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HTTP://FAMILYWEB.IRتهیه شده در انجمن خانواده و اینترنت علی محمد رجبی     

١
بسم اهللا الرحمن الرحیم

:آنچه خواهیم گفت

کسب و کار•

آموزش•

توسعه ارتباطات انسانی•

سالمت•

سرگرمی•

مروري بر فناوري هاي آینده•

معرفی انجمن خانواده و اینترنت

@familyweb

 آمادگی علمی 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

ايه فناوري و دانش گسترده رشد و آن متنوع خدمات و اینترنت از استفاده گسترش 

 اوريفن به جوامع و کشورها اجتماعی و حاکمیتی امور از بسیاري شده موجب آن با مرتبط

 . شوند وابسته اطالعات

توسعه هب و باشد داشته انسان زندگی روي بر شگرفی تاثیرات توانسته اطالعات فناوري 

کند کمک انسان بهتر زندگی و دانش و علم بیشتر هرچه

است شده بررسی تاثیر این مختلف هاي جنبه ارائه این در.
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 الس دو تا کشور در الکترونیکی تجارت سهم

 و شد خواهد تومان میلیارد هزار 100 به آینده

 است تومان میلیارد هزار 50 اکنون هم رقم این

.دارد را دنیا سهم که
١٣٩۴شھریور  ١۶-خبرگزاری پانا :منبع 

.منطقه داردکشور  24را در میان  16رتبه الکترونیک، ایران هاي دولت در شاخص •

.کشور منطقه دارد 24را در میان  10ایران رتبه ، خدمات آنالین در بخش •

١٣٩۴تیر ٢۴-خبر گزاری مھر: منبع

رتبه ایـران در توسـعه شـاخص هاي دولـت 
ــین  ــک در ب ــان،  109الکترونی ــور جه کش

1395تیر  5: خبر گزاري ایسنا.می باشد 105

) http://peivast.com(وضعیت ایران در شاخص ھای بین المللی  

فروشــگاه مجــازي  4700فعالیــت -
در کشور  

 میلیون مرسوله 3جابجایی بیش از  -
یت پستی در سامانه هوشمند مـدیر

فروشگاههاي اینترنتی

١٣٩۴آبان  ٢٩: خبرگزاری مھر

کسب و کار

فناوري 

:ابري  رایانش

بـا یکـدیگر کـه )   (remoteرایانش ابري، محاسباتی است که توسـط گـروه بسـیاري از سـرورهاي از راه دور  

هـا و  داده هـا و دسترسـی آنالیـن بـه سـرویسمتمرکـز شبکه هستند انجام می گیرد که منجر به ذخیره سازي 

.گرددمنابع کامپیوتري می 
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کسب و کار

فناوري 

دفتر مجازي
 ;زمـین کـرهنقـاط مجازي مفهومی است جهانی ، که  به شما کمک می کند که بتوانید دفتر کـار خـود را در اقصـی دفتر 

در هفـت روز هفتـه بـه ... وو ذهـاب ایـاب بدون سرمایه گذاري و خرید ملک ، هزینه اجـاره ، آب ، بـرق ، گـاز ، وسـایل اداري ، 

.راه اندازي نماییدخود ساعت جهت کمک به توسعه کسب و کار  24صورت 

کسب و کار

فناوري 

اسنپ

سـت مبـدا و فقـط کافی. می بینیـدرا به صورت زنده  اطرافتانشما تمامی رانندگان  اسنپ اپلیکیشنبا 

ــا  اســنپرا مشــخص کــرده و درخواســت  مقصــدتان ــد ت ــا مقصــد  نزدیــک تریندهی خــودرو شــما را ت

احتـی به وسیله پرداخت آنالین و اعتباري دیگر نیازي بـه پـول نقـد نیسـت و شـما بـه ر. کندهمراهی 

ت هزینه سفر خود را از طریق کارت اعتباري و افـزایش اعتبـار حسـاب کـاربري خـود پرداخـ می توانید

.  کنید

کسب و کار

فناوري 

 Foodزود

. فرهنگ جدید سفارش غذا است که براي اولین بار در ایـران معرفـی و اجـرا شـده اسـت فودزود 

