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                       3 صفحه

  

 ضمن.  صلحا پژوهی آموزش گروه در حاضر فرهنگی و آموزشی سساتؤم تمامی در گرامی همکاران و اساتید تمامی محضر به ادب و سالم عرض با

 گرانقدر استاد فرمایش بر بنا که رساند می عزیزان اطالع به السالم و الصلوات علیه الرضا موسی بن علی ها مهربانی امام باسعادت والدت تبریک عرض

 شب، چهارشنبه تا امشب از " ای شبکه آموزش رویکرد با ای رسانه سواد مهارت ارتقاء ی برنامه " موضوع با هفته این طول در نیرو دکتر آقای جناب

 موسوی احمد سید آقای جناب عزیزم همکاران همراه به( میزان آموزشی فرهنگی مجتمع ای رسانه سواد کارگروه مسؤول) مدرسی سعید اینجانب

 شواری عضو و ای رسانه سواد مدرس) پناه حق حسین آقای جناب و( مسیر ای رسانه فرهنگی ی سسهؤم مدیریت و میزان ای رسانه سواد کارگروه عضو)

 .کرد خواهیم تقدیم محضرتان به باره این در را خود مختصر تجربیات( دهم پایه ای رسانه سواد کتاب لیفأت

  :است شرح بدین ها شب این در شده ارایه موضوعات سرفصل

  آن به پرداختن ضرورت و  ایران و جهان در آن ی تاریخچه و سواد مفهوم معرفی:  شب شنبه

 ای سوادرسانه ارتقاء چهارگانه مراحل و ها رسانه با گانه سه های مواجهه  تبین:  یکشنبه

 ای رسانه سواد پیرامون الزم آموزشی محتوای تولید در مسیر ی سسهؤم و میزان مجتمع مستقل و مشترک اقدامات:  دوشنبه

 دست به تجربیات و شده انجام اقدامات و( آموزان دانش و اولیاء و مدرسه مربیان) ای شبکه آموزش بر مبتنی ای رسانه سواد ارتقاء رویکرد تبیین:  شنبه سه

  آمده

 رو پیش های افق تبیین و مباحث بندی جمع:  چهارشنبه



                       4 صفحه

 ای رسانه سواد مفهوم

 مختلف انواع در«  ها رسانه. »است "جهانی ی دهکده"  مفهوم همزاد و دارد دهه شش از تر کم ایسابقه (Media Literacy) ایرسانه سواد مفهوم

  .نماید می عمل بخواهد که گونه هر ،ندارند شناختی آن به نسبت که افرادی با و شده حاضر ما زندگی  ی عرصه در ثریؤم بسیار نحو به امروزه خودش،

 بدانند باید باشند، داشته اشراف او تربیتی امور بر توانستند می شان آموزان دانش و فرزندان کنار در حضور با فقط دیروز تا که مربیانی و مادران و پدران

 زمینه این در ارزشمندست جهت همین به. اند گرفته ها آن از را امکان این دیگر شان، یی  نامر هیبت و سابقه بی نفوذ قدرت با امروزی متنوع های رسانه که

 روبرو زیادی مشکالت با خود شخصی زندگی در هم صورت این غیر در. بیافزایند خود های داشته بر را دیگری الزم های مهارت و شوند آگاه بیشتر

 .پیداست هایش نشانه از ماند،که خواهند ناتوان فرزندانشان صحیح تربیت و هدایت در هم و [غالباً ایم شده و اند شده که این کما] ،شد خواهند

 .است شده وارد ساله، پنجاه تأخیری با کشورها، از بسیاری از بعد آموزشی ی عرصه این در ما کشور االسف مع

 استاد نظارت و اشراف تحت مسیر؛ ای رسانه فرهنگی ی سسهؤم همکاری با میزان هدایت آموزشی و فرهنگی ی سسهؤم کوتاه؛ ی مقدمه این به توجه با

  پیشرو، مدارس مربیان و اولیاء ضروری های توانمندی سطح افزایش جهت  - دادند می رهنمون را ما پدرانه که - اللهی آیت دکتر آقای جناب بزرگوار

. گردد می عرضه حاضر همکاران و اساتید حضور به که است نموده طراحی آموزان دانش و مربیان اولیاء، برای را ای رسانه سواد مهارت ارتقاء ی برنامه

 .بخشند بیشتری اتقان را نوظهور سیر این خود، مدقّانه نظر با  که باشد

 

 کشورها سایر آموزشی نظام در ای رسانه سواد آموزش ی تاریخچه

 

( یافته توسعه عموماً) کشورها سایر آموزشی نظام در ای رسانه سواد آموزش ی تاریخچه با عزیزان بیشتر آشنایی برای مقاله این 14 تا 7 صفحات ی مطالعه

 .شود می توصیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       5 صفحه

 

 



                       6 صفحه

 

 



                       7 صفحه

 

 



                       8 صفحه

 

 



                       9 صفحه

 

 



                       11 صفحه

 

 



                       11 صفحه

 

 



                       12 صفحه

 

 



                       13 صفحه

 

 



                       14 صفحه

 

 



                       15 صفحه

 

 



                       16 صفحه

 

 



                       17 صفحه

 

 



                       18 صفحه

 

 



                       19 صفحه

 

 



                       21 صفحه

 

 



                       21 صفحه

 ای سوادرسانه ارتقاء چهارگانه مراحل و ها رسانه با گانه سه های مواجهه  تبين
 

 :ها رسانه با مواجهه انواع پیرامون یادداشتی

 :فرهنگی تأخر

 های الیه با جامعه نخبگان اغلب آشنایی نا دلیل به که معنا بدین. است نوظهور های تکنولوژی های آسیب دیگر از  ما، ی جامعه  در"فرهنگی تأخر"

 حداکثری نفی و طرد با سویی از. است بوده ما مواجهه عزیمت نقطه وادادگی، رویکرد و سلبی رویکرد دو عموماً امروز، دنیای تحوالت تر عمیق

 تهدیدات بیان بر صرف تمرکز با که است بوده عمل در فزاینده نمودن قرنطینه و مسأله تبیین در هراسی رسانه آن نتایج که بودیم روبرو نو های پدیده

