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 معرفی همایش

تغييرات شگرفي در حوزه فرهنگ  فناوري ارتباطات و اطالعات )فاوا(، ژهیوبهدر چند دهه اخير استفاده از محصوالت مهندسي فناوري 

 و مسائل اجتماعي جوامع ایجاد كرده است.

ایي هعه و پيشرفتباعث توس هااین فرصت كهيطوربهو تهدیدهاي متنوعي بوده است  هافرصتتوليد محصوالت فاوا در جهان، موجد 

ا هدر شيوه زندگي، رفاه، بهداشت، آموزش و پژوهش در جهان شده است. در اثر گسترش وسيع استفاده از محصوالت فاوا، دگرگوني

 .آمده است به وجودها در فضاي مجازي مفاهيم جدیدي در گفتگو و تعامل افراد جوامع و ارتباط فرهنگ و

هاي توسعه را به همراه آورده است و باعث پيشرفت محصوالت فاوا، همانند دیگر كشورهاي جهان، فرصتدر ایران اسالمي نيز ورود 

و رشد و تغيير در شيوه زندگي افراد جامعه، رفاه، بهداشت، آموزش و پژوهش در كشور شده است. اما از سوي دیگر فراهم نبودن 

امعه به فرهنگ غني ج يتوجهيبدر كشور توسط بخشي از جامعه، باعث بستر مناسب و یا استفاده نادرست بعضي از این محصوالت 

اصلي فرهنگ جامعه ایران مورد چالش  يهامؤلفهدر این رابطه،  متأسفانهایران و یا تغيير در سبك زندگي ایراني اسالمي شده است. 

اده استف زيآممخاطرهبررسي و مطالعه اثرات  رونیزااو در بسياري از موارد حقوق افراد جامعه و آیندگان مغفول مانده است.  قرارگرفته

به یك نياز مبرم براي جامعه  فرهنگ جهت صيانت از هاآننادرست محصوالت فاوا و ارائه راهكارهاي عملي استفاده صحيح از 

 است. شدهلیتبد

بوده و به علم فناوري، فرهنگ جامعه، ارتباطات  يارشتهنيبنظر به اینكه بررسي و تحقيق در مورد محصوالت فاوا یك موضوع 

، هاي صنعتيفعال ساختن محققين و متخصصين در دانشگاه ،باشديم  مرتبط اجتماعي و نيز سالمت جسمي و روحي افراد جامعه

، یك هاآنبين  يارشتهانيمو ایجاد نگرش  علوم انساني و اجتماعي، پزشكي و پژوهشگران دیني بر روي موضوع صيانت فرهنگي

ارائه راهكارهاي عملي براي استفاده صحيح محصوالت فاوا، ارائه راهكارهاي  ضرورت است. گسترش نگرش مزبور نتایجي از قبيل

بخش  نادرست محصوالت فاوا، ایجاد تعامل علمي فرهيختگان جامعه با يريكارگبهصحيح علمي و فني، محدود كردن عوارض ناشي از 

به  ندتوايمرا  فرهنگي مناسب آیندۀ فرایندهاي اطالعات و ارتباطات و طراحي بسترهاي يهاچالش ينيبشيپو  سياستي و اجرایي

 دهد. دست
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 محورها و رویکردهای همایش

 فاوا محصوالت بررسی مسائل جامعه ایران در استفاده از -1

 بر بهبود كيفيت و سبك زندگي فاوا محصوالت راتيتأث بررسي -

 فاوا محصوالت فرهنگي يشناسبيآس -

 فرهنگ در ایران يهاشاخصبررسي عوارض محصوالت علم و فناوري مدرن بر  -

 صیانت فرهنگی -2

 تجربه مدیریت فناوري فاوا در جهان و ایران -

 مواجهه با فاوا در جهان و ایران يهابرنامهها و تجربيات و سياست بررسي و نقد  -

 فرهنگ جامعه ایران يهاشاخص و هامؤلفه -

 شناخت اجتماعي جامعه ایران -

 فرهنگي در جهان و ایران يهاشاخصبررسي و ارزیابي نظریات، الگوها، تجربيات صيانت از  -

 در جوامع پيشرفته هافرهنگ يهاشاخص از صيانت يهاوهيش مطالعه -

 هافرهنگفرهنگي و تنوع  يهاشاخص سازي علم و فناوري بر ناشي از ایدئولوژي يهابيآسبررسي  -

امعه فرهنگي ج يهاشاخص از صيانت يهاوهيش نظارتي وتبليغي، آگاهي بخشي، محدودیتي  آموزشي، يهاوهيش علمي بررسي -

اطالعات و ارتباطات، و  عملكرد كنترلي و نظارتي موجود در ورود و استفاده از محصوالت فناورانه يعلم يبررسایران، نقد و 

 فرهنگي جامعه ایران هايشاخص صيانت از جدید جهت هايارائه روش

 دیدگاه كاربران نسبت به فاوا -

مرتبط با صيانت  يابزارهادر صيانت فرهنگي، تجهيزات و  هاآنهاي پيشگيري و نقش مباني و روش -

 ، هشدارها و عالئم مرتبط با صيانت فرهنگيهادستورالعمل فرهنگي،

 در فضای فرهنگی فناورانه در اصالح، بهبود و ایجاد صیانت یهاروش یریکارگبه -3

 فاوا از محصوالت يريگبهرهدر  معيارها و ضوابط تخصص گرایي -

 یك ابزار صيانت در اصالح و بهبود فضاي فرهنگي كشور عنوانبه فاوا -
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 فرهنگی آینده در صیانت یهاافق -4

 فرهنگي صيانت پژوهش در حوزه بررسي امكان تهيه نقشه راه مدیریت آموزش و -

 سطح كاربري نیترنیيپااز  فرهنگي فاوا براي آگاهي از مخاطرات و برقراري صيانتارتقاي دانش عمومي از  -

 يارشتهنيبجدید دانشگاهي  يهاتخصصبررسي لزوم ایجاد  -

 به متخصصين ياحرفهآموزش اخالق  -

 و مدیریت راهبردي فرهنگي كشور يزیربرنامهفرهنگي در  صيانت جایگاه -

 اطالعات و ارتباطات يهايفناورتوسعه  ينيبشيپفرهنگي براي آینده كشور با  طراحي بسترهاي -

 و حقوق شهروندي صيانت فرهنگي تدوین راهبردهاي -

 كردن اقتصاد فناوري فرهنگي -

 .شوديمفوق محدود نشده و از موضوعات جدید و مرتبط استقبال  موضوعاتبه  تخصصي محدود رویكردهاي همایش و محورها
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 هاتهیکماعضای 

 كميته راهبردي-1

 عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق بطحایی یمحمدتقدکتر سید 

   مهندسي برق رئيس دانشكده دکتر حمید تقی راد

 دبير كميته اجرایي و دبير همایش دکتر رضا جعفری

 رئيس دانشگاه و رئيس همایش دکتر علی خاکی صدیق

 ایراني مطالعات فرهنگي و ارتباطاترئيس انجمن  دکتر هادی خانیکی

 عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق دکتر رمضان علی صادق زاده

 مسئول نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه یفضلعل اهللینب االسالمحجت

 يشناسجامعهرئيس انجمن   قانعی راد نیمحمدامدکتر 

 دانشگاه تهران و دبير علمي همایشعضو هيات علمي  دکتر عباس قنبری باغستان

 رساختیزعضو هيات علمي دانشكده برق و عضو هيات مدیره شركت ارتباطات  محامد پوردکتر کمال 

 معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه دکتر فریدون وفایی
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 كميته اجرایي -2

 اجرایي و دبير همایشعضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق، دبير كميته  دکتر رضا جعفری

 رئيس دانشگاه و رئيس همایش دکتر علی خاکی صدیق

 مسئول روابط عمومي دکتر مهدی علیاری

 هاتیحمامسئول جذب  دکتر علیرضا فریدونیان

 دبير علمي همایش عضو هيات علمي دانشگاه تهران و دکتر عباس قنبری باغستان

 دبير مالي همایش دکتر ابراهیم ندیمی

 يرساناطالعمسئول پایگاه داده و  انجامکیندکتر امین 

 مسئول طراحي و انتشارات دکتر منصور ولی

 منشي پژوهش دانشكده مهندسي برق خانم نرگس ملکی

 يشناسجامعهمنشي انجمن  خانم زینب آقایی

 منشي انجمن ایراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات خانم ویدا مزین

