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در این نرشیﻩ لینکﻩای متعددی بﻩ رنگ نارنجی وجود دارد کﻩ شام در صورت اتصال بﻩ اینرتنت ،میتوانید با کلیک بر روی آن ﻩا مطالب مورد نظرتان را در مرورگر خود مطالعﻩ فرمایید.

چهارمین دوره تربیت مربی کودکان ،فضای مجازی را
یکی از اعضای خانواده میدانند!
موسســه مردمنهــاد
«مســیر رســانه» کــه در
ماههــای اخیــر ســه
دوره موفــق تربیــت
مربــی ســواد رســانهای
را برگــزار کــرده اســت،
بــه دنبــال درخواســت
مکــرر عالقهمنــدان ،در
نظــر دارد تــا چهارمیــن
دوره تربیــت مربــی
ســواد رســانهای در ســطح  ۱را در فرهنگــرای رســانه
برگــزار کنــد .ایــن دوره ویــژﮦ آقایــان بــوده و بــا حضــور
اســتادان برجســته ایــن حــوزه برگ ـزار خواهــد شــد .عناویــن
گرسای رســانه و
آموزشــی ایــن دوره کــه بــا همــکاری «فرهنـ 
شــبکههای اجتامعــی» ،مؤسســه فرهنگــی آموزشــی هدایــت
می ـزان و موسســه مردمنهــاد مســیر رســانه برگ ـزار میشــود،
عبــارت اســت از :غربشناســی ،رسانهشناســی ،مــروری بــر
ســواد رســانهای ،نظریــات رشــد و یادگیــری ،روشهــای نویــن
آمــوزش ،تفکــر انتقــادی ،آشــنایی بــا فنــون اقنــاع مخاطــب.
ایــن دوره در  ۸جلســه  ۳ســاعته آموزشــی در بهمنمــاه ســال
 ۱۳۹۵برگــزار میشــود .هزینــه ثبتنــام در ایــن دوره ۳۵۰
گرسای رســانه و شــبکههای
ه ـزار تومــان بــوده کــه «فرهن ـ 
اجتامعــی» ۱۰۰هــزار تومــان از ایــن مبلــغ را پرداخــت
خواهــد کــرد .عــاوه بــر ایــن ب ـرای دانشــجویان ،معلــان و
فرهنگیــان تخفیــف  ۵۰ه ـزار تومانــی در نظــر گرفتــه شــده
اســت .بــرای ثبتنــام و یــا کســب اطالعــات بیشــر بــا
شــاره تلفنهــای  ۰۲۱۶۶۷۵۸۱۳۴و  ۰۹۳۷۱۱۲۰۰۳۵متــاس
بگیریــد یــا بــا حســاب کاربــری تلگ ـرام مؤسســه بــه نشــانی
 @massiradminارتباط برقرار کنید.

تاکید بر اسطورهزدایی
و غولکشی از تعریف سواد رسانهای
در نشستی با حضور منکدوست و شکرخواه مطرح شد.

بــه هــر شــکلی هــم کــه بســنجی و خوبیهــا و بدیهایــش را کنــار هــم بگــذاری بــاز هــم میبینــی کــه
انــگار معایبــش از مزایــای آن بیشــر اســت .غریبـهای بــود کــه کــم کــم بــه عنــوان یــک دوســت وارد زندگیــان
شــد و آنقــدر چــرب زبانــی کــرد کــه بــه او مثــل اعضــای خانــواده یــا شــاید هــم کمــی بیشــر عالقهمنــد
شــدیم .منیدانــم ایــن فضــا چیســت کــه اعتیــادش از انــواع مخدرهــا بیشــر و ترکــش دشــوارتر اســت.
فضــای مجــازی صمیمیتریــن و در عیــن حــال خائنتریــن دوســتی اســت کــه بــه زندگیــان راه میدهیــم؛
آنقــدر خودخــواه اســت کــه برایــش مهــم نیســت دلبســتگی بــه آن مــا را از همــر ،فرزنــد و متامــی اعضــای
خانــواده دور میکنــد .بدتــر از همــه ایــن اســت کــه خودمــان بــه خودخواهــی و خائــن بودنــش ایــان
داریــم ولــی منیتوانیــم از محیــط خصوصــی خانوادهمــان اخراجــش کنیــم .بــرای مطالعــه مــروح ایــن
گفتــار بــر روی لینــک مربوطــه کلیــک مناییــد.