 که روبروییم وادادگانی با قصه سوی آن در. دهند می دست از را جدید ای رسانه فضای از بهینه ی استفاده جهت آمده پیش فرصت ها، رسانه

 مدرنیته با معارض را محتوایی و قالبی آفات و سوء آثار در نظر دقت و دادند قرار کار دستور در را حصر و حد بی استفاده و رهاسازی خیاالنه؛ خوش

 .است طیف هردو گیر گریبان – بینانه واقع منظر اتخاذ عدم معنی  به – فرهنگی تأخر که پندارند می خود ی خیاالنه خوش

 به ما - باره این در اساتیدمان نقادی پذیرش برای داریم واعیه اذن طلب حق حضرت از که البته صد و ماست عمل و نگاه مدعای که -بینانه واقع نگاه در

 جدی توجه نیز عرصه این محتمل های آسیب به آمده، پیش نظیر بی های ظرفیت از حداکثری ی استفاده ضمن که هستیم نقادانه و فعال ای مواجهه دنبال

 .است ها رسانه مخاطبان سازی توانمند صدد در که رویکردی. دارد

 .است نامیده ای رسانه سواد ی دهه را آن اروپا، اتحادیه که کنیم می زندگی ای دهه در ما

 :ببینیم باید که است دلیل همین به و است شده ها رسانه دنیای از بخشی ما زندگی بلکه باشند؛ ما دنیای از بخشی ها رسانه که نیست پیش سال ده امروزه،

 ما؟ مالک ها رسانه یا هاییم رسانه مالک ما! 

 ها؟ آن ابزار ما یا هستند، ما ابزار ها آن! 

 را؟ ها آن ما یا کنند، می مدیریت را ما ها آن! 

 کنیم، می حرکت سازی آینده و تعالی و پیشرفت سمتِ به ها، رسانه کردن توصیف بار مرگ و دشمن های سیاست دادنِ جلوه بزرگ و بدبینی توهمِ با آیا

 ای عقده و افتیم می عقب بکشیم، کنار و باشیم بدبین اگر شد؟ خواهد نصیبمان آگاهی بیشتر ی فاصله و نسلی تر عمیق شکاف و ناامیدی و سوزی آینده یا

 !بازیم می را آینده و شویم می

 بازی و باشیم بین خوش اگر شود؟ می   حل جوانانمان راه سرِ مشکالتِ واقعاً ها، رسانه پنداریِ خطر بی و خیالی بی و انگاری ساده و بینی خوش تصورِ با آیا

 آوریم؟ درمی ناکجاآباد از سر و خوریم می لیز شویم، عمل گود وارد زده شتاب و تدبیر بی و بخوریم

 .شویم توانمند تا باشیم بین واقع که است  این عالمانه و عاقالنه و درست راه تنها

 مزایای از بتوانیم تا باشیم رشد و ریزی برنامه فکر به( تردید نه) استحکام و( خیالی خوش نه) بینی خوش و( ضعف نه) قوت با و باشیم خویش زمان فرزند

 :کالم یک در و برده پناه خیرشان به ها رسانه شر از تا برده را بهره بهترین ها رسانه

 ببریم. باال را خود ای رسانه سواد

 

 

 



                       22 صفحه

 . دهد می توضیح را ها رسانه با مواجهه انواع خالصه طور به زیر تصویر

 

 

 !!هستیم؟ دسته کدام جزء ما

 به راای  سواد رسانه مرحله به مرحله باید دهیم؛ می اهمیت فرزندانمان شدن ای رسانه سواد با و توانمندسازی به و هستیم سوم ی دسته جزء اگر

 :بیاموزیم آموزان دانش

 

 

 

 

 

 

 

 



                       23 صفحه

 

 



                       24 صفحه

 ای رسانه باسوادی اوّل گام

 ای شویم؟ باسواد رسانه پله 4 در چگونه

 ی کلیپی در این مورد به گروه مراجعه شود.(. ) برای مشاهده.است ای رسانه های ابزار از صحیح و درست استفاده ای رسانه مصرف رژیم در گام اولین

 .بشوند مواجه مسأله این با ما از مندتر دغدغه و بگیرند پیشی مکتوب و تصویری محتوای تولید در دیگر کشورهای که شده باعثمتأسفانه تأخر فرهنگی 

 .است ساخته خود درگیر را جهانی ی دهکده ساکنان ی عمده اطالعات، انفجار عصر در بلکه. نیست ما ی مسئله تنها ها رسانه با هوشمندانه ی استفاده

 !!بگیریم؟ نادیده را آن ایم کرده سعی یا ایم پرداخته مسئله به اصالً آیا ایم؟ پرداخته مسئله این به چگونه و چقدر ما که جاست این مهم اما

 ...هستند خویش تمدنی های ظرفیت و فرهنگ با متناسب هایی جواب کردن پیدا حال در بقیه که است حالی در این و

 در گروه  دقّت شود.اجتماعی  انزوای چالش و موبایلبا عنوان  یهودیان ی جامعه توسط ای رسانه مصرف رژیم ترویج از ای نمونه به

 در ای رسانه سواد فعاالن بحمدهلل. است ای رسانه مصرف رژیم رعایت عدم تبعات به توجهی بی ی نتیجه خانوادگی روابط در چالش آمدن وجود به

 ای از آن در گروه قرار داده شده است. که نمونه اند نموده ارایه را ای استفاده قابل تولیدات نیز کشور داخل

 نصیری بهاره دکتر خانم سرکار گرانقدر استاد نوشته( 11 تا 6 صفحات ترجیحاً)ذیل ی مقاله مطالعه( ای رسانه باسوادی مراحل) مبحث این تبیین برای

 : شود می توصیه

 

 ای در قرن بيست و یكم سواد رسانهنصيری در مورد اهميّت آموزش  بهاره دکتر خانم ی سرکار مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       25 صفحه

 

 

 

 



                       26 صفحه

 

 

 

 



                       27 صفحه

 

 

 

 



                       28 صفحه

 

 

 

 



                       29 صفحه

 

 

 

 



                       31 صفحه

 

 

 

 



                       31 صفحه

 

 

 

 



                       32 صفحه

 

 

 

 



                       33 صفحه

 

 

 

 



                       34 صفحه

 

 

