرهنگى عبارتند از:

مراکز و مؤسسات رسانه ای        فروشگاه های محصوالت رایانه ای  ●
کافی نت       کتاب خانه تخصصی ●
مراکز آموزشی     فضای سرور و برنامه نویسی ●
موزه تخصصی  ●


