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بسمه تعالی

انجمن خانواده و اینترنت

@familyweb

 آمادگی یعلم و کارگاهی تدریس پیشرفته اصول از گیري بهره و تجربه با مدرسان همکاري با – خدمات اینترنت و خانواده
 و اه خانواده ,مدارس ,ها سازمان براي ,اینترنت و مجازي فضاي تهدیدات با مقابله حوزه در را متنوعی هاي آموزش تا دارد

 خواهد متنوعی اجرایی هاي شیوه و عناوین اینترنت و خانواده انجمن خدمات حوزه .دهد ارائه حوزه این به مندان عالقه
:شوند می ارائه زیر هاي قالب در خدمات این داشت

رفتاري

یتحصیل

جسمی

اعتقادي

بازي 

آنالین

نرم افزارهاي ارتباطی 

موبایل پایه

شبکه هاي 

اجتماعی
بازي هاي کامپیوتري

سایت ها مجرمین سایبري
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محاسن بازي هاي رایانه اي
.یادگیري را آسان و توجه بچه ها را جلب می کند

.با رایانه هر چند بار که بخواهند، می توانند موضوعی را ببینند و مرور کنند

داستان  برنامه هاي بسیار متنوعی هستند که به کودکان امکان می دهد تا نقاشی ها یا
القه مند هایی را خلق کنند و یا بازي هایی هستند که کودکان را به تاریخ یا جغرافیا ع

.می کند

.برنامه آموزشی به کودکان کمک می کند تا مهارت هایی را تمرین کنند

د و رنگ کودك بدون کثیف کردن لباس ها و اطراف می تواند به راحتی نقاشی بکش
ی مثالً اگر از رنگ سبز لباس نقاشی اش خوشش نیامد آن را قرمز م. ها را عوض کند

…کند، رنگ قرمز رضایت او را فراهم نکرد رنگ آبی و 

محاسن بازي هاي رایانه اي
.و مبانی ریاضیات را با کمک شکل هاي کودکانه به کودك آموزش می دهدمفاهیم 

ه به به عقیده ي بعضی از پزشکان، بازي هاي رایانه اي به کودکان کمک می کند ک
.داروهاي مسکن کمتر احتیاج پیدا کنند

به  بازي هاي رایانه اي بچه ها را وارد دنیایی می کند که کنترلش در دست آنهاست و
.همین دلیل آنها از این بازي لذت می برند

.باعث هماهنگی چشم و دست و پرورش عضالت ظریف کودك می شود

.وسیله ي کمک آموزشی براي معلولین و پرکردن اوقات فراغت آنان است

معایب بازي هاي رایانه
آسیب هاي جسمانی) الف
تربیتی –آسیب هاي روانی ) ب
تقویت حس پرخاشگري -1
انزواطلبی -2
:تنبل شدن ذهن) ج
:تأثیر منفی در روابط خانوادگی) د
افت تحصیلی) و

.قهرمان اکثر بازي هاي آنالین زنان باربی اندام هستند

خشونت آنالین

ترویج فحشا

اجراي مجازي جرائم و موضوعات منکراتی توسط بازیکن
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باربري سرباز جنگ نرم

بازي هاي دخترانه مروج سبک زندگی غربی

نا شناسی افراد

ترویج خرافه گرایی

فروش مواد مخدر

اشاعه فحشا

شبه افکنی در اعتقادات
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قمار بازي

فروش محصوالت جنسی

عکس

یلمف

فروش بازي غیر مجاز

جنسی فروش محصوالت 
توسط سایت هاي داراي 

مجوز هاي قانونی

سوء استفاده جنسی از کودکان

نقض حریم خصوصی خانواده

کالهبرداري

پیدایش مجرمین نوجوان

..
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 آمادگی یعلم و کارگاهی تدریس پیشرفته اصول از گیري بهره و تجربه با مدرسان همکاري با
 يبرا ,اینترنت و مجازي فضاي تهدیدات با مقابله حوزه در را متنوعی هاي آموزش تا دارد

 انجمن خدمات حوزه .دهد ارائه حوزه این به مندان عالقه و ها خانواده ,مدارس ,ها سازمان
 هاي قالب در خدمات این داشت خواهد متنوعی اجرایی هاي شیوه و عناوین اینترنت و خانواده

:شوند می ارائه زیر

مدارس و فرهنگسراها, کارگاه هاي علمی در سازمان ها

کالس هاي خانوادگی براي اعضاي یک خانواده برگزار می شود

آموزش هاي تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان

نترنت اراپه مشاوره در خصوص مقابله با تهدیدات قضاي مجازي و امن سازي استفاده از ای
براي دانش آموزان در مدارس و خانواده ها

ویروسارائه خدمات فنی در حوزه کنترل والدین و آنتی 
اینترنت_خانواده#انجمن خانواده و اینترنت @familyweb

http://familyweb.ir

انجمن خانواده و اینترنت

http://familyweb.ir

https://www.instagram.com/familyweb.ir

http://www.aparat.com/netkids.ir/انجمن خانواده و اینترنت

http://telegram.me/familyweb 

انجمن خانواده و اینترنت داراي نماد اعتماد 
رسانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

راه هاي ارتباط با انجمن خانواده و اینترنت