 های شبکه و اینترنت مانند) ارتباطی جدید های عرصه اثرات اند، پرداخته آن به ای رسانه سواد و ارتباطات ی حوزه اندیشمندان که موضوعاتی دیگر از

 در که است اطالعاتی بار اضافه و اطالعاتی اضطراب و تشویش حافظه، قدرت کاهش چون موضوعاتی به پرداختن. است مغز کارکرد بر( اجتماعی

                  " ؟ کند می چه ما مغز با اینترنت"  کتاب از برگرفته زیر ی مقاله. بود خواهد محتمل آن وقوع خطر صحیح مصرف رژیم رعایت عدم صورت

 .رسید چاپ به "! نبودن جا هیچ و بودن جا همه " عنوان با فردا رشد ی مجله در که است حبیبی محمود آقای جناب ی ترجمه "کار نیکالس " نوشته

 

 با اینترنت:  کتاب معرفی

 کند؟می چه ما مغز

 مجله " از برگرفته زیر متن

 12 دوره " فردا رشد

 1395 فروردین 7 شماره

 . باشد می



                       35 صفحه

 کند؟ می چه ما مغز با اینترنت

 

 

 



                       36 صفحه

 

 ای رسانه باسوادی سوم و دوم گام

 " متون" در " ها متن زیر" درک و "اقناعی های تکنیک" فراگرفتن که است ای رسانه های پیام با نقادانه ی مواجهه ای، رسانه باسوادی سوم و دوم گام

 .است شده اشاره تبلیغات بحث در موضوع این به اختصار، به ی که در گروه قرار داده شده استکلیپ در. است آن لوازم از ای رسانه ظاهری



                       37 صفحه

 ای رسانه سواد پيرامون الزم آموزشی محتوای توليد در مسير ی مؤسسه و ميزان مجتمع مستقل و مشترک اقدامات

 

 

 

 های جزءفعالیت به جزء بندی زمان همراه به( مهارتی) کنشی و نگرشی دانشی، اهداف بر تأکید با ای رسانه سواد های کارگاه نامه درس تدوین -1

 کارگاهی

 

 

 میزان هدایت مؤسسه و مسیر مؤسسه ای رسانه سواد کارگروه مشترک همکاری با متفاوت رویکردی با ای رسانه سواد های درسنامه مجموعه تدوین

 متفاوت رویكردی با ای رسانه سواد های درسنامه مجموعه تدوین

 

 سواد آموزشی های درسنامه مجموعه تدوین به اقدام مشترکی علمی ی کمیته قالب در مسیر ی سسهؤم ای رسانه سواد کارگروه و میزان هدایت ی سسهؤم

 سواد های درسنامه مجموعه نگارش آموزشی، های درسنامه تدوین تخصصی ی کمیته های نشست سلسله از جلسه پنجمین اتمام با .نمودند ای رسانه

 .رسید سرانجام به( یک سطح) ای رسانه

. باشند می مجازی پشتیبانی و ای چندرسانه ضمایم دارای اند، شده آماده آموزشی نوین های قالب های ظرفیت به توجه با بار اولین برای که ها درسنامه این

 .شود گیری بهره اجرایی متفاوت های قالب و آموزشی خالقانه الگوهای از تا شده تالش آموزشی بسته این در

. باشد می مهارتی -کنشی اهداف و بینشی اهداف دانشی، اهداف تبیین جزئی، اهداف کلی، هدف: شامل ای رسانه سواد های درسنامه نوین ساختار

 مرتبط تحقیقاتی و مطالعاتی منابع ی ارائه و جانبی های فعالیت جزء، جزءبه اجرایی مراحل ی دربرگیرنده درسنامه هر که است ذکر به الزم همچنین

 .باشد می
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 اند، داشته مشارکت پناه حق حسین آقای جناب و صمدی موسوی سیداحمد آقای جناب و مدرسی آقای جناب علمی ی کمیته این تدوین ی هسته در

 از علمی کمیته این .اند داشته مشارکت آموزشی بسته این تدوین در مرتبط موضوعات و ای رسانه سواد مدرسان و کارشناسان از ای شبکه همچنین

 علمی غنای به و نقد را شده تولید ی مجموعه آزاداندیشانه و علمی فضایی در تا نماید می دعوت ای رسانه سواد ی حوزه فعالین و نخبگان اساتید، تمامی

 .نمایند کمک آن
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 95 اردیبهشت و فروردین در " خانواده ای رسانه رکن مادر؛ " عنوان با میزانی مادران از نفر 111 از بیش برای ای رسانه سواد کارگاه برگزاری -2
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 95 اردیبهشت و فروردین - میزان مجتمع آموزان دانش مادران از نفر 111 از بیش ی ویژه ای رسانه سواد کارگاه

 

 .(است برگزاری حال در که) میزان ی سسهؤم مربیان از نفر 71 حدود برای ای رسانه سواد کارگاه برگزاری -3

 

 ای شبکه آموزش بر مبتنی ای رسانه سواد جدید های کارگاه
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 مفاهیم  کلیات موضوعات با محور پروژه و فعال مخاطب رویکرد با شده تدوین ی نامه درس بر منطبق ساعته سه ی جلسه پنج قالب در فوق های کارگاه

 تکمیلی توضیحات که پذیرد می انجام ای رایانه های بازی اجتماعی، های شبکه و همراه تلفن ای؛ رسانه زندگی سبک خبر؛ تبلیغات؛ ؛ای رسانه سواد

 .شد خواهد حضورتان تقدیم

 کارگاه این دوم ی دوره که ساعته 3 جلسه 9 قالب در آموزشی راهبردهای آخرین بر مبتنی رویکردی با ای رسانه سواد مربی تربیت ی دوره برگزاری -4

 .است برگزاری حال در میزان موسسه همکاری و مسیر ی سسهؤم میزبانی به

 

 

 ی دوره دومین برگزاری به اقدام مخاطبان، متعدد های درخواست پی در و ای رسانه سواد مربی تربیت ی دوره اولین برگزاری ی ادامه در مسیر ی سسهؤم

 .است نموده 1 سطح در ای رسانه سواد مربی تربیت

 برگزار هنری حوزه جوان هنرپژوهان باشگاه و میزان هدایت آموزشی فرهنگی ی مؤسسه همکاری با و مسیر ی مؤسسه توسط آموزشی ی دوره این