 ارتباطات دانشگاه تهران كارشناسي دانشجوي خانم فاطمه شریفی

 ارتباطات دانشگاه تهرانكارشناسي دانشجوي  خانم نیلوفر امام وردی

 دانشجوي دكتري دانشكده مهندسي برق نصیره دیاریان  خانم

 دانشجوي دكتري دانشكده مهندسي برق حسن یزدانیانآقای 

 مهندسي برقدانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده  خانم سارا زرینی

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي برق آقای سروش شاه طالبی

 دانشجوي كارشناسي دانشكده مهندسي كامپيوتر آقای سید محمود سیادتی
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 كميته علمي -3

 عضو هيات علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير دکتر احمد آقا کاردان 

هاي علمي و صنعتي عضو هيات علمي پژوهشكده برق و فناوري اطالعات سازمان پژوهش انتظاری محمدحسنمهندس 

 ایران، رئيس مركز ملي فضاي مجازي كشور

 مهندسي برق رئيس دانشكده دکتر حمید تقی راد

 دانشكده مهندسي صنایع فناوري اطالعات گروه آموزشي عضو هيات علمي  دکتر منیره حسینی 

 عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق، دبير كميته اجرایي و دبير همایش جعفریدکتر رضا 

 رئيس دانشگاه و رئيس همایش دکتر علی خاکی صدیق

هيات علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شریف و عضو شوراي عالي  عضو دکتر رسول جلیلی

 فناوري اطالعات

دانشگاه عالمه طباطبایي و رئيس انجمن ایراني مطالعات فرهنگي و عضو هيات علمي  دکتر هادی خانیکی

 ارتباطات

 عضو هيات علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر و مدیر فرهنگي و اجتماعي دانشكده دکتر سید حسین خواسته

 رئيس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایي  فرقانی یمحمدمهددکتر  

 دانشگاه ادیان و مذاهب قم رضا فرهنگمهندس علی

 ایران يشناسجامعهرئيس انجمن  قانعی راد نیمحمدامدکتر 

 عضو هيات علمي دانشگاه تهران و دبير علمي همایش دکتر عباس قنبری باغستان

 عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مدیر گروه ارتباطات دکتر مهدی منتظر قائم

 اجتماعي دانشگاه تهران رئيس دانشكده علوم دکتر یونس نوربخش
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 کمیته داوران -4

 مهندسي برق رئيس دانشكده دکتر حمید تقی راد

 عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق، دبير كميته اجرایي و دبير همایش دکتر رضا جعفری

 سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده مهندسي برق عضو هيات علمي و دکتر مهدی علیاری

 عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبایي و رئيس انجمن ایراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات خانیکیدکتر هادی 

 ایران يشناسجامعهرئيس انجمن  قانعی راد نیمحمدامدکتر 

 عضو هيات علمي دانشگاه تهران و دبير علمي همایش عباس قنبری باغستان دکتر

 دانشگاه تهران و مدیر گروه ارتباطاتعضو هيات علمي  دکتر مهدی منتظر قائم

 معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه دکتر فریدون وفایی
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  یبندزمانبرنامه 

 

شماره ص 

 چكيده
 ردیف سخنران عنوان زمان

 1  مجري یيخوشامدگو ::140 

 2  تالوت قرآن ::140 

 3  جمهوري اسالمي ایران سرودپخش  :1401 

 4 صدیق خاكي يدكتر عل مسئله و طرحسخنراني افتتاحيه  :1401 

 5 قنبري عباس دكتر يعلم ريدبسخنراني  :1404 

   پخش كليپ ::140 

 

 پانل اول
 

 صدیق، دكتر قانعي راد، مهندس انتظاري، دكتر جعفري خاكي هيات رئيسه پانل0 دكتر
 

 6 انتظاري محمدحسن مهندس سخنراني كليدي ::1:0 

 7 قانعي راد نيمحمدامسيد  دكتر رهایي و قدرت فناگفتمان ۀمثاببه ارتباطات و اطالعات فناوري :1:01 13

 8 صدیق محمدجعفردكتر  نقش فناوري در صيانت فرهنگي :1:02 14

 9 دكتر یونس نوربخش فرهنگ مثابهبهفناوري  :1:03 :1

 11 رضا فرهنگعليمهندس  راهكارهاي صيانت از دین در جهان ارتباطات :1:04 11

 11 دكتر اعظم راودراد هنر اینترنتي ::1:0 11

 12 محمد معروفي االسالمحجت دین و رسانه ::110 11

 13 دهقان عليرضا دكتر گرایي در فرهنگ جانبهسهحركت در جهت  :1101 11

 14 دكتر منيره حسيني هاچالشو  هافرصتاجتماعي0  يهاشبكه :1102 :2

   پانل يبندجمع :1103 

 (17:31الی  17:11استراحت کوتاه: صرف چایی، قهوه و ....)
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 پانل دوم

 هيات رئيسه پانل0 مهندس جهانگرد، دكتر تقي راد، دكتر خانيكي، دكتر قنبري

 15 جهانگردنصراهلل مهندس  سخنراني كليدي :1103 

 16 خانيكي هادي دكتر 0 قدرت ارتباطات یا ارتباطات قدرتياشبكهارتباطات  :1104 22

 17 دكتر رسول جليلي تربيتي كاربرد ابزارهاي الكترونيكي همراه-هاي فرهنگيجنبه ::110 23

 18 منتظر قائم مهدي دكتر اي0 ضرورت صيانت فرهنگي معاصرسواد رسانه ::110 24

 19 پوردكتر كمال محامد  ملي اطالعات0 الزامات و ملزومات كاربردي يهاشبكه :1101 :2

 21 حسين كالنتريعبدالدكتر  و تخيل براي خلق دنياي دیگر انسان انسان تراز فاوا :1102 21

 21 جعفريرضا دكتر  ارتباطات ایمني فرهنگي فناوري اطالعات و :1103 21

  دكتر مسعود كوثري آن در امنيت  اجتماعي ريتأثو  ياانهیرا يهايباز :1104 

21 
 يهاو رسانه اطالعات فناوري توسعه مركز تجربيات بر مروري ::110

 مجازي فضاي در فرهنگي صيانت خصوص در دیجيتال

 23 دكتر سيد مرتضي موسویان

21 
فرهنگي -كاربرد مفهوم مراحل رشد روستو و خيز توسعه اقتصادي ::110

 ایران از طریق فاوا

 24 عبداللهيان دكتر حميد

 25 كاردانآقا دكتر احمد  اجتماعي يهادر شبكهدر مدیریت تعامالت  مؤثرعوامل  :1101 :3

 26 ظهوري رضايدكتر عل ياحرفهي اخالقي براي متخصصان هادستورالعملتي بر تأمال :1102 31

32 
احراز هویت  يهاروشمروري بر 0 فرهنگي صيانت در فناوري كاربرد :1103

 و تصدیق سن كاربران در فضاي مجازي

 27 دكتر حسين خواسته 

33 
 يهاشبكههمراه و  يهايگوشاستفاده نادرست از  يشناسبيآس  :1104

 اجتماعي

 28 دكتر منصور ولي

34 
تجربه مالزي در صيانت فرهنگي در استفاده از فناوري اطالعات و  ::110

 "يتوانش ارتباط"و  "پيش افتادگي تكنولوژیكي دولت"ارتباطات0 
 نباغستادكتر عباس قنبري 

 

29 

 31  پانل يبندجمع ::2:0 

 31 جعفري رضا دكتر اختتاميه يسخنران :2:02 

   اذان مغرب و نماز 2:021 

 صرف شام و پذیرایی
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 حامیان همایش:

 حامیان اصلی

   

   

 
  

 

 سایر حامیان

   

 

 
 دادکشنه علوم اجتماعی
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انتظاری محمدحسنمهندس   

 دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی

 

 

 

 سخنرانی کلیدی
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رهایی و قدرت فناگفتمان ۀمثاببه ارتباطات و اطالعات فناوری  

 راد قانعی نیمحمدام سید

 کشور علمی سیاست تحقیقات مرکز یشناسجامعه دانشیار

ghaneirad@nrisp.ac.ir 

 ای است اخالقي خود ذات در تكنولوژي آیا ؟كننديم چه معنویت و هاارزش و هویت و فرهنگ با ارتباطات و اطالعات يهايتكنولوژ

 یا خالقيا باب در كلي گزاره هر و ندارد ذاتي اساساً يشناسيهست ازلحاظ تكنولوژي گفت باید  هاسؤال این به پاسخ در ؟يراخالقيغ

