
مدیریت هوشمندانه فضای مجازی
در خانواده



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 

1399شهریور 11/ پرورش 



نقش آفرینی والدین در عصر 
رسانه های دیجیتال

پایشگری
نظارت 

هدایت به سمت محیط های امن
سواد رسانه ای        اخالق فناوری









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*



نرم افزارهای
کنترل فرزند

ایرانسلفرزند من

Google

Family link



ا دنیای درس
84ارسال 

3003به 

padvish.com





وانآموزش برنامه نویسی به کودک و نوج

Iranscrath.ir: اسکرچ-1

irangdi.ircg.ir:انستیتو ملی بازی سازی-2

bazisazan@: در شاد"مدرسه بازی سازان فردا "-3

4-Code.org

stop motion studioبرنامه -5



میلیارد دالری180تبدیل بازی رایانه ای به یک صنعت 



میلیون نفر در کشورمان بصورت حرفه ای36/400/000
مشتری  بازی های رایانه ای هستند

دقیقه بازی می کنند93گیمرهای ایرانی بطور متوسط روزانه 
میلیون ساعت56در طول یک روز 

از وقت ایرانی ها در بازی های رایانه ای ( سال6400)
می گذرد

سال55باالی  سال17تا 12 سال11تا 3
نفر360/000 نفر6/200/000 نفر9/000/000

بازی های رایانه ای در ایران



fahmebazi.ircg.ir  سایت فهم بازی





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



bazino1400.ir



آسیب های بازی های برخط

امنیت و حریم خصوصی
اعتماد به غریبه های انالین

یمواجهه با مزاحمین اینترنت
کلیک روی لینک های آلوده
هک حساب بانکی به بهانه 

,  هائی مثل فروش اکانت
و  پیشرفت سریع تر در بازی

...

بردانلود بازی از منابع معت*
پرهیز از افشای اطالعات *

ثبت نام با هویت/شخصی
ا ی( تا حدامکان)های مستعار

معرفی مشخصات والدین
انجام تنظیمات حریم *

خصوصی
تعریف رمز عبور قوی*

ی بررسی سطوح دسترس*
به اطالعات شخصی



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



تنظیمات              برنامه ها
APPS              SETTING



APK Permission
Remover





downloadgram.com



کانال های فارسی 
سه شنبه/ تلگرام 

1400اردیبهشت21

1/511/101: تعداد کانال های ثبت شده*
141/129: تعداد کانال های فعال*

1/960/000: تعداد مطالب تولید شده * 
بار1/410/000/000: تعداد بازدیدها *



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









:2020درآمد گوگل در سه ماهه چهارم 
میلیارد دالر32

:2020درآمد فیس بوک در سه ماهه چهارم 
میلیارد دالر27



درصد 97درصد درآمد گوگل و 88
درآمد  فیس بوک از محل تبلیغات 

تامین می شود

حداکثر سازی 
مصرف

جمع آوری ردپای 
دیجیتال







:جمله کتاب درسی
45آنزیم های بدن ما در دمای باالتر از اغلب

.سانتی گراد غیر فعال می شونددرجه

:تست کنکور سالهای گذشته

ر آنزیم های بدن ما در چه دمائی غیاغلب
فعال می شوند؟



:جمله کتاب درسی
45آنزیم های بدن ما در دمای باالتر از اغلب

.سانتی گراد غیر فعال می شونددرجه

:تست کنکور سالهای اخیر

45آنزیم های بدن ما در دمای باالتر از ......
.سانتی گراد غیر فعال می شونددرجه

هیچ یک-4اغلب       -3برخی    -2همه   -1



(:ع)امیرالمومنین علی
إنَّ أوْقاتِکَ أجْزاءُ عُمْرِکَ، فَالتُنْفِذْ لَکَ وَقْتاً إالّ فيما 

یُنْجيکَ 
بدون شک اوقاتى که مى گذرانى پاره هاى 
عمر تو هستند، لذا نباید وقت خود را تمام 
.کنى مگر در چیزى که نجات تو در آن باشد



