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Platform, November 9, 2017 Available on: 
https://elearningindustry.com/new-knowledge-sharing- platform-4-must-
have-features Last access: September 1, 2018

[2]  How to motivate people to contribute to a knowledge sharing system?, 
November 7,2011 Available on: http://www.knowledgebase-
script.com/kb/article/how- to-motivate-people-to-contribute-to-a-
knowledge-sharing-system-28.html Last access: September 1, 2018 
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.می شود ایجاد سکو این مالکین

صفحه پرسش و پاسخ – 2عکس صفحه کاربري عمومی – 1عکس 