 دو و دهديم گسترش وسوسمت دو در را هاتيظرف و امكانات تكنولوژي البته. كنديم مواجه چالش با را ما  فناوري بودن يراخالقيغ

 ، گردی اجتماعي و فرهنگي كردار هر مانند تكنولوژیك كردار.سازديم بر گوناگون تكنولوژیك كردارهاي توسط را خود سيال چهره

 فرهنگي ونگوناگ پيامدهاي و آورديم ميدان به  را مختلفي معاني و بنابراین  كنديم افشاء را تكنولوژي ذهني واقعيت و عيني واقعيت

 درون در دیگر سوي از و كنديم تبعيت فناوري دروني استعارۀ از یكسو از فناوري يفرهنگ و اجتماعي پيامدهاي. دارد اجتماعي و

 دهديم اجتماعي تكنولوژي نشان مطالعات. رديگيم قرار گوناگون اهداف خدمت و در كنديم پيدا جهت و معنا گوناگون يهاگفتمان

 توانديم چگونهتكنولوژي  و كننديم استفاده خودشان زندگي به دادن معنا و هویت برساخت براي تكنولوژي از چگونه هاانسان كه

 .گيرد قرار و مقاومت قدرت خالق فرآیندهاي خدمت در خود داشتن دو چهره دليل به

 ايبر را بيشتري امكان هم و كنديم يگانیپا ريغ را انساني رابطۀ هم فناوري يهاصورت سایر مانند ارتباطات و اطالعات فناوري

 عبور تكنولوژي هب شيفتگي و تكنولوژي از ترس گرایانۀ ذات رویكرد دو از باید ترتيب بدین. كنديم فراهم او بر و سلطه انسان كنترل

 يشناختنزبا ویژگي به توجه با مقاله این اندیشيد. در انساني زندگي بهبود براي ارتباطي و اطالعاتي يهايفناور امكانات به و كرد

 دیگر ويس از. شوديم تلقي   داللت شيوۀ یك عنوانبه تكنولوژیك نظام هر و  يانشانه نظام یك عنوانبه تكنولوژي هر تكنولوژي،

 منوتيكيهر ازنظر شانيشناختزبان جبر باوجود ارتباطات و اطالعات يهايتكنولوژ؛ رديگيم قرار موردبحث تكنولوژي هرمنوتيك برهۀ

/ اختيشن نشان رهایي» توانيم را تكنولوژي آزادي قلمروي این. كننديم فراهم خود كاربران براي را آزادي قلمروي شناختي نشانه و

 یك از گوناگون «تكنولوژیك كردارهاي» مدد به متعدد يهابرساخت امكان معناي به آزادي قلمروي. ناميد «تكنولوژي   تفسيري

 شكل نكرد عمل گوناگون يهاوهيش براي نيز را «مقدورات فضاي» یك تكنولوژي ترتيب بدین. است معين استعارۀ یك با فناوري

 و سازديم را گفتمان یك هموند عنصري عنوانبه فناوري0 پردازديم  «فناگفتمان» مفهوم تبيين به مقاله این دیگر بخش .دهديم

 .است تكنولوژیك يهالبه داراي گفتماني هر دیگر سوي از و دهديم شكل

 

mailto:ghaneirad@nrisp.ac.ir
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 نقش فناوری در صیانت فرهنگی

 صدیق محمدجعفر

 دانشگاه تهرانپارک علم و فناوری 

mjsadigh@ut.ac.ir 
 

ت. این هاي اطالعاتي نامناسب اسهاي كنترلي از قبيل فيلتر نمودن پایگاهامروزه رویكرد غالب براي صيانت فرهنگي استفاده از شيوه

ل مشكهاي فناورانه در قالب فيلترشكن روش مناسبي براي حل دليل وجود پاسخ شود بهروش كه یك روش تدافعي محسوب مي

تنها تواند مانع تهاجم عوامل ضد فرهنگي موجود در شبكه جهاني اینترنت گردد. روش فيلتر اطالعات نهآید و عمالً نميحساب نميبه

تواند مانعي جدي براي دسترسي به محتوي نامناسب گردد بلكه عاملي براي اتالف منابع مالي محسوب شده و با كند كردن نمي

 شود.عات عمالً موجب اتالف وقت و منبع كاربران ميسرعت دسترسي به اطال

ي سازتواند یك راهكار مناسب براي حل مشكل فوق محسوب گردد. در این روش ذخيرهگيري از ابر اطالعات ملي، متقابالً، ميبهره

باره ب مشكالت فوق را یكتواند غالهاي داده در سطح كشور ميدار در محيط ابر اطالعات ملي بر روي پایگاهاطالعات شناسنامه

ري هستند پيگيشده و قابلهاي داده داخلي شناختهكنندگان محتوي در محيط پایگاهمرتفع نماید. در این روش كليه كاربران و تأمين

ر توان این محيط را از عوامل مخرب فرهنگي پاک نمود. از سوي دیگسادگي ميو چون هر فرد در مقابل اعمال خود مسئول است به

تواند در هر بار مراجعه كاربران و المللي بدون ليسانس و آزاد بوده و ميهاي اطالعات بينبخش عمده محتوي موجود در پایگاه

صورت عمده ترافيك شبكه  به این هاي اطالعات داخلي براي مراجعات بعدي ذخيره شود.شده و در پایگاهصورت هوشمند انتخاببه

رساني امكان صيانت فرهنگي به نحو مناسبي وجود خواهد آمد. حال ضمن افزایش سرعت و كيفيت اطالع شده وداده به داخل منتقل

 توان چنين فضایي را محقق نمود؟سؤال این است كه چگونه مي

ا مورد ر نياز تحقق چنين فضایي استها پيشوجود آن كه فنيپردازد و عوامل الزم در بعد اقتصادي این گفتار به پاسخ این سؤال مي

 واكاوي قرار خواهد داد.
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 فرهنگ مثابهبهفناوری 

 یونس نوربخش

دانشگاه تهران شناسیجامعهدانشیار گروه   

ynourbakhsh@ut.ac.ir  

 
 

 مقتضياتارتباطي و اطالعاتي با فرهنگ از مسائل مهم جامعه كنوني ایران است. آیا  هايفناوري ویژهبهنوین  هايفناوريرابطه 

آیا ذهنيت جمعي و تاریخي ما نسبت به تكنولوژي  مثالًدر جامعه وجود دارد.  هاتكنولوژيمعرفتي و تاریخي و اجتماعي پذیرش این 

آیا نوع مواجهه ما با این امر با كشورهاي دیگر یكسان است و امروز هم با مسائل یكساني مواجهيم؟  با كشورهاي صنعتي یكي است؟

 است0 ممكن روش سه با سؤال این به پاسخ  ماند؟ امان در تكنولوژي اجتماعي و فرهنگي ناگوار پيامدهاي از توانمي چگونه

رهنگ معرفتي است. آیا ف شناسيجامعهاطالعات و دیگر با روش تاریخي و حتي  فناوري  تكنولوژي اجتماعي و فرهنگي شناسيآسيب

 ايجموعهم و افزاريسخت سيستمي كهاین از فناوري قبل چراكه .كندميگ عمل یك فرهن مثابهبهباید خادم فناوري باشد یا فناوري 

و نظام فناوري اطالعات مبتني بر فرهنگ . ناميد اطالعات توليد فرهنگ را آن توانمي و است فرهنگي و فكري نظامي باشد الگوها از

ن بنيادین بي هايشكافبررسي   شدهپرداختهیك فرضيه در این مقاله به آن  عنوانبهآنچه  .ارتباطي و اطالعاتي خاص خود است

 نوین )ارتباطات و اطالعات( و ذهنيت تاریخي و فرهنگ جامعه ایران است. هايآوريفنفرهنگ 
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 راهکارهای صیانت از دین در جهان ارتباطات

 رضا فرهنگعلی

 دانشگاه ادیان و مذاهبتطبیقی،  شناسیدینمحقق در حوزه 
 

al.re.farhang@gmail.com 

 

سرعت و سهولت انتقال اطالعات و توسعه ارتباطات در جهان مدرن از یك سو موجب تبليغ قوي تر ادیان شده است ولي از سوي 

را در كنار یكدیگر آورده تضادهاي آنها با یكدیگر را بيش از پيش آشكار كرده و آنان را با چالش بي سابقه اي مواجه  دیگر ادیان 

ساخته است. این چالش اعتمادپذیري ادیان را بطور عام كاهش داده است لذا چاره اندیشي براي بازسازي این اعتماد فصل جدیدي 

چالش نه تنها توسط علومي كه صرفا به منابع درون دیني متكي هستند قابل حل نيست بلكه به  را در علوم دیني باز كرده است. این

 آتوریته مراجع درون دیني نيز آسيب زده است.