(:ع)امام علی

فکر تو گنجایش هر
چیز را ندارد، پس 
آن را براى آنچه 

است، فارغ « مهم»
. گردان

۶۰۶، صفحه۲غررالحکم، جلد



اینستاگرام تلگرام واتس آپ غیرفعال کردن دسته جمعی 
اخطارها در گوشی هوشمند

(setting)تنظیمات-
(account)حساب-

فعالیت شما-
Your activity))

(Time)زمان-
تنظیمات اخطارها-

(Notification 
setting)

تنظیمات-
(setting)

اعالن ها وصداها-
(Notification 

and

sounds)

و باز کردن گفتگ-
با فرد یا گروه

بی صدا کردن -
اعالن ها برای 

همیشه

(setting)تنظیمات-
پانل اعالن ونوار وضعیت-

Notification panel&status
bar

مرکزاعالن-
Notification manager

خاموش کردن گزینه -
"اعالن ها اجازه داده شود"

Allow notification



StayFree

















myactivity.google.com                  









(:2011)اریک اشمیت مدیر سابق گوگل
فهم فکر نمی کنم جامعه از تبعات در دسترس بودن، قابل

ی، بودن و قابل ثبت بودن اطالعات در هر زمان و توسط هر کس
.آگاه باشد و درک کند که چه اتفاقی خواهد افتاد

می از ممکن است جوانان متوجه نباشند که ثبت حجم عظی
انها . داطالعات درباره خودشان چه عاقبتی می تواند داشته باش

حماقت ها و ممکن است در آینده نیازمند تغییر نامشان باشند تا
ره لودگی هایی را که در وبسایت های شبکه های اجتماعی ذخی

شده اند، انکار کنند
هتر اگر می خواهید کاری کنید که نمی خواهید کسی بداند، ب

.است از ابتدا آن کار را انجام ندهید



:نهج البالغه381حکمت 
ن تا سخن را به زبان نیاورده اى، سخ

همین که آن را . در بند توست
به زبان آوردى، تو در بند سخن

در مى آیى



ه گذاری تکنولوژی اینترنت فناوری مهمی است و باید سرمای-1
الزامی به انحصار در وزارت مخابرات هم . بر آن شروع شود

.نیست
ه این میدان را برای جوانان باز کنید و به نظر می آید ک-2

.برای جوانان جالب باشد
ید و از ابتدا دغدغه آلودگی های این تکنولوژی را داشته باش-3

شود و اینگونه نباشد که مانند سایر صنایع اول آسیب ها وارد
.  بعد به فکر بیفتیم

تذکرات امام خامنه ای به مسئوالن 
1372سال -فضای مجازی کشور











ول یکى نقطه ضعفش پ. هر کس نقطه ضعفى دارد. لغزشگاه ها انواعى دارد
عفش است؛ یکى نقطه ضعفش رودربایستى و رفاقت است؛ یکى نقطه ض

احترام کردن است؛ یکى نقطه ى ضعفش زن است؛ یکى نقطه ضعفش
.سورچرانى و شکم چرانى است

.  آدم خودش نقطه ضعف خودش را خوب مى فهمد. هر کس نقطه ضعفى دارد
. ایداگر نزدیک شدید، براى خودتان خطر درست کرده. به آن نزدیک نشوید

ن کوشا عالوه بر نزدیک نشدن به نقطه ضعفها، باید در تقویت معنوى خودتا
وبت اول قدمش این است که همین نمازى را که در شبانه روز پنج ن. باشید

(71/5/19)مى خوانید، با توجه بخوانید

:  جاهایى هست که انسان پایش مى لغزد
ه ؛ آدمها ک«چوگل بسیار شد، پیالن بلغزند»

به . جاى خود دارند؛ جاهایى لغزشگاه است
آن جاها نزدیک نشوید





خروج از 
سیستم













تنظیمات گوشی
درباره تلفن
مدل گوشی

P8lite             ALE-L21

















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


