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 1صفحه:  
 telegram.me/shmohtashamiکانال:  shmohtashami.blog.irوبالگ: 

 شهر مجازی -1

و گسترش وسائل  یریگکه با شکل یاییو دن یمجاز یدجد یایدن یاست برا یعنوان،  Virtual City ی یامجاز شهر

کند.  یجادا یمختلف زندگ یهارصتتتهدرع یوجود آمده استتتت،تا تحولبه یارتباط یننو هاییوفناور یارتباط جمع یدجد

از آن  توانیاند که موجود آوردهبه یجهان یکپارچه یفضتتا ینترنتا یو در راس آنها شتتبکه جهان یننو یارتباط یهاشتتبکه

 کرد.  یاد «یجهان مجاز»تحت عنوان 

س یزیکیجهان ف یممفاه یبرخ یفبازتعر یجهان مجاز یریگشکل یامدهایجمله پ از ست. تق هم  ایییجغراف یماتا

فقط  یمجاز ی. اما شهرهاشودیآن محسوب م یهااز مصداق یکی یمجاز یاند که شهرهاشده یفبازتعر یمجاز یطدر مح

س سترده یفو به ط شوندیمحدود نم یاییجغراف یماتبه تق شاره دارد و  یمجاز هایمحیطاز  یاگ آن با  یفاه ارائه تعرگا

 و ابهام همراه است.  یسردرگم

  یزمجا یشهرها بندیطبقه -1-1

همکارانش در مقاله  دوج و یناند . مارتشتتتده بندییممختلف تقستتت یهابه شتتتکل یمجاز یشتتتهرها یناز ا پیش

  کنند؛یم بندییمرا به چهار گونه تقس یمجاز یشهرها «ینترنتا در شبکه یمجاز یشهرها»

ستند و اطالعات ه راهنماها یفقط شامل برخ یمجاز یشهرها ینهستند. ا یفهرست یمجاز شهرهای اول دسته ●

 . شوندیم یجادا یگردشگر ینهخصوص در زمبه یغاتیو اغلب با اهداف تبل

ارائه  یها برانمسطح شهرها و ساختما یهاگونه، از نقشه ین. در اشودیمسطح شامل م یمجاز شهرهای دوم نوع●

 . شودیاطالعات به کاربران استفاده م

ستفاده از تکنولوژ یندر ا هستند.ی سه بعد یمجاز شهرهای سوم دسته● ضا یازمج یتواقع هاییشهرها با ا  یف

 است.  یکنزد یواقع یکه به فضا شودیساخته م یشهر

شهر مجاز اییمجاز شهرهای چهارم، گروه ● ستند که از آنها با عنوان  س یاد (True) یواقع یه  ینت. در اشده ا

 یهامه جنبههشهرها نسبتا  ینشده است. در ا ییبازنما یازمج یطدر مح یتربه واقع یکبه شکل نزد یشهر یشهرها فضا

 . شودیپوشش داده م یواقع یزندگ

 ی. مانند؛ شتتتهرهاکندیم یمعرف یزآنها ن یرا بر استتتاس محتوا یمجاز یاز شتتتهرها یگریمختلف د ینوع ها البته

ش ین، که ا یخیتار یمجاز شهرها تال  یخیف تارمقاطع مختل یکردن موازشهر و متراکم  یخکردن تار یکنزد یبرا یگونه 

 یداشه گوگل تحقق پنق یستمشهرها با س ین، که ا ایوارهماه یمجاز یشهرها یا. و شوندیمحسوب م یکدیگرشهر در کنار 

 کنند.  یشترحوزه تعامل شهروندان را با شهر ب کنندیکردند و تالش م

 یهکردن کل یاشتتتهرها امکان داده ینند. اهستتتت یمجاز یاز شتتتهرها یگرد ینوع یزن ی،اداده یمجاز شتتتهرهای

گونه، شهرها با آزمون و خطا  نی، که در ا یکارگاه یمجاز یشهرها ین. و همچنآورندیوجود مرا به یاییجغراف هاییتظرف

 . دشهردار باشن توانندیو کاربران در آنها م شوندیساخته م



 

 

 2صفحه:  
 telegram.me/shmohtashamiکانال:  shmohtashami.blog.irوبالگ: 

شهر مجاز یگرد شهرهای ستیتور یهم مانند؛  شهرها ی شهرخد ی،  شهرها یکامل مجاز یشهرها یا یمات   یو 

 . شودیمحقق م یواقع یمتفاوت با زندگ یشهرها زندگ ینانتخاب دوم وجود دارند که در ا یمجاز

 کرد.  یبندگروه بزرگ دسته را در دو یمجاز یانواع شهرها توانیارائه شده م هایبندییمتقس یبندجمع با

شهرها گروه شهر ی،مجاز یاول  به  یوقت یعواق یایدن یشهرها یگردارند. به عبارت د یزیکیف یایگونه در دنمعادل 

 یندر ا یرهپکن و غ یورک،یوتهران، اصتتفهان، ن ی. مثال شتتهر مجازگیردیقرار م یبنددستتته یندر ا روندیم یمجاز یایدن

در سه دسته ارائه اطالعات،  توانیاست را م یزیکیف یبه شهرها وابسته شانیاتگونه شهرها که ح ین. اگیرندیگروه قرار م

شهر سه یخدمات  س یبعدو  سه نوع  توانیشهرها م ینا یهم برا یکرد. البته گونه چهارم بندییمتق صور کرد که هر  ت

 آلیدها یر مجاز. شهدمنتظر آن بو یدبا یندهآ یهاو در سال یافتهگسترش ن ییفضاها ینهنوز چن یرا شامل شود، ول یقبل

شد که کاربران ضمن گشت یسه بعد یشهر تواندیم، منوع چهار یا شته  یدسترس یوگذار در آن هم به اطالعات کافبا دا

 کنند.  یافترا در یباشند و هم بتوانند خدمات شهر

 یناند. اشتتده معروف یبه شتتهر مجاز یندارند ول یواقع یایدر دن ییازاهستتتند که مابه یمجاز یدوم، فضتتاها گروه

 یهم ارتباطات یزیکیف یای. هر چند ممکن است با دنکنندیم یداو رشد پ شوندیمتولد م یمجاز یایدن در یمجاز یشهرها

 . رددا یبستگ یمجاز یایبه دن شانیاتح یداشته باشند ول

که امکان  ینترنتیا هاییگاهپا کنند،یم یتشتتتهرگونه فعال یکه در ستتتاختار یمجاز یتخصتتتصتتت هاییگاهپا برخی

ساز ش یکارگاهصورت به یشهر  یجادا یمجاز یضافرا در  یدوم یکه زندگ یمجاز یاهایو دن کنندیرا فراهم م یو آموز

 هستند. یمجاز یاند، انواع مختلف گروه دوم شهرهاکرده

 دولت الکترونیک -2

به  یممستتتق بصتتورت یخدمات دولت یعاطالعات به منظور توز یاستتتفاده ستتهل و آستتان از فناور یک،الکترون دولت

شتر صورت ی،م شدیروز هفته م 7ساعته و  24 ب ستفاده از فناوردولت یبرا اییوهش یکالکترون. دولتبا  یها به منظور ا

شدیم یدجد سه با س یالتکه به افراد ت ستر سب یالزم جهت د صالح ک ی،به اطالعات و خدمات دولت منا خدمات و  تیفیا

صت سترده یهاارائه فر شارکت در فرآ یتر براگ ساالر را اعطا م یمادهاو ن یندهام دولت  یک یک،الکترون. دولتکندیمردم 

الواسطه به ب بصورترا  یاست که خدمات دولت یمجاز یدولت بدون ساختمان و سازمان یکو  یواربدون د یجیتالید یارقام

مطالعات ط مرکز که توستت ی. در پژوهشتتگرددیم یاستتیستت هاییتو موجب مشتتارکت آنان در فعال دهدیارائه م یانمشتتتر

و خدمات آن  یکیموضوع دولت الکترون یمجلس انجام شده است، به بررس یهامرکز پژوهش یننو هاییارتباطات و فناور

 کشورها پرداخته شده است. یگردر د یکموفق دولت الکترون یهانمونه یمورد یبررس ینهمچن

به شهروندان  بالواسطه بصورترا  یدولتخدمات  ینکه بهتر باشدیاز دولت م ییشکل پاسخگو یک یکالکترون دولت

خواهند  یشر ستترانگشتتتان خومردم دولتشتتان را ب ینبنابرا دهد،یشتترکت م یاجتماع هاییتو آنها را در فعال دهدیارائه م

طالعات کارا و موثر به اارائه خدمات و  یقامور دولت از طر یلتستته ربه منظو یاستتتفاده از فناور یکالکترونداشتتت. دولت 

 یعات شتتتبکه تار عنکبوتاطال یاز فناور یبیترک یکالکترون . دولتباشتتتدیم یدیو تول یتجار یهاروندان و شتتترکتشتتته

 مردم است. به عامه یمگستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقجهان



 

 

 3صفحه:  
 telegram.me/shmohtashamiکانال:  shmohtashami.blog.irوبالگ: 

 یکدولت الکترون مشتریان -2-1

 کرد: یمبه سه دسته تقس یبه طور کل توانیرا م یکدولت الکترون مشتریان

 شهروندان  -

  یاقتصاد یهابنگاه -

  یموسسات دولت -

 ی،اجتماع هاییتدر فعال توانندیم یکدولت الکترون یتار عنکبوت هاییگاهپا یقاز طر یکدولت الکترون مشتتتتریان

سیس صاد یا س یکی. یندشرکت نما یو اقت سا ش یکالکترون دولت یاز اهداف ا ساال یدنتحقق بخ  کییالکترون یربه مردم 

گسترده مردم در  عمل و با مشارکت ینداشته باشند. با ا التدخ یششهروندان بتوانند در سرنوشت خو یکه تمام باشدیم

 عامل باشند.تبه طور کامل با دولت در  توانندیو شهروندان م گیردیبه خود م یررسمیغ یتیواقع دولت ماه

 یرنظ یگوناگون هاییتفعال یکدولت الکترون یقاز طر ندتوانیم یو موستستات دولت یاقتصتاد یهابنگاه شتهروندان،

 را انجام دهند: یرموارد ز

شرکت، عقد قرارداد، ث یدو تجد یافتدر ینامه،گواه یدو عوارض، تجد یاتمال پرداخت سب، ثبت  بت ازدواج و جواز ک

مقاصتتد  یبرا یکالکترون یهافرم شتترکت در انتخابات، پرکردن ی،و اعتبار یمال هاییتطالق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعال

پرداخت  ی،و اجتماع یو تجار یمختلف دولت یهاتعامل با نهاد ی،مجاز هایها، استتتفاده از کتابخانهاز موزه یدمختلف، بازد

 یافتوستاز ستاختمان، دراجازه ستاخت یافتمختلف مثل صتورت حستاب آب و برق و تلفن و گاز، در یهاصتورت حستاب

 .یگرو موارد د یو اجتماع یاقتصاد ی،یاساطالعات مختلف س

 یکالکترون دولتارتباطات  -2-2

 :یمداشته باش یرز بصورتو شهروندان  یدولت، مراکز تجار ینمدل سه گانه ارتباط ب یک توانیممی

 یکیدر مدل سه گانه دولت الکترون یکیدولت الکترون یاصل یهاجنبه - 1

 ینکه روابط ب ییهاو ستتاختار یندها. فرآکنندیم یینآن را تع یو اجزا دولت ینکه روابط ب ییو ستتاختارها فرآیندها

 .کنندیم ییندولت و کارمندان آن را تع

 :یکیروندر مدل سه گانه دولت الکت یکیالکترون یمراکز تجار یاصل یهاجنبه - 2

دولت  ینکه ارتباط ب ییتارهاو ساخ یندها. فرآکنندیم ییندولت و بازار را تع ینکه ارتباط ب ییو ساختارها فرآیندها

 .کنندیم یینرا تع یخصوص یهاو بخش

 یکیدر دولت الکترون یکیشهروند الکترون یاصل یهاجنبه - 3

 یکیانواع دولت الکترون یاتخصوص -

 شده است. یبنددسته 1در جدول شماره  یکیدولت الکترون یهانمونه خصوصیات

 وردر چند کش یکیکوتاه دولت الکترون یبررس -

سیاری س ب سعه دولت الکترون یقاو آفر یجنوب یکایو آمر یااز کشورها از اروپا و آ  یرهستند. در ز خود یکیدر حال تو

 .کنیمیم یرا بررس هایشرفتپ ینخالصه ا بصورت
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طالعات به عنوان مرکز ا یک یستاستت -ینترنتا یبر رو یکیالکترون بصتتورت ی: ارائه همه خدمات رفاه عموماستتترالیا

 یدولت رنتینتا یک یستاس -ها به دولتقبض یکیامکان پرداخت الکترون -یبه اطالعات خدمات دولت یابیدست یبرا ینمکا

 onlineارتباطات امن  یبرا

 یداشتن دولت یبرا یعموم یبه تقاضاها ییبوده است: پاسخگو یرگذارتاث یربراساس اصول ز یکی: دولت الکترونکانادا

 تریستهافراد شا یبرا یع دولتمناب یصتخص -یاقتصاد ینهداقل هزبا ح یداشتن دولت -پاسخگو

و  یفوظا ین،نقوا یلاز قب یاطالعات دولت یه: انتقال کلدهدیمورد مهم را پوشتتتش م online ،5: پروژه دولت چین

و  یوهاآرشتت ی،استتناد دولت -که  توستتط مردم قابل استتتفاده باشتتد. یابه گونه ینترنت،به ا یدولت یهاستتازمان یستتاختارها

صورت یاطالعات یهابانک س online ب ستر ست یقابل د صورتروزانه  یامور  ادار یهکل -ا  یشافزا -شودیانجام م online ب

 online بصورت یامور تجار یهانجام کل -یدولت یرانمد  online یریتمد یتقابل

هکده درک مفهوم د -همه یبرا یعاتاستتت: جامعه اطال یراصتتول ز یهکشتتور بر پا یندر ا یکی: دولت الکتروندانمارک

 ITستفاده از ا -onlineاستفاده از انتشارات  -یقاتیحقتموسسات  یخط باال برا یبا پهنا ینترنتوجود ا -توسط مردم یجهان

 یکیالکترون دیریتم -درآموزش ITاستفاده از  -یدانمارک یهادرشرکت

سترش موارد ز یکی: دولت الکترونفنالند س یرباعث گ شتراک اطالعات بشده ا سات دولت ینت: ا س ستفاده از ا -یمو

استفاده از  -هوشمند یهااستفاده از کارت -یکیجارت الکترونت -موارد یدر بعض یکیپرداخت الکترون -یکیالکترون یهانامه

 یکیالکترون بصورتوجود ارتباطات و اسناد  -ینترنتیا هاییوسکک

 .شودیاستفاده م یکیدولت الکترون یشرفتمدرن کردن و پ یبرا یربه عنوان ابزا ITکشور از  ین: در افرانسه

 مردم خود بهتر کرده است. یرا برا یزندگ ITاست که با استفاده از یی: ازجمله کشورهانیوزلند

 :یراستکشور به شرح ز ینا یکیدولت الکترون ی: چهار اصل مهم دراستراتژانگلستان

 بصتتورتاستتتفاده از اطالعات  -یخدمات دولت ترکردنیابل دستتترستتق -شتتهروندان یقخدمات بر محور ستتال ارائه

سئله که تبع ینتوجه به ا -کارآمدتر ضیم س یکیامکانات دولت الکترون که به یشهروندان ینب ی ستر که  ییدارند، با آنها ید

 .آیندیندارند به وجود نم

 یکو ارائه خدمات دولت الکترون یرساناطالعی برای انتشار مدل -2-3

امعه است تا بر اساس آن بتوانند جهمه اقشار  یبرا یدولت یهاها و سازمانمدل، انتشار اطالعات دستگاه ینا ایمبن

 توانیو چگونه م شوندیارائه م یکه بدانند چه خدمات دولت کندیمدل به شهروندان کمک م ینکنند. ا گیرییمبهتر تصم

از  یعتریزه وسحو یارطالعات مربوط به اقدامات و عملکرد دولت در اختا ،مدل یندر ا ینکرد. همچن یداپ یبه آنها دسترس

. استفاده شده استفاده کند از خدمات ارائه تواندیشهروند مطلع بهتر م یکمدل آن است که  ینا یت. مزگیردیمردم قرار م

ضع یناز ا شورها یتمدل و صال یفقدان اطالعات که در ک ست، را ا سعه متداول ا صل هاییژگی. از وکندیم حدر حال تو  یا

 مدل عبارت است از: ینا

 onlineصورت ب یو مقررات دولت ینقراردادن قوان -
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و اطالعات  یدولت یهاماره تلفن و فاکس ادارات و سازمانشو  یکیدر دسترس قراردادن نام، آدرس، پست الکترون -

 online بصورتشده توسط آنها خدمات ارائه 

  onlineصورت ب یدولتیهاسازمان و گزارش عملکرد ینهها، بودجه، هزطرح یلقباز یطالعاتدسترس قراردادن ادر -