سي دین شنا ؟كدام شاخه علمي و چگونه مي تواند این نوع چالش ها را با هدف آشكارسازي حقيقت واحد ادیان تحليل و بررسي كند

جدیدي است كه در قرن بيستم پدیدار شده و در این زمينه فعاليت مي كند و نقش كليدي آن مورد توجه  تطبيقي شاخه علمي

روزافزون قرار گرفته است. دو نظریه مهم كه در حوزه دین شناسي تطبيقي براي سازگارانگاري ادیان ارایه شده اند عبارتند از 

درون  كه بيشتر مورد توجه "وحدت دروني ادیان"ایران قرار گرفته است و  كه بيشترمورد توجه نواندیشان دیني "پلوراليسم دیني"

 گرایان و سنت گرایان واقع شده است.
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 هنر اینترنتی

 اعظم راودراد

 استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران

ravadrad@ut.ac.ir 

 

نوع پيشرفته هنر تعاملي مجازي در عصر حاضر است. براي این منظور  عنوانبههدف ما در این مقاله معرفي و تحليل هنر اینترنتي 

بتوان هنر  هاآنابتدا چند مفهوم هنر، رسانه، تعامل، هنر تعاملي، هنر مجازي و هنر تعاملي مجازي توضيح داده خواهد شد تا در پرتو 

گيري مقاله كنيم و سرانجام در نتيجههستند مطرح مي تأملقابلسازي كرد. سپس مسائلي را كه در هنر اینترنتي اینترنتي را مفهوم

 سازند.اي جدید با توجه به تغيير تعریف هنر در عصر جدید، دنياي هنر ویژه خود را مينشان خواهيم داد كه هنرهاي رسانه

 زیر پاسخ داده شود0 سؤاالتشود به در این مقاله، با مقایسه هنر در دنياي واقعي و هنر اینترنتي، سعي مي

 نقش و كاركرد هنرمند در هنر اینترنتي چه تفاوتي با هنر كالسيك دارد؟ -1

 دارد؟ باهمنقش و كاركرد مخاطب هنر در این دو عرصه چه تفاوتي  -2

 ها و تهدیدها.توان تحليل كرد؟ فرصترابطه ميان آثار هنري اینترنتي با جامعه را چگونه مي -3

 دهد؟نتي فضاي آزادتري را در اختيار هنرمند و مخاطب قرار ميآیا هنر اینتر -4

 ها چه نقشي در توسعه هنر اینترنتي دارند؟دولت -:

 ياچندرسانههنر اینترنتي، هنر مجازي، هنر تعاملي،  0کلیدواژگان
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 دین و رسانه

 محمد معروفی االسالمحجت

  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدفتر  

 دانشکده مهندسی برق

 طوسی نصیرالدینخواجه صنعتی  دانشگاه

nahad@eetd.kntu.ac.ir 

 
 فرهنگي را باید از ذات هايفعاليتاست یعني ما دین را و  شدهبيانهاي معصومين مسئله اساسي دین مسئله خودشناسي در آموزه

 كند شروع كنيم.شخص و از ادراكاتي كه یك شخص در مورد خودش پيدا مي

، اصالً است شدهفراموشفرهنگي خود شخص  هايفعاليتفرهنگي وجود دارد این است كه در  هايفعاليتاشتباه بسيار بزرگي كه در 

یك موضوع در عرض موضوعات  عنوانبهشناسي و معرفت نفس مطرح نيست و اگر هم مطرح باشد چيزي به اسم خودشناسي و انسان

 شود. مذهبي دیگر قرار داده مي

 گر ما بخواهيم به معرفت اهلل برسيم، باید از معرفت نفس شروع شود)مَن عَرََف نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه( ا

اگر سير تكاملي احكام اسالم را نگاه كنيد؛ نماز و حرمت شراب چند سال بعد از بعثت پيغمبر آمده است. دوران فطري را طي كرده 

آنكه مردم را  جايبه هارسانهآید. كنيم، از جایي كه مردم خوششان نميظاهر شروع مي است. وقتي ما كارشناس نيستيم دین را از

راهكار  دهند.گذراني، فرار از حقيقت، ظواهر گرایي و مادیگري سوق مي وقتبهدر مسير خودشناسي و تفكر در خود قرار دهند، بيشتر 

قرار  موردتوجههاي این سرمایه ملي راهبرد در تدوین برنامه ترینمهم عنوانبهخودشناسي و معرفت نفس  مسئلهمنطقي آن است كه 

 گيرد.
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 گرایی در فرهنگ جانبهسهحرکت در جهت 

 علیرضا دهقان

 دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران
adehghan@ut.ac.ir 

 

، اجماع در تشخيص معيارهاي نظارت فرهنگي، نگريجامعبه اهداف ارتقا،  تواندميگرایي  جانبهسهكه  شودميدر این مقاله استدالل 

نمایندگان دولت ، توليدكنندگان و  گرفتن قرارگرایي در كنار هم  جانبهسه، صيانت از فرهنگ كمك كند. منظور از درنهایتو 

است كه بخش زیادي از  مشاهدهقابلشدن رویكردها و معيارها در نظارت فرهنگي است.  ترنزدیكو   وگوگفتبراي  كنندگانمصرف

و اهداف فرهنگي به عدم اطمينان و ابهام در لزوم  نظارت ، ميزان و نحوه نظارت بر توليد و  هاارزشحفظ  ازجملهمشكالت فرهنگي 

ابتدا گرایي  هجانبسه. الگوي كندميو شركاي تعریف موقعيت فرهنگي برگشت  فرهنگيتوزیع آثار فرهنگي و دسترسي به توليدات 

 ت.اس ايشناختهاكنون رویه و شيوه  و شدهمطرح دولت وشدن ارتباط ميان كارگر ،كارفرما  مندنظامبهبود روابط كار و  يدرزمينه

 در حوزه فرهنگ نيز راهنماي عمل قرار گيرد.  تواندميپيشنهاد نویسنده این است كه این الگو 
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 هاچالشو  هافرصتاجتماعی:  هایشبکه

 منیره حسینی

 طوسی نصیرالدینخواجه صنعتی دانشگاه اطالعات، دانشکده مهندسی صنایع، فناوری استادیار

 hosseini@kntu.ac.ir 
 

كه موجب تغيير اذهان و سبك زندگي  اندآورده به وجوداطالعات و تفریحات  ينهدرزمدیجيتال و اینترنت، انقالبي عظيم را  يهارسانه

هاي و رشد سریع و نمایي فناوري سویكمندي او داشتن روابط اجتماعي، از طبيعت اجتماعي انسان و عالقهمردم گشته است. 

عه منوظهور توسط اقشار مختلف جا هايرسانهاي از سوي دیگر، موجب استفاده وسيع این شبكه هايقابليتارتباطي و اطالعاتي با 

جدید براي تعامل و یادگيري و ارتقاي سطح روابط  هايفرصتخصوصاً كودكان و نوجوانان، گشته است. این موضوع، ضمن خلق 

و در حال  آمدهپيشها، عمدتاً مربوط به شكاف آورده است. این نگراني وجود بههمزمان  طوربهجدیدي را نيز  هاينگرانياجتماعي، 

آمده  ودوج بهیي فناوري اطالعات و ارتباطات و رشد خطي و آهسته قدرت تطابق بشري با امكانات نوین گسترش ميان روند رشد نما

هاي بدون نظارت به محتواي گوناگون و با حجم زیاد، نامند. دسترسيتطابق مي -شكاف توسعه را آندر اثر فناوري است. شكافي كه 

شفافيت، دقت، امنيت، اعتياد مجازي،  ،كنترل و یيپاسخگو اطالعات،امكان شيوع ویروسي پيام، حفظ حریم شخصي و مالكيت 

از هر  همآنسيار براي هر فرد  هايفناوري، دسترسي سازي پروفایلو  كاويداده ي،زندگ كيفيت و ستميس تيفيكآلودگي اطالعات، 

. این تحقيق، ضمن پرداختن به اندآورده وجود بهاجتماعي  هايشبكه، هریك طيفي از مسائل جدید را در فضاي هرلحظهنقطه و در 

 تأكيد ویژه دارد. نقش فناوري موازاتبهاین موضوعات از دو منظر فرصت و تهدید، بر نقش فرهنگي و تربيتي 

 شبكه اجتماعي، اینترنت، فناوري اطالعات، فرصت، تهدید. 0کلیدواژگان
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 نصراهلل جهانگرد