 .بود خواهد ویژه تخفیف با همراه  فرهنگیان و دانشجویان برای دوره این در نام ثبت و شود می

 انتقادی، تفکر آموزش، نوین های روش یادگیری، و رشد های نظریه ای، رسانه سواد بر مروری: از است  عبارت مربی تربیت ی دوره این عناوین

 تلویزیون، اجتماعی، های شبکه خبـرگزاری، رادیـو، ای، رایانه های بازی تبلیغات، کلیات، و مفاهیم: شامل ای رسانه ابزارشناسی و ارتباطی های مهارت

 .سینما و فیلم پویانمایی، ماهواره،

 ی مؤسسه محل در 19 الی 16 ساعت فرد، روزهای ،1395 مردادماه 31 الی 12 زمانی ی بازه در که باشد می آموزشی ساعته 3 ی جلسه 9 شامل دوره این

 در نیز برادران ویژه ی دوره. باشد می محدود کنندگان شرکت ظرفیت و بوده خواهران ی ویژه دوره این که است ذکر به الزم .شد خواهد برگزار مسیر

 .شد خواهد برگزار نزدیک آینده

 



                       47 صفحه

 ای ی ارتقاء مهارت سواد رسانه ی فرهنگی آموزشی ميزان در حوزه اقدامات مؤسسه
 

 

 

 

 .باشد می دانلود قابل  savadrasanei@ کانال در چهارشنبه هر که "ای رسانه سواد  تحلیلی-خبری نامه هفته" انتشار -1

 .است گردیده منتشر شماره هفده کنون تا که است ذکر به الزم

 آقای جناب مدیریت با و اللهی آیت دکتر آقای جناب نظارت تحت متفاوت رویکردی با ای رسانه سواد مهارت آموزش ی حوزه در مجلد 11 چاپ -2

 . نویسندگان از جمعی تالش و رمضانی
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 ای رسانه سواد خبری عملی نشریه هفدهم ی شماره
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 میزان آموزشی فرهنگی مجتمع ای رسانه سواد گانه دوازده مجلدات موضوعات فهرست

 .است لیفأت دست در عکس و سینما جلد دو و شده چاپ مجلد ده مجموعه این از

 

 به( اعتیاد)وابستگی ترک و ای رسانه سواد مصرف رژیم ی حوزه در( اپلیکیشن) همراه تلفن افزار نرم اولین سازی فارسی فطر، سعید عید با همزمان -3

 .پذیرفت انجام میزان افزاری نرم توسعه مرکز در " باغچه" نام با تبلت و همراه تلفن
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 : زیر لینک در ای رسانه سواد شده سازی فارسی اپلیکیشن اولین " باغچه" دانلود و خرید

mizansdc.ir 

 

 

 همراه تلفن به( اعتیاد)وابستگی ترک و ای رسانه سواد حوزه در شده سازی فارسی اپلیکیشن نخستین "باغچه" اینفوگرافی
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  " باغچه " اپليكيشن کار طرز

 یا بوته بذر کاشتن ی منزله به انتخاب این. کنید می انتخاب تبلت، و همراه تلفن از دوری برای دقیقه 121 تا 11 بین را زمانی و شده برنامه وارد شما

ی  صفحه در بخش، امید و دار هدف های پیام نمایش ضمن همراه تلفن از دوری تمرین مدت طول در( . انتخابی زمان مقدار به وابسته) باشد می درختی

 .شود می متنوعی درختان یا بوته به تبدیل و کرده رشد شده کاشته بذر موبایل؛

 هر پس. خشکد می شما  درخت صورت این غیر در کنید استفاده تان همراه تلفن از توانید نمی شما است کردن رشد حال در بذر این که مدتی طول در

 .است کار این در شما شکستی  دهنده نشان شده خشک درخت هر و( اعتیاد) وابستگی ترک در شما موفقیت ی دهنده نشان کامل درخت و بوته

 که کنید تهیه خود برای را مجاز های فعالیت از فهرستی که دهد می شما به را امکان این برنامه لذا است، بر زمان فرایندی همراه تلفن به وابستگی ترک

 توانید می موفقیت نوبت هر از بعد .نمایید مرتفع تدریجاً را  موبایل از استفاده عادت تغییر روند و کرده استفاده ها آن از بتوانید  اپلیکیشن اجرای حین در

 .ببرید لذت خود تمرکز بهبود از و کرده ثبت برنامه در را اید داده انجام مدت آن در که مفیدی کار

 خود وابستگی ترک در که معناست بدان این باشید، داشته کامل درختان از ای باغچه روز پایان در و کنید اجرا روز مختلف ساعات در را برنامه این اگر

 در را تان های موفقیت تصاویر توانید می شما. باشد می شما هفتگی و روزانه موفقیت میزان ی مشاهده برنامه، این دیگر های قابلیت از .اید کرده عمل موفق

 .نمایید ارسال تان دوستان برای را تان باغچه تصویر و مختلف زمانی واحدهای

 Mizansdc.ir:  روبرو لینک طریق از "باغچه" افزار نرم دانلود و خرید

 .باشید سهیم ؛ تبلت و همراه تلفن  به شان وابستگی ترک و ایشان کارایی افزایش در دوستانتان؛ به باغچه کاربردی افزار نرم معرفی با

 ضمن توانید می و شده باغچه تلگرامی کانال عضو سایت، پشتیبانی واحد توسط شما دانلود، و خرید هنگام در تان اطالعات کردن تکمیل صورت در

 .شوید مطلع نیز دیگران پیشرفت از و گذاشته نمایش به را زیبایتان های باغچه تصویر افزار، نرم تکمیلی های نسخه از اطالع

 .هستیم Mizansdc.ir @gmail.com ایمیل به شما نظرات ارسال منتظر

 .باشید میزان افزاری نرم توسعه مرکز از ای رسانه سواد ی حوزه در دیگری کاربردی محصوالت منتظر

 

 mizansdc.ir  سایت اصلی صفحه

  رقابتی و خودانگیخته جذاب، رویکردی با همراه تلفن به وابستگی ترک برای ای رسانه سواد حوزه اپلیکیشن نخستین " باغچه" دانلود و خرید