 نمادهای مورد استفاده برای ارتباطات در دولت الکترونیک -2-4

 با رادی راتواند چه بخشتتها و چه اف یم یکدولت الکترون یکاستتت که  یننشتتان دهنده ا یک،نمادهای دولت الکترون

 زد.مرتبط سا یکدیگر

 

 تاثیر فناوری اطالعات بر اشتغال -3

 مقدمه -3-1

شاغل نم ست رفتن م ست که نه تنها باعث از د سترش ا شد و گ سرعت در حال ر شود امروزه فناوری اطالعات به  ی 

شتغال در آ شاورزی و خدماتی ایجاد می کند. که البته ا صنعتی، ک شاغل متعددی را در همه بخش های  نها نیاز به بلکه م

 .ن تخصص الزم در زمینه فناوری استداشت

فناوری ماهیت و نوع کار را تغییر می دهد و باعث جابه جایی مشتتاغل می شتتود. فناوری جوامع و ستتازمان ها را نیز 

تحت تاثیر خود قرار داده است. و تاثیر آن به حدی است که بر سایر مشاغل بگونه ای سایه افکنده است که آگاهی عمومی 

ابتدا با مفهوم فناوری بصورت مختصر آشنا فصل فاده از این فناوری بر همگان ضروری نموده است. در این را در جهت است

سعه  شتغال می پردازیم و اینکه فناوری تا چه میزان می تواند در تو سپس به نقش و تاثیر فناوری اطالعات در ا شویم،  می 

 .بازار کار موثر باشد
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 مفهوم فناوری -3-2

روس، العلم و دانش( تشتتکیل شتتده استتت که فرهن  ) logia هنر و مهارت( و) techno و لغت یونانیتکنولوژی از د

 .ت می داندفناوری را مطالعه ابزارها، شیوه ها و روش های مورد انتظار و مورد استفاده در حوزه های گوناگون صنع

 اجزاء فناوری -3-3

 
 اجزا فناوری

ت که با می بینیم که فناوری ستتیستتتمی استت باالطابق شتتکل تعریف کرد. م فناوری را می توان به چهار جزء اصتتلی

 د.کن دمات مطلوب را ارائه میدریافت ورودی مورد نیاز و با بهره گیری از چهار جزء فوق الذکر محصوالت یا خ

 فناوری اطالعات، افزایش یا کاهش اشتغال -3-4

 اشتغال مستقیم -3-4-1

این نیروها  در فناوری اطالعات وجود نیروهای متخصص و کارآمد می باشد، کمبودیکی از عمده ترین شرایط توسعه 

شرفته و تو شورهای پی سال اخیر ک شد. هم چنانکه می دانیم در چند  سعه فناوری می با صلی در عدم تو سعه یافته عامل ا

 .بطور مستمر به دنبال جذب نیروهای مرتبط با فناوری از سایر کشورهای جهان هستند

اشت فرصت در حال حاضر در گذر و تحول از وضع موجود به وضعیت مطلوب می باشد . لذا می توان انتظار د جهان

 .های شغلی متعددی در حوزه فناوری اطالعات ایجاد شود

قراری دوره های کشورها برای توسعه اشتغال خود به نیروهای متخصص فناوری نیاز مبرم دارند و این مقوله جز با بر

بنابراین  .خواهد شدنرای افراد تحصیلکرده که بتوانند در عصر دیجیتال مهارت و توانایی کافی داشته باشند برقرار آموزشی ب

 :های شغلی در زمینه فناوری اطالعات به عوامل زیر بستگی داردافزایش فرصت

 هاسازمان فناوری در ت افزایش نیاز به کارشناسان فنی نرم افزار و سخت افزار با توجه به گسترش استفاده از

 ت افزایش نیاز کشورها به متخصصین فناوری و تامین قسمتی از این نیروها از کشورهای مختلف

 ت افزایش قبول سفارش ساخت نرم افزارهای مختلف توسط افراد و شرکت فناوری از سایر کشورهای جهان

 .ه می کنندوسیله کمکی و ابزار استفاد ت افزایش خدماتی که از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف به عنوان یک

 ت افزایش فروش و تعمیر و نگهداری سخت افزارهای مختلف

 ت افزایش تولید برخی قطعات و لوازم مورد نیاز کامپیوترها

 ت افزایش آموزش این فناوری با تاسیس آموزش های مختلف
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 اشتغال غیر مستقیم -3-4-2

سیع  سترده جهانی، تمام حوزهای کاربا افزایش فناوری اطالعات در برد و شبکه های گ ستفاده از  ی کشورها اعم با ا

ها ود در سایتخوالت و توانمندی های از علمی، صنعتی، کشاورزی ، صنایع دستی و خدماتی قادر خواهند بود با ارائه محص

ق اقتصادی در جهان رون سهم منابعی از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند و با به دست آوردن بازار محصوالت خود

ستفاده از اینترنت آگاهی از ت شورها بوجود آورند. همچنین ا سب در ک شغلی منا صت های  های وانمندیهمراه با ایجاد فر

 د.اهالی در تمام نقاط فراهم می آورخواهد شد و فرصت های کاری را برای را سبب صنعتی، علمی و خدماتی 

 تحوالت شغلی -3-5

ستقیما بر نوع تغییر و تحوالت ا شری م شده در جوامع ب ی که در هر یک گونه او ماهیت کار تاثیرگذار بوده و بیجاد 

 .تمرکز داشته اند از جوامع اولیه مبتنی بر کشاورزی، صنعتی و اطالعاتی انسان ها بر اجرای وظایف و فعالیت های ویژه ای

لیل است که دز مبتنی بر اطالعات هستند به همین مشاغل بیش از هر چی ،اطالعاتهمراه شده با فناوری در جوامع 

 ان صنعتی شده اند.کناطالعاتی جایگزین کار فناوری انکنتعداد بیشتری از کار

 تاثیر فناوری اطالعات بر اشتغالبررسی  -3-6

 .در خصوص تاثیر فناوری اطالعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد

صه فنا شاغل جدید در عر شاغل در این حوزه رنگرش اول به ایجاد م ا نوید بخش وری اطالعات توجه دارد و ایجاد م

شغلی جدیدی خواهد ساز ایجاد فرصت های  ساس این دیدگاه فناوری اطالعات زمینه  شتغال می داند. برا بود که بر  رشد ا

 .نرخ اشتغال می افزاید

سب وکار را  ستم های کامپیوتری در ک سی شین ها و  سنگرش دوم که ارتقای نقش ما ت که مطرح می کند معتقد ا

 .چنین حرکتی حذف تدریجی جایگاه انسان در مشاغل موجود و نتیجتا کاهش فرصت های شغلی را به دنبال دارد

 سازمان ها و مدیریت کار -3-7

وین تغییر و تحوالت شتتغلی اعمال شتتده از فناوری اطالعات موجب شتتکل گیری روش های ستتازمانی و مدیریتی ن

 .توانیم به ایجاد سازمان های مجازی و مدیریت از راه دور اشاره کنیمخواهد بود. می 

ر می تواند با مدیریت از راه دور به مجموعه خدمات مدیریتی اطالق می گردد که از راه دور انجام می پذیرد. مدی

 .اجرا نماید نترل رابهره گیری از فناوری اطالعات وظایفی همچون برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و تامین منابع و ک

 فناوری اطالعات و مدیریت زمان -3-8

یر قابل بازیافت غزمان ارزشمندترین سرمایه هر فرد، گروه و سازمان می باشد که برگشت ناپذیر، غیر قابل خریداری، 

 .و غیر قابل ارزش گذاری است

صرفه جویی در وقت مدیران با ا ستم تاثیر فناوری را می توان بر مدیریت زمان و  سی ستفاده از ابزار کار یا اطالعات، 

های کامپیوتری، شبکه های ارتباطی و نرم افزارهای کاربردی می تواند به دو بخش تقسیم کرد سخت افزاری )زیر ساخت( 
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ستفاده از امکاناتی مانند تلفن همراه و کامپیوترها و نرم افزاری )کاربرد و محتوا( تقسیم کرد ی که در بخش سخت افزار با ا

شته باشند و همچنین در بخش نرم  شتن حافظه های جیبی بر همه کارها و فعالیت های خود اعمال نظر دا قابل حمل و دا

افزاری می توانند با استقرار سیستم اتوماسیون اداری، سیستم مکانیزه مدیریت اسناد سازمان و بهره گیری از سیستم های 

 .مدیریت کنند کنفرانس از راه دور، بر زمان و فعالیت خود

 کار از راه دور -3-9

ک روزنامه نگار می کار از راه دور مقوله ای نیست که مختصر به این زمان و سال های اخیر باشد. در دهه پنجاه نیز ی

مطلبش را از  توانستتت با استتتفاده از تلفن، گزارش خبری خود را به دفتر روزنامه مخابره کند و یک ستتاعت بعد خبر چاپی

ست فراگیر شدن مقوله کار از راه دور به لحاظ طریق تلگ یشرفت در فناوری پراف دریافت کند. اما آنچه امروزه مورد توجه ا

 .رایانه ارتباطات و اطالع رسانی است که افراد بسیاری را به خود جذب کرده است

ش و حفظ رکنان پرتالایجاد یک برنامه ریزی منعطف کار از راه دور می تواند گام بلندی به ستتتوی نگهداشتتتتن کا

 .رضایت شغلی باشد

 سیستم های عملیات از راه دور -3-9-1

ه می شود نامید (Tele Operation) ، اجزای عملیات فیزیکی از راه دور که تحت عنوان دور عملیاتدر عصر اطالعات

اینترنت و  امپیوتری مثلامری ضتتتروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. انجام چنین فعل و انفعاالتی از طریق شتتتبکه های ک

ستم های دور عملیات تعمیمی از حواس سی سان و  تجهیزات دیگر همچون روبات ها امکان پذیر می گردد. به طور کلی  ان

 .توانایی انجام کار با بازوی مکانیکی از یک موقعیت دور است

ستم های دور عملیات وجود دارد. به عنوان مث سی بقه بندی طال می توانیم به روش های مختلفی برای طبقه بندی 

ش کنترل اشاره کرد که براساس حجم کار، فاصله سیستم تا محل کار، مکانیک بازوی مصنوعی، رو (Jean Vertut) ورتوث

 .و نوع مدارهای واسط می باشد

شاملبرخی ا ستم ها  سی ستارگان ز کاربرد این گونه  صد  ر، جراحی از ز راه دوا: تولید از راه دور، باغبانی از راه دور، ر

 .خانگی از راه دور می باشد وسائلراه دور، آزمایشگاه از راه دور و کنترل 

قستتتمت به برخی از  دورکاری می تواند مزایا و معایبی برای کارفرمایان و کارکنان و جامعه به دنبال آورد که در این

 .آنها اشاره می کنیم

 الف ( مزایا

 اداری، تولیدی و غیره(ت کاهش هزینه برای کارفرمایان )هزینه 

 ت کاهش مشکالت مرتبط با کنترل حضور و غیاب کارکنان

 ت گسترش جغرافیایی حوزه های عملکرد سازمان ها و ارایه خدمات در سطح ملی و بین المللی

 ت بهبود شرایط کار، افزایش رضایت شغلی و بهره وری کارکنان

 ت افزایش استقالل شغلی کارکنان
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 ینه های مختلف زمانی و مالی کارکنانت صرفه جویی در هز

 ت کاهش فشارهای روحی ناشی از محیط کار و تعامالت اجتماعی روزمره

 ت کاهش نرخ بیکاری در اثر ایجاد مشاغل جدید

 بیشتری. ت تدارک شرایط اشتغال برای شهروندان

 ب( معایب

 کاریدور ت نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد فضای 

 د کامپیوتریسواداشتن ت ضرورت 

 ارزیابی عملکرد کارکنان دورکار توسط کارفرمایان دشواریت کنترل ضعیف و 

 ت کاهش ارتباطات شغلی و تعامالت اجتماعی

 امکان افشای گسترده اطالعاتت 

 مشاغل مناسب برای دورکاری -3-9-2

می توان به این  اشته باشند کهاین مشاغل به شغل هایی اطالق می شود که یک فرد توانایی انجام آن را به تنهایی د

ل هم کرد که این گونه مشتتاغمشتتاغل، حستتابداری، مشتتاوره، مدیریت، پژوهشتتگری، نویستتندگی، فروشتتندگی و ... اشتتاره 

زمندند همچنین هایی نیاز دارد که می توانند به شتتکل فردی قابل هدایت و اجرا باشتتند، به آموزش و نظارت کمی نیاویژگی

 .وابسته نیستندبه زمان و مکان خاصی 

 نیروی کار فناوری کیست؟ -3-10

مهمترین رکن  جوامع اطالعاتی مبتنی بر عصر دانایی و دانش است. لذا نیروی انسانی به عنوان سرچشمه مغزافزاری

شاره شد فناوری اطالعات موجب تحوالت شغلی در جامعه خوا هد شد چنین جوامعی محسوب می شوند. همچنانکه قبال ا

شا به گونه ای شود. بی گمان اجرای موفق چنین م شغلی جدید ایجاد می  غلی از که برخی از مشاغل حذف و فرصت های 

 .عهده افرادی بر می آید که از دانش و مهارت الزم در زمینه فناوری برخودرار باشند

ها یا کمبودهای گنانیروی کار فناوری به مشاغلی باز می گردد که در توسعه فناوری اطالعات مهم بوده و در مرکز تن

 . قرار دارند IT مهارتی

 مشاغل مرتبط با فناوری اطالعات -3-10-1

ست که در رابطه نزدیک با شامل چندین حرفه ا شاغل  آمده زیر  ولقراردارند. برخی از این حرفه ها در جد IT این م

 :است که براساس طبقه بندی استاندارد وزارت تجارت آمریکا می باشد
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 رت مورد نیاز نیروی کار فناوری اطالعاتمها -3-10-2

س IT نیروی کار شد تا از عهده وظایف خود برآید که می توان به  سیم نیازمند دانش و مهارت متنوع می با ه گروه تق

 .نمود. البته سهم هر یک از گروه ها در مشاغل مختلف متفاوت می باشد

 دانش فنی درباره فناوری اطالعات - 1

 تجاری )تشخیص هزینه ها ، زمانبندی و بودجه،( دانش صنعتی و - 2

 (مهارت های ارتباطی و سازماندهی )مهارت الزم برای کار تیمی - 3

 نقش دولت در توسعه فناوری اطالعات -3-11

دولت ها می توانند به عنوان متولیان اصلی اقتصاد، نقش بسزایی در سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات و نقش 

تغال کشتتتور داشتتتته باشتتتند. همچنین با تصتتتحیح نظام آموزش و ورود مباحث فناوری اطالعات در مدارس و آن بر اشتتت

تاثیرگذاری در برنامه های آموزش و پرورش می تواند موثر باشتد. همچنین می تواند با ایجاد کارگروهای تحقیقاتی و آشتنا 
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ش سعه فناوری که منجر به ا شود، فناوری را به بخش های مختلف جامعه کردن نقاط محروم و دورافتاده به تو تغالزایی می 

 .گسترش دهند

 :نتیجه گیری و راهکارهای پیشنهادی -3-12

به اینکه  پیشتتترفت تکنولوژی اطالعات در جهان امروزه زمینه های کاری فراوانی را فراهم آورده استتتت. با توجه

کار کنند و  ن می خواهند وقت زیادی را خارج از ادارهتکنولوژی اطالعات باعث انعطاف پذیری کارها می شتتتود و کارکنا

شتغا شود. لذا چنانچه هدف ایجاد ا ساس می  شتری اح سطح بی شود، پس نیاز به آموزش در  صی تر می  ص ل در کارها تخ

شجویان در حوزه فناوری اطالعات و ارتقاء کیفی شد یکی از راهکارها می تواند افزایش تعداد دان شور با شگاه  ک ها سطح دان

 .باشد تا بتوان نیروی آماده ورود به بازار کار را با تکنولوژی های جدید آموزش داد

صم سی و ت شور مورد برر شتغال این موارد در ک شتر فناوری اطالعات در ا شود برای نقش بی شنهاد می  یم گیری پی

 .قرار گیرد

 IT ت گنجاندن واحدهای درسی آشنایی با سیستم های اطالع رسانی و

 ای جدیدمه ریزی مدون در کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها برای آشنایی بیشتر کارکنان با فناوری هت برنا

 ت ایجاد استانداردهای ملی آموزش برای تکنولوژی اطالعات

 در سطح جامعه IT ت بسترسازی فکری و فرهنگی برای پذیرش

 در حوزه فناوری اطالعات ت سرمایه گذاری برای افزایش منابع متعدد و نرم افزارهای آموزشی

 ندت قانون گذاری برای ارائه تسهیالت به اشخاصی که از فضای مجازی برای کسب در آمد استفاده می کن
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 یکبه دولت الکترون یپورتال دروازه ا -4

صطالح دولت الکترون شبکه ا یبه معنا یکی،ا سازمانها ینترنتکاربرد  سط  و اطالعات  جهت ارائه خدمات یدولت یتو

