رساًِ ّا در سًذگی ها

بسم اهلل الرحمن الرحیم
.1کارتزد رساًِ ّا در سًذگی ها:

.1ارتثاط سزیع تا دیگزاى:اهزٍسُ تا تلفي ّوزاُ هی تَاى تِ راحتی ٍ تا سزعت تیشتز تا دیگزاى هکالوِ کزد
یا تزای آًْا پیاهک فزستاد.
.2هکاتثِ:استفادُ اس پست الکتزًٍیک ( ایویل) ارسال فایل ّای هتٌی یا صَتی ٍ تصَیزی دریافت پیