
 به نام خدا

ازیـــــــــکه های مجـــــــشب  
استفادُ وشد ٍ ّویي هسالِ هی تَاًذ في آٍسی سا تِ اتضاسی هخشب تثذیل وٌذ ٍ دس  في آٍسی اتضاس هفیذی است اها اوثش افشاد ًوی داًٌذ چغَس تایذ اص آى تِ دسستی

فشاٍاى هی ضَد.هفیذ تا واس آیی ًمغِ هماتل آى تؼضی داًص استفادُ اص في آٍسی سا داسا ّستٌذ ٍ تشای آًْا اتضاسی   

 دسایٌجا تِ تشخی اص هؼایة ٍ هضایای في آٍسی دس خصَظ ضثىِ ّای هجاصی هی پشداصین :

 زیــــان های شبـــــکه های مجـــــازی

ٍ سا واّص هی دّذ.-1 تؼاهالت فشد تِ فشد یا سٍدسس  

ّوصحثتی تا خاًَادُ ٍ حضَس دس تیي آًْا سا داضتِ تاضٌذاستفادُ تیص اص حذ اص ضثىِ ّای هجاصی تاػث هیطَد وِ افشاد ٍلت ووتشی تشای   

احساس ًیاص تِ تَجِ سا تِ ضذت افضایص هی دّذ.-2  

تیطتشیي الیه ٍ واهٌت ّستٌذ تثذیل تِ ػادتی هخشب دس صًذگی هیطَدتِ دًثال سلاتت دس تیي افشادی وِ   

  خغش اتتال تِ افسشدگی سا افضایص هی دّذ-3

 ٍاتستگی اػتیاد گًَِ تِ ایي ضثىِ ّا تاػث گَضِ گیشی ٍ افسشدگی هیطَد



استفادُ اص ضثىِ ّای هجاصی خاللیت افشاد سا ًاتَد هی وٌذ.-4  

ُ تشای تَلف سضذ یا اص تیي تشدى خاللیت ٍ ًَ آٍسی جَاًاى ٍ ًَجَاًاى تلمی هی ضًَذ ضثىِ ّای هجاصی آساى تشیي سا  

ٍ ّن چٌیي ضؼف تیٌایی  تاػث تیخَاتی هی ضًَذ-5  

وِ االى ٍلت خَاب ًیستآى الما هی وٌذ ٍ تِ ُ ًَسی وِ اص صفحِ ًوایص دستگاّای الىتشًٍیىی ساعغ هی ضَد رّي سا فشیة داد  

ًذاصدحشین خصَصی افشاد سا تِ خغش هی ا-6  

دس ضثىِ ّای اجتواػی خشیذ ٍ فشٍش اعالػات ضخصی افشاد واسی عثیؼی تِ ًظش هیشسذ . ّویي سشن وطیذى ّا دس جضئیات صًذگی یىذیگش 

چِ هطىالت ٍ هؼضالتی سا وِ تَجَد ًوی آٍسد ٍ چِ تسا تاػث اص ّن پاضیذُ ضذى خاًَادُ ّا ّن هی ضَد  

دتغییش دس الگَی صًذگی ٍ ّذف صًذگی افشا-7  

صشف ٍلت تسیاس دس ضثىِ ّا ٍ تَجِ ٍ پی گیشی صیاد تاػث اختالل دس سًٍذ صًذگی ٍاًگیضُ واس ٍ فؼالیت سا هحذٍد هی وٌذ.  

اختالل  دس ضىل گیشی ضخصیت ٍ َّیت جَاًاى ٍ ًَجَاًاى-8  

 استفادُ اص ایي ضثىِ ّا تاػث تغییش دس خلك ٍ خَ ٍ اخالق ٍ فشٌّگ آًْا هیطَد

ایي ضثىِ ّا دستِ تٌذی ًطذُ است  هغالة هَجَد دس -9  

 ّش وس تا ّش ضشایظ سٌی هیتَاًذ تِ توام هغالة هَجَد دس ضثىِ ّا ٍ سایت ّا دستشسی پیذا وٌذ



 مــــزایـــای شـــــبکه های مجازی

)وَچه ضذى دًیــا (ایجاد استثاط جْاًی افشاد تا یىذیگش-1  

اص تیي سفتي هشصّا ٍ فاصلِ ّا -2  

یافتي دٍستاى جذیذ ٍ صویوی -3  

یافتي دٍستاى لذیوی وِ ضایذ سالْا اص آًْا تی خثش تَدین-4  

دست یاتی تِ هطاغل جذیذ ، ایي ضثىِ ّا تاػث ایجاد ضشایظ ضغلی تسیاسی هی ضًَذ-5  

هات ، دستشسی ساحت تِ هشاوض خشیذ ٍ دیذى تٌَع اجٌاس ٍ لیوت ّا تذٍى ایٌىِ اص خاًِ خاسج ضَینخشیذ ٍ فشٍش هحصَالت ٍ خذ-6  

دسیافت آخشیي اخثاس ٍ ٍلایغ سٍص دًیا ، تا یه دستگاُ وَچه هی تَاى اص اتفالات لحظِ لحظِ دس سشاسش دًیا هغلغ ضذ -7  

تشاػات ٍ اوتطافات آگاّی اص جذیذتشیي ٍ تِ سٍص تشیي دست یافتِ ّای تطشی ٍ اخ-8  

ٍ ّوذسدی تا دٍستاى دس ضشایظ تذ ٍ ًاساحت وٌٌذُتِ اضتشان گزاضتي ػىس ّا ٍفیلن ّا ٍ سْین وشدى دیگشاى دس لحظات ضاد -9  

پیذا وشدى هحتَاّای سشگشم وٌٌذُ ،آهَصضی ٍ ػلوی ٌٍّشی-10  

تثلیغات سایگاى ،تذٍى صشف ّضیٌِ هیتَاى تثلیغاتی سشاسشی اًجام داد-11  



ُ تا -12 آًْا دس صهیٌِ ّای واسی ٍ تحصیلی ٍ خاًَادگی ٍ ......یافتي افشادی تا ایذُ ّا ٍ ًظشیات جذیذ ٍ هطاٍس  

سشػت تاالی اًتطاس اخثاس ٍ آگاّی اص فشاخَاى ّای ػوَهی ٍ تشًاهِ ٍ وٌفشاًس ّا ٍ جطٌَاسُ ّا ٍ.......-13  

َاًاى ٍضایذ تتَاى گفت سلاتت ّای ساصًذُتاال سفتي حس ّیجاًی ٍ احساس تٌَع علثی دس ج-14  

.استثاط ون ّضیٌِ تا دٍستاى ٍ آضٌایاى ٍ استثاط چْشُ تِ چْشُ تا وساًی وِ هسافت ّا اص ها دٍس ّستٌذ-15  

داضتي آصادی دس تیاى ًظشیات ٍ ایذُ ّا-16  

.............................ٍ 
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