                       53 صفحه

 راه مادران ای رسانه سواد کارگاه اولین با مقارن که ای رسانه سواد ی حوزه در آن به مربوط محتوای تولید و خبر موضوع با تلگرامی کانال ایجاد -4

 telegram.me/savadrasanemizan95: کانال لینک. شد اندازی

  ای شبكه آموزش بر مبتنی ای رسانه سواد ارتقاء رویكرد تبيين

 ای رسانه سواد ارتقاء ی برنامه تبیین  به ادامه در و آموزشی محتوای تولید در مسیر ی سسهؤم و میزان مجتمع مستقل و مشترک اقداماتدر این قسمت به 

 .پرداخت خواهیم آمده دست به تجربیات و شده انجام اقدامات و( آموزان دانش و اولیاء و مدرسه مربیان) ای شبکه آموزش بر مبتنی

 

 شناسی مسأله

 با ادامه در و کند می انتخاب خود فعالیتی و پژوهشی های اولویت عنوان به را موضوعاتی ساله هر خود بومی شناسی لهأمس الگوی طبق مسیر ی سسهؤم

 .دارد انتخابی های اولویت پیرامون ای رسانه و آموزشی پژوهشی، تولید در سعی شده اعالم موضوعات پیرامون فعالیت

 مجموعه محوری موضوعات از یکی عنوان به مذکور موضوع پیاپی سال سومین عنوان به امسال ای رسانه سواد ی حوزه در موجود خالء به توجه با

 .گردید انتخاب

 پژوهش

 سواد موضوع منابع بین در جامع رصدی به توجه با موضوع این پژوهش ی نقشه اول گام در پژوهشی ی برنامه و راه ی نقشه تدوین ضرورت به توجه با

 .گردد فراهم ای رسانه و آموزشی پژوهشی، کالن عملیات جریان در الزم دقت نقشه این روی بر حرکت با ادامه در تا. شد تهیه ای رسانه

 آموزش

 و جنسیتی تحصیلی، سنی، متفاوت های رده در مختلف مخاطبان برای آموزشی های بسته تولید مسیر ی مؤسسه ای رسانه سواد کارگروه فعالیت عدیب گام

 با تا است داشته تالش است سرگذاشته پشت را کشور نقاط اقصی در اجرا 111 از بیش امروزه که مسیر ی سسهؤم ای رسانه سواد کارگاه. بود... 

 .دهد ارتقاء جامع مختلف اقشار بین در را مهارت این آموزشی نوین های روش از گیری بهره

 رسانه

 ی تجربه و پژوهشی ی پشتوانه از گیری بهره با تا کرد تالش مسیر رو همین از نداشت، ای رسانه تولید و گفت سخن ای رسانه سواد از توان نمی تردید بی

 ای رسانه سواد موضوع با پیش از بیش را خود مخاطبان بتواند هم منظر این از تا کند، متفاوتی ای رسانه محصوالت تولید به اقدام شده کسب آموزشی

 .سازد آشنا

 .گردد می ارائه مرتبط پژوهشی محصوالت از ای نمونه ادامه در

 

 



                       54 صفحه

 پژوهشی محصوالت از ای نمونه
 

 

 هشتگ 151 کتاب

 با است، آمده در تحریر ی رشته به پناه حق حسین آقای جناب همکاری با و حسینی سیدبشیر دکتر آقای جناب گرامی استاد همت به که کتاب این

 .دارد ها رسانه با هوشمندانه مواجهه و تعامل برای راهبردی و کاربردی نکاتی ی ارائه در سعی ژورنال - کتاب الگوی از گیری بهره

 ساعت 5:  مطالعه زمان مدت        عموم: مخاطب

 

 ای رسانه سواد بای الفکتاب قرمز 

 شده تهیه ای رسانه سواد مدرسان و مربیان از محتوایی پشتیبانی منظور به ،است ای رسانه سواد ی حوزه در برتر کتاب 5 ی خالصه مجموعه که کتاب این

 اهم درختی نمودار و شده مشخص ها آن راهبردی نکات ادامه در و شده تلخیص نظر مورد دقت با مذکور کتب است شده تالش مجموعه این در است،

 .شود ارائه نیز مباحث

 ساعت 12:  مطالعه زمان مدتتخصصی       : مخاطب

 . کنید مراجعه yon.ir/sr1Z  لینک به کتاب ی تهیه و بیشتر اطالعات کسب برای
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 ای رسانه سواد بای الفکتاب سبز 

 تهیه ای رسانه سواد مدرسان و مربیان از محتوایی پشتیبانی منظور به که ،است ای رسانه سواد ی حوزه در برتر مقاله 11 خالصه مجموعه که کتاب این

 نمودار و شده مشخص ها آن راهبردی نکات ادامه در و شده تلخیص نظر مورد دقت با مذکور مقاالت است شده تالش مجموعه این در است، شده

 .شود ارائه نیز مباحث اهم درختی

 ساعت 7:  مطالعه زمان مدتتخصصی       : مخاطب

 . کنید مراجعه yon.ir/CJ5B  لینک به کتاب ی تهیه و بیشتر اطالعات کسب برای

 این در بار اولین برای هللءاشا ان که است شده تدوین میزان هدایت مجتمع همکاری با ای شبکه آموزش مبنای بر ای رسانه سواد های درسنامه همچنین

 .شد خواهد رونمایی گروه

 .گردد می ارائه مرتبط آموزشی های فعالیت از ای نمونه ادامه در

 مرتبط آموزشی های تاليّفعّ از ای نمونه

 

 مسیر مؤسسه ای رسانه سواد تابستانی های کارگاه آغاز

 قزوین استان: نخست کارگاه
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1 

 مسیر ای رسانه سواد محصوالت از رونمایی

 «اجتماعی مسئولیت و ای رسانه سواد همایش» علمی هیأت اعضای و ارتباطات وزارت فرهنگ، وزارت معاونین حضور با

 ارتباطات وزارت جلسات سالن

 

 

 اولیا ی ویژه خانه، ای رسانه رکن مادر عنوان با «میزان هدایت ی مؤسسه» همکاری با «مسیر ی مؤسسه» ای رسانه سواد آموزشی های کارگاه نوین مجموعه