 اطالعات، دبیر شورای عالی فناوری اطالعات و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایرانمعاون وزیر ارتباطات و فناوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخنرانی کلیدی
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: ارتباطات قدرت یا قدرت ارتباطاتایشبکهارتباطات   

 هادی خانیکی

 رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی 

 و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

 

 هاشكنتاریخي، این  هايبررسيمتفاوتي همراه بوده است. به اعتبار  هايواكنشورود فناوري به كشورهاي مختلف همواره با كنش و 

از جنس فناوري نبوده بلكه بيشتر سرشت فرهنگي، اجتماعي و سياسي داشته است.  ورود  لزوماًدر برابر فناوري  هاواكنشو 

جمعي و نو  هايرسانهنبوده است. مطالعه موردي نحوه مواجهه جامعه ایراني با  مستثناارتباطي نيز از این قاعده كلي  هايفناوري

اكارآمدي ن تدریجبهبيشتر مبتني بر نوعي كنترل سخت افزارانه بوده، اما  هاآندرباره  گذاريسياستكه اگرچه در ابتدا  دهدمينشان 

پخش مستقيم در آغاز با  ماهوارهنحوه استفاده عمومي از رادیو ، ویدئو و   مثالعنوانبها نشان داده است. خود ر عمالًاین رویكردها 

فرهنگي داده است. این مطالعات  هايسياستقانوني همراه بوده، كه پس از مدتي جاي خود را به اعمال  هايمحدودیتاعمال 

باشد.  اندتوميت، بلكه بسته به نوع برداشت  و نگرش ما از آن فرصت نيز تهدید نيس نفسهفيكه فناوري  دهدميهمچنين نشان 

توانش ". منظور از گرددبرميآن  "توانش ارتباطي"درواقع وجه تمایز براي چگونگي تبدیل رسانه به فرصت یا تهدید براي جامعه به 

است. این یعني  هارسانهاز  هاآنني سطح استفاده محدود ساختن ف جايبهقدرت انتخاب كاربران و شهروندان  بردن باال "ارتباطي

رایندها توانش ارتباطي از جنس ف مؤلفه ترینمهمترجيح سياست مصونيت در برابر سياست محدودیت است. تجربه نشان داده است كه 

ه. لذا جوامعي كه به دنبال محدود فناوران هايفعاليتاز جنس فناوري و  الزاماً فرهنگي و اجتماعي است نه  هايكنشو سازوكارها و 

در جامعه باشند كه ایجاد نهادهاي مدني،  "توانش ارتباطي"ایجاد مصونيت فرهنگي در برابر فناوري هستند، باید به دنبال ایجاد 

 هايآموزشمخاطبان و  توانمندسازياستفاده از رسانه،  هايمهارت، ايرسانهسطح سواد  بردن باال، نهادمردماجتماعي  هايشبكه

 آن است.   هايمؤلفه ازجملهانتقادي 

 ، توانش ارتباطي، سياست مصونيت، سياست محدودیت، ارتباطات قدرت، قدرت ارتباطات.ايرسانهسواد  :کلید واژگان
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 تربیتی کاربرد ابزارهای الکترونیکی همراه-های فرهنگیجنبه

 رسول جلیلی

 شریفدانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی 

jalili@sharif.ir 

 
ناخت ش نيازمند همراهابزارهاي الكترونيكيِ  تربيتيِ-هاي فرهنگيتوجه به جنبه ارتقاء جهت موردنيازهاي و ضرورت مشيخطتبيين 

انداز، ایجاد راهبردها در مقابل انواع تهدیدهاي كامل فضاي جامعه به لحاظ فرهنگي و اجتماعي، مشخص نمودن اهداف و چشم

ر ه منظور استفاده صحيح ازبه، كریم نيز قرآن منظراز و اسالمي است. دیني هايفرهنگي، و استفاده حداكثري از منابع و سرمایه

هر  در بيانكریم قرآن  روازاین. گيرد صورتدقيق و كاملي  رسانياطالعآن،  هايظرفيتت به امكانات و نسب بایستمي ايوسيله

از مسير درست انساني خویش منحرف نگردند و شخص و جامعه  كهموجب شود  و نمودهبه آثار و فواید آن اشاره  كوشدميحكمي 

 سوي سعادت پيش روند.به

د. و جامعه مشخص گرد مردم بر بایست فواید و تأثير آنهاي نوین همانند ابزارهاي الكترونيكي همراه ميفناورياستفاده از  درزمينه

گيرد. این سطوح شامل نهادهاي حكومتي، مدارس، هاي دروني انجام ميتبيين این موارد در سطوح مختلف و با استفاده از ظرفيت

 نهمچوبایست اصولي است.جهت ارتقاي فرهنگي و تربيتي كاربرد این ابزار مي معلم و بخصوص خانواده با محور تربيتي مادر

ابزارهاي الكترونيكي همراه، فواید و معایب این ابزارها بر هویت دیني و  همانندنوظهور  هايرسانههویتي و فرهنگي  شناسيآسيب

خالقي از طریق ابزارهاي الكترونيكي همراه، حدود و نامه اخالقي، علل پيدایش موضوعات غيراهاي تدوین و اعمال آیينملي، روش

چگونگي رعایت حریم خصوصي از منظر اسالم، شناخت فرآیند توليد محتوي در فضاي مجازي، ميزان اثربخشي آموزش الكترونيكي، 

در  نفسقش عزتگذاري فرهنگي و تربيتي، و نداري در فضاي مجازي، سياستمجازي و فضاي مجازي اخالقي، دین اخالق يفلسفه

گونه بایست عالوه بر تبيين فواید اینمي براي افراد جامعه تبيين گردد. همچنين این رویكرد ذكرشدهفضاي مجازي توسط سطوح 

 عدم حضور مؤثر فرهنگ دیني و اخالق در استفاده صحيح از ابزارهاي الكترونيكي همراه بپردازد. شناسيآسيب بهابزارها 
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 ضرورت صیانت فرهنگی معاصرای: سواد رسانه

 دکتر مهدی منتظرقائم

 عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

 mmontazer@ut.ac.ir 

 

ي ها و سطوح زندگهاي نوین ارتباطي و اطالعاتي تأثيرات گسترده و عميقي بر تمام عرصهبدیهي است كه ظهور و رواج تكنولوژي

براي همنوایي با تغييرات فرهنگي و اقتصادي زمان خویش نيازمند  فناوريها گذاشته است. انسان هر عصر فردي و جمعي انسان

دهد تا ها به فرد این امكان را ميها و مهارتشود. این دانشهایي بوده است كه سواد ناميده ميها و مهارتیادگيري مجموعه دانش

هاي خویش را به دیگران عرضه كند و افكار و ، و از طریق ابزار واسط ارتباطي، افكار و اندیشهگر ارتباطموجودي جمعي و  عنوانبه

، هویت فردي و، در سوي دیگر، ساختارها و سویكر حيات فرهنگي جمعي، از هاي آنان را دریافت نماید. این مشاركت داندیشه

نسان ، ماهيت جمعي زندگي ادیگرعبارتبهبرد. گرایانه در بستر زمان پيش مياملصورت تكبهمفاهيم جمعي را برساخته و انسانيت را 

ت. در دوران معاصر و با ظهور جهان انباشته از ها اسها و عينيتبه معناي مشاركت حداكثري اعضاء جوامع در برساخت ذهنيت

 بركيهتاز فردیت تنها با  صيانتاطالعات و ارتباطات درون و بين فرهنگي )جنسيتي، نژادي، زباني، قوميتي، سني و غيره(، حفظ و 

 ها عملي خواهد بود0 ها و مهارتآن مجموعه دانش

هاي معطوف به توليد و عرضه و یا مصرف و دریافت ها و مهارته وسيعي از دانشامروزه، سواد معنایي عام و متنوع یافته و به مجموع

رمي، ها ) تفریح و سرگانواع محتواها و پيام تكثرشود. همچنين، تنوع و اي، كامپيوتري، دیجيتالي، و الكترونيكي اطالق ميرسانه

ها، ژانرها، نش و مهارت مرتبط با این انواع و نيز روایتها( ضرورت كسب داآموزشي، خبري، نمایش و فيلم و سریال، و نظایر این

ها، مفاهيم، كوشد تا ضرورت/ناهمنوا و ... را تشدید كرده است. این مقاله مينواهمهاي محتوایي داخلي/خارجي، موافق/معاند، قالب

 ن و تشریح نماید.هاي مختلف مردم تبيياي معاصر را با توجه با نيازهاي گروههاي گسترش سواد رسانهروش
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 شبکه ملی اطالعات: الزامات و ملزومات کاربردی

 کمال محامد پور
 طوسی نصیرالدینخواجههیات علمی گروه مخابرات، دانشگاه صنعتی 

kmpour@eetd.kntu.ac.ir 

 

انواع كاربران با توجه به خصوصيات فضاي مجازي, از حيث انواع كاربري فرهنگي, آموزشي, اجتماعي, تجاري, اقتصادي ..., 

عمومي و اختصاصي  هايشبكه0 هاشبكهانواع  و )زنان, مردان, فرهنگيان, دانشگاهيان...(ايطبقهسني)كودكان, نوجوانان,...( 

 به ایمني فضاي مجازي پرداخت؟ توانمياساسي مطرح است كه چگونه  سؤال, این سيار(مخابراتي, داده و اینترنت)ثابت و 

فضاي مجازي را با  عالي شورايدر حكمي  :131 اسفندماه 11حياتي است كه مقام معظم رهبري در  قدرآناهميت موضوع 

 عنایت به نكات مهمي به شرح ذیل ایجاد نمودند.