سا شرکتها و  ست.  یدولت یسازمانها یربه مردم،  ست که کل ینا یکیدولت الکترون یایاز مزا یکیا شرکت شهرون یها دان، 

سا یک یقسازد تا از طر یو کارمندان دولت را قادر م یدولت یسازمان ها یرسا ی،تجار یها شبکه  یتوب  و  ینترنتادر 

س یمات دولتبه اطالعات و خد یو زمان یمکان یها یتبدون محدود ستر شته برقرار یداپ ید نه ارتباط هرگو یکنند. در گذ

بود. با  ذیرپ امکان یاداره دولت یکتنها با حضتور دو طرف در  یبا مؤستستات دولت یادار یرانمد یاشتهروندان و  ینب یکار

ر خط ب بصتتورت را یخدمات و اطالعات دولت یتوانندارتباطات و اطالعات شتتهروندان م یها یو گستتترش فن آور یشتترفتپ

 .یندنما یافتدر

 و نقش آن پورتال -4-1

ورود به  یه شروع و در اصطالح درواز یاست که به عنوان نقطه  یتیوب سا " پورتال"، یاپد یکیو یفاساس تعر بر

 است. ینترانتا یاو  ینترنتمنابع در ا یرسا

سا یکبه عنوان  پورتالدولت ها ،  در صل یتوب  شهروندان  یم یا شد که  لت ارائه که دو یحق انتخاب از خدماتبا

خدمات  "ان شود و عنو یدولت خود متصل م پورتالشهروند به  یککه  یباشند. به عنوان مثال هنگام یدهد را دارا م یم

کند  یداپ یتمام خدمات موجود دسترس یستتواند به ل یم لیکک یکو با  یدنما یرا مشاهده م "بر خط  بصورتشهروندان 

 باشند. یانجام خدمت م یسازمان متول یابداند کدام اداره و  ینکه.بدون ا

 یناشد.به اب یم یبه تمام اطالعات و خدمات دولت یآسان و دسترس یاستفاده  یفراهم آورنده  پورتال یکواقع  در

 شود. یم یدهد پورتال یاستفاده از فناور یدر دولت ها برا یعلت رشد قابل مالحظه ا

 پورتال یراه انداز اهداف -4-2

 بطور کلی می توان اهداف راه اندازی پورتال را این موارد ذکر کرد:

 دارند یازن یکه در مورد خدمات دولت یآسان شهروندان به اطالعات دسترسی 

 یتوب سا یک یقاز طر یاز داده ها و اطالعات دولت یبه منابع مختلف دسترسی 

 یاطالعات و یو استفاده از منابع مختلف داده ا یستمبه منظور ورود به س یبار وارد کردن اطالعات شخص یک 

 دانشهرون یمساع یکو تشر یازاطالعات مورد ن یافتنکاربران جهت  ی[ برا1[]1اجتماع برخط] یک ایجاد 

 .یدنما یو داده ها م یکاربرد یمردم ، برنامه ها ینتعامل ب یدر برقرار یسع پورتال یک

 که در حال حاضر وجود دارند. ییها یتوب سا ینکدادن و گذاشتن ل انتشار :اطالعاتی

 یستمس یکبا  تراکنش :تراکنشی

 دارد. یستمچند س یکپارچگیبه  یازکه ن یتراکنش :یکپارچه تراکنشی
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تراکنش و تعامل  یااجر ییتوانا یدولت پورتالباشند ، صدها  یم یاز نوع اطالعات یدولت پورتالهزاران  یاسراسر دن در

ستمس یکبا  شند ول یرا دارا م یدپارتمان دولت یک یاو  ی س یبا وجود دارند که  یدولت یها پورتالاز  یکم یارتنها تعداد ب

 دپارتمان را دارند. ینچند یاو  یستمس ینتعامل و تراکنش با چند ییتوانا

 یدولت پورتال یک خصوصیات -4-3

 یم یشپسؤال  یناست ، ا یخصوص یهابر بخش  یرگذارکننده و تاُث یتنقش هدا یکنقش دولت  ینکهتوجه به ا با

کند.در  یم یو شخص یتجار یها پورتالبا  یچه تفاوت یدولت یها پورتال یساز یادهو پ یدولت در طراح یکه استراتژ یدآ

 آمده است : یدولت پورتال یک یاتخصوص یرز

 نفعان مختلف یذ ت

 یهمگان یدسترس ت

 یاسکاربرد و مق ت

 یتو امن یشخص یمحر ت

 موجود یها یسو استفاده از سرو یکبار یشدن فقط برا یستموارد س ت

 موجود متفاوت یها یستمس ت

 کاربران یاستفاده و راحت یتقابل ت

 نفعان مختلف ذی -4-3-1

س یدبا یکدولت الکترون پورتال شش قرار دهد اعم ا یاییمختلف جغراف یها یبند یمتق شور را تحت پو شهرها، ک ز 

رمندان دولت مختلف شهروندان ، کسب و کار ، کا یبر اساس گروه ها پورتال یشور . بخش هاشهرستان ها ، استان ها و ک

س ستر ضو یقابل د شد. ع ضو یدگروه نبا یکدر  یتبا اربر که به ک یکشود به عنوان مثال  یگرد یدر گرو ه ها یتمانع از ع

ستمس شرکت  یکعامل  یرکودک و مد یکالد دهنده ، و یدهنده ، رأ یاتمال ینقش ها یتواند دارا یشود م یوارد م ی

 هد.مختلف انجام د ینقش ها یمتفاوت را برا یرا داشته باشد که تراکنش ها ییتوانا ینا یدبا یستمباشد و س

 یهمگان دسترسی -4-3-2

کنند.  یاب مرا انتخ پورتالکاربران هستتتتند که استتتتفاده از  ینرا ندارد بلکه ا پورتالحق انتخاب کاربران  دولت

س یددولت با ینبرابنا ستر شبکه هایدهمگان را فراهم نما یتا آنجا که امکان دارد د سترش  همتر از همه مو  یارتباط ی. گ

 .داشته باشند پورتالبه  یکسانی یمختلف حق دسترس دتا افرا یرددر دستور کار دولت قرار گ یدبا ینترنتا

 اول کشور باشد.متد یزبان ها ینسخه ها یدارا یدبا یدولت پورتال یک همچنین

 یاسو مق کاربرد -4-3-3

 پورتال یک یباشتتند. اما برا یو تعداد کاربران مشتتخص م ینیب یشستتازمان حجم انتقال اطالعات ، قابل پ یک در

را انجام دهند.  یعیوستتت یها یتبتواند حجم فعال یدبا یدولت پورتال یک. یمرا انجام ده ینیب یشپ ینا یمتوان ینم یدولت
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 یشترماه ب 6، در مدت  یکاآمر یها یالتاز ا یکی، مربوط به  یدولت پورتال یک یها یکانجام شده تعداد کل یقاتطبق تحق

 بوده است. Amazon.com یتسا یها یکاز تعداد کل

 یتو امن یشخص حریم -4-3-4

شته م ینب اطالعات شتراک گذا  یبرا هستند و یکه خصوص یشود .اطالعات یشهروندان ، کسب و کار و دولت به ا

هوشمند ، رمز  یشبکه ها یباشد. طراح یباال م یتداشتن امن یدولت پورتال یک ی یهدارند. اساس و پا ییباال یتافراد اهم

 یدنما یمجاز و هک شدن م یرغ های یاز دسترس یریآتش که کمک به جلوگ یها یواره، د ینگار

 موجود یها یسو استفاده از سرو یکبار یشدن فقط برا یستمس وارد -4-3-5

 ینا یدبا یولتد پورتال یکباشتتد .  یرمز م یو کلمه  یاستتتفاده از نام کاربر یدولت یها پورتالا ز نقاط قوت  یکی

سازمان ها ییتوانا شد که با  شته با ش یاییجغراف یمختلف که در مکان ها یرا دا ستند ، تراکنش دا شد. زمختلف ه  یرته با

 یاده، پ مییقد یمختلف و پلت فرم ها یکاربرد ی، برنامه ها انهچندگ یها میستتتاز ستت یبانیپشتتت ییتوانا یدستتاخت ها با

،  یالته تشتتکتوجه ب یازمندامر ن ینبه ظاهر مختلف از داده ها را داشتتته باشتتند. ا یفو تعار یتیمتفاوت امن یها یستتاز

 موجود است. یها ی، فرهن  و فناور یندهافرا

 موجود متفاوت یها سیستم -4-3-6

گن را ناهم یطمح یکباشند که  یدولت م یدر ساختار ها یمیقد یها یستماز نکات قابل بحث وجود س یگرد یکی

ست . مسئله  س یبه وجود آورده ا سا ست که دولت ها با صرف هز ینشود ا یکه مطرح م یا س ینها را  ییاه یستمو زمان 

س پورتالبه تعامل با  یازکرده اند که ن یساز یادهپ ستمس نیاز ا یریادارند و ب ستند. بانا یدجد یها با فناور ی  یدسازگار ه

ص ستفاده از ا یتوجه خا ستمس ینبه ا سطه  ی ض پورتال[ 2[]2کاربر] یها گردد و وا ستمس یناز ا یبا بع منابع داده  وها  ی

 گردد. یکپارچه

 کاربران یاستفاده و راحت قابلیت -4-3-7

.هنگام استتتفاده  یانجامدمجدد ب یباشتتد که به مراجعه  یگونه ابه  یدبا پورتالافراد در استتتفاده از  یتجربه  اولین

ساعات  یال و در همه سرعت با یدارا یدبا پورتال یسمببرند. س یپ پورتالبه کارا بودن و جامع بودن و مؤثر بودن  یدافراد با

 شبانه روز قابل دسترس باشد.

 یرانها در ا پورتال وضعیت -4-4

. اکثر یستتتتقابل انجام ن یرانا یدولت یتهایوب ستتتا یقاخت در حال حاضتتتر از طرپرد یاو  یخدمات دولت یچگونه

 ینکل یاز آنها دارا یتابعه خود هستند و تنها برخ یبه سازمانها و شرکتها یارتباط ینکفاقد ل یموجود حت یدولت یتهایسا

ش یارتباط سازمانها و  یبا بخ ستند. ه عهمجمو یرز یشرکتها یااز  ستاندارد یچخود ه سا یبرا یا موجود وجود  یتهایوب 

 یفارستت یفونتها ی،گوناگون دولت یتهایمشتتاهده ستتا یشتتوند برا یبه عنوان مثال کاربران مجبور م یبترت ینندارد و بد

 یم یانپا irموجود با پستتوند . یدولت یتهایوب ستتا یناز ا ی. آدرس برخیندو نصتتب نما Download ینترنترا از ا یمختلف
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 یانستتجام و هماهنگ یچگونه! هیشتتوندختم م org  ،.net  ،.comچون . یگرید یبا پستتوندها یگرد یرخکه ب یدرحال یابد،

سها یبرا یانتخاب یواژه ها یانم سا یاو  ینترنتیا یآدر ضوعات موجود در وب  شاهده نم یتهاظاهر مطالب و مو شود.  یم

که در  یاز موارد یکیشود. یم یدهموضوع د ینا زیها ن یتسا ی، در طراح دولتی یها یتسا یدر اسام یعالوه بر ناهماهنگ

 یستمس یررغم تفاوت در ز یباشد که عل یم پورتالصفحات  یکنواختیانسجام و  یردمورد توجه قرار گ یدبا پورتال یطراح

 یتکه متأسفانه اکثر سا باشد یدولت م پورتال یبه روز رسان یگرباشد.مسئله د یم یکسانمورد استفاده ، ساختار صفحات 

 یمشابه ینسبت به بررس یدولت یو حجم اطالعات ارائه شده توسط دستگاه ها یفیتهرچند ک یستند،به روز ن یدولت یها

شکل قابل مالحظه ا ست به  سال قبل انجام گرفته ا سو ینوع خدمات یچاما هنوز ه یافته،بهبود  یکه در  سات  یاز  س مؤ

 شود. ینم هبصورت بر خط ارائ یدولت

 رییگ نتیجه -4-5

صل در دولت الکترون یککه به عنوان  آنچه س یمطرح م یکا ستر سان به اطالعات و خدمات یشود، د ست یآ که  ا

 یشتتهروندان م شتتود، یو راه انداز یطراح یبه درستتت یکیدهند. اگر دولت الکترون یارائه م یدولت یاداره ها و ستتازمان ها

 یاست دسترس یازشانکه مورد ن یسته از خدمات و اطالعات دولتشده و به آن د ینترنتیا یتسا یکوارد  یتوانند به راحت

 کنند. یداپ

خود را  یارک یازمندیهایاز ن یاریبستتت یکی،الکترون یپرکردن فرمها یق،طر یناز ا یتوانندم یتجار یرانمد همچنین

نجام دهند. با ا ینترنتا یقها را از طر ینهو پرداخت هز یافتقادر خواهند شتتد در یبرآورده کنند و مردم و مستتؤوالن دولت

شتن  شیدامور را تحقق  ینتوان ا یم یمل پورتال یکدا سبخ شده در ا ی. با توجه به برر سف یرانانجام   یرانانه دولت ا، متأ

ص یم یمل پورتالفاقد  صو شد که خ شد .وجود چن یدولت پورتال یک یاتبا قابل انکار  یرضرورت غ یک یپورتال ینرا دارا با

در  یدولت یاه ازماناز اداره ها و ستت یبتواند اطالعات جامع و کامل یاتیستتطح عمل ینتر ییندرپا یحتکه  یپورتالاستتت .

 وطنان قرار دهد.هم یاراخت

 

  



 

 

 16صفحه:  
 telegram.me/shmohtashamiکانال:  shmohtashami.blog.irوبالگ: 

 آشنایی با سایت تبیان -5

 یاسالم یغاتبه سازمان تبل یان وابستهتب یو اطالع رسان یبا موسسه فرهنگ ییآشنا -5-1

ستا در سال یبه اهداف متعال یلن یرا سالم یم و تحقق ارزش هاا سال یانقالب ا  یسصاب رئو متعاقب انت 80، در 

سالم یغاتسازمان تبل یدجد سلمیا سالم والم س ین، حجه اال ش یمهد یددکتر  عظم ممقام  یرهنمودها یبر مبنا یخامو

 یاسالم یغاتتبل به اهداف سازمان یابیو دست یفوظا ایروز جهت اجر یاستفاده از فناور ینةدر زم یدیجد یکردرو یرهبر

در (  ICT)  طالعاتارتباطات و ا یکه ارتقاء روز افزون فناور یقابل توجه یراتستتازمان دنبال شتتد و با توجه به تاث یندر ا

سبات اجتماع یدگرگون سالها یمنا سعة دانش و فرهن  در  ست یفاا یراخ یو تو صمنموده ا شد که  یم، ت سةؤمبر آن   س

صل یزةگردد. انگ یسقولة مهم تاسم ینپرداختن به ا یبرا یمستقل ستوار ا ینا یةبر پا یاسالم یغاتسازمان تبل یا ستدالل ا

 یبنابر م یافتهشتتکل  یندیدر فرآ یدشتتود با یغکه قرار استتت تبل یو مذهب ینیمطالب و موضتتوعات د یاستتت که محتوا

صوص جوانان و  ینمخاطب یلبرخوردار بوده و تما یشتریب یتهایروز ارائه گردد تا از جذاب یتکنولوژ وجوانان را به آن نبه خ

 دهد. یشمحتوا افزا

 سایت تبیان -5-2

سة فرهنگ با س سالت فوق مؤ سان یدرک ر ، اطالعات ات وارتباط یفناور ینةدر زم یتبا هدف فعال یانتب یو اطالع ر

 :اشدب یم یرشرح زبه مهمترین و معروف ترین بخش آن یعنی پایگاه اطالع رسانی )سایت( تبیان که  یدهگرد یجادا

خود را  ییتهافعال یرز یو در بخشتتتها یجادا 1381 یراول ت یخاز تار http://www.tebyan.netآدرس  به یگاهپا ینا

 دهد: یو گسترش م یهارا

 :یشهو اند یند بخش -5-2-1

مدان بزرگ گیری از کارشناسان این عرصه و یاری جستن از حاصل عمر دانشتبیان با بهره« دین و اندیشه» سرویس

 ما را رسالت دارد.ی علم و عمل، تکاپویی برای بالندگی شآستانه

شه این شه گو ضوعات متنوع و جذاب، مهمانانش را با گو ست تا با مطالب و مو شنا و درگاه بر آن ا شه آ ی رواق اندی

 ی پر سوال و پر نیازشان کند.ای به کام سینهمأنوس سازد، و جرعه

ی فعالیتهای این های رفیع انستتانیت استتت که دو محور استتاستتی و خمیر مایهعروج به قلهو اهل بیت دو بال  قرآن

 دهد.بخش را تشکیل می

 در منوی دین و اندیشه خواهید یافت: آنچه

ست که عالوه بر ارائهقرآن: این ق -1 مقاالت زیبا و  سمت خود پایگاهی جامع، تخصصی و جذاب درباره قرآن کریم ا

ست. همچنین در این قسمت ی ارزشمندی از گنجینهدارای مجموعهخواندنی قرآنی،  صوتی از تالوتهای مشهور دنیا ا های 

 سی خواهید داشت.ها و تفاسیر گوناگون قرآن نیز دسترشما به ترجمه

 پردازد.هج البالغه: این قسمت به نمایش این کتاب شریف مین -2

 راه ترجمه آن.صحیفه سجادیه: ارائه این کتاب ارزشمند به هم -3
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 هل بیت: این قسمت به تفکیک چهارده معصوم، به عترت اهل بیت علیهم السالم پرداخته است.ا -4

 ای خواندنی از احادیث اهل بیت علیهم السالمدیث: مجموعهح -5

 ای کامل از رسائل همه مراجع معظم تقلید.حکام: مجموعها -6

 ان و....زیارت: شامل کتاب شریف مفاتیح الجن دعا و -7

 : بانک موضوعی حدیثهمیزان الحکم -8

 لسفه و کالم: شامل دو قسمت مجزا در این دو موضوعف -9

 ی: حاوی نصایح اخالقی و سیره عملی بزرگان و مجموعه مقاالت اخالقی و نیز حکایتهای آموزنده.اخالق اسالم -10

 لبوم تصاویر: بانکی از آلبومهای زیبا از اماکن مقدسهآ -11

 کند.تقویم تاریخ: روزشماری که ما را از وقایع ایام مطلع می -12

 زرگان: مکانی برای آشنایی شما با مردان میدان دین.ب -13

ت مهدویت، اشتتتعار و رستتتاند که شتتتامل مقاالای که شتتتما را به آستتتتان جانان میار: عرصتتتهدر انتظار ی -14

 هاست.مناجاتنامه

 های مختلف.زشمند در زمینهاز مقاالت ار مقاالت: بانک عظیمی -15

 ماز: قسمتی مستقل برای ستون دین که حاوی مطالب ارزشمند در آن باره است.ن -16

 ای به سوی مردان خداگونه.استان انبیا: دریچهد -17

 ش و پاسخ: درگاهی به دریای سواالت شماپرس -18

ضرت ختمی مرتبت کپ -19 صی برای دلیل خلقت، ح صا شی اخت شهای مختلف، جامع و یامبر اکرم: بخ ه دارای بخ

 خواندنی است.