 ...گردید برگزار میزان مدارس مجموعه منتخب مربیان و
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 مسیر ای رسانه سواد مربی تربیت ی دوره نخستین

 .گردید برگزار «مسیر ی سسهؤم» محل در ،1395 تیرماه 21 دوشنبه ها، کارگاه سلسله این از جلسه اولین

 

 .گردد می ارائه مرتبط ای رسانه محصوالت از ای نمونه ادامه در
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 ای رسانه محصوالت از ای نمونه

 حمایت با که است بوده ناخوانده مهمان نام با ای رسانه سواد موضوع با بلند مستند اولین تولید ای، رسانه بعد در شده تولید محصوالت ترین بدیع از یکی

 .گردید واقع مخاطبان چشمگیر استقبال مورد و شد تقدیر آن از عمار ی جشنواره در و تولید گذشته سال در فرهنگی فعاالن ارتقاء و رشد مرکز

 .آمد درخواهد نمایش به سیما های شبکه از بزودی مستند این

 

 

  telegram.me/MLiteracy:  بپیوندید ایران ای رسانه سواد نهضت به
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 های فعالیت دیگر از Rahbordi.ir نشانی به راهبردی تحلیلی - پژوهشی پایگاه در ای رسانه سواد موضوع با مرتبط هایی پرونده مجموعه تولید همچنین

 .است بوده مسیر موسسه در موضوع این با مرتبط

 راهبردی پایگاه در مرتبط های پرونده

 

 

 اجتماعی های شبکه و مجازی فضای بر درآمدی پرونده

 راهبردی تحلیلی پژوهشی پایگاه از کاری

 ...است تکمیل درحال پرونده

 http://rahbordi.ir راهبردی سایت در مطالب مشاهده

 

 ی  های بازی بر درآمدی پرونده

 راهبردی تحلیلی پژوهشی پایگاه از کاری

 http://rahbordi.ir راهبردی سایت در مطالب مشاهده

 

 

 

 

http://rahbordi.ir/
http://rahbordi.ir/
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 .است پرداخته ای رسانه سواد عینک با موضوع این بررسی به "ای رایانه های بازی بر درآمدی" پرونده در راهبردی تحلیلی پژوهشی پایگاه

 .است دسترسی قابل و شده آورده تفکیک به پرونده این مطالب

 ای رایانه های بازی صنعت گرافی موشن کلیپ 

 کوثری دکتر نوشته بازی عصر کتاب معرفی 

 است الزم ها بازی دنیای به ورود برای دانستنشان که نکاتی از نما داده. 

 ای رایانه های بازی انواع درمورد یادداشتی 

 ای رایانه های بازی آینده درمورد ای مقاله ترجمه 

 ها بازی شناختی روان اثرات درمورد شناسی روان ارشد کارشناس حسینی آسیه خانم با مصاحبه 

 کوثری مسعود دکتر از خدمت فراخوانی بازی در بودن تعاملی مقاله 

 عاملی سعیدرضا دکتر نوشته ای رایانه های بازی شدن دوفضایی کتاب معرفی 

 سیاه جمعه - 1979انقالب" سروصدای پر بازی نقد" 

 مغز بر ویدئویی های بازی اثرات از نمایی داده 

 سیمز پرمخاطب بازی نقد 

 ای رسانه سواد های کتاب مجموعه از اللهی آیت حمیدرضا نوشته "ای رایانه های بازی" کتاب معرفی 

 پور علی احمد ی نوشته "تهدید یا فرصت ای، ایانهر های بازی" کتاب معرفی 

 ای رایانه های بازی ملی بنیاد 

 احمدی مریم ی نوشته "خانواده در ای رایانه های بازی و رایانه مدیریت" کتاب معرفی 

 ای  رایانه های بازی و خشونت درمورد ای مقاله ترجمه 

 (اسرا) ای رایانه های بازی سنی بندی رده نظام 

 رایانه برابر در درست نشستن شیوه 

 بازی کنسول "virtual reality" ویدئویی های بازی صنعت در انقالبی "مجازی واقعیت" یا 

 ای رایانه های بازی جذابیت درمورد ای مقاله ترجمه 

 ویدئویی های بازی ساخت مراحل درمورد نما داده 

 در موضوع این بررسی به اقدام راهبردی تحلیلی پژوهشی پایگاه اجتماعی های شبکه کاربران روزافزون افزایش و مجازی فضای گسترش به توجه با

 ...است تکمیل درحال پرونده این. است کرده اجتماعی های شبکه و مجازی فضای پرونده

 :است شده آورده زیر در آسان دسترسی برای اند شده داده قرار سایت در تاکنون که مطالبی لینک

 خانوادگی روابط در مجازی ثیرفضایأت گرافی، موشن 

 دهد می رخ مجازی درفضای اتفاقاتی چه ثانیه  61 درهر نما، داده. 

 عاملی سیدسعیدرضا مجازی، فضای های سیاست و قوانین جرایم ها آسیب به فضایی دو رویکرد کتاب، معرفی 

 مجازی امنیت باموضوع ای ثانیه 111 فیلم 

 مجازی فضای در محتوا انتشار اخالق نما، داده 

 منتظرقائم مهدی مجازی، درفضای امنیت کتاب، معرفی 
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 که است بوده مسیر های فعالیت دیگر از ای رسانه سواد با مرتبط صوتی های مجموعه و شهری بیلبوردهای ای، رسانه چند های مجموعه تولید همچنین

 .کنیم می عبور ها آن توضیح از کالم ی اطاله از پرهیز برای

 

 ای رسانه سواد نهضت ی حوزه در تخصصی نهاد مردم ی سسهؤم اولین

          عنوان با است ای رسانه سواد ی حوزه تخصصی نهاد مردمی  سسهؤم اولین ثبت ای رسانه سواد ی حوزه در مسیر ی سسهؤم دستاوردهای دیگر از

 .کنند دنبال   massir_resane@  کانال از توانند می را تخصصی مجموعه این از تکمیلی اطالعات دوستان. رسانه مسیر

 رسانه مسير

 کشور در ای رسانه سواد نهاد مردم ی مؤسسه نخستین ؛«رسانه مسیر»