 , در ابعاد زندگي فردي وآن آثار چشمگيرجهاني اینترنت  شبكه ویژهبهتي و ارتباطاتي اطالعا هايفناوري گسترش فزاینده

هاي ناشي از آن در جهت پيشرفت گيري حداكثري از فرصتگذاري وسيع و هدفمند در جهت بهرهاجتماعي، لزوم سرمایه

 منظوربهریزي و هماهنگي مستمر ت برنامهخدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم و ضرور ارائه دركشور  جانبههمه

ي در گيري و هماهنگ، تصميمگذاريسياستي كانوني متمركزي براي كه نقطه كندميهاي ناشي از آن اقتضا از آسيب صيانت

 آید.  وجود بهفضاي مجازي كشور 

اد گستره جغرافيایي كشور مبتني بر قراردارتباطي ملي در  فراگير اطالعاتي و ايشبكه از طرفي شبكه ملي اطالعات, قرار است

 (كي)مثل دولت الكتروني غيردولتيدولتي و  هايدستگاهكاربردي براي عموم مردم و  هايسرویس باشد كه ) پروتكل ( اینترنت

خل فراهم جهاني با ميزباني در دا اطالعاتياطالعاتي و گردش اطالعات در كشور و استفاده از ذخایر  هايظرفيتبه  اتكارا با 

 هوشمند( براي تبادل اطالعات با شبكه جهاني اینترنت باشد. فيلترینگو پاک )با  شدهكنترل هايدروازهداراي  كند و

 .شوديممتفاوت فضاي مجازي پرداخته  هايكاربري سازيایمندر این سخنراني به ارتباط این شبكه در جهت صيانت فرهنگي و 
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 انسان خلق دنیای دیگر نسان تراز فاوا و تخیل برایا

 عبدالحسین کالنتری

 دانشگاه تهران یشناسجامعهاستادیار 

abkalantari@ut.ac.ir 

 

بر  .شوديمو یا یادآوري  شوديمو به فراموشي سپرده  رديميم، گذرانديم، حيات دیآيم ايبه دنانسان در شبكه از روابط اجتماعي 

 تنهاهنهویت انساني را شبكه اجتماعي محاط بر او بدانيم. اما در این ميان،  كنندهنييتععامل  نیترياصلهمين اساس، بيراه نيست كه 

چيستي شبكه نيز بر هویت انسان تأثير دارد. و از این  ترمهمعوامل و ابعادي چون تراكم شبكه، وسعت شبكه و ... كه نيز در طرازي 

قات فراتر، چنانكه امروزه بسياري از تحقي آنبر ابعاد اجتماعي و فرهنگي زندگي انساني كه از  فقطنهفراتر، گستره این تأثيرگذاري 

ابعادش، در  و هايژگیو. بنابراین، شبكه اجتماعي، با تمام گذارديم، فيزیولوژیك، رواني و ... نيز تأثير ياحساس، بر ابعاد انددادهنشان 

انساني خاص و متفاوت را به همراه خود مياورد كه نيز معناي زندگي در كليت خود  تنهانه بستر تمدني توليد و بازتوليد كننده خود،

 توانيمواضح در فاوا در تمدن جدید  صورتبهاجتماعي، را  يهاشبكه. بدون شك، این تأثير عميق كنديمرا نيز دچار دگرگوني 

 توليد شود. "انسان طراز فاوا"شده، ادعا نمود، این تأثير موجب  توانيمكه  آنجامالحظه نمود. تا 

 ريتأثمختلف كه  يهاحوزه، سعي خواهد شد تا با مرور برخي تحقيقات در شوديمانتقادي انجام -لذا در این مقاله كه با روش نظري

 ي زندگي طراز خود، نشان داده شود كه چگونه فاوا انسان طراز خود معنااندنمودهیك نوع شبكه اجتماعي جدید را رصد  مثابهبهفاوا 

 يهاكردیروفاوا بر نيروي تخيل نوع انسان، با رد  ريتأثخاص ضمن بررسي انتقادي  صورتبهمسير،  آن. و از دینمايمرا برساخت 

ن آد تمدن دیگري را بنا ساخته و بر انساني، نشان داده خواهد شد كه نوع انسان، قادر است با نيروي تخيل خو ندهیآبدبينانه به 

 نماید. يريگنشانهانسان طراز متفاوتي را  تاًینهااساس شبكه انساني متفاوت و 

 

 اجتماعي، تخيل، معناي زندگي يهاشبكهانسان تراز فاوا،  واژگان:کلید 
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 اطالعات و ارتباطات  فناوریایمنی فرهنگی 

 رضا جعفری

 طوسی نصیرالدینخواجههیات علمی گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی 

jafari@eetd.kntu.ac.ir 

 

 داكردهپيتلفن همراه و اینترنت در جامعه گسترش زیادي  ازجمله )فاوا( اطالعات و ارتباطات فناوري ویژهبهامروزه  استفاده از محصوالت فناوري 

 ينيبپيشو  مناسب بسترسازي اما در اثر عدمدارند جامعه ي براي قشر وسيعي از افراد هاي مفيدمحصوالت استفادهگرچه این است. 

به فرهنگ جامعه  ايتوجهبيو اجتماعي و  روابط خانوادگياثرات تخریبي در   استفاده از این محصوالت  هاآن آميزمخاطرهاثرات 

و  شدهانجامحقيقاتي و ت هابررسياز این محصوالت  سوءاستفادهو جلوگيري از  . گرچه براي حفاظت از جسم انساناست ایران داشته

، شودميمحصول عرضه  ایمني فني آن در كاتالوگ هايتوصيهاست و هنگام فروش محصول  شدهتدوینالزامات ایمني و استاندارهایي 

جامعه  الزم جهت صيانت از فرهنگ هشدارهاياما بر روي  اثرات مضر این محصوالت بر روح و روان فرد و فرهنگ جامعه و ارائه 

مختصر به ایمني فني تجهيزات فناورانه و ضرورت آن  طوربهابتدا  است. در این سخنراني شدهانجامتر بررسي و تحقيق ایران كم

جهت ایجاد یك راهكار عملي براي  محصوالت فناوريایمني فرهنگي  هايكالسپرداخته و سپس تعریفي براي ایمني فرهنگي و 

 .شودميارائه  صيانت از فرهنگ
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دیجیتال در خصوص صیانت فرهنگی  هایرسانهبر تجربیات مرکز توسعه فناوری اطالعات و  مروری

 در فضای مجازی

 سید مرتضی موسویان

 رئیس مرکز توسعه فناوری اطالعات و

 دیجیتال، وزارت فرهنگ هایرسانه

 و ارشاد اسالمی
info@mousavian.ir 

 

قرار  موردبررسیدر این سخنرانی تجربیات چندین سال این مرکز در زمینه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات 

پروژه ابر فرهنگ0    ارائه كليۀ محتواهايِ فرهنگِي داراي مجوز بر -1: باشدمیخواهند گرفت. اهم این تجربیات به شرح ذیل 

ي، فيلم، ، موسيقافزارنرم)اعم از كتاب، به هر محتوایي  هرجایيترسي هر ایراني در اینترانت موبایل براي دس بستر اینترنت و شبكه

پروژه اعطاي لوگوي هوشمند0اعطاي لوگوي هوشمند  -2ثانيه و كمتر(.  :1كمترین هزینه و كمترین زمان ممكن )تئاتر و...( با صرف 