 یدانش و فناور بخش -5-2-2

ست تبمخاطبان دانش یازمورد ن یمحتوا ینجهت تام یانتب یتسا یدانش و فناور بخش  1386 یورهرشدر  یاندو

ون توجه وبالگها ه کانرفته رفته ب یتمختلف سا یبخش ها یاندر م یچهارم یگاهدر جا یدیبخش با بازد ینشد. ا یاندازراه

سا س یها یتو وب س یلتبد کنندیم لیتفعا یعلم و فناور یطهزبان که در ح یفار ست. ب در  یدیلب تولاز مطا یاریشده ا

 یگرد یاطالع رسان هاییگاه( در پایو نانوفناور یفناور یریتنجوم، مد یها)خصوصا در قسمت یانتب یبخش دانش و فناور

و مورد توجه کاربران  یدپر بازد یهااز بخش یزاطالعات و درخواست مقاله ن یمانند فناور ییها . بخشیافتندبارها باز انتشار 

 مقاالت مورد توجه( بوده است.  یدر بعض یدبازد 22000بار و تا  6000فراتراز  یمتوسط ید)با بازد

سمت یدانش و فناور بخش اد فعال در راکز و افرم یعکس هفته و معرف ی،مختلف مقاالت، اخبار فناور یهاشامل ق

اطالعات و  یرفناو ی،فناور یستتتتز ی،نانوفناور یبخش ها یرکه در ز باشتتتدیدر کشتتتور م یشتتترفتهپ هاییفناور ینهزم

 .پردازدیم یدیتول نو و یحابه ارائه مطالب ترج یفناور یریتو علوم مد یاهسته یهوافضا، فناور یارتباطات، علوم و فناور

 عبارتند از: بخش ینمختلف ا یبخش ها
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سمت ها یوتربخش مجله کامپ -1 شهمچون مقاال یمختلف یکه خود به ق س یروسو ی،ت آموز سخت افزار،  ی،شنا

شنا یطراح شبکه و امن ییوب، آ س یتبا برنامه ها و  شا یم یمتق ست که ا یانگردد.  شته ینذکر ا سمت در گذ با عنوان  ق

 بود. یقابل دسترس یتدر سا یوترمجله کامپ

صدبخش ن -2 سمت نجوم ر س یزیکنجوم، اختر ف یختار ی،جوم که به چهار ق س یا یارهو نجوم   یدهگرد یبند یمتق

 است.

شترکه ب یبخش نانوفناور -3 سع ینادارد و در  یهتک یدیبه مطالب تول ی شنا یبخش   ینبا ا ینعموم مخاطب ییبر آ

 شود. یهن تکآ یهاول یممفاه یشده تا آنجا که ممکن است رو یتا سع ینرواست، از ا یدو البته جد یاتیروز و ح یفناور

شامل دو بخش نظام -4 ضا  سع ینظام یرو غ یبخش هواف ست و  ست تا با توجه به ن یا مخاطب اطالعات  یازبر آن ا

 .یردعموم قرار گ یارعلم در اخت یندر مورد ا یدیمف

 یو علوم پزشک یفناور یستبخش ز -5

را به خود اختصاص داده است و عالوه  یادیز ینبوده و مخاطب یتسا یدجد یبخش ها که از یبخش اخبار فناور-6

 روز در آن استفاده شود. یشده تا به طور برابر از اخبار علم یبر آن سع

 شود. یبه کار گرفته م یبخش دانش و فناور یشش همه جانبه علمپو یبرا یبخش گوناگون به عنوان کمک -7

ستادر ر یزبخش ن ینشده که ا یرا انداز یه به تازگک یانتب یکبخش روبات -8 سان یا ش یاهداف اطالع ر  یو آموز

 شده است. یجادرشته در جامعه ا ینعالقه مندان ا یبرا یانتب

 پردازد. یروز جهان م ینظام یه فناوربمسائل مربوط  یکه به معرف ینظام یبخش علوم و فناور -9

 یرمشاهو  یها، مراکز علم یتسا یبخش معرف -10

ستا ISIمقاالت  یافتبخش در -11 شده و در  یجادحققان کشور او م یانبه دانشجو یعلم یخدمت رسان یکه در را

 نند.ک یافتدر science direct یعلم یتاز سا یمجان بصورتخود را  یازتوانند مقاالت مورد ن یآن افراد مختلف م

 یگخانواده و زند بخش -5-2-3

 یادز یلبه دل که فرهن  ها یادیز یرو مدرن امروز ومشتتکالت وتبعات آن و تاث ینیماشتت اییدر دن یتوجه به زندگ با

سا سیسرو یدهم دارند، با یبر رو یارتباط جمع یلشدن و شد تا آن ها سالم و جامع در کنار خانواده ها ب ییبا محتوا ی ا

اطبش هستند خانواده،مخ یک یه تمام اعضااست ک ی، بخشیو زندگ وادهبتوانند از مطالب سودمند آن بهره برند. بخش خان

اگر آن اصالح وجامعه است  یموضوعات مرتبط با خانواده محتوا دارد. همانطور که خانواده رکن و بخش اصل ی یهکل یو برا

 یستتتفاده ا یبرا یرز یشتتده و در منوها یدجامع ومانع تول ییمنظور محتوا یناصتتالح خواهد شتتد به هم یزشتتود، جامعه ن

 گذاشته شده است. یشن به نماکاربرا

الت و کودک،ارتباطات او مشتتک یتچون ترب یموضتتوعات یهستتتند و درباره  ینمنو مخاطب ما والد یندر ا :کودک

 .یمگذار یم یارشانخانواده ها را در اخت یازغلط، ترس ها و... اطالعات مورد ن یعادت ها

 یتیترب یها هنکت بلوغ، ی،ن،مشکالت و انحرافات نوجواننوجوا یچون روان شناس یکه با طرح مسائل :جوان و جواننو

 را. او یو هم خانواده  یراستهم مخاطب نوجوان را پذ یو ارتباطات نوجوان
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شود و  یروع مشانتخاب همسر مناسب  یبخش از قبل از ازدواج و کمک به جوانان برا ینو خانواده: مقاالت ا ازدواج

 ینارتباط خوب ب یک یریشتتتکل گ یزن ومرد وچگونگ یدازد وروان شتتتناستتتپر یاز آن به روابط زن وشتتتوهر م یبخشتتت

 گردد. یبر م یمنو هم به قانون در روابط خانواده گ یناز مقاالت ا یهمسران.بخش

ناسب با ارتباط م چون کنترل خشم، یکند و مسائل یبهتر کمک م یاست که به داشتن زندگ ی: شامل مقاالتزندگی

 کند. یرا مطرح م ینچن ینا یو مطالب یگران،آرامش،موفقیت،شادید

 اشتغال. پردازد مانند حجاب، یاست که به مسائل زنان م ییمنو :یشرق بانوی

 یرنواده را تحت تاثخا یانتواند بن یرا که م ییها یبآس به روز به مسائل اجتماع، یمنو با نگاه ینمقاالت ا ها: آسیب

 کند. یقرار دهد را بحث م

 یکاردست وآموزش  ینمناسب و همچن یونو دکوراس یدمانبهتر و چ یکمک به خانه دار یبرا یمقاالت در خانه: هنر

 شود. یرا شامل م

س روان شاوره یشنا شامل م ضوعات ازدواج، ینترنتیا ی:  شو با مو شکالت زنا رفتار با  س،اعتماد به نف نوجوان، ،ییم

 باشد. یدست م ینفرزنان و از ا

 است. یمختلف روان شناس ی: شامل تست هایروان شناس تست

 یها ادیدو رو یمیتقو یاست که عمدتا بر اساس مناسبت خها ییو مصاحبه: شامل گزارش ها و مصاحبه ها گزارش

 شود. یم یهته یاجتماع

 اسم ها و کلمات است. یشامل معن :یاسام فرهن 

 بخش است. این ینمناسب مخاطب است که ییهایها و سخنرانکارگاه ها،یلمف کتاب، یمعرف خانواده: یفرهنگ سبد

 یورزش بخش -5-2-4

 یامروز سع است که از ابتدا تا به یانتب یو اطالع رسان یموسسه فرهنگ ینندهپر ب یاز بخش ها یکی یورزش بخش

ست در زم شته ا ش یو مطالب علم یپعکس، کل ی،خبر یها ینهدا سان یرانورزش ا یو آموز را  ییدمف یو جهان اطالع ر

کمک کند.  در ورزش یبوده استتت که به فرهن  ستتاز یبا مستتائل خبارا یتداشتتته باشتتد که البته اولو ین گرامکاربرا یبرا

 یتر کنار اهمکرده است و د یهته یمهم ورزش یدادهایمختلف و رو یاما یرا برا یمختلف ینامه ها یژهبخش و ینا ینهمچن

 .قرار دهد یکنندگان گرام یدبازد یاردر اخت یدادرا در خصوص آن رو یروزها و مسابقات، اطالعات جامع ینا

 :ییدفرما یمشاهده م یرآنها در ز یدتوان یاست که م یمختلف یمنوها یدارا یورزش بخش

زش از ، وریورزشتت یمنتخب و گل ها یلحظه ها یلم، فیمنتخب ورزشتت یرو جهان، تصتتاو یراناخبار ا ینآخر ارایه

 ..، شنا و.....یسبه همراه آموزش گام به گام بسکتبال، تن یشورز یو پژوهش ها یاسالم، مطالب علم یدگاهد

ص معرفی شخ شگاه ها و  ش یها یتبا ش ینامه ها یژهو یهها در ورزش بانوان، ته یدادرو ین، ارائه آخریورز به  یورز

 یمراکز ورزش ی، معرفیورزش یکاتورهایو کار یکموز یهمختلف، ته یمناسبت ها



 

 

 20صفحه:  
 telegram.me/shmohtashamiکانال:  shmohtashami.blog.irوبالگ: 

 یاستجامعه و س بخش -5-2-5

 یاستکه به دو قسمت س یاستشده است. بخش س یلتشک یمتنوع و متعدد یاز قسمتها یاستجامعه و س گروه

ازد. بخش پرد یآنها م یلهر روز به همراه تحل یاسیاخبار س ینمهمتر یشود به معرف یم یمتقس یخارج یاستو س یداخل

زرگ و رسانه ب یقدرتها یانم یچیدهو روابط پ و مطبوعات اشاره کند ینماکوشد به پشت پرده رسانه ها مانند س یرسانه م

شکاف سا یناز مهمتر یکند. بخش اجتماع برخ یها را وا شهروند یلم ش یمربوط به جامعه مانند  شهرن ش ینی،و  تغال و ا

 یرائه ما یرا در قالب گزارش اجتماع یاز مشتتکالت اجتماع یدهد و برخ یقرار م یرا مورد بررستت یستتتز یطو مح یکاریب

 یو طرحها یحالو یناز آخر یخواهد یکند. اگر م یو جهان را دنبال م یرانا یاتفاقات اقتصاد یناقتصاد مهمتر دهد. بخش

شو یحقوق شو ینبا بخش حقوق و قوان یدآگاه  شه. بخش اندیدهمراه  سفه و اند یشما را با خود به واد ی شمندانفال  یم ی

 یی. آشنایدوش یامروز ما دارد آشنا م یزندگ یرگذشت آنها براس که ییو عبرتها یشنیانبا سرگذشت پ یخبرد. در بخش تار

ص یناز مهمتر یبا برخ شوخ یردر بخش چهره ها امکانپذ یو خارج یداخل یتهایشخ ست. اگر به خنده و   یده دارعالق یا

ست نده یکاتوربخش طنز و کار صاحبه هایدرا از د ص ی. م صا شهور ا یما با چهره ها یاخت گو دنبال فترا در بخش گ یرانم

 یاختصتتاصتت یاهبارها با واژه  ید. شتتایدکتاب مراجعه کن یحتما به بخش معرف یدهستتت ی. اگر اهل مطالعه و کتابخوانیدکن

هر  یاستامعه و سگروه ج یصفحه اختصاص یتا. و نهایابیدواژه ها را در واژگان ب ینا یمعنا ید،روبرو شده باش یاسیعلوم س

 .یدآنها را در عکس هفته دنبال کن یوکه آرش یدآ یما مار شیدپرمعنا به د یهفته با عکس

 و سالمت یهتغذ بخش -5-2-6

شهر یهتغذ بخش سالمت از  سا 1381سال  یورو  ساناطالع یتدر  و  یهخش عالوه بر تهب ینشد.ا یاندازراه یانتب یر

شاوره تغذ ی،و پزشک یهتغذ ینهدر زم یمتنوع و علم یمطالب یارائه  س یزن یهدر بخش م  ینهران در زمسواالت کارب یخگوپا

 است. اییهتغذ یهاانواع پرسش

 است یرو سالمت شامل موارد ز یهبخش تغذ مطالب

 یهو کاهش وزن افراد چاق، توص یغرال یها یمرژ ی ینهدر زم یمطالب یقسمت حاو ین: ایدرمان یها یمانواع رژ -1

ب و عروق، ستتترطان، ، قلیابتمختلف )مانند د یها یماریب یبرا یندرما یمانواع رژ یزوزن افراد الغر، و ن یشافزا یبرا ییها

 ها ( است. یماریب ایرپوست و مو، گوارش، مفاصل و استخوان و س

 ی)باردار یمختلف زندگ یندوران و سن ییامه غذانبر ینهدر زم یمطالب یقسمت حاو ین: اییغذا یهاانواع برنامه -2

 معه است.و...( در جا ینمعلول ین،)مثل معتاد یژهو یورزشکاران و گروه ها(، ی، سالمندی، نوجوانی، کودکیردهیو ش

، های، ستتبزهایوه، میاتمانند لبن ییغذادخواص انواع موا ینهزمدر یمطالب یقستتمت حاو ینها: ایخواص خوراک -3

 است. ییغذامواد یرو سا ییدارو یاهانگ ،هایدنی، نوشیروغن یهاو دانه یل، آجهایچاشن ،هایهحبوبات، ادو ،ها، غالتگوشت

، هاین، پروتئهایدرات، امالح، کربوههایتامینو ی ینهدر زم یمطالب یقستتمت حاو ینبدن: ا یازمورد ن یمواد مغذ -4

 است. ییغذا یبرهایو ف هایچرب

سالم: ا یدگاهو سالمت از د یهتغذ -5 ک رمضان، ت در ماه مبارو سالم یهتغذ ی ینهدر زم یمطالب یقسمت حاو ینا

 است. یو طب اسالم ی، طب سنتیثو سالمت در قرآن و احاد یهتغذ
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، یا یهافراد ستتتالم، اخبار تغذ یهتغذ ی ینهدر زم یمطالب یقستتتمت حاو ین: ایهتغذ یها یخبرها و دانستتتتن -6