کتاب «خانواده ،سواد رسانهای و رسانههای دیجیتال»
در فصــل اول کتــاب «خانــواده ،ســواد رســانهای و رســانههای دیجیتــال» محمــد
صــادق افراســیابی ،ضمــن ارائــه تعریــف از ســواد رســانه ای بــه بیــان رضورت
شــناخت فرصــت هــا و تهدیدهــای رســانه هــای دیجیتــال پرداختــه و مــی گویــد:
الزم اســت بــا بیــان تهدیدهــای شــبکه جهانــی اینرتنــت و راهکارهــای مصونیــت از
ایــن تهدیــدات ،رشایطــی را فراهــم آوریــم تــا هــر خانــواده ایرانــی با خیالی آســوده
بتوانــد از دســتاوردهای ایــن شــبکه منحــر بــه فــرد اســتفاده کنــد و از گزندهــای
آن نیــز در امــان باشــد .در فصــل دوم کتــاب ضمــن آشــنایی بــا جرایــم ســایربی،
نســلهای اول ،دوم و ســوم جرایــم ســایربی بیــان شــده و با تهدیدات ســایربی شــامل
هرزنامــه ،فیشــینگ ،دزدی اطالعــات ،نفــوذ بــه رایانــه هــای شــخصی و راهکارهای
پیشــگیری از ایــن جرایــم آشــنا مــی شــویم .ســید محســن میربهرســی در ایــن فصل
نوشــته اســت :روز بــه روز بــر قربانیــان فریبهــای اینرتنتــی افــزوده مــی شــود
و اف ـراد بیشــری پولهــای خــود را بــه ایــن دلیــل از دســت مــی دهنــد .بهرتیــن
راهــکار در ایــن مواقــع ،آمــوزش بــه کاربــران بــرای شناســایی ایــن فریبهــا و
اجتنــاب از آنهــا اســت .فصلهــای ســوم و چهــارم کتــاب بــه بیــان توصیــه هــای
عمومــی بــه خانــواده هــا بـرای صیانــت از فرزندانشــان در فضــای ســایرب و توضیــح
تاثیــر اینرتنــت بــر خانوادههــا مــی پــردازد.
کتــاب «خانــواده ،ســواد رســانهای و رســانههای دیجیتــال» نوشــته ســید محســن
میربهرســی و محمدصــادق افراســیابی توســط معاونــت آمــوزش و پژوهــش
خربگـزاری فــارس منتــر شــده اســت .بـرای خریــد اینرتنتــی کتــاب فــوق میتوانیــد
از اینجــا افــدام مناییــد.
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محتوای پیام و سواد رسانهای

دکرت سید بشیر حسینی؛ مدیر گروه علوم نوین رسانه مطرح کرد.

دانشآموزان امروز باید
به سواد رسانهای مجهز باشند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد.

فضای مجازی،
مکانی برای تکرث هویتی

شخصیت و ویژگیهای هویتی مختلف تنها با یک عکس

از شبکههای اجتامعی نرتسیم!

دکرت سعید معیدفر؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه عنوان کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانهای
ویژﮦ کارکنان سازمان صدا و سیام

با همکاری مجتمع شهید آوینی ،مجتمع میزان و سازمان صدا و سیام

اینفوگرافیک «تلگرام چقدر ایرانیها
را به خود مشغول کرده است؟»
بیش از  45میلیون کاربر ایرانی در تلگرام وجود دارد!

نداشنت سواد رسانهای
چالش امروز شبکههای اجتامعی
دكرت مسعود كوثری؛ استاد ارتباطات مطرح کرد.

از این تهدیدهای خطرناک
اینرتنت اشیاء باخرب هستید؟

یخچال یا قهوهساز شام میتواند به عنوان یک تهدید علیه شام به حساب بیاید!

گزارش تصویری از نشست سواد رسانهای
در گذر تاریخ ایران؛ دیروز ،امروز

هجدهمین نشست تخصصی دفرت مطالعات و برنامهریزی
مطالب نقل شدﻩ در پیوند ﻩای فوق ،لزوما دیدگاﻩ این
ﻩفتﻩنامﻩ نیست و مسئولیت آن با سایت
انتشار دﻩندﻩ می باشد.

آدرس  :تﻩران ،خ آزادی ،خحبیباللﻩ ،خ تیموری،
کلطفعلیخانی ،ک محبت ،مؤسسﻩ
فرﻩنگی و آموزشی ﻩدایت میزان
تلفن 021 - 66522400 :

