
  اولین جلسه آموزش خانواده 
  4دبیرستان فرزانگان 

 
 

با تالوتی از آیات کالال  ا... و سالدود جورالورأ رسا سالا    52/7/69در روز سه شنبه  آموزش خانوادهاولین جلسه 

 با حضور دکتد ناصدأ در سالن اجتوا ات بدگزار شد. 02:51

 می باشد:اأ از صحب  هاأ جناب دکتد ناصدأ به شدح ذیل خالصه 

 تردیدات و آسیب هاأ فضاأ مجازأ

هد فناورأ با فداهم کددن یکسدأ فدص  ها، چالش هایی را نیز پیش روأ بشالد رالدار داده اسال  کاله بالا توسال ه  -

 ف الیتراأ فدهنگی و مضدات آن را به حدارل رساند.

ر دنیاأ وار ی بچه ها را کاهش اینتدن  و فضاأ مجازأ می تواند زمان الز  بداأ مطال ه و ف الی  هاأ اجتوا ی د

دهد. بنابداین والدین باید سا   ورود بچه ها به اینتدن  را کنتدل کنند. والدین باید به جاأ مونوع کالددن کالار بالا 

رایانه راه و روش استفاده صحیح از اینتدن  را به آن ها بیاموزند. در کشور ما به دلیالل االال الات محالدود والالدین از 

 فدزندان خود داشته باشند.ند رضاوتی دریق بد  ولکدد رایانه نوی توان

 بدخی از تردیدات فضاأ مجازأ  بارت اس  از:

 مدیریت ادراک: -

 االال اتی که من و شوا از هم داشته باشیم مسید زندگانی ما را  وض می کند.
 

 نابودی حریم خصوصی: -

هویال  شال    %51با ث می شود. در فضالاأ وار الی الگوسازأ بی اساا در جام ه واگدایی فدزندان از خانواده را 

 هوی  ش صی افداد رابل دستدسی اس . %96افداد رابل درک اس  ولی با توس ه فضاأ مجازأ 
 

 الگوسازی بی اساس در جامعه -

نفالدأ کاله بیشالتدین فالالور  21افدادأ که بیشتدین دنبال کننده یا فالور هستند خواننده ها و هزیه هالا هسالتند در 

 یک جز ماندگار یا تحقیق  لوی و مذهبی نبودند.داشتند 
 

 واگرایی دانش آموزان از خانواده  -

 دانش آموزان ابتدایی از خانواده ها دور هستند. 58راهنوایی و  86دبیدستانی،  2/95
 

 هدر رفتن زمان در فضای مجازی: -

دریقه اس . متوسالط  67مجازأ دریقه اس  متوسط حضور ایدانیان در فضاأ  97متوسط حضور در فضاأ مجازأ 

 یورو ا ال  شده اس . %6دالر  در اتحادیه اروپا  %7ارزش ور  در آمدیکا 
 

 کاهش قدرت تحلیل: -

سازمان االال ات شوروأ بداأ اینکه افداد جذب شده را مطیع خود کند آنرا را مجبور به خوانالدن و دیالدن اخبالار و 

 االال ات راه فدص  مناسب خود می کدد.

 دأ ناشی از بازأ هاأ فضاأ مجازأپدخاشگ

 میلیون کاربد بازأ با رایانه در ایدان داریم. 55

 



 018دریقه در روز اس  و متوسط زمان کاربدان بازأ هاأ رایانه اأ در ایدان  51متوسط زمانی که کاربدان در دنیا 

 دریقه در روز اس .

  بارتند از:راهکارها و تدابیدأ زید جر  مقابله با تردیدات فضاأ مجازأ 

 راهکار اول:

بدگزارأ جشنواره سالم سازأ فضاأ مجازأ بداأ والدین پیشنراد می گالددد. حفاتال  از حالدیم خصوصالی خالود و 

 خانواده را در فضاأ مجازأ با ری تن االال ات در هارد اکستدنال امکان پذید اس .

 راهکار دوم:

 فدزندان.محدودی  در استفاده از شبکه هاأ اجتوا ی بداأ خود و 

 راهکار سوم:

  د  دستدسی کودکان و نوجوانان در استفاده از فضاأ مجازأ به تنرایی.

 راهکار چهارم:

 حذف و استفاده مدیدی  شده از ماهواره در خانواده.

 راهکار پنجم:

 استفاده از سدویس ها و پس  الکتدونیکی داخلی.

 

 تدابیر امنیتی پیشنهادی

 به تیک ها مورع نصب ند  افزار توجه نشود. :1تدبیر

 استفاده کنید.  Data Diodeموارع از ابزار در  در به روز کددن ند  افزارها در این : 2تدبیر

 5جداسازأ سوئیچ هاأ الیه : 3تدبیر

متصالل  هیچگونه امنیتی ندارند فلذا با یک تنظیوات ساده می تواند االال ات کامپیوتدأ دیگدأ 5سوئیچ هاأ الیه 

 به آن را به سدر  بدد.

 در  در ورود کدهاأ امنیتی  :4تدبیر 

کی الگد به ند  افزارهایی گفته می شود که کلیدهاأ فشدده شده بد روأ صفحه کلید را ذخیده می کنند به صورتی 

 که می توان از آن االال ات تایپ شده کاربدان از ربیل رمزهاأ  بور آن را سدر  کدد.

 Delete د  ا تواد به  :5تدبیر

مطوئن شوید فایل پاک شده رابالل بازیالابی کنید به راحتی رابل بازیابی اس . اگد می خواهید  Deleteاگد فایلی را 

 نیس  آن را امحاء کنید.

 االوینان از وب سای : 6تدبیر 

صفحه سای  را در داخالل شوا با وارد کددن االال ات نظید شواره کارت و رمز  بور وارد پنل مدبوط خودتان شوید. 

 باز کنید. note padکامپیوتدتان ذخیده می کنید و سپس آن را با 

را داخل آن کاورأ که باز نشده اس  تایپ کنید سالپس  actionرا نشان دهید ب د کلوه  CTRL+Fدکوه تدکیبی 

 بگددید. Pass, viperدنبال کد 

 اگد این کد را وارد کددید.

 هاأ تبلیغاتی  mailحجم زیادأ از حوالت رایانه اأ از الدیق  lospamهاأ مشکوک و  Mailباز نکددن  :7تدبیر 

 



  Downloader د  استفاده از  :8تدبیر

 که م دب هستند و ابزارهاأ جاسوسی محسوب می شوند.  Downloaderدرصد  75

 مواتب باشید.

 مقابله با جاسوسی  :9تدبیر 

 شبکه از سوأ تدفی  هاتا حد امکان االال ات خواسته شده در 

 مقابله با جاسوسی شبکه هاأ اجتوا ی :11تدبیر 

 مدارب  از االال ات  :11تدبیر 
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