 ، تداخل غذا و دارو است.ییو بهداشت مواد غذا ینگهدار یهاروش

ها: ا یماریانواع ب -7 ، یابت، غدد، دیگوارشتتت هایییمارب ی ینهدر زم یمطالب یقستتتمت حاو نیها و درمان آن

دان، ، دهان و دنینی، ستترطان، مفاصتتل و استتتخوان، چشتتم، گوش و حلق و بی، عصتتبیقلب و عروق، تنفستت هاییماریب

و  یگاه ادرار، دستیونخ یها یماری، بیو عفون یردارواگ هاییماری، بیدززنان و کودکان، سالمت پوست و مو، ا هاییماریب

 است. هایماریب یرسا

 یژهدر حوادث و سوانح، اخبار و مقاالت و یهولا یکمک ها ی ینهدر زم یمطالب یقسمت حاو ینسالمت جامعه: ا -8

 ، داروها و خواب است.ی، بارداریات، مصرف دخانیط، بهداشت محی، ورزش و تندرستیسالمت

سمت حاو ینسالمت روح و روان: ا -9 صبان ی ینهمز در یمطالب یق ضطراب، یتآرامش و ع سترس و ا سواس، ا ، و

 و... است. یاعتماد به نفس، افسردگ

و  یک، دستتر و مربا، کیرشتتتانواع غذاها، ستتاالد و  ی ینهدر زم یمطالب یقستتمت حاو ین: اینترنتیا یآشتتپز -10

 است. یمیرژ یو غذاها یاهخوارانگ ی، غذاهایگرملل د ی، غذاهایرینیش

 یهمشاوره تغذ -11

 یهنر بخش -5-2-7

ست. اثر و کار ینشآفر هنر سان ا صور و آفر یان شکل  ینشکه از ت سان  شا یافتهان ست.   یانله در بجم یباترینز یدا

شد که، هنر نزد ا ینا یرانیهنر ا ست و بس! یرانیانبا ستا یانتب یهنر بخش ا ضا یجادا یدر را ضا یهکل یاکامل بر ییف  یاع

 را فراهم آورده است که عبارتند از: یمختلف یقسمت ها یخانواده در بخش هنر

 در سر تا سر جهان یهنر یها یوال، اخبار جشنواره ها و فستیادن یو گزارشات هنر اخبار 

 و جهان یرانا یهنر یبا هنرمندان و چهره ها مصاحبه 

 از مراکز یباز یرو جهان به همراه تصاو یرانا یموزه ها و مراکز فرهنگ معرفی 

 پردازد یم یادن یهنر یرمشاه یکه به معرف یشمار هنر روز 

 یردر بخش آلبوم تصاو یهنر یو جشنواره ها یاروز دن یها یلماز ف یدنیو د یباز تصاویر  

 یرانهنر ا یخو تار یسنت یو هنرها یتجسم ی، هنرهایبا مکاتب هنر آشنایی  

 ینمادر س یلمعوامل ف یعکس و معرف یو جهان به همراه گالر یرانروز ا یها یلمف نقد 

 یصوت یملل و....( در گالر یقی، موسیک، پاپ، کالسی) سنت یقیموس یها آلبوم 

 یدر بخش عکس هفته هنر یهنر یسوژه  یکاز  یدنیجالب و د عکسی 

 یناز نگاه دورب یراندر ا یرانا یدنیاز مراکز د ییها فیلم 

 کودک و نوجوان بخش -5-2-8

سا بخش سال  یالدمهمزمان با  یانتب یتکودک و نوجوان  س 1386مسعود امام زمان )عج( در   ین. در ایدگرد یستا

شکوفه ها و مطالب مناسب کودکان در محدوده  یسال( در منو 4-6) یبخش ؛ مطالب مناسب خردساالن در محدوده سن
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سن اننوجوان یژهکودکانه و باالخره مطالب و یسال( در منو 7-10) یسن وانان نوج یسال( در منو 11-15) یدر محدوده 

به ارائه  یهابخش استتت و دانستتتن ینبخش کودک و نوجوان با کاربران ا یانم یپل ارتباط یگردد. صتتندوق پستتت یارائه م

 پردازد. یبخش م ینا ینو متنوع مخاطب یمطالب علم

 یاتادب بخش -5-2-9

 یاتر در حوزه ادبفراد برتآثار و ا یشد و با هدف معرف یراه انداز 1387از مرداد ماه سال  یانتب یتسا یاتادب صفحه

 یها یندهتا آ یخز تارا، از شرق تا غرب، یماناز کفر تا ا یاتشروع به کار کرد. از آنجا که مقوله ادب یفارس یاتبه خصوص ادب

شا وفموهوم، از عقل تا جنون و از حر ست  شده ا سترده  ش یدتا منظومه ها گ  یها یبند رده یبرا یمطلقا علم ینتوان رو

ت تا اکثر موضوعات بر آن بوده اس یادب یمجموعه ها یرز یداد اما تالش ما در معرف یشنهادرا پ یاتدر ادب ینوع یا یموضوع

استتتاس  ینبر ا را ارائه کند. یابن حال زودیو در ع ینستتتبتا علم یو نظم یردو جهان را در بر بگ یرانا یاتمطرح در ادب

 :یمکن یم یرا معرف یاتادب یها یرمجموعهز

، نقد و یرانر کهن اجهان، نث یات، شعر و ادبیران،، شعر معاصر ایران، شعر کهن ایداستان یرغ یات، ادبیاستاند ادبیات

 شامل: یادب یها یهآرا ی،ادب یرمشاه ی،ادب یبررس

 یانب ی، معانبدیع 

 شامل: یادب انواع 

 یحماس یاتادب -1

 ییغنا یاتادب -2

 خوب یزندگ یاتادب -3

 عامه یاتادب -4

 یانواع ادب یگرد -5

ساس یش، کارگاه سرایادب قطعات ات مهم و سرودن شعر (، کارگاه نگارش )آموزش نک یبرا ی)آموزش نکات مهم و ا

 نوشتن داستان(، طنز یبرا یاساس

 هنر مردان خدا بخش -5-2-10

ستا شهادت ست، بخش هنر مردان خدا در را سا یجترو یهنر مردان خدا شهدا، در  شار افکار  س نیاتب یتو انت  یستا

ست. در ا سع ینشده ا سان یزندگ یانبه ب یمدار یبخش  شق به خدا و ائمه قدم گذ یکه در واد یمبپرداز یک شتند و به ع ا

س صود ر صد آن دار یقت. در حقیدندسرمنزل مق صت یمق سهمقا یبرا یمکن ایجاد یکه فر سه. مقای ن و آن خودما ینب یا ی

 .یما یستادها یو اکنون در چه نقطه ا یمچقدر فاصله دار آنان یها یارکه با مع ینیم. و ببییمردان خدا

 مختلف بخش هنر مردان خدا عبارتند از: یها قسمت

 .یمپرداز یم آن یدفاع مقدس و داستانها یهاتابک یخاطرات، اشعار، معرف یانبخش به ب ینفرهن  جبهه: در ا-1
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سع ینها: در ا یاتعمل-2 شرح عمل یبخش  ست که   یانساله ب 8جن   ی یخچهمقدس و تاردفاع  یها یاتشده ا

بحث . در میمپرداز یها م یاتعمل یها و مباحث استتتتراتژ یروزیها،پ یاتعمل یفها به توصتتت یاتدر مبحث عمل شتتتود.

 .یمپاسخ ده ن ج یانشروع و پا یکه به سواالت در مورد چگونگ یمدار یجن  سع ی یخچهتار

 .یمپرداز یم یاتشهادت در قرآن و روا یگاهو جا یدزلت شهمن یرسبخش به بر ینفرهن  جهاد و شهادت: در ا-3

 ین، آزادگان، جانبازان و خاطرات آنها دارد. در اشهدا ینامه  یزندگ یانبخش اختصاص به ب ینسوختگان وصال: ا-4

 .یمآنها بپرداز ینامه  یاخالق و رفتار شهدا، آزادگان و جانبازان و زندگ یانکه به ب یمبخش برآن

 است. یاسالم یت هانور و مقاوم یانراه یاردوها یاتی،بخش شامل عکس شهدا، مناطق عمل ینکس: اع یگالر-5

خوانده  یحماس یانواع نواها ینوجود است و همچنممربوط به دفاع مقدس  یربخش صوت و تصو یننوا و نما: در ا-6

 دفاع مقدس موجود است.با موضوع  یها یپبخش کل ینسال دفاع مقدس درج شده است. در ا 8شده در زمان 

سالم-7 س ین: در ایمقاومت ا سلمان د یشهدا یبخش به برر سطنقاط جه یگرم و عراق  ینان از جمله لبنان و فل

 پرداخته شده است.

 یانمشاوره تب بخش -5-2-11

ش بخ ینندچ یخود، اقدام به راه انداز یتفعال یماه ها ینمخاطبان در اول یازهایرفع ن یدر راستتتتا یانتب ستتتایت

 – یعلم یها ینهگروه در زم یرز 10گروه و  5، با 1381کار خود را از ستتال  یاننمود. بخش مشتتاوره تب ینترنتیمشتتاوره ا

روه از جمله گ یرز 57گروه و  20 یکرد و در حال حاضر دارا آغازو مشکالت ما و شما  یمذهب ی،روانشناس ی،سالمت درسی،

هنر در  ی،دبا یلی،تحص یراهنما ی،و فناور یانهرا ی،ورزش ی،مذهب ی،انشناسرو ی،سالمت ی،حقوق درسی، – یعلم یگروه ها

است  یادترک اعت و مقدسانقالب و دفاع  یاسی،خواب، س یرتعب ی،ادب یران،دب ییافزاخانه، مشکالت ما و شما، نظرات، دانش

روز و حداکثر  1ل به سواالت حداق ییود. زمان پاسخگنباشیم هاینهزماین کاربران در  یازن یمشاور پاسخگو 61از  یشکه ب

 اده است.دپرسش کاربران پاسخ  483080به  87ماه سال بهمن یانخود تا پا یتروز است. بخش مشاوره از آغاز فعال 5

 یکتجارت الکترونفروشگاه و  بخش -5-2-12

از  یهنگمحصتتوالت فر و به روز از یداطالعات مف یافتضتتمن در یدتوان یشتتما م یانتب ینترنتیبخش فروشتتگاه ا در

 ینه طورآنالبخود را  یازفروشتتگاه محصتتوالت مورد ن ینوجه از ا ینبه آستتان تر یچند رستتانه ا یجمله کتاب، نرم افزار ها

اه فراهم فروشتتتگ یندر ا یغاتکه جهت تبل یاز امکانات یدتوان یم ین. همچنیریدبگ یلنموده و درب منزل تحو یداریخر

 .ییدت و خدمات خود استفاده نمامحصوال ییشناسا یبرا یدهگرد

ه از بستتتر با هدف ارائه محصتتوالت و خدمات با استتتفاد یانتب یکیفروشتتگاه الکترون از فروشتتگاه اینترنتی: خرید

 .کند یم یتلرسانه فعا یناز امکانات ا یدجهت استفاده مف یو فرهن  ساز یآشناساز یزو ن ینترنتو شبکه ا یکیالکترون

به  یعرستت یتوان به امکان دستتترستت یکند م یخود ارائه م یانمجموعه در حال حاضتتر به مشتتتر ینکه ا یامکانات از

 مود.زمان ممکن اشاره ن ینآن در سراسر کشورو در کوتاهتر یلو تحو یدمحصوالت، ارائه سفارش در قالب سبد خر

، کتاب، یدست یعند صناتوانند محصوالت قابل عرضه خود را مان یم یتاعضا سا محصوالت در بازارچه اعضا: فروش

 کنند. یمعرف یگرانفروش به د یرا برا یضرور یرقابل استفاده و غ یکاالها یرافزار دست دوم و سا سخت
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 .یندنما رییداتوانند محصوالت ارائه شده در بازارچه اعضا را خر یم یتسا یاعضا محصوالت بازارچه اعضا: خرید

 استانها یانتب بخش -5-2-13

 یخیماکن تاراآب و هوا،  یران،و فرهن  ا یخشامل تار یبه مقاالت و مطالب یتان ها امکان دسترساس یانبخش تب در

طالعات جامع و اتوانند  یو... وجود دارد که عالقمندان م یراننقاط ا یاز اقصتتت یایی،جغراف یها یتموقع ی،و آثار باستتتتان

 عکس هفته وجود دارد.  ین،نگاه دورب از یرانا ی،شناس یرانا ی،استان یها یترا در مورد وب سا یکامل

 الكترونیك رایگانخدمات  -5-2-14

از  یدفمو  ینهستتالم جهت استتتفاده به ییفضتتا یجادا یدر راستتتا یانتب یو اطالع رستتان ی: موستتستته فرهنگاینترانت

از  یفرهنگ و یماستتال ینترنتیا یگاههایبلند مدت، اقدام به ارائه پا یهدف گذار یک ی( ط یروز ) شتتبکه جهان یتکنولوژ

متصل شده  یانتب یسراسر ینترانتا یستماستان کشور به س 28از  یشحال حاضر ب در نموده است. یگانرا ینترانتا یقطر

 باشد. یم یشروند رو به افزا یناند که ا

 : به کاربران ثبت شده در تبیان تخصیص داده می شود.پست الکترونیک رایگان

 بصتتورت یانبت میزبانی وب یق، از طریو فرهنگ یاستتالمبویژه  ینترنتیا یگاهپا 200از  یشهم اکنون ب میزبانی وب:

 تعداد به مرور زمان افزوده خواهد شد. ینعرضه شده است که بر ا یگانرا

ن و عالقمندان به : سایت تبیان با ارائه امکان عضویت، اقدام به ایجاد شرایطی برای استفاده کاربرایتدر سا عضویت

 .ینداده نماسایت نموده است. کاربران تبیان با عضویت در این سایت می توانند از خدمات ویژه ای استف خدمات مختلف

 .یندگفتگو نما یکدیگربا  یطمح ینتوانند در ا یم یتشده سا ییدچت: اعضا تا

سا یطیمطالب روزانه: مح ثبت ضا  ضوعات م یم یتکه اع مانند  یوعنتتوانند در ان مطالب مورد عالقه خود را با مو

 .یندنما یافتدر را یگرانو... با نام دلخواه خودشان ثبت کرده و نظرات د ی، هنریاسی، طنز، سیو فن آور یانهازدواج، را

سب یتاالرها یجادبا ا یانتب یتخصص ی: انجمن هایتخصص یها انجمن ستر منا مباحثه  را جهت تعامل و یگفتگو ب

 وده است.گوناگون فراهم نم یتخصص یمسائل حوزه ها یرامونتبادل نظر پ کاربران با هدف به اشتراک گذاشتن دانش و

سا ینا در شارکت کاربران  جربه در ها و کسب ت یدهو ا یعالقمند یگیریشود امکان پ یم یریتمد یتبخش که با م

 .ستا یتخصص یانجمن ها یها یتفعال یگرمحتوا از د یجمع یدتول ینددر فرا شرکت است. یسرم یکار گروه یهسا

  یتجهت استفاده کاربران سا یبه روز و کاربرد یانواع نرم افزارها ی: مرجع غندانلود

 یبرگزار م یتاو ماهانه در س یروزانه، هفتگ بصورتکه  یتوانند در مسابقات متنوع یدر مسابقات: کاربران م شرکت

خواهد شد.  به آنان اهدا یارزنده ا زیجوا یبودن پاسخ و برنده شدن در قرعه کش یحشود، شرکت نموده که در صورت صح

 را دارند.  یازسبد امت یها یدر قرعه کش تشرک یبرا یازامت یرهامکان ذخ یتضمنا اعضا سا

و  یازردن امتک یرهاعضا خود قرار داده است، ذخ یبرا یانکه تب یالتیاز تسه یکی :یازسبد امت یدر قرعه کش شرکت

 باشد. یم یدوره ا یشرکت در قرعه کش

سب امت یشده م ییدتا ضااع صورت ک ش یازتوانند در   یسفرها ینهمانند کمک هز یارزنده ا یها یالزم در قرعه ک

 ، دوچرخه و... شرکت کنند.Mp4، یجیتالید ین، دوربیانهو... (، را یه) حج واجب، حج عمره، سور یارتیز
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ضا تا اکانت رایگان اینترنت: دریافت ساعت اکیازامت 2دن توانند با دا یم یتسا یینها ییداع سه   یافتدر یگانانت را، 

 باشد. یمرکز استان فعال م 28در  یسسرو ین. در حال حاضر ایندنما

ف به پستتت مختل یرا به عنوان کارت پستتتال با مناستتبتها یباییز یرتوانند تصتتاو یکارت پستتتال: کاربران م ارستتال

 .ینددوستانشان ارسال نما یکالکترون

 ست.قابل مشاهده ا یندهروز آ 5شهرها تا  یآب و هوا ینیب یشبخش پ یندر ا وا:بینی وضعیت آب و ه پیش

ضا وبالگ شد. انتخاب ظاهر ا یآن بر عهده خود کاربر م یریتخاص که مد ییتبیان: ف  ین و مطالبصفحه، نام آ ینبا

 شود. یتوسط کاربر انجام م یردگ یکه در آن قرار م

سال صورت یتوانندم یانتب یینها ییدربران تاکا یسسرو ین: در ایازیامت یامکپ ار س ب  یازاتتفاده از امتروزانه و با ا

 ( بفرستند.موبایل یهمراه ) تمام اپراتورها یبه تلفنها یکوتاه فارس یامخود پ

سال ستمس :یاعتبار یامکپ ار سال پ ی ضا تا ینا یانتب یتسا یاعتبار یامکار دهد تا با  یم یینها ییدامکان را به اع

 شوند. بهره مند یادیز یایارسال کرده و از مزا یامکدلخواه پ بصورت یانتب یتاز سا یامک،بار ارسال پاعت یدخر

ست س یلکه تما یینها ییدبخش کاربران تا یناعتبار: در ا یدخر درخوا ستفاده از  ستمبه ا سال پ ی را  یاعتبار مکیاار

 .ینداعتبار خود را درخواست نما یزانتوانند م یدارند م

سلا ین)مشترک یامکپ دریافت سرویس ویترین ایرایران ستفاده از  سل می توانند با ا سل پیامکهای (: مشترکین ایران ن

 مناسبی را انتخاب نموده تا برایشان ارسال شود.