 به آغاز «رسانه مسیر» عنوان تحت ای رسانه سواد نهاد مردم ی مؤسسه نخستین السالم، علیه الرضا موسی بن علی حضرت برکت پر والدت سالروز با همزمان

 .کرد فعالیت

 فعالیت مدتی از پس. کرد تعریف خود تخصصی های کارگروه از یکی عنوان به را «ای رسانه سواد» شناسی، مسئله بومی الگوی مبنای بر مسیر، ی مؤسسه

 ی مؤسسه نخستین رسمی ثبت به اقدام ها، فعالیت تمرکز و بیشتر رسمیت جهت عرصه، این در پژوهشی و آموزشی نظیر کم خأل درک به توجه با و

 نخستین و نشست ثمر به اکنون الزم، مجوزهای اخذ و مختلف مراحل طی از پس فرایند، این. نمود ای رسانه سواد حوزه در( NGO) نهاد مردم

 .گرفت فعالیت مجوز جوانان و ورزش سازمان در ،«ای رسانه سواد» محوریت با کشور نهاد مردم ی مؤسسه

 و نخبگان اساتید، عموم از است، داده قرار کشور در ای رسانه سواد نهضت گسترش و بسط را خود محوری مأموریت که نهاد مردم ی مجموعه این

 .کند می دعوت ملی حرکت این در مشارکت و همکاری برای پژوهشگران

 نشانی به مسیر ی مؤسسه اینترنتی پایگاه در «ما با ارتباط» بخش به توانید می همکاری، های زمینه مورد در بیشتر آگاهی و اطالعات کسب برای

MASSIR.IR نشانی به تلگرام کاربری حساب با یا و کرده مراجعه @abc_media کنید برقرار ارتباط. 
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 شده طی مسير یک از آمده بر مسير رسانه؛

 تأسیس به اقدام گذشته، های تجربه و ها فعالیت مبنای بر و ای رسانه سواد ی عرصه در پژوهشی و آموزشی نظیر کم خأل درک به توجه با مسیر، ی مؤسسه

 .نمود رسانه مسیر عنوان تحت کشور، ای رسانه سواد حوزه در( NGO) نهاد مردم ی مؤسسه نخستین

 خواهد رسانه مسیر مؤسسه فعالیت پشتوانه ها، فعالیت این که بود زده کلید ای رسانه سواد ی حوزه در ای گسترده های فعالیت مسیر مؤسسه این، از پیش

 :از است عبارت ها برنامه این اهم. بود

 ای رسانه سواد حوزه در تخصصی کتاب سه چاپ و تولید طراحی،  – 

 فرهنگی فعاالن ارتقا و رشد مرکز مشارکت با ای رسانه سواد حوزه در تلویزیونی بلند مستند نخستین تولید  – 

 مخاطبان از وسیعی طیف برای کشوری و استانی ای رسانه سواد کارگاه 111 از بیش برگزاری  – 

 کشور در ای رسانه سواد مربی تربیت دوره نخستین اجرای و طراحی   –

 ای رسانه سواد مربی تربیت مدون ی درسنامه نخستین طراحی  –

 "ای رسانه سواد و تفکر" درسی کتاب تدوین در مشارکت  – 

 ای رسانه سواد تابستانی اردوگاه نخستین اجرای و طراحی  – 

 ها همایش و ها کارگاه ویژه ای رسانه سواد محصوالت مجموعه طراحی   –

 استانی و ملی همایش چندین برگزاری در مشارکت  – 

 …و ای رسانه سواد تخصصی نشریه طراحی  - 

 

 ای شبكه آموزش بر مبتنی ای رسانه سواد ارتقاء  ی برنامه اجرایی تبيين
 

 شده انجام اقدامات و( آموزان دانش و اولیاء و مدرسه مربیان) ای شبکه آموزش بر مبتنی ای رسانه سواد ارتقاء  ی برنامه اجرایی تبیین به مرحله آخرین در

 .پرداخت خواهیم آمده دست به تجربیات و

 

 کارگروه ژاپن، و کانادا همچون کشورها سایر در شده اجرا های الگوی تطبیقی بررسی و متعدد های کارگاه طول در شده اجرا های برنامه مجموع از

 اشباع عصر در راهبردی و ضروری مهارتی عنوان به ای رسانه سواد مهارت سطح ارتقاء که رسید اجرایی بندی جمع این به ای رسانه سواد مشترک

 و محور پروژه یادگیری و( filipped learning) معکوس یادگیری مانند " آموزشی نوین الگوهای " برمبنای تمرکز با تنها کنونی؛ ای رسانه

 ؛ "آموزان دانش" و"والدین" ،"مربیان"  مهارتی -آموزشی ضلع سه کردن فعال یعنی ایشبکه آموزش بر تکیه با همچنین و...  و مشارکتی یادگیری

 .شد خواهد محقق ای رسانه سواد آموزش در آموزشی الگوی پایدارترین و اثرگذارترین
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 ای رسانه سواد ی حوزه افزایی مهارت های کارگاه اجرای ی شيوه

 

 : شد ایجاد زیر شرح به ای، رسانه سواد ی حوزه افزایی مهارت های کارگاه اجرای ی شیوه در بنیادینی و ساختاری تغییرات مبنا، این بر

 بیشتر گروهی تعامل منظور به جلسه در حاضران گیری قرار ی شیوه در تغییر  -1

  بصری تنوع و مباحث همپوشانی برای استاد دو همزمان اجرای  -2

 اشتراک و ها پروژه ارایه و نظر تبادل منظور به تلگرامی فضای در و حقیقی فضای در اختیاری صورت به حاضران نفره 8 الی 6 های گروه تشکیل -3

  تجربیات

  کارگاهی جلسه در حضور از قبل( صوت و تصویر و متن) الزم آموزشی محتوای بارگزاری منظور به تلگرامی کانال ایجاد -4

 عملی و تحلیلی و مطالعاتی های پروژه حاضرین جلسه هر) کارگاه در کنندگان شرکت ارسالی های پروژه بارگزاری منظور به تلگرامی کانال ایجاد -5

 .(دارند

  کنندگان شرکت به هرجلسه مباحث راه نقشه ی ارایه -6

 تعامل حداکثر جلسه، از قبل ها آن انجام بر مبتنی تا گیرد، می قرار حاضرین اختیار در ،(بعد جلسه نیاز پیش) پیشنهادی های فعالیت برگه هرجلسه -7

