 ResearchGateﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽرود

ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻮﺑﻞ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 ResearchGateاﺳﺘﺎرتآﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارد .اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺎم آﺷﻨﺎ
و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ResearchGateﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آن دارد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﯾﮋهای در ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﻮدش ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ در ﺳﺎل  2008ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺑﻮﺳﺘﻮن آﻏﺎز ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﻨﺎوری در ﺧﺪﻣﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن
ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﻮﯾﺪ!
ﻫﻮرﺳﺖ ﻓﯿﮑﻨﺸﺮ ،آﯾﺠﺪ ﻣﺪﯾﺶ و ﺳﻮرن ﻫﺎﻓﻤﺎﯾﺮ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  35ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻤﺶ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
 ResearchGateﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه وب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار داده و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ResearchGate .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ روی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 1213
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و  211ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﺎﻏﻞ
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در  ResearchGateﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎ
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  56ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در اﺑﺘﺪای آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اوﻟﯿﻪ از  ResearchGateﺳﻮال ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎی  2008و  2009ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از ﻣﺪﯾﺶ ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ درﺑﺎره
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺶ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر داﺷﺖ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از او داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ،دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺮش داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ،ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﭘﻮل درآوردن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در درازﻣﺪت ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺰرﮔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
در آن زﻣﺎن ،ﻣﺪﯾﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدش اﺳﺖ .او
ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ )اراﺋﻪ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻻ( ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ) 24ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو( ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ  ResearchGateارزش ﻣﺎﻟﯽ اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ را ﻓﺎش ﻧﮑﺮد،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻮﻻی ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ  35ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮﺳﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ
اﺳﺘﺎرتآپ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ Tenaya Capital ،و  Dragoneer Investment Groupﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ResearchGate .از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی داﻧﺶ آزاد
اﺳﺖ.
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