سانه ا دریافت صوالت چند ر شترکیمح سلا ین: م سرو یم یران ستفاده از  سلا یترینو یستوانند با ا  یها یلفا ،یران

 ارسال گردد. یشانرا انتخاب نموده تا برا یسبمنا یرسانه اچند

Help Online :سواالت خود را در زم یکاربران م شتیبانی بر خط تبیان  ستفاده از  ینهتوانند با مراجعه به محیط پ ا

 .یندنما یافتدر ینآنال بصورتمطرح نموده و پاسخ خود را  یتمختلف سا یبخش ها

بخش  ین. ایندآن را مشتتاهده نما یفارستت ی، معنینالت بصتتورتکردن کلمه توانند با وارد  یکاربران م لغت: فرهن 

 دارد. یزلغت را ن یکاز حروف  یوارد کردن قسمت یتقابل

 یخارج یزبانها بخش -5-2-15

س یانتب سایت سالم یدر حوزه ها ی،همه روزه مطالب تازه ومتنوعیعالوه بر زبان فار صاد، ینونعلوم  ی،معارف ا ،اقت

 یاردو روستت فرانستته، ی،عرب یستتی،زبان:انگل 6به  ی،انقالب استتالم ینوهمچن یرانوفرهن  ا یختار ی،جتماعاخالق، علوم ا

 دهد. یقرار م یزکاربران عز یاردراخت یاستانبول یوترک
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 یکالکترون یبانکدار -6

 یشدر جهت افزا کارکنان یبرا یعبارت استتتت از فراهم آوردن امکانات ینترنتی،ا یابرخط  یا یکالکترون یدارنکاب

 یادر سراسر دن یبانک ینو ب یاشعبه ینب یندهایفرا یندر محل شعبه و همچن یآنها در ارائه خدمات بانک ییسرعت و کارا

سخت ش یافزارو نرم یافزارو ارائه امکانات  ستفاده از آنها بتوانند بدو تریانبه م ضور ف یازن نکه با ا در بانک، در  یزیکیبه ح

 نجام دهند.ادلخواه خود را  یبانک یاتعمل ینانو با اطم یمنا یارتباط یهاکانال یقه روز از طرهر ساعت از شبان

بر شتتبکه و  یمبتن یافزارو ستتخت یافزارنرم یشتترفتهپ هاییاستتتفاده از فناور یکیالکترون یبانکدار یگرعبارت دب

 .یستبه ندر شع یمشتر یزیکیبه حضور ف ازییاست و ن یکیالکترون بصورت یتبادل منابع و اطالعات مال یمخابرات برا

بانک  یا یانکبخرده  یمثل کارها یامن به طرق یتوبستتا یکرا در  یتا معامالت اقتصتتاد دهدیاجازه م یانمشتتتر به

 ساخت و ساز انجام دهند. یهاشرکت یا یو اعتبار یموسسه مال ی،مجاز

 یفتعر -6-1

از  یانو استفاده مشتر انیبه مشتر یارائه خدمات بانک یبرا ینترنتها از ارا استفاده بانک یکالکترون یدار، بانکمولر

از  یل، برخحا ینبا ا .کندیم یفخود تعر یبانک یحستتتابها یکنترل و انجام تراکنش بر رو ی،ستتتامانده یبرا ینترنتا

لفن همراه، تلفن و ت یرنظ کیالکترون یابزارها و کانالها یرو استتتتفاده از ستتتا انددهارائه کر یتر یکل یفصتتتاحبنظران تعر

 یکالکترون یداربانک یفمشتتمول تعر یزرا ن یارتباط و انجام تراکنش بانک یجادا ی،به منظور اطالعرستتان یجیتالد یزیونتلو

 عبارتند از: یکالکترون یبانکدار یهاکانال یناند. مهمتردانسته

 یشخص هایرایانه 

 کیوسک 

 یافته یریتمد هایشبکه 

 راهثابت و هم تلفن 

 خودپرداز دستگاههای 

 فروش هایپایانه 

 یخچهتار -6-2

ست یبرا یک،الکترون پول سال  یننخ شور آمر 1918بار در  سط بانک یکادر ک ستفاده قرار امورد  فدرال رزرو یهاتو

ستور کار خود قرار دادند. ابانک ینگرفت. ا ستفاده از تلگراف در د سعه عدها ببانک ب ینها، پرداخت و انتقال وجوه را با ا ا تو

 را فراهم کرد. یکاستفاده گسترده از پول الکترون ینه، زمخودکار یموسسات تهاتر

سال  اولین ساخت دستگاه خودپرداز به  سه مخترع به نام ین. اگرددیبرم 1939تجربه  التر،  یهادستگاه که توسط 

س شد، مورد توجه بانک یمجیانجرج و  سازمانساخته  سه مخترع د ینا وجود اها قرار نگرفت. بها و  با  یگرتجربه ناموفق، 

آغاز کردند.  یدجد ی، ستتاخت دستتتگاه خودپرداز را با مفهوم1968در ستتال  یندان وتزل، تام بارنز و جرج چستتت یهانام

صول ا ینهدالر هز یلیوننمونه آنها، پنج م ینساخت اول شت. مح سال  یندر بر دا ستگاه  ینبه عنوان اول 1973پروژه در  د
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و  کردندیکار م ینآفال بصورت رداز،خودپ یهانسل از دستگاه یننصب شد. اول یویورکدر شهر نیکال پرداز در بانک کمخود

صورتپول  ص اییژهو یانفقط مشتر ین. بنابراشدیکسر نم یانخودکار از حساب مشتر ب برخوردار بودند،  یکه از اعتبار خا

 ها بودند.دستگاه ینمجاز به استفاده از ا

 یلدر اوا یکیالکترون یهارسانه یقاز راه دور از طر یبانکدار هاییسمدرن سرو یخانگ یبانکدار هاییسسرو ادیمن

ستفاده از  یندهه هشتاد بودند. در اواخر دهه هشتاد کلمه آنال شد و به ا  یشصفحه نما و ید،صفحه کل یانه،پا یکمحبوب 

به استفاده  تواندیم ینهمچن یخانگ ی. کلمه بانکدارشدیاطالق م نخط تلف یک یقاز طر یبانک یستمبه س یدسترس یبرا

اطالق  بانک یبرا ییهادستتورالعمل یلهخط تلفن به وست یقفرستتادن صتدا از طر یبرا یکوچک عدد یدصتفحه کل یکاز 

سرو سال  ینآنال هاییسشود.  شهر  یشروع به کار کردند زمان یویورکدر ن 1981در   هاییسروسکه چهار بانک بزرگ 

س یخانگ یبانکدار ستمس یلهرا به و ست تجار یلرائه کردند. به دلا (Videotex)یدئوتکس و ی  videotext یتکنولوژ یشک

 telecomرکت ش یلهبه وس videotextکه استفاده از  جایی–هرگز محبوب نشد به جز در فرانسه  یبانکدار هاییسسرو ینا

ستان  -شدیم یمال ینتام ستم که –و انگل ستفاده م prestel سی در  یخانگ ینآنال یبانکدار هاییسسرو ین. اولشدیا

س ستان به و ساز نات یلهانگل ساخت و  سال  ینگهامشرکت  س یزیر یهپا 1983در  ستمیشد.  ستفاده م ی  یهبر پا شدیکه ا

 ین. اکردیده ماستفا یزیونتم تلفن و دستگاه تلویسمتصل به س یدصفحه کل یا یانهرا یکبود و از  یسیانگل prestel یستمس

ا ممکن رو پرداخت قبوض  یصتتورتحستتابها، انتقاالت بانک ین( مشتتاهده آنالشتتدیم یدهنام ی)که ارتباط خانگ یستتتمستت

 دهکنن یافترد یاتجزئ یدستتتورالعمل نوشتتته شتتده حاو یک یدپرداخت قبوض، با یا یانجام انتقال بانک ی. براستتاختیم

شود و آنجا NBSموردنظر به  ستاده  س فر ستماطالعات وارد  شرکت یافتشود. اغلب در homelink ی گاز و  یهاکنندگان، 

دارنده حستتاب  توستتط Prestel یقبودند. اطالعات پرداخت انجام شتتده از طر یگرد یهادر بانک ییهابرق و تلفن و حستتاب

 یاتجزئ یاوح یهطالعا یکو  شودیکننده وجه فرستاده م یافتدر یبرا NBSچک توسط  یک. شودیم NBS یستموارد س

ستاده م یبرا یزپرداخت ن ساب فر سشودیدارنده ح ستم.  ستق یبعدها برا BACS ی ستق یمانتقال م ابداع و  یتپرداخ یمم

 ینترتیا یبانکدار هاییسسرو 1994بود که در اکتبر سال  یاموسسه ینفدرال استنفورد اول یاستفاده شد. موسسه اعتبار

 کرد.خود ارائه  یرا به همه اعضا

 یکالکترون یدارخدمات بانک -6-3

سه جنبه مورد توجه قرار  یکالکترون یدارخدمات بانک شتر داردرا از  سطح قادر به دربانک یانو م سه   یافتها، در 

 سه سطح عبارتند از: ینهستند. ا یکالکترون یدارخدمات بانک

سطح، بانک، اطالعات  یناست. در ا یکنالکترو یدارسطح خدمات بانک ترینییسطح ابتدا ین: ارسانیاطالع (1

 .کندیم یمعرف یخصوص یا یعموم یهاشبکه یقخود را از طر یبانک یاتمربوط به خدمات و عمل

ستمس ینامکان انجام مبادالت ب یک،الکترون یدارسطح از خدمات بانک ین: اتعاملی (2 شتر و یبانک ی را  یم

 یت و به ابزارهااس یسنت یوهاز ش یشترب یکالکترون یدارسطح در خدمات بانک ینا یسک. رآوردیفراهم م

 دارد. یازکاربران به شبکه بانک ن یکنترل دسترس یبرا یمناسب
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شی (3 شتر ین: در اتراکن ستفاده از  یسطح، م ست با ا ستمس یکقادر ا شده، فعال یتیامن ی از  یییتهاکنترل 

از  یک،الکترون یداراز خدمات بانک ستتطح ینصتتدورچک، انتقال وجه و افتتاح حستتاب را انجام دهد. ا یلقب

 برخوردار است. یسکسطح ر ینباالتر

 هایژگیو -6-4

س هاییتو قابل هایژگیو ینآنال یبانک دار هایشیوه شترک ب با  هایییژگیو یدارا یناغلب همچن یدارند ول یاریم

 :شوندیم یممشترک به چند دسته تقس هاییژگیکارکرد خاص هستند. و

 ال مثل انتقال حستتتاب به حستتتاب، پرداخت قبض، انتق یتراکنش مال یکطور مثال: انجام )به  تراکنشتتتی

 (یرهو غ یدحساب جد یک یادرخواست وام  یمی،س

o یکیو پرداخت قبوض الکترون ارائه 

o یگرد یبه حساب مشتر یاو پس انداز خود فرد  یحساب جار ینپول ب انتقال 

o یگذار یهو فروش اوراق سرما خرید 

o مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط یهااکنشو تر عملیات 

 ارتباطات توسط چک، گفتگو( ین،)مثل: صورتحساب آنال غیرتراکنشی 

o یبانک هایصورتحساب 

 سات مال مدیریت س سات مال هایییژگی: ویمو س  ییکاربران نها ینآنال یاتکه عمل دهدیاجازه م یکه به مو

 کنند. یریتخود را مد

 مدیریت ASP/Hosting :یهاتا روش دهدیوب اجازه م یاراده دهنده فضتتا یهاکه به شتترکت هاییگییژو 

 کند. یریترا مد یارتباط با موسسات مال

 هستند شامل: یتجار یمنحصر به بانکدار یکه به طور عاد هاییویژگی

 کاربر با سطوح مجوز متفاوت یناز چند پشتیبانی 

 موافقت تراکنش فرایند 

 یمیس انتقال 

 هستند شامل: ینترنتیا یمنحصر به بانکدار یبه طور عاد که هاییویژگی

 از پلت  ی. برخیصتتشتتخ یافزار حستتابدارمثل وارد کردن داده در نرم یشتتخصتت یمال یریتاز مد پشتتتیبانی

همه  دهدیاجازه م یانکه به مشتتتتر کنندیم یبانیهم پشتتتت یاز حستتتاب تجمع ینآنال یبانکدار یهافرم

جا  یکر د -است یگرشان است و چه آنها که در موسسات د مرکزی بانک رد که آنها چه–را  یشانحسابها

 و نظارت قرار دهند. یمورد بررس
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 یکالکترون یبانکدار یهاشاخه -6-5

 ینترنتیا داریبانک 

 مرتبط با آن هاییبر تلفن همراه و فناور یمبتن داریبانک 

 یتلفن داریبانک 

 بر نمابر یمبتن داریبانک 

 خودپرداز یهابر دستگاه یمبتن داریبانک 

 فروش هاییانهبر پا یمبتن داریبانک 

 یکیالکترون یهابر شعبه یمبتن داریبانک 

 کارت خوان یبر دستگاه ها یمبتن داریبانک 

 یکالکترون یداربانک یایمزا -6-6

شتر توانیرا م یکالکترون یبانکدار مزایای سات مال یاناز دو جنبه م س شتر یداد از ددمورد توجه قرار  یو مو  یانم

نام  یبانک یاتنجام عملا یمتعدد برا یهابه کانال یدر زمان و دستتترستت ییصتترفه جو ها،ینهدر هز ییبه صتترفه جو توانیم

 یانحفظ مشتتتر ی،ها در ارائه نوآورشتتهرت بانک یشو افزا یجادچون ا هایییژگیبه و توانیم یموستتستتات مال یدبرد. از د

دوده هدف، گستتتترش مح یدر بازارها یدجد یانمشتتتتر یجستتتتجو یفرصتتتت برا یجادانکها، اب یمکان ییراتتغ رغمیعل

 رقابت کامل را نام برد. یطشرا یو برقرار یتفعال یاییجغراف

 یهااند از: تمرکز بر کانالعبارت یکالکترون یبانکدار یایمزا ینترمهم Data Monitorموستتستته  یقاتتحق براستتاس

 یبانکدار ایی. البته مزایکتجارت الکترون یو استتتفاده از راهبردها یانصتتالح شتتده به مشتتترارائه خدمات ا ید،جد یعتوز

و جذب  یارنگهد یکستتتان،استتتت. رقابت  یقابل بررستتت یزمدت ن لندمدت و ب یانکوتاه مدت، م هاییدگاهاز د یکالکترون

ماه(  18از  مدت )کمتر یانستتتند. در م( هیکستتالدر کوتاه مدت )کمتر از  یکالکترون یبانکدار یایاز جمله مزا یانمشتتتر

 یان،مشتتتر یفط یتردگاطالعات، گستت یریتمختلف، مد یکانالها یستتاز یکپارچهاند از: عبارت یکالکترون یبانکدار یایمزا

شتر یتهدا سو یانم سب با و یهاکانال یبه  ازش معامالت، ارائه پرد ینهکاهش هز ها،ینهمطلوب و کاهش هز هاییژگیمنا

 هستند. یکالکترون یبلند مدت بانکدار یایاز جمله مزا یزدر آمد ن یجادبازار هدف و ا یانمشترخدمات به 

 یامزا خالصه

 .یمنبا ارتباطات ا یزیکیبدون حضور ف یخدمات بانک یافتبه در یانمشتر یامکان دسترس -1

 .یمشتر یواع حسابهاان ییراتو اعمال تغ یبانک هاییسو سرو یاتارائه عمل یبرا ینترنتاستفاده از ا -2

 .یکمتقابل الکترون تباطیار یهاکانال یقراز ط یانبه مشتر یو سنت یدجد یبانک یاتخدمات و عمل یمارائه مستق -3