تـر تنهـا یـک رویـا بـود و کم فـودسـامانه زود  انـدازيتا قبل از راه  ایراناینترنتی غذا در سفارش 

مـدت  همینشد و ظرف  تبدیل واقعیتبه  1388در سال  رویااین . از مزایاي آن خبر داشتکسی 

. است کرده پیدابین مردم ایران  نیزطرفداران زیادي  کم

کسب و کار

فناوري 

Ticketسینما 
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آموزش

عدالت آموزشی

انند به کمپانی هاي ارائه شده در حوزه آموزش تمام افراد می تو توچهدر اینترنت با 

.به تمامی منابع آموزشی دسترسی پیدا کرده و به یادگیري آنها بپردازند

.می باشد لینداسایت انگلیسی آن شرکت  وبنمونه 

آموزش

عدالت آموزشی

: تکنولوژي هاي مورد استفاده در حوزه آموزش به شرح زیر می باشد 

:استناديپایگاه هاي 

آموزش

عدالت آموزشی

انند به کمپانی هاي ارائه شده در حوزه آموزش تمام افراد می تو توچهدر اینترنت با 

.به تمامی منابع آموزشی دسترسی پیدا کرده و به یادگیري آنها بپردازند

.می باشد سافت فرینسایت ایرانی آن  وبنمونه 

آموزش

مدیریت دانش در شبکه هاي اجتماعی

, یهاي اجتماعی براي شناسایی قوت و ضعف درون و میان سازمان هاي پژوهشـشبکه 

 و کار و ملت ها براي هدایت سیاست هاي توسعه و بودجه هاي علمـی تجزیـه وکسب 

.میشوندتحلیل 
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آموزش

فناوري هاي آموزشی

: تکنولوژي هاي مورد استفاده در حوزه آموزش به شرح زیر می باشد 

Mobile Learning : ه به اینترنتی مختلفی را ببینید ک سرویس هاي می توانیددر حال حاضر

آموزشـی مـورد  بسـته هايهوشمند خـود در هـر لحظـه  تلفن هاياز طریق  می دهنداجازه کاربران 

که کار خود را نیز بتازگی شروع کرده،  سرویس هایییکی از این . خود را دریافت کنندنیاز 

. است» هم آموز«

آموزش

فناوري هاي آموزشی

: تکنولوژي هاي مورد استفاده در حوزه آموزش به شرح زیر می باشد 

:کالس هاي هوشمند 

فناوري هاي آموزشی

براي آموزش و سمینارها HPلوازم هوشمند سازي شرکت 
آموزش

فناوري هاي آموزشی

:واقعیت مجازي
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توسعه ارتباطات

شبکه هاي اجتماعی

کـه در  بـارنزتوسط جان  1954شبکه هاي اجتماعی، اصطالحی است که براي نخستین بار در سال 

آمار اسـتفاده مـردم در جهـان از پیـام رسـان هـاي . ، ابداع شدمی کرداجتماعی فعالیت  شناسیانسان  حوزه ي
موبایل

ــزارش مــردم هــم اکنــون  ــن گ ــر اســاس ای ــاعت در روز را در  1,77ب س

کـه ایـن زمـان  2012که نسبت بـه سـال  می گذراننداجتماعی  شبکه هاي

.  درصد رشد را شاهد هستیم 10ساعت بود  1,61

و اینترنت میزان استفاده کاربران ایرانی از شبکه هاي اجتماعی

 ایران در اینترنت کاربران از نیمی از بیش

  .می کنند استفادهفیس بوكاز

فیس بوك، از افراد درصد 58•

پالس، گوگل درصد 37 •

توییتر درصد 12 کلوب از درصد 14 •

Linkedinاز نیزدرصد12•

رامتلگ در ایرانی کاربران میلیون 23 تعداد 1394 ماه آبان تا

  http://www.campfa.irسایت : منبعتلگرام در ایرانی يکاربر حساب میلیون 45 از بیش و

١٣٩۵تیر  ١سھ شنبھ : تاریخ

 کــاربران ایرانــی براســاس ارجحیــت 
:آمار 

ارتباط نوشتاري با دوستان،  •
تماس تلفنی با بستگان •
همکاران هرایانامه بارسال و•
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توسعه ارتباطات