را از مرجع تخصصي كسب كرده  موردنظرفعاليت در زمينه كه مراحل احراز هویت خود را طي نموده و صالحيت  هایيسایتوببه 

و واحدهاي فرهنگي  هاسایتوب بنديردهپروژه -3، شدهارائهایجاد اطمينان خاطر نسبي كاربران در خصوص محتواي  منظوربهباشند 

راي كيفيت محتواي دیجيتال ب بنديرتبهدیجيتالي كشور و ایجاد رقابت بين بخش خصوصي و نيز  هايظرفيتدیجيتال0 احصاء 

، مدیریت و نظارت بر سازيفرهنگمردمي در  هايظرفيتو  هاتوانمندياز  گيريبهرهپروژه  فرهنگ یار0 -4، هاآن كنندگاناستفاده

و  هاارفالمعها، دایرۀنامهدانشفرهنگي0  ساماندهي  -اطالعاتي عمومي هايبانكجامع تخصصي و  هايدرگاهایجاد -:فضاي مجازي، 

 در فضاي مجازي.  منتشرشدهو اعتباربخشي به اطالعات  سازيیكپارچه منظوربهجامع  هايدرگاهاطالعاتي و... در قالب  هايبانك
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 فرهنگی ایران از طریق فاوا -کاربرد مفهوم مراحل رشد روستو و خیز توسعه اقتصادی

 عبداللهیان حمید

 تهران دانشگاه اجتماعی علوم ارتباطات، دانشکدهارتباطات، گروه  استاد

habdolah@ut.ac.ir 
به وستو راز طریق كاربرد رویكرد غير ماركسيستي ایران  فرهنگي-در رشد و توسعه اقتصاديو ارتباطات در این مقاله به اهميت فناوري اطالعات 

مطرح شد تا بدان طریق چگونگي رشد اقتصادي  :111، زماني در دهه وي خيز اقتصاديایده مراحل رشد روستو و .  مفهوم پردازیمميرشد 

و من هم قرار نيست از آن براي تبيين  سال اكنون كفایت نظري و تجربي نظریه روستو مورد چالش است ::د.  بعد از ننك گيرياندازهرا كشورها 

يز و ما ن هاستدولتاقتصادي  هايبرنامهكماكان سرلوحه و مفهوم خيز اقتصادي ایده رشد  حالدرعين.  ه كنممراحل رشد اقتصادي ایران استفاد

یا تا ببينيم آ دهيمميميالدي( اما با رویكردي بر نقش فناوري ارتباطات و اطالعات مورد بازبيني قرار  :2:1خورشيدي ) 1314آن را در  ناچاربه

این امر بخصوص از این نظر مهم است كه در حال   اقتصادي اش استفاده كرد یا خير؟-از آن براي ترسيم آینده ایران و توسعه فرهنگي شودمي

، جهتازایناست.   پيداكردهرشد اقتصادي اهميت ندارد بلكه رشد اقتصادي به همراه توسعه فرهنگي )یا صيانت آن( اهميت  مسئلهحاضر تنها 

جي موقعيت سن ازنظرو این مقاله بحث خواهد كرد كه موقعيت ایران  پردازیمميه به جایگاه ایران در جهان از منظر كاربري اینترنت در این مقال

در پایان دوره صفویه شبيه به موقعيت ایران  :131اطالعات و توسعه اینترنت و فضاي مجازي در دهه  هايفناوريرشد اقتصادي با محوریت 

اجتماعي در آن وجود داشت اما توسعه تحقق پيدا نكرد و دوره نامناسب وابستگي اقتصادي -نه اقتصادي الزم براي خيز اقتصاديزمي چراكهاست 

 هايمؤلفه.  باید اضافه كنم كه منظور از توسعه تنها تغيير مثبت باشيمميسال هنوز هم شاهد تبعات آن  ::2جایگزین شد كه حتي پس از 

.  به همين اشدبمي موردنظراجتماعي و نظایر آن نيز -دیني هايارزشفرهنگي نظير بازتوليد هویت ملي، بازتوليد  هايؤلفهماقتصادي نيست بلكه 

 . امیادكردهفرهنگي -توسعه اقتصادي عنوانبهدليل از آن 

-نيروي اجتماعي :131بعد از  هايمهرومومه در اطالعات فراهم آمد تا اینك هايفناوريامكانات توسعه  تدریجبه :131در دوره بعد از  به هر روي،

 :4براي توسعه با افزایش نرخ كاربري اینترنتي و توليد صنایع فرهنگي در فضاي مجازي همراه آن شد.  در حال حاضر، ایران  هاایرانيفرهنگي 

فرهنگي در دهه -براي خيز اقتصادي موردنيازز عناصر یكي ا عنوانبهاست و من این را  قرارگرفتهجهان  13ميليون كاربر اینترنت دارد و در رتبه 

توسعه  هايزیرساختبه بعد كه همراه بود با افزایش مشاركت ایرانيان در فضاي مجازي، اما  1311 هايمهروموم.  گرچه از امگرفتهنظر  :131

اقتصادي از مسير فضاي -را در آستانه خيز فرهنگي آورده كه از یكسو ایران وجود بهدر این معناي جدید ثابت مانده است و شرایط موجود را 

ارتباطي و اطالعاتي نظير  هايفناوري هايزیرساختعدم رشد  دليل بهكه  دهدميمجازي قرار داده است و از سوي دیگر، این شرایط نشان 

ي از فرهنگ-از دست دادن فرصت خيز اقتصادي درنتيجهنيروهاي اجتماعي از فضاي مجازي و  نشينيعقبافزایش پهناي باند، ایران در آستانه 

 ارتباطي و هايفناورياست.  در پایان مقاله سعي خواهد كرد تا مدل توسعه آینده ایران را با محوریت توسعه  قرارگرفتهمسير فضاي مجازي 

 اطالعاتي ارائه كند. 

 حل رشد، روستوفرهنگي، توسعه و فضاي مجازي، صيانت فرهنگي، مرا-0 خيز اقتصاديگانكليدواژ

mailto:habdolah@ut.ac.ir
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 های اجتماعیعوامل مؤثر در مدیریت تعامالت در شبکه

 کاردانآقا احمد 

 امیرکبیردانشگاه صنعتی 
aakardan@aut.ac.ir 

 

ا اند. تهستند كه امروزه ميلياردها انسان را در سنين مختلف به خود جذب كرده یيهاجاذبههاي اجتماعي داراي بدیهي است شبكه

هاي اجتماعي هاي شبكه، و تا چه اندازه جلوهاندشدهينيبشيپها هاي اجتماعي بر اساس تمایالت انسانهاي شبكهچه اندازه جاذبه

هاي هدفمند شبكه تیریمددر راستاي  یيمحورهاعي بر آن است كه به اند. در این تذكّر، سها ایجاد نمودهتمایالتي جدید را در انسان

هاي اجتماعي از منظر نقش مسئولين و مدیران اجتماعي اشاره شود. در این تذكّر به نكاتي در راستاي مدیریت تعامالت در شبكه

 ارشد جامعه، پژوهشگران، و كاربران اشاره خواهد شد.
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 ایحرفهمتخصصان  اخالقی برای هایدستورالعملتأمالتی بر 

 

 علیرضا ظهوری

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

zohoori.ar@ut.ac.ir 

 

گرایي  ايحرفهاخالقي چنانچه این مفاهيم مرتبط با  مربوط به قوانين و اصول ايپایه در این ارائه مروري خواهم داشت بر مفاهيم

 حلراهبهترین   اخالقي یك رفتار انساني است كه گيريتصميمو  انداجتماعيحل بسياري از مشكالت   اخالقي كليد قوانين  هستند.