 یگستره جهان -6-7

ستفاده  یاطالعات بانکدار یلو تحل یهمرکز تجز Data Monitor ) موسسه یقاتیگزارش تحق براساس در اروپا( آمار ا

 4٫5از  یسو انگل یسسوئد، سوئ یا،در هشت کشور فرانسه، آلمان، هلند، اسپان یکالکترون یبانکدار هایتمیسکنندگان از س
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درصتتد  75از  یشب 2005استتت. در ستتال  یدهرستت 2004ستتال  درنفر  یلیونم 22به حدود  1999نفر در ستتال  میلیون

حساب  یتامن( 1. کنندیاستفاده م یکیلکترونا یاز خدمات بانکدار یکیحداقل  یافتهتوسعه  یفعال در کشورها یشرکتها

 کشور هر اقتصاد یایپو و باعث رشد (3 امکان مراجعه به بانک در هر زمان ومکان (2کاربران

 یتامن -6-8

یدتا یقاز طر حفاظت کار م ینترنتیفروش ا هاییتستتتا ینتراگر چه در امن یرمز عبور تک ی  یبرا یول رودیبه 

متفاوت  یتی. اساساً دو روش امنرسدیامن به نظر نم یکشورها به اندازه کاف یدر برخ یشخص ینآنال یبانکدار هاییتفعال

 وجود دارد: ینآنال یبانکدار یبرا

 ریکباعبور  ینشان دهنده رمزها TANورود است و  یرمز عبور برا یکنشان دهنده  PINکه  PIN/TAN سیستم (1

ست که برا صرف ا ش یم ست. تراکنش ه یتو امن یاعتباربخ شTANا که  شوندیم یعتوز یگوناگون هاییوهها به 

. شتتودیفرستتتاده م آنالین یبه کاربر بانکدار یها توستتط نامه پستتتTANاز  یستتتل یککه  ینستتتا ینشمعمولتر

 ین. امیکن یدتول یتینشتتان امن یکتوستتط  یازکه آنها رو بر حستتب ن ینستتتها اTANراه استتتفاده از  ینترامن

TANسته به زمان و شده تو یدتول یها شانه، واب شانه امن یتیراز امن یکسط ن ده )که ش یرهذخ یتیواحد که در ن

که از  ییامرورگره یقاز طر PIN/TANبا  ینآنال یبانکدار والً( هستتتتند. معمشتتتودیخوانده م یعامل2 ییدیهتا

 .یستن یااضافه یبه رمزنگار یازین ینبنابرا شودیانجام م کنندیاستفاده م SSLارتباطات امن 

 یدتول یبرا یدها. کلشوندیم یاررمزنگ یطور رقمها امضا شده و بکه تمام تراکنشبر امضا  یمبتن ینآنال بانکداری (2

 شوند. یرهذخدار نوع رسانه حافظههر یا یاعتبار یکارتها یرو تواندیم یامضا و رمزنگار

 حمالت -6-8-1

معتبر است.  یهاTANاطالعات ورود و  یدندزد یکاربر برا یبفر یهامروزه بر پا ینآنال یحمالت به بانکدار بیشترین

طالعات اکاربر است تا با وارد کردن  یبفر یبرا یتسا یکحمالت ساخت صفحه مشابه  ینا یمثال شناخته شده برا یک

 یهاز ضبط کنندهاستفاده ا یار و عبو هاییتسا یپتاسکر نوشتن یندزدان قرار دهد. همچن یارخود آنها را در اخت یشخص

 یحمله به بانکدار یروش برا یک. رودیم ستتترقت اطالعات افراد به کار یبرا ییهاها( هم به عنوان راه)تروجان یبوردک

 یحتراکنش صح یشصفححه نما ینند که روک یدستکار یافزار مورد استفاده را جورکه نرم ینستبر امضا ا یمبتن ینآنال

 و یکه از گردآور FDIC یرتکنولوژیامضتتا شتتود. گزارش اخ ینتراکنش دروغ یکدر پشتتت صتتحنه،  یول را نشتتان دهد

شکوک بانک یلهایفا یتگزارش فعال یهمگردان شک یکبارماه  3ها، هر م سترا ل اییانهمورد جرائم را 536 شود،یم یلت  ی

ست. ا 30000هر کدام باعث  یانگین،کرده که به طور م شده ا ضرر  سال  یندالر   یلیونم 16به  2007رقم در چارک دوم 

ها . گزارشداشتته استت یشدرصتد افزا 150 2007چارک اول و دوم ستال  ینب اییانهاستت. تخلفات را یافته یشدالر افزا

 .ستانجام گرفته ا ینآنال یبانکدار یندر ح یدرصد موارد منبع تجاوز نامعلوم است ول 80در  یستحاک
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 متقابل اقدامات -6-8-2

مقابله با  یبرا لیجیتاد ینامهکنند. گواه یریاز تجاوز جلوگ کنندیم یوجود دارند که ستتتع یادیمتقابل ز اقدامات

ستفاده از کارتخوان روند،یبه کار م ینصفحات مشابه دروغ ها به تراکنش یستکارداز  یریجلوگ یبرا یتالش 3گروه  یهاا

س ست. برا یتنمب الینآن یبانکدار یهاافزار در انواع روشنرم یلهو ضا ا س یبر ام شانمحافظت  ستم ها، کاربران از تروجان ی

 هایمیلبه ا یوستتتیپ هاییلفا و یدانلود یافزارهااستتتفاده کنند و مراقب نرم یروسدهنده و یصتشتتخ یافزارهااز نرم یدبا

سال  شند. در  سه  2001با س شخ یراهنما FFIECمو شر کرد  (MFA) یارهچندمع یتهو یصت خر پس، تا اوا از آن ورامنت

 به حضور در محل بود. یازن 2006
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 یانتظام یرویو تبادل اطالعات( ن یدتول یفتا )فضا یسپل یمعرف -7

صوص پد یشناخت، آگاه یشدر گذر زمان، با افزا سان در خ ش یازهان ها،یدهو دانش ان سخگو ییوهو  ها، به آن ییپا

استتتت که  یاورفنّ ینکه امروزه ا ییقرار گرفت. تا جا یشتتترفتپ یحلقهبه وجود آمد و مدام در  یرفته رفته علم و فنّاور

س سان را بازتع یزندگ یهااز شؤون و جنبه یاریب و فراهم آورده است، گاه ا یبرا یزن یفراوان یایو اگر چه مزا کندیم ریفان

سان را در پ ش یان ساخته ییتا جا یده،خود ک سر یهاها و پرداختهکه  سان  شر، ان ست ب شتد صر انفجار اطّالعات را  یهگ ع

 .کشدیخود ساخته و به هر سو که اراده کند، م یراس

انتقال از عصتتر  یبشتتر و دوره یدانش و فنّاور ییطال یدوّم، دوره یو پس از جن  جهان یستتتمقرن ب یانیپا ینیمه

ش ست. توسعه یبه عصر فنّاور ینصنعت و ما  یفها و تعرآن یبتدا و توسعهر اد ینظام یها با کارکردهاشبکه یاطّالعات ا

اتّفاق  یمهن ینادر  یکدیگرو تبادل اطّالعات با  یعلم ی،پژوهشتت انشتتگاهی،امکان اتّصتتال مراکز د یجادو ا یدجد یکارکردها

 ینعموم از ا یو امکان استتفاده یجرا هایینهاطّالعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش هز یفنّاور ستازییاستت. تجارافتاده

با  یمعظ یفنّاور یننمود و امروزه ا فیبه مردم معرّ یستتتتمقرن ب یانیپا یامروز آن در دهه یرا به معنا ینترنتا ی،فنّاور

شاهخدمات هایلیونم یانه،را یلیاردهام صدها هزار  صل یراه ارتباطدهنده و  شر قرار دارد تا از مواهب و مزا یا  یایدر برابر ب

 کشد. یآن به نابود هاییبو آس هایدیخود را با پل یاآن استفاده کند  بدیلیب

یانه، مبدعان و  یمتصتتتم واطّالعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن  یبر فنّاور یمبتن یابزارها یو تمام ینترنتا را

ساده شر و  صرفاً با هدف خدمت به نوع ب سان، طرّاح یزندگ یفیتک یشو افزا یسازمخترعان آن،  امّا در شدند.  یدلو تو یان

سعاد یدولبه یبه چاقو یلعمل تبد شقاوت را هم تگشتند که  شهروند امروز دهکده آورندیمغان مزمان با هم به ارو   یو 

ها، خواسته یازها،ن یفبازتعر دیازمنانسان ن یاآ»است که سؤال بزرگ قرار داده یکانتخاب و  یکرا در برابر  یجهان یجیتالید

 «است؟ یمجاز یدبه اصطالح جد یامنافع و مضارّ خود در فض

و  یدهاتهد یم،بشر، بر جرا یماعاجت یها و شؤون زندگجنبه یبر تمام یرگذاریاطّالعات و ارتباطات ضمن تأث فنّاوری

 یشترو منافع ب یبا سهولت، اثرگذار اییانهرا یبا استفاده از ابزارها یمیقد یماز جرا یاریگذاشته است. بس یرتأث یزن هایبآس

سو ینمجرم یابر صورت م یاز  سته یو حتّ یرندگیآنان  صرفاً یدکه کامالً جد یماز جرا یگرید ید صاص به  بوده و  اخت

و مقابله  جویییاز منظر پ یساز منظر ارتکاب و در قاموس پل ینشتتکل گرفته و در قاموس مجرم یزدارند ن یمجاز یفضتتا

 اند.وارد شده

 اییانهرا یمجرا -7-1

س همزمان س یانهرا یریعه و کاربردپذبا تو ستمو  اند. اگرچه دامنه و هم به وجود آمده اییانهرا یمجرا ای،یانهرا هایی

ستفاده متفاوت بوده هایژگیوقوع جرم در هر حوزه با توجّه به و یحوزه سعت کاربرد و ا سال و و ست. از  تا  یالدیم 1960ا

هشتاد  یدهه یلهشتاد، هفتاد و اوا یدهه یهانسل اوّل که مقارن سال اند.شده ماریبرش اییانهرا یمکنون سه نسل از جرا

 ینرو ا ینبود و از ا هایانهمرتبط با را یمجرا ینداشتتت، عمده یوعدر آن زمان شتت ینترنتاستتت و چون استتتفاده از ا یالدیم

سل دوّم جراشوندیم یاد «اییانهرا یمجرا»صرفاً به  یمدسته از جرا نود  یدهه یلهشتاد تا اوا یدهه یلاز اوا اییانهرا یم. ن

شته  یانهدر را کهیننظر از اصرف« داده»نسل،  ین. در اشوندیم یرتعب« هاداده یهعل یمجرا»که به  یوستندبه وقوع پ قرار دا
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سط شد، در وا زمان با هم یزن ایهیانسوّم را سلنبود. ن یانهبر را یدیتأک یگرانتقال مورد توجّه قرار گرفت و د یها و ابزارهابا

به  ینترنتکه با گستتترش کاربرد شتتبکه و ا یمجرا ینبه وجود آمدند. ا یالدیم 1990 یدهه یلاز اوا ینترنتشتتدن ا یرفراگ

 را به خود گرفتند. «یبریسا یمجرا»وجود آمدند نام 

 اییانهرا یممبارزه با جرا  -7-2

 یادر دن نترنتیو ا یانهاستتفاده کنندگان را یشتترینکه ب ییخصتوصتاً در کشتورها یا،در دن اییانهرا یمجرا گستترش

 یمجرا گونهینمبارزه با ا و یدگیرستت یو حقوق یستتازوکار قانون یجادها به فکر اباعث شتتد تا حکومت شتتوند،یمحستتوب م

سیافتندب شر یبرا یزن المللیینب هاییون. کنوان ساعی یکت سا م شنا و  جویییدر پ یمکاره ین،جرم و مجرم ییدر روند 

ضا یبتعق سیو پل ییق سیمجرمان و تبادل دانش و اطّالعات پل ی شف علم ی شناخت و ک  یلشکت یزن یبریسا یمجرا یدر 

و در ریشفعّال پ یرهااشتتاره کرد. از کشتتو 2001بوداپستتت در ستتال  یونبه کنوانستت توانیها مآن ینترشتتدند که از مهم

س یکا،امر یمتّحده یاالتبه ا توانیم اییانهرا یمو مبارزه با جرا جویییپ سه و  ی،جنوبهکر ین،چ یه،رو ستان، هند، فران انگل

 آلمان اشاره کرد.

 در کشور« فتا» یسپل یلتشک ضرورت -7-3

ستتتفاده کنندگان از کاربران و ا یشاطّالعات و ارتباطات در کشتتور و افزا یفنّاور هاییرستتاختروزافزون ز یتوستتعه

سا ینترنتا شور یتاید یهابکهشثابت و همراه،  یهاخطوط تلفن یرنظ یو مخابرات یارتباط ی،اطّالعات یهایفنّاور یرو   یک

ست که لزوم ا یلیدال یاز جمله یاارتباطات ماهواره ی،و محلّ سعه یجادا ضا یتامن یبرقرار یبرا یسازوکار یو تو  یدر ف

 .کندیم یهرا توج یرانا یاسالم یو تبادل اطّالعات جمهور یدتول

 یک،رونتجارت الکت یک،الکترون یبانکدار یک،دولت الکترون یردر کشتتتور نظ یکخدمات الکترون یتوستتتعه همچنین

سا یکآموزش الکترون ست، ن ینخدمات از ا یرو  سیپل یجادلزوم ا یزد ص ی ّص  یمهورج یانتظام یروین یدر مجموعه یتخ

 .کندیرا آشکار م پیوندندیفضا به وقوع م ینا که در یمیو مقابله با جرا یتامن ینتأم یرا برا یرانا یاسالم

شد قارچ یگر،د یسو از ضا یدر حوزه یمجرا یگونهر شور )فتا(  یدتول یف  هاییثل کالهبردارمو تبادل اطّالعات ک

ص یمسرقت اطّالعات، تجاوز به حر ین،ها و عناوجعل داده ینترنتی،ا صو شخاص و گروه یخ سامانها  یهاها، هک و نفوذ به 

 کندیم یجابا یو فرهنگ یماعاجت ی،اقتصاد ییافتهسازمان یمجرا یو برخ قیاخال یمو جرا ینگارهرزه ینترنتی،و ا اییانهرا

 .یدفنّاورانه داشته باشد، به وجود آ یسطح باال یمبه جرا یدگیو رس جویییکه توان پ یتخصّص یسکه پل

صو یگرد یسو از شورا ایهیانرا یمقانون جرا یببا توجّه به ت سالم یدر مجلس  ضاضا یینو لزوم تع یا  یبرا ییبط ق

بادل تو  یدتول یفضتتا یسپل یلبر تشتتک یمبن یرانا یاستتالم یدولت جمهور یافتا یستتیونمصتتوّبات کم یزقانون و ن ینا

 ران،یا یاستالم یجمهور یانتظام یروین محترم یفرمانده ربه دستتور ستردا 1389ماه ستال در بهمن یسپل یناطّالعات، ا

 .یدگرد یلتشک
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 و تبادل اطّالعات یدتول یفضا یسپل یلتشک اهداف -7-4

ضا یتامن تأمین ص یدتول یف شور،  سان یهاو ارزش یملّ ینی،د یّتاز هو یانتو تبادل اطّالعات ک جامعه در فتا،  یان

ص یمحفظ حر صو ص هاییو آزاد یخ شروع،  سرار و اقتدار ملّ یانتم ضا یاز منافع، ا طّالعات، حفظ او تبادل  یدتول یدر ف

انجام  یرابخاطر آحاد شتتهروندان جامعه  یک و اعتماد و آستتودگیکشتتور در مقابل حمالت الکترون یاتیح هاییرستتاختز

از جمله  یقتدار ملّو ا یتاز حاکم یانتبه منظور صتت یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصتتاد هاییتاز جمله فعّال یامور قانون یتمام

 ت.فتاس یسپل یلاهداف تشک

 و تبادل اطّالعات یدتول یفضا یسپل ماهیت -7-5

صل ماهیت ست به ا یاتیفتا، عمل یسپل یا صورتمعنا که  ینا ص ب ّص شمند به منا یزتجه یقو از طر یکامالً تخ بع ارز

سان یروین ش ی،ان سبت به تأم یاتیبا توان عمل یزاتیو تجه یدان ضا یتامن ینخوب، ن  دیکرالعات با روو تبادل اطّ یدتول یف

 .نمایدیکشف جرم اقدام م و گیرییشپ بینی،یشپ یقاز طر یممقابله با جرا

 پلیس فتا هاییتو مأمور وظایف -7-6

حفاظت و  ی،اطّالعات یدر جامعه یاجتماع ی،اقتصتتتاد ی،علم هاییّتفعّال یو کاهش مخاطرات برا یتامن ایجاد

ضا به  ینشدن ا یلاز تبد گیرییشپ یو تبادل اطّالعات برا دیتول یاز فضا یشمراقبت و پا ی،و ملّ ینید یتاز هو یانتص ف

ها و ز تعرّض به ارزشو ممانعت ا یرقانونیغ هاییّتانجام و تحقّق فعّال یبرا یاتو عمل هایانجام هماهنگ یبرا یبستتتتر

 است.و تبادل اطّالعات ناج یدتول یفضا یسپل هاییتو مأمور یفوظا یجامعه در فتا از جمله یهنجارها

 فتا یسپل هایویژگی -7-7

ضا پلیس سته هاییژگیو یو تبادل اطّالعات ناجا دارا یدتول یف شرح ذ یاممتاز و برج ست یلبه  که  هایییژگی. وا

 :است یرانا یاسالم یجمهور یمجاز یمردم در فضا یو آرامش برا یتامن یدبخشنو

 یا،ارآمد، پوک یشتترفت،پ یفعّال، نوآورانه و به ستتو یو تبادل اطّالعات کشتتور با ستتازمان یدتول یفضتتا یتامن تامین

و اقتدار  یتاز حاکم یانتطر آحاد شهروندان جامعه و صخا یفراهم نمودن اعتماد و آسودگ یمند در راستاگو و قانونپاسخ

 است.و تبادل اطّالعات ناج یدتول یفضا یسپل اندازمچش 1404 یراندر افق ا یاسالم یهاو ارزش یملّ

 کاربران یشخص حریم حفظ  -7-8

ستا پلیس صل حفظ حر یترعا یفتا با توجه به تعهّد خود در را ص یما صو وطنان هم یرا جهت آگاه یرموارد ز یخ

 :داردیاعالم م یگرام

ستس (1  ص یمحفظ حر یا صو شدیفتا مربوط م یسپل یتساشده از وب یآورتنها به اطالعات جمع یخ  ینو ا با

 ندارد. ییتمسئول شوند،یم ینکمخاطبان به آن ل یت،ساوب ینا یقکه از طر اییهیتسادر قبال وب یسپل
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ها، نظرات و ... کامالً محرمانه درخواست ی،فتا شامل اطالعات شخص یسپل یتساشده در وب یآوراطالعات جمع (2 

 بوده و افشاء نخواهد شد.