 .شود پدیدار کارگاه فضای در اساتید اشراف تحت مهارتی ارتقاء و استعالیی

 :شامل ها فعالیت این

 مطالعه+  هشتگ 151 کتاب از ای شده تعیین های بخش و( جلسات موضوع با متناسب) ای رسانه سواد مجلدات هدفمند: مانند مطالعاتی های پروژه(  الف

 کارگاه موضوعات با مرتبط مقاالت

 تبلیغاتی بیلبورد و تیزر ارسال مانند دیگر عملی های پروژه و شده مطالعه موضوعات از یکی( نما داده) اینفوگرافی ی تهیه:  مانند عملیاتی های پروژه(  ب

 اقناعی، های تکنیک از استفاده با خبر یک ارایه ای، رسانه سواد با مرتبط سینمایی های فیلم نقد و مشاهده اقناعی، های تکنیک شناسایی و نقد همراه به

 و خود برای قوانین طراحی پیرامونی، محیط در رایج ای رایانه بازی یک نقد مجازی، فضای بر مبتنی درسی موضوعات از یکی آموزشی طراحی

 ...   و ای رسانه مصرف رژیم ایجاد منظور به مدیریت تحت محیط و خانواده

 خاتمه در که باشد می شده انجام های پروژه کیفیت و کمیت جلسات، در فعال حضور بر عالوه کارگاه، در کنندگان شرکت پایانی ارزشیابی معیار -8

 .شود می کنندگان شرکت تقدیم حضور گواهی همراه به حاضرین های فعالیت کارنمای
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 کارگاهی های فرم از ای نمونه

 

 های: محور به( اجتماعی های شبکه و همراه تلفن باعنوان 4 جلسه نمونه عنوان به) جلسه راه ی نقشه

 (مهارت)کنش و نگرش دانش، های حوزه در انتظارات جزیی، اهداف کلی، هدف

 

      اقناعی های تکنیک کارگیری به با عینی و کاربردی های حل راه ارایه و پیرامونی محیط در ای رسانه های چالش احصاء موضوع با گروهی ی مباحثه تمرین فرم

 .شده گرفته کار به
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 .است شده پیشنهاد منظور این به مطالعاتی محورهای باشد، می ای رایانه های بازی بعد ی جلسه موضوع که این به توجه با بعد؛ ی جلسه برای پیشنهادی های فعالیت فرم
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 مباحثه اساتید، اجرای مباحث ی ارایه اجراییات، جزء به جزء بینی پیش شامل فرم این. گیرد می قرار اجرایی ناظر و اساتید اختیار در کارگاه عملیاتی فرم جلسه هر

 باشد. می اجرایی بندی زمان . با..و ها کلیپ پخش گروهی،
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 مادران ای رسانه سواد کارگاه ی دوره پایان ی نامه گواهی از ای نمونه

 عین در مدرسه مربیان و آموزان دانش اولیاء های کارگاه در کنندگان شرکت از درخواستی های پروژه و شده ارایه محتوای که است ذکر به الزم

 .است گردیده طراحی( بودن مربی و معلم و بودن پدر یا مادر) ایشان حقوقی شخصیت به توجه با هایی تفاوت با اشتراک،

 

 

 " برجام دیوار" موضوع با پیرامونی اخبار تحلیل در مادران کارگاهی کار از ای نمونه

 .است بوده خبر ی حوزه در ای رسانه های پیام با مواجهه در انتقادی تفکر تقویت فرعی کارگاه این هدف
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 .شود می تکمیل فرعی کارسوق این در گروهی صورت به که کاربرگی از ای نمونه

 

 مفاهیم غیرمستقیم اثرگزاری منظور به ای رسانه سواد پیرامون مفهومی پوسترهای تحلیل در مادران کارگروهی از ای نمونه
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 ای رسانه سواد حوزه "مفهومی پوسترهای" فرعی کارسوق گروهی کاربرگ نمونه

 اجرا تابستان ایام در و طراحی گذشت، آن ذکر که هایی کارگاه ی شیوه با نیز ای جلسه هفت های کارگاه نیز ای شبکه آموزش سوم ضلع تکمیل برای

 .باشد می متفاوت یافته اختصاص تمارین و اجرا ی نحوه مخاطب سنی اقتضائات به توجه با ها کارگاه این در. شود می

 ارایه گروه، این در و طراحی جذاب قالبی در عالقمندان برای ای رسانه سواد های کارگاه( 1) سطح ی نامه درس شد اشاره مباحث در که طور همان

 تربیت های کارگاه " در که باشد می...(  و کاربرگ سینمایی، فیلم کلیپ، پوینت، پاور) ای چندرسانه و اجرایی پیوستی دارای نامه درس این .گردد می

 .گیرد می قرار ای رسانه سواد مربیان اختیار در " مربی

 

 است. شده آرایی صفحه و طراحی مسیر ی موسسه ای رسانه تولیدات واحد در نمونه این است ذکر قابل



                       71 صفحه

 ای تربيت مربی سواد رسانه ی نامهدرس
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                       91 صفحه

 برای ای رسانه و آموزشی محتوای جامع بانک ایجاد و تحصیلی مقاطع ی کلیه برای ای رسانه سواد درس طرح ،طراحی کارگروه این آتی های طرح از

 .باشد می عالقمندان استفاده

 و خدا راه شهدای و مان راحل امام روح به درود و سالم اعطای و بزرگوارشان نایب تسدید و تأیید و( ع) عصر امام ظهور در تعجیل آرزوی با خاتمه در

 را افزونتان روز توفیقات حضرتش از و سپرده بزرگ خدای به را همراهان و دوستان همه ،دادگسترنیا حمید مرحوم بزرگوارمان استاد و ،راستین مؤمنان

 استاد از را تشکر عرض ترین صمیمانه ،پناه حق حسین آقای جناب  و صمدی موسوی احمد سید آقای جناب همکارانم و خود طرف از و خواستاریم

 .دارم می اعالم  را وزین گروه این در فوق ی برنامه تشریح در شان شاگردپرورانه و کریمانه دعوت جهت به نیرو دکتر آقای جناب بزرگوارم


