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(مدیریت هوشمندانه در خانواده)کاربران
(مواجهه هوشمندانه)مخاطبین اخبار

(مدیریت فضای مجازی)حاکمان



نکته ییک،مجازیآموزشبابدر
زیانهایی،آنوداردوجودهمدیگر
مجازیآموزشدراحتماالًکهاست

هبکهشادشبکه یاینحاال .داردوجود
نتهاماستخوبیچیزبسیار،آمدهوجود

اینبموجاینتاکنیدمراقبتبایست
وبندبیفضایواردجوانهاکهنشود

انسرشوبشونداینترنترهایوبار
هکدیگریچیزهاییکبهبشودگرم

لحاظازهم،اخالقیلحاظازهم
اینهابرایبزرگیخطرهایاعتقادی

،یدبکنمراقبتکامالًبایدرااین؛دارد
.کنیدپیش بینییعنی

ارتباط تصویری با سی و چهارمین 
اجالس مدیران و رؤسای آموزش و 
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فعال سازی اینترنت پاک برای سیم
کارت های عادی

شیوه استفادهسیم کارت
فعال سازی اینترنت دانش آموزی با شماره گیریهمراه اول

#13*100*
و نوجوان و محدودتبدیل سیم کارت عادی به کودکایرانسل

با "لیست سفید"کردن مشاهده وب سایت ها به 
شماره گیری کد

#1*543*
از گوشی صاحب سند سیم کارت

تعریف محدودیت های زمانی با شماره گیری
#2*543*



ا دنیای درس
84ارسال 

3003به 

padvish.com





سامانه تلفنی بنیاد ملی بازی های رایانه ای : 02158129
ی ارائه اطالعات در مورد رده بندی سنی بازی ها و مشاوره تربیت

کودکان و نوجوانان در حوزه بازی های رایانه ای

fahmebazi.ircg.ir  سایت فهم بازی



bazino1400.ir



مهمترین اصل در مواجهه با مزاحمین و 
!کمک بگیریم: قلدرهای اینترنتی

گفتگوی درون خانوادگی

ه با قلدر اینترنتی چگونه مواج
شویم؟

واجه با مزاحم اینترنتی چگونه م
شویم؟

ماز موضع ضعف گفتگو نکنی-
بان قانون جرایم سایبری پشتی-

ماست

گفتگو را ادامه دار نکنیم-
کنیم(مسدود)بالک-

در شبکه های گزارش تخلف_
اجتماعی



virustotal.com



پادویش
آنتی ویروس
آنتی بدافزار

آنتی فیشینگ
پیدا کردن گوشی گمشده

غیرفعال کردن دسترسی های
غیر مجاز به دوربین گوشی

padvish.com



مِعْتُمُوهُ اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَ(: ع)امیرالمومنین علی
يرٌ وَ ، فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِعَقْلَ رِعَایَةٍ لَا عَقْلَ رِوَایَةٍ

(نهج البالغه98حکمت )رُعَاتَهُ قَلِيلٌ

ید و هرگاه خبرى شنیدید آن را نیک بفهم
د و نقل در آن بیندیشید، نه این که بشنوی

رند ولى، زیرا نقل کنندگان علم بسیا. کنید
.اندیشه کنندگان در آن اندک اند



Deepfake



چگونه دیپ فیک را تشخیص دهیم؟
deepware.aiسایت 

بررسی فیلم در لحظه باز و بسته شدن چشم ها

ز,س ,ف دقت روی نحوه ادای حروف سایشی مانند
کنترل همزمانی بین صدا و تصویر

توجه به زبان بدن











images.google.com







پزشکی قانونی تصاویر
fotoforensics.com









شاید هویت انقالب و جامعه را از 
شرکتیک. دست بدهیم

ی از گوشه اچند ملیتی امریکایی 
تهدید . ما را می خواهد اداره کند

این است که جمهوری اسالمی 
ای ما باید بر.دست دیگران بیفتد

صیانت از خود و ارزش های خود 
حاکمیت باید روی این. کار کنیم

.موضوع متمرکز شود



AGFAM

A:اپل

G:ل مالک سیستم عام)گوگل
(اندروید و یوتیوب

F: شرکت فیس بوک شامل
,شبکه اجتماعی فیس بوک

,پیام رسان فیس بوک
واتس آپ و اینستاگرام

A:آمازون

M:مایکروسافت





جغرافیای 
سایبری آمریکا

پیام رسان اول ارتباطی 
کشوردنیا139در 

شبکه 
اجتماعی

تعداد کاربران

2/850فیس بوک
نفرمیلیارد

2/3یوتیوب
میلیارد نفر

2واتس آپ
میلیارد نفر

1/4ماینستاگرا
میلیارد نفر

پیام رسان 
فیس بوک

1/3
میلیارد نفر

پیام رسان اول ارتباطی 
کشوردنیا72در 









اینترنت
ماهواره ای

ا با شرکت استارلینک اعالم کرده استفاده از آسمان کشوره
اجازه دولت ها خواهد بود

گران بودن تجهیزات
تحریم ها مانع پرداخت حق اشتراک ماهیانه می شود

ه همراهاینترنت ماهواره ای جایگزین اینترنت ثابت است؛ن
Better than nothingوقفه های پیاپی ,مشکل در اتصال