ص (3  شخ سط مخاطبان  یشامل اطالعات یاطالعات  صاً تو شخ ست که  سمت  یهادر فرما ط ارتبا"مختلف در ق

 و ارسال شده است. یلتکم یمیلا یقاز طر یافتا و  یسپل یتساوب "یمردم

 به یزتوستتط مخاطبان را بر حستتب نوع درخواستتت شتتما هموطن عز یفتا اطالعات ارستتال یسپل یتستتاوب (4 

 .نمایدیفتا جهت انجام اقدامات الزم، ارسال م یسدر پل یربطذ یهاقسمت

اطالعات  یفاده  و کپستتوءاستتت ییر،از هرگونه تغ یریها و جلوگفتا به جهت حفظ اصتتالت داده یسپل یتستتاوب (5 

 عمل آورده است.مناسب را به یتیاقدامات امن یافتیدر

س (6  سط پگزارش ها،یاماطالعات پ یبرر صله تو سنل تأها و اخبار وا سط مراجع امن یتصالح ییدر  ینا یتیشده تو

 .پذیردیجام مان یس،پل

صله از سو یهااخبار و گزارش ها،یامپ یهکل یفتا متعهّد است هرگونه اقدام بر رو یسپل یتساوب (7  مخاطبان  یوا

 ترینیص و با کسب اجازه از عالخا یطمگر در شرا یرد؛ها، صورت پذآن یقانون یّمق یا ینوالد یرا با هماهنگ یسن قانون یرز

 .ییو قضا یمقام انتظام

 

  



 

 

 36صفحه:  
 telegram.me/shmohtashamiکانال:  shmohtashami.blog.irوبالگ: 

 تلفن همراه نکات امنیتیبرخی  -8

 استفاده کودکان از تلفن همراه یبرا یتیامن هاییهتوص -8-1

به  ینلدآموزش مناستتتب وا یلدل ینهماستتتت؛ به  یشکودکان در حال افزا یناستتتتفاده از تلفن همراه در ب امروزه

 یداتا تهدب یتواند تا حد یکودکان م یها یتاز تلفن همراه و کنترل کردن فعال یمنفرزندان خود در خصتتوص استتتفاده ا

 مقابله کند. یتیامن

ه آنها در خصوص باستفاده از تلفن هوشمند آماده بودند،  یتا هر زمان که فرزندانشان برا توصیه می شود ینوالدبه 

 الزم را ارائه دهند. یهاآموزش یریپذ یتو مسئول یمنیا

 یدکودکان را محدود کن دسترسی :1نکته 

شرکت تلفن س یهاهمراه و  ص یمعموال امکانات یارتلفن  ص یمحر یماتوص تنظرا در خ صو  یمنیا یهاو کنترل یخ

شرکتدهندیکودک ارائه م س هایییتامکان خاموش کردن قابل ینها به والد. اکثر  ستر سال پ یمانند د  یاکوتاه  یاموب، ار

 .دهندیدانلود کردن را م

سلول یهاتلفن برخی شده ی،همراه  ساخته  ستفاد یها براتلفن یناند. اخاص کودکان  سادها  یو دارا شده یطراح ه 

تماس  یهاها، و دکمهشتتماره یخصتتوصتت یمحفظ حر، یقهدق یریتمد ینترنت،محدود به ا یمانند دستتترستت هایییتقابل

 هستند. یاضطرار

 محافظت شده با کلمه عبور یهااستفاده از تلفن الزام :2نکته 

 تواندیار نه تنها مک ینمزاحمان به تلفن شود. ا یمنجر به عدم دسترس تواندیاثر انگشت م یا یعبور، کد عدد کلمه

 کمک کند. یرمجازافراد غ یها در برابر دسترسبه حفظ اطالعات و عکس تواندیکند بلکه م یریجلوگ یتماس تصادفاز 

 یدمراقب باش یدئوهاو و یرتصاو یبه اشتراک گذار هنگام: 3نکته 

 یجادباعث ا تواندیابزارها م ینکند. ا یجادرا ا ییهاها و چالشتتفرصتتت تواندیبودن م یو اجتماع یاشتتتراک گذار به

 شخاص شود.ا یمنیدر خصوص اعتبار و ا یمنجر به بروز مشکالت تواندیم یکودک شود اما از طرف یو سرگرم یتخالق

شتر صو یتهمراه قابل یهاتلفن بی شتراک گذاررا دا یربرداریعکس گرفتن و ت را در هر  یرصاوو گرفتن ت یرند و به ا

 .کنندیلحظه آسان م

شو فرزندانتان ص یمکه در خصوص حفظ حر یدکن یقرا ت شتراک گذار یگرانخود و د یخصو صا یقبل از به ا و  یروت

 تلفن همراه فکر کنند. یقاز طر هایلمف

 یبتدا به اندازه کافاز ا ینکه. ایرنداستتت اجازه بگ یلمف یا یرکه در تصتتو یاز کستت ها،یلمف یا یراز ارستتال تصتتاو قبل

ش شمند با صو یمهو سبت به ا یلمیف یا یرکه چه ت شود ن شته  شتراک گذا سارت را کنت یمبعدا بخواه ینکهبه ا  یمرل کنخ

 تر است.ساده

 یدها را محدود کن یکیشناز اپل استفاده: 4نکته 

شتراک بگذارند، ممکن است  یرا جمع آور یممکن است اطالعات شخص یکاربرد یها و برنامه ها اپلیکیشن و به ا

شما را ترغ یگانرا شند اما فرزندان  سانه یغاتشامل تبل یابه پرداخت پول کنند و  یببا شند و به ر صل  یاجتماع یهابا مت
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شند، اما ا ست برنامه ینبا ساس کارها ینبرا یند؛نگو یزیدهند چ یکه انجام م ییشما درباره کارها بهها ممکن ا وجود  ییا

 .یدانجام ده یکاربرد یدرباره برنامه ها یادگیری یقبل از دانلود برنامه برا یدتوان یدارند که شما و فرزندتان م

 ید،اربران را بخوانکو نظرات  یی،محتوا یمربوطه، رده بند یحاتتوض ید،کن یبرنامه را بررس یناز ا یافتهانتشار تصاویر

 ند.ک یم یرا جمع آور یچه اطالعات یکه برنامه کاربرد یدکن یو بررس یدکن یقدرباره توسعه دهنده برنامه تحق

ستفاده از اپل یچگونگ یدتوان یم شما شنا سط کودکان را محدود کنند؛ به نحو یکی  یاتلفن  ینکهکه قبل از ا یها تو

 .یدآن نگاه کن یماتبه تنظ ید،بده تبلت خود را به فرزندتان

 یاکه برنامه ه یدکن یمرا تنظ یکلمه عبور ید،را به آنچه که مناستتتب ستتتن کودک شتتتما استتتت محدود کن محتوا

را خاموش  یفا یخدمات داده و وا ینبخرند، همچن یزیبدون آن نتواند دانلود شوند و کودکان نتوانند بدون آن چ یکاربرد

 .یددر حالت پرواز قرار ده اتلفن ر یدتوان یم ین. همچنیدتصل نشوم ینترنتتا به ا یدکن

س یکاربرد یهامراقبت در قبال برنامه یراه برا ینحال بهتر درهمین ست و برر سط وال یکودکان ت ست. با  یندتو ا

 .یدصحبت کن یکاربرد یبرنامه ها ینو استفاده از ا یدخر ینفرزندان خود درباره قوان

 یدکودکان خود محافظت کن یخصوص یمحر از: 5ته نک

که  یرندبگ ادی یرند؛بگ یدهناد یدکن یم یافتکه از افراد ناشتتتناس در ییهاکه متن یدکن یادآوریکودکان خود  به

شماره ها صورت آنال ییچگونه  شماره تلفن خود به  سال  سدود کنند، از ار کنند، هرگز  اجتناب ینرا در تلفن همراه خود م

 ندهند. رائها یامکیود را در پاسخ به پخ یمال یا یاطالعات شخص

و  یدنکمک ک یاهرزنامه یامکپ یصدهند؛ به فرزندان خود در تشتتتخ یصرا تشتتتخ یاهرزنامه یامکپ یدبا کودکان

ضیامکنوع پ ینا یجنتا ساز یادهند یم یگانرا یایها اغلب وعده هدایامکپ ین. ایدده یحها را تو اطالعات شود یته مشما خوا

شخص یقطر ینتا از ا یدکن ییدخود را تا یکاربر شکار کن یشما اطالعات  توانند منجر یم ینهمچن یامکهاپ ینا ید؛تان را آ

 .یاورندب یینا پاتلفن همراه شما ر ییتوانند کارایناخواسته در صورتحساب تلفن همراه شما شوند و م یهاینهبه شارژ هز

 یلموبا یتیامن یداتبا تهد مقابله: 6نکته 

ست شوداز خانواده ها خوا س ه می  در  یرمجازیغ یها ینههز یاآ ینندکرده و بب یصورتحساب تلفن همراه خود را برر

را  یرا که اطالعات شتتخصتت ییها یامپ یندبه فرزندان خود بگو ین. همچنیرخ یاکنند و  یصتتورتحستتاب خود مشتتاهده م

 دهد. یرا م یگانرا یهداگر وعده ه یکند حذف کنند، حت یدرخواست م

شرکت ها باید شت که  ساب ها  یاطالعات یقانون یتوجه دا شماره ح متن  یا میلیا یقکلمات عبور را از طر یامانند 

ها  ینکل ید؛نکن یککل یزآنها ن یو رو یدپاسخ نده یدآ یم یامککه در پ ییها ینکاساس به ل ینکنند؛ برا یدرخواست نم

 رقت ببرند.سطالعات شما را به ه اببرند ک یکالهبردار یها ایترا نصب کنند و شما را به سمت س یتوانند بدافزار یم

 تلفن همراهاز هک شدن  یریجلوگ -8-2

ا برنامه را در ها هستند و روزانه ده ه یگوش ینا یکیهوشمند، اغلب افراد صاحب  یها یشدن گوش یربا فراگ امروزه

ما هم صاحب شاست، پس  ویندوز فون یا یمبین،، سiOS ید،عامل اندرو یستمس یاراشما د یلکنند. اگر موبا یآنها اجرا م

 .یدهوشمند هست یگوش یک



 

 

 38صفحه:  
 telegram.me/shmohtashamiکانال:  shmohtashami.blog.irوبالگ: 

ست دچار حمله موبایل سته ممکن ا ص یردقرار بگ یهکر یهاشما به طور ناخوا شخ ست اخود را  یو اطالعات  ز د

خود  یلاز هک شتتدن موبا یتی،مستتائل امن یبرخ یتتا با رعا شتتودبه کاربران کمک  فصتتل ستتعی می شتتود یندر ا. یدبده

 :یدرا با دقت مطالعه کن یرنکات ز پس کنند. یریجلوگ

مثال )  یدوارد کن HTTPS یشوندا پبآدرس را  ید،خود شو یبانک یتسا یا یمیلا یسوارد سرو یخواهیدهر وقت م -1

https://gmail.com . ) کم  یارات بسو امکان سرقت اطالع یشویدوصل م مورد نظر یتامن به سا یا یوهبه ش یبترت ینبه ا

 .یکنندم یبانیپشت SSLاز پروتکل امن  یمیلا یها یسو سرو یبانک یها یتتمام سا یباخواهد شد. تقر

. یدنکن یککل یمیلوجود در ام ینکهایل یرو ید،کرد یافت( درینکل یحاو یمیلناشناس )و مخصوصا ا یمیلاگر ا -2

که  یمیلهاییلبته ا. ایاورندتبلت شما را تحت کنترل در ب یا یلموبا یتوانندکد مخرب م یحاو ینکل یکهکرها با ارسال  یراز

 (یدم کرده اکه خودتان در آنها ثبت نا ییها یت. )مخصوص ساستندامن ه یشههم کنیدیم یافتمعتبر در یتهایاز سا

 یناز هم یبرخ یرا. زیدکن یافتنابع معتبر درز مها را اآن یدکن یستتتع ید،دار یاجاحت یکیشتتتناپل یاو  یاگر به باز -3

Appبا شتتودیما مشتت یلموبا یبرا یتیامن یباشتتند که باعث بروز مشتتکالت یمخرب یتوانند آلوده به کدها یم هایها و باز .

 وجود دارند. یلفزار موبادانلود نرم ا یبرا یمعتبر یفارس هاییتسا یران،ا کاربراناپ استورها از  یبرخ یبانیوجود عدم پشت

اطالعات  یگرد یو برخ یتیکه اطالعات موقع یدخواه یمنو  یدخود هستتتت یلبا موبا یاگر عالقمند به عکاستتت -4

 .یدفعال کن یررا غ Geo Tagو  GPS Cameraمربوط به  یها ینهگز یستشما توسط عکس منتشر شود، کاف یشخص

را توستتط  شتتما یتیاطالعات موقع یگیرید،خود م یلبا موبا یعکستت یا دارند که وقتامکان ر ینا یدجد یها موبایل

GPS ضم یافتدر صو یمهکرده و  ست ا یکنند. گفتن یرت شخص م یاطالعات زمان ینا شده ر یم ا شود که عکس گرفته 

 .یدمنتشر کن یاجتماع یشبکه ها یخود بر رو یلتوسط موبا

صاو اما شما ت شته ا یاشبکه یچها را در هو هنوز آن یدارا از قبل گرفته یریاگر  شتراک نگذا ستکاف ید،به ا یک با  ی

حذف  گرفته شده یرتصو یخود را از رو یمشخصات شخص یتمام Microsoft Photo Tools ویرایش تصویر مانند نرم افزار

 .یدکن یو سپس اقدام به اشتراک گذار ییدنما

 (.یدندار یازیلبته اگر به آنها ن)ا یدخود را در مراکز شلوغ خاموش نگه دار یلموبا  WiFiبلوتوث و   -5

از هکرها  ی. برخشودیمنتشر م iOSفون، و  یندوزو ید،آندرو یهاعامل یستمس یبرا یمنظم یها یتآپد یشههم -6

ستفاده کرده و فا یناز ا سوء ا  ین. مراقب اکنندیمنتشر م ینترنتدر ا یلموبا یتآلوده خود را به عنوان آپد یها یلموضوع 

 .یدانجام ده یخود گوش Update Managerعامل را توسط برنامه  یستمس یتآپد یشهو هم یدباشموضوع 

 یا توسط نرم افزار هاخود ر یبانک یهاگاه حساب یچاست که ه ینا یدکن یترعا یدکه با ینکات یناز مهمتر یکی -7

 .یریدمخصوص بانک خود کمک بگ ی. بلکه از نرم افزار بانکیدناشناس باز نکن

شده در ا نکات صل  ینگفته  سف ست بدان یارب  ینبه ا یلوبامدرصد کاربران  90از  یشکه ب یدساده بودند. اما جالب ا

 .یشودم یمثل هک شدن اطالعات شخص یباعث بروز مشکالت ین. و همکنندینکات توجه نم

 


