
 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خرد

   
   ... 

 

 

 

 
 

 هرکس ػلوی کارتردی هطْذدفتر  مجری طرح:

 

 اهٌیت در فضای هجازی عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ        گردضگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

، اطالع رساًی ٍ آهَزش رٍش ّای اهٌیت در فضای هجازی هی تاضذ کِ اهرٍزُ فراگیر گطتِ ٍ ّذف از ترگساری ایي سویٌار، آگاّی

 ٍ ًیاز ایي هَارد ترای جاهؼِ تسیار ضرٍری ٍ الزم هی تاضذ. استٍاًی ترای جاهؼِ ها دارای ًکات هخرب فرا
 

  : خالصه طرح

رٍزُ اهٌیت در فضای هجازی تا تَجِ تِ رضذ تکٌَلَشی ٍ تجارت الکترًٍیک تسیاری از خذهات ٍ اهکاًاتی کِ در دًیای هجازی فراّن اه

 ٍ ػمایذ ًطر ، دیگراى تا ارتثاط الکترًٍیک، ّای آهَزش ّا، خثرگساری ّا، ٍضگاُفر ضذُ است تیص از پیص اّویت پیذا کردُ است.

ایٌترًت لرار گرفتِ است. حال تا گسترش ایي فضا ترخی افراد لصذ دارًذ ترای خَد ٍتسایت داضتِ تاضٌذ ٍ افرادی  در ّوِ … ٍ افکار

 در سؼی ّا ٍتسایت کردى ّک تا ّن ای ػذُ ٍطغَل ّستٌذ ّن تِ دًثال تذست آٍردى اطالػات ٍ ترخی دیگر تِ خریذ ایٌترًتی ه

تا ایجاد صفحات جؼلی درگاُ ّای پرداخت تاًک ّا در پی سرلت اطالػات کارت ًیس  دیگر ترخی دارًذ، افراد ضخصی اطالػات سرلت

ت در فضای هجازی تَجِ داضتِ ّای تاًکی افراد ّستٌذ. از ّویي رٍ ًیاز است تا یک کارتر، هذیر یک سایت ٍ هذیر یک سرٍر تِ اهٌی

ٍ تا سِ هحَر کلی زیر ترًاهِ  تَدُ جْت آگاّی ٍ تاالتردى سطح اهٌیت در فضای هجازی در تیي الطار جاهؼِ پیص رٍ سویٌار .تاضذ

  ریسی ضذُ است :

 ّا لَت ٍ ّا فرصت ؛ اهٌیت ٍ اجتواػی ّای ضثکِ : اٍل هحَر

 تْذیذّا ٍ ّا ةآسی ؛ اهٌیت ٍ اجتواػی ّای ضثکِ : دٍم هحَر

 اجتواػی ّای ضثکِ ٍ پلیس : سَم هحَر

هرکس ػلوی کارتردی  ITتا ّوکاری پلیس فتا ٍ کارضٌاساى صاحة ًظر در ایي زهیٌِ ّوچٌیي کوک ٍ ّوراّی اساتیذ  ایي طرح

 50ظرفیت ترگساری ترًاهِ حذالل  .خَاّذ آهذتِ اجرا در ساػت  6تِ هذت دکتر ػثذالْی آلای از جولِ  خراساى رضَیجْادداًطگاّی 

 تَهاى هی تاضذ. 5000ًحَُ ثثت ًام از طریك سایت سازهاى ٍ ّسیٌِ آى ترای ّر ًفر  ًفر است. 200ٍ حذاکثر 
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