پیام رسان ها

ی روزمـره فون ها تعریف و جایگـاه تکنولـوژي در زنـدگ اسمارتتلفیق اینترنت با تلفن همراه در 

فون هـا کـه هـر روز بـا ارائـه مـدلهاي جدیـد  اسمارتظهور . مردم را عمیقا دگرگون ساخته است

نکـه مـا و ظرفیت هاي بالقوه اي را بی آ واداشتهامکاناتی را ارائه می کنند که انسان را به حیرت 

ن نوشـته از آنها خبر داشته باشیم بالفعل می کنند از چند منظر قابل بررسی است، اما من در ایـ

.تنها می خواهم به چند نکته بنیادي اشاره کنم

سالمت

فناوري هاي سالمت

دستگاه کنترل سالمتی سالمندان

نظیــر  بیماري هــاییمانیتورینــگ از راه دور بــراي افــراد پیــري کــه مبــتال بــه 

مزمن هستند با روي کـار  بیماري هايدیابت و سایر  ،COPDقلبی، نارسایی 

elehealthدورسالمت از راه  پایشگرآمدن  Monitor)   روي بر

. شده است امکان پذیرهمراه  تلفن هاي

سالمت

فناوري هاي سالمت

App Health

سالمت

فناوري هاي سالمت

کنترل سالمتی از راه دور
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سرگرمی

شبکه هاي فیلم

سرگرمی

بازي آنالین

ند کـه بازي هاي آنالین در سطح اینترنت فراگیري بیش از حد داشته و این امکان را فراهم می ک

.افراد بتوانند از راه دور و بدون حضور فیزیکی با یکدیگر ارتباط داشته و بازي کنند

سرگرمی

کنسول بازي هاي تحرکی

ژي در این نوع بازي ها افراد توسـط حرکـت بـدن بـه بـازي مـی پردازنـد و بـا اسـتفاده از تکنولـو

.استفاده شده در دستگاه قابلیت تشخیص حرکات فرد را دارد

سرگرمی

بازي آموزشی

فیـد بازي هاي آموزشی تحت رایانه و یا اینترنـت بسـیار در سـطح آمـوزش کودکـان و نوجوانـان م

.بوده و موسسات مختلفی در این حوزه مشغول فعالیت می باشند
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مروري بر فناوري هاي آینده

 اشیاء اینترنتِ

مفهـومی جدیـد در دنیـاي فنـاوري و ارتباطـات  ( Internet of Things  (IoT)( اشـیاء اینترنـتِ

فنـاوري مـدرنی اسـت کـه در آن بـراي هـر موجـودي  "اشـیاءاینترنـت "به صـورت خالصـه . است

ت یـا ارتبـاطی، اعـم از اینترنـ شـبکه هايقابلیت ارسال داده از طریق ) اشیاءانسان، حیوان و یا (

.می گردد، فراهم اینترانت

اشیاءاینترنت 

آیا نگرانی در زمینه امنیت و حریم شخصی وجود دارد؟

صد  امنیت آن را صد رد نمی توانخطراتی در خصوص اینترنت اشیا وجود دارد و به همین دلیل 

، از ننـدمی کاطالعـاتی را فرسـتاده و دسـتوراتی را دریافـت  دستگاه هادر اینترنت اشیا . دانست

. این رو نفوذ هکر و سوءاستفاده آن  چندان هم دور از انتظار نیست

مروري بر فناوري هاي آینده

 اشیاء اینترنتِ

اشیاءاینترنت 

؟می کنندبر روي این تکنولوژي کار  شرکت هاییچه 
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اشیاءاینترنت 

 اشیاءاینترنت  حسگرهايتنوع استفاده از  داده 

آیندهمروري بر فناوري هاي 

هاي پوشیدنی گجت

گوگلهوشمند  عینک

 و نپوشـاندچشـم شـما را  رويشـده اسـت کـه در هنگـام اسـتفاده  طراحـی گونه ايبه  عینک این

انـات امک دیگـراز . نگیردشما را  دید زاویه جلويهم  می شودداده  نمایشکه توسط آن  تصاویري