انسان است،  در زندگي هرروزهاخالقي یك موضوع  گيريتصميم كهدرحالي  .كندميفردي/اجتماعي جستجو  را براي یك مشكل

در جایگاه متخصصان   ايحرفهاین، تصميمات اخالقي افراد  بر عالوه  بر عهده دارد. ايحرفهدر محيط   را تريمهمچنين رفتاري نقش 

، گيرندميقرار  هاآن تصميمات تأثيرروي زندگي كساني كه تحت   اخالقي سنگيني با خود به همراه دارد و مسئوليتمانند مدیران 

مذاهب باستاني و فلسفه یونان  اصول خالقي درخواهم داشت به خاستگاه  اياشارهخود  هايصحبتهمچنين در ادامه  .گذاردمياثر 

به متخصصان  تواندميكه   باک هايدستورالعملو   ، مراحل چهارگانه هيتTARESآزمون   ، رالف پاتر ابزارجعبه خصوصو در 

 .خواهم داد تصميمات اخالقي كمك كند، توضيح جهت گرفتن ايحرفه
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 :کاربرد فناوری در صیانت فرهنگی

 و تصدیق سن کاربران در فضای مجازی هویتاحراز  هایروشمروری بر 

 سید حسین خواسته

 طوسی نصیرالدینخواجهدانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی 

h.khasteh@gmail.com 

 

موارد مطرح در زمينه صيانت فرهنگي این موضوع است كه كاربراني كه قصد دسترسي به محتواهاي مختلف را  ترینمهمیكي از 

دسترسي به بسياري از محتواها براي كودكان یا نوجوانان مناسب نيست. یكي دیگر از مسائل مهم  مثالعنوانبهدارند یكسان نيستند، 

و اطالعات محرمانه  هاسازمانباشد، این موضوع در مورد یم شخصي هر كاربر ميدر زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات حفظ حر

 باشد تا بتوان كاربران مختلف را از یكدیگر تشخيص داد. مي هایيروشباشد. به این دالیل نياز به مربوط به هر سازمان نيز مطرح مي

ق است، از طری موردقبولشخص دیگري كه  وسيلهبهارد0 سه رویكرد اصلي براي احراز هویت و اصالت یك شخص یا یك شئ وجود د

تطبيق دادن خواص و مشخصات با مشخصات دانسته شده درباره اشياء یا اشخاص با همان خاستگاه و از طریق اسناد و مدارک 

 .شدهارائه

ایي اكتورهاي مالكيت مانند كارت شناسشود0 فاكتورهاي دانایي مانند كلمه عبور، فبراي احراز هویت كاربران از سه فاكتور استفاده مي

 .DNAیا  اثرانگشتو فاكتورهاي ذاتي مانند 

مبتني بر كلمه عبور و شماره شناسایي  هايروشاز0  اندعبارتشود براي احراز هویت كاربران استفاده مي هاآنپنج روش معمول كه از 

 بيومتریك. هايروششخصي، پيامك، كليد متقارن، كليد عمومي و 

ق باید صالحيت كاربر براي دسترسي به محتواي مدنظر تصدیشود ولي مي تائيدبرخي كاربردها نيازي نيست كه هویت دقيق كاربر  در

 شود كه اطالعات كارت اعتباري خود را وارد كند.مختلفي به این منظور وجود دارند مثالً از كاربر خواسته مي هايروششود، 
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 اجتماعی یهاشبکههمراه و  هاییگوشاستفاده نادرست از  شناسییبآس

 منصور ولی

 طوسی نصیرالدینخواجههیات علمی گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی 

mansour.vali@eetd.kntu.ac.ir 

 

 روزمره بشر امروزي هايفعاليتابزار قدرتمندي براي انجام بخش زیادي از  اگرچههمراه با انواع كارایي  هايگوشياز  رویهبياستفاده 

جامعه  مدارياخالقجدي به جسم، روح و روان كاربران و نيز فرهنگ  هايآسيبنادرست از این تكنولوژي  هاياستفادهشده است اما 

 يسازفرهنگفرهنگي جامعه دست بكار نشوند و راهكارهاي ملي براي  اندركاراندست ترسریعایراني وارد كرده است. چنانچه هرچه 

، نگريسطحارائه نگردد، باید منتظر آینده خطرناک جامعه ایراني با نسلي از جوانان بيمار،  هاتكنولوژينحوه استفاده درست از این 

ده از استفا دهندهتكانعجول و احساسي و فاقد اخالقيات بدیهي در روابط اجتماعي باشيم. در این ارائه ابتدا نگاهي به برخي آمار 

جسمي و روحي آن بحث شده و در پایان درباره تعارض بين نحوه استفاده  هايآسيبز این تكنولوژي خواهد آمد و در ادامه نادرست ا

 د.  بحث خواهد ش بيتاهلاز تعاليم قرآن و  خواسته براجتماعي با فرهنگ اصيل ایراني  هايشبكهفعلي از گوشي همراه و فعاليت در 
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پیش افتادگی "صیانت فرهنگی در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات: تجربه مالزی در 

 "توانش ارتباطی"و  "تکنولوژیکی دولت

 دکتر عباس قنبری باغستان

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران
Ghanbari.abbas@ut.ac.ir 

 

مقوله فرهنگ و دغدغه صيانت از آن در عصر اطالعات و استفاده فراگير از فناوري ارتباطات یك دغدغه جهاني است. كشورهاي 

تفاوتي براي م هاييسممكانفناوري  مسئلهمختلف، بنا به اقتضائيات سياسي، فرهنگي، دیني و اجتماعي خود و نيز نوع نگاهشان به 

ته كشورهایي است كه توانس ازجمله. مالزي اندكردهموج استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات اتخاذ  ایجاد مصونيت فرهنگي در برابر

ناشي  توانيمگسترده از فناوري اطالعات و ارتباطات تجربه كند كه این موفقيت را  با استفادهالگویي به نسبت موفق در زمينه توسعه 

در این كشور دانست. پيامد این وضعيت پایداري فرهنگي، دیني و  "نش ارتباطي مردمتوا"و  "پيش افتادگي تكنولوژیكي دولت"از 

چند فرهنگي، چند نژادي و چند مذهبي بودن این كشور، استفاده وسيع و گسترده از فناوري  باوجود كهيطوربهاجتماعي است 

اجتماعي، دیني و حتي سبك زندگي اقوام مختلف این  اطالعات و ارتباطات كمتر توانسته باعث ایجاد تغييرات در رفتارهاي فرهنگي،

 كشور شود.

كه این كشور براي مقابله با اثرات آن اتخاذ كرده است،  هایييسممكاندر این سخنراني، الگوي كشور مالزي در مواجهه با فاوا و 

 و بررسي قرار خواهد گرفت. موردبحث

 ش ارتباطيمالزي، پيش افتادگي تكنولوژیكي، توان :گانکلید واژ
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 صیانت فرهنگی و حقوق شهروندی

 2و آرین پتفت 1 راد مؤمنیاحمد 

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی  2 تهران،   دانشگاه حقوق دانشکده عمومی حقوق گروه استادیار 1 

arian_petoft@ut.ac.ir2 

 

شهروندان در پي نيل به سعادت  هايآزاديها و حمایت از حق گيري تفكر نوین بشري از اواسط قرن هجدهم در پيبا شكل

ها همچون آزادي رسانه، اطالعات، دسترسي آزاد به فضاي سایبر و غيره ظهور و و آزادي حقيقي انسان، بسياري از آزادي

جمعي است. در ها و منافع گذارد، حمایت از حقكه به این سعادت بشري صحه مي مسائليترین بروز یافت. یكي از مهم

حمایت و صيانت از منافع عمومي است و در یك جامعه انساني با  درگروهاي بنيادین ها و آزاديحقيقت، حفظ این حق

بایست منافع عمومي بر منافع فردي تقدم داشته باشد تا ِاعمال حق ها، عالیق و منافع، همواره ميتوجه به تنوع خواست

هاي شهروندي در چارچوب منافع عمومي، تضرر به منافع عموم افراد جامعه نشود. لذا حق یك فرد یا گروهي از افراد، موجب

هایي كه هاي بنيادین و اساسي جميع افراد جامعه است. یكي از حقگردد و حفظ همين منافع عمومي، از حقتضمين مي

اي هباشد. تقابل این حق جمعي با حقيمستقيم با منافع عمومي در ارتباط است، حق بر صيانت از فرهنگ جامعه م طوربه

، هاي فرديبياید. بدین معنا كه ِاعمال حق وجود بهشود كه از حيث منطقي، نوعي رابطه تبعي فردي شهروندي، موجب مي

ترین نوع فرهنگ بشري، یعني ِاعمال و حفظ فرهنگ خواهد بود. این مهم در جامعه اسالمي ما، كه از غني درگروتابع و 

ر ، صيانت از فرهنگ در برابمسئلهتري برخوردار است. با توجه به این برد از اهميت افزونایراني، بهره مي-اسالمي فرهنگي

هاي شهروندي هاي فردي، هم در فضاي مجازي و هم حقيقي الزامي و بسيار حائز اهميت است. لذا اِعمال حقاِعمال حق

باشد. با توجه به یك حق بنيادین جمعي، مي عنوانبهایراني، -سالميرعایت و حمایت از فرهنگ ا درگرودر فضاي مجازي 

مورد تحليل و بررسي قرار خواهد  تفصيلبههجوم فرهنگي كشورهاي غربي در عرصه كنوني، در این پژوهش، این مسئله 

 گرفت.
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