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ويژگي هاي 
فضاي مجازی

فرا مرزي

گمنامی کاربر

جذابيت و تنوع
زیاد

سریع و ارزان
نفوذ در ابعاد 
زندگی انسان

عدم وابستگی
به زمان خاصی

ان دستيابی  آُس
به آخرین 
اطالعات

تصور مخفی 
کردن جرم
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تراکنش مالی

کسب و کار

یافتن افراد هم هدف و با 
عالقه مشترک

فراهم بودن بستر فعاليت
اجتماعی در فضاي مجازي

فانتزي بودن فضاي مجازي

سهولت ایجاد ارتباط 
اجتماعی در فضاي مجازي

کم رنگ شدن مشکالت 
دنياي واقعی
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از اطالعات منتشر شده در شبکه های اجتماعیاینترنتیسارقاندرصد ۷۸استفاده 
ساعتی کاربران ایرانی در فضای مجازی9تا 5حضور 

میلیون گیمر ایرانی23
آسیب پذیری جسمی و روحی کاربران در مواجهه با محتواهای قابل دسترس در فضای مجازی



بخش دوم



در معرض اطالعات نا مناسبقرارگرفتن -1
اعتقادیمسائل جنسی، نفرت انگیز یا خشن، شبهه های دینی، سیاسی و 

و شرط بندیقمار -2
خانوادهسایت های غیر قانونی قمار و شرط بندی و هدر رفتن درآمد 

به استفاده از الکل، سیگار و مواد مخدرتشویق -3
همساالنبه بهانه ورزش، شادی و نشاط، عقب نماندن از 



بریقتحقباکلمبیادانشگاهدرمخدرموادمصرفسوءواعتیادملیمرکزدانشمندان

رامدتیروزانهکهآنهاییدریافتند،سال1۷تا12بیننوجوان2۰۰۰ازبیشروی

رویاحتمالدیگرافرادازبیشتربرابر۵گذرانندمیاینترنتیاجتماعیهایشبکهدر

الکلمصرفاحتمالدیگرانازبیشبرابرسهافراداینهمچنین.دارنداعتیادبهآوردن

.استبقیهازبیشتربرابردوهمافراداینشدنسیگاریاحتمال.دارند



آی دی تماس 

با فروشنده

شماره فروشنده



گتهشازبسيارياينستاگراماينكهبا
مخدرموادفروشوخريدبهمربوطهاي
ريجلوگيولياستکردهبالکويافتهرا
استممكنغيرامريتقريباًهاآناز

لحظههرکنندگانفروشوخريدچون
جديدهايتگهشتوليدبهقادر

.هاتگهشازاينمونه.هستند



قلدری اینترنتی–آزاردهندههای پیام -4
مجازیتحقیر وضعیت ظاهری، مالی، اعتقادی خانوادگی در فضای شبکه های 

مشکالت مالی و قانونییجاد ا-۵
نادرستایجاد هزینه مالی مانند هک حساب های بانکی یا انتشار اطالعات محرمانه یا 

و آزار نوجوانانسوء استفاده ها-6
ارتباط گیری در تاالرهای گفتگو برای جلب اعتماد و گذاشتن قرار حضوری



به حریم خصوصیتجاوز -۷
اندوستسوء استفاده توسط مجرمان همچون جزئیاتی درباره خانواده، جزئیاتی درباره 

تحلیل استعدادهای درونی-۸
از دست رفتن زمان برای شکوفایی استعدادها با استفاده نا محدود از اینترنت



دوستی های نا فرجام اینترنتی-9
از دست رفتن زمان برای شکوفایی  

استعدادها با استفاده نا محدود از 
اینترنت



کم رنگ شدن حيا و عفاف در فضاي مجازي



کم رنگ کردن حیا با ایجاد انحراف در جامعه مذهبی زنان ایرانی و ترویج  مدل حجاب در ترکیه



هزار کامنت توهين آميز300

انیحمله به صفحات اجتماعی توسط کاربران ایر
اخالق مداري در فضاي مجازي-10



بخش دوم
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اطالعات شخصی را اعالم کنیدهرگز -1
…عدم انتشار نام دوستان یا خانواده، آدرس، شماره تلفن و عکس های خصوصی و

رمز باید مخفی نگه داشته شوندکلمات -2
…عدم درج کلمه رمز حساب های ایمیل، شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای کامپیوتری و

است درباره آنچه می بینید صحبت کنیدبهتر -3
.درباره مطالب، اطالعات، اخبار و تصاویر غیر معمول از خانواده یا افراد مطلع سوال کنید



ایمیل های نا آشنا را باز نکنیدهرگز -4
دارداحتمال ویروسی بودن ایمیل ها و لینک های ناآشنا وجود 

را می خوانی باور نکنیدهرچه -۵
گویندعدم اعتماد به اطالعات نا مشخص یا مغرض یا اطالعاتی که افراد درباره خود می 

خودتان محافظت کنیداز -6
ارتباط دوستانه فضای مجازی را به دنیای واقعی نکشانید



والدینتان آموزش دهیدبه -۷
شوندما آشنا ها با موضوع فعالیتهای ش»در مورد فعالیت در اینترنت با والدین صحبت کنید تا آ

اینترنتی داشته باشیدادب -۸
رعایت ادب در فضای مجازی و بی محلی به افراد بی ادب و گستاخ



بخش سوم



خود در انتشار شایعات و مطالبی که جنبه حقوقی و کیفری دارنداشتباهات 
درخواست مالقات حضوری از دوستان مجازی

زمان های استفاده از اینترنت و سایت های مورد عالقه
دریافت پیام های تهدید آمیز و مشکوک

استفاده از مطالب خانوادگی و حساب های شخصی بانکی
مجازیدوستان، گروه ها و تاالرهای گفتگو فضای 



با