.  اشاره کرد صوتیبه صورت  پیامو  ایمیلبه امکان ارسال  بایدآن 

آیندهمروري بر فناوري هاي 
پوشیدنیهاي  گجت

Dashهوشمند  هدفون

ورزشـی دنیـا اسـت کـه در جریـان نمایشـگاه  وایرلس هدفونبهترین  ، Dashهوشمند  هدفون

CES  ال این دستگاه متشکل از دو بخش جداگانه بـوده کـه بـه طـور کـام. معرفی شد 2015سال

. می دهندبدون سیم به یکدیگر متصل شده و کنترل لمسی را در اختیار کاربر قرار 

مروري بر فناوري هاي آینده
پوشیدنیهاي  گجت

کنیدخود را کنترل  الکترونیکی هايابزار   Nodبا حلقه هوشمند 

 تمـام وسـایل می توانـدبه حلقـه ازدواج نیسـت،  بی شباهتکه  Nodیک حلقه کوچک موسوم به 

ان دادن ایـن تکـ بـا.کنـدکنتـرل  بلوتـوثالکترونیک مورد استفاده افراد را با استفاده از فناوري 

کم و زیاد  و حتی نور منزل را کنترل و گاراژ، تلویزیون، رایانه، در برقی ترموستات می توانحلقه 

.دالر اعالم شده است 149قیمت این حلقه شگفت انگیز . کرد



7/7/2017

11

آیندهمروري بر فناوري هاي 
سه بعدي پرینترهاي

د که هر سه بعدي یکی از فناوري هاي نوظهور است و این قابلیت را ایجاد می کن) پرینتر( چاپگر 

کل مـورد گونه جسم سه بعدي را با هر نوع پیچیدگی تولید کند و براي این کار الزم است تنها ش

.ردهاي مختلف چاپ ک متریالنظر در یکی از نرم افزارهاي سه بعدي ساز طراحی و بعد آن را با 

آیندهمروري بر فناوري هاي 
افزوده واقعیت 

Augmented Reality  یا همان واقعیت افـزوده در معنـا بـه روشـهایی گفتـه میشـود کـه بـه

باعـث درك و سـرعت عمـل  و.کنـدواقعیت و عین ، امکانـات و ویژگـی هـاي بیشـتري اضـافه مـی 

.می آورد بوجودپل ارتباطی بین دنیاي واقعی و دنیاي مجازي  عمال.شودبیشتري می 

مروري بر فناوري هاي آینده۴٣
مجازيواقعیت 

 است که در آن محیطـی مجـازي در جلـوي چشـمان کـاربر قـرار میگیـرد و فناورییواقعیت مجازي 

.  براساس حرکت سر و بدن آن محیط مجازي تعامل برقرار می کند
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45

پاورپوینت سبک زندگی•

پاورپوینت خطرات اینترنت براي کودکان•

پاورپوینت رفتار شناسی کاربران ایرانی شبکه هاي اجتماعی•

پاورپوینت مخاطرات اینترنت براي دانش آموزان•

خانوادهپاورپوینت معایب و محاسن شبکه هاي اجتماعی براي •

کنترل آسیب هاي فضاي مجازي براي کودکان و نوجوانانپاورپوینت •

hارائه این براي تکمیلی ها فایل
ttp

s://fa
m

ily
w

e
b

.ir

 تدریس پیشرفته اصول از گیري بهره و تجربه با مدرسان همکاري با
 اب مقابله حوزه در را متنوعی هاي آموزش تا دارد آمادگی علمی و کارگاهی

 و ها خانواده ,مدارس ,ها سازمان براي ,اینترنت و مجازي فضاي تهدیدات
 اینترنت و خانواده انجمن خدمات حوزه .دهد ارائه حوزه این به مندان عالقه

 هاي قالب در خدمات این داشت خواهد متنوعی اجرایی هاي شیوه و عناوین
: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

ارایه مشاوره در خصوص مقابله با تهدیدات فضاي مجازي و امن سازي 
استفاده از اینترنت براي دانش آموزان در مدارس و خانواده ها

ارائه خدمات فنی در حوزه کنترل والدین و آنتی ویروس
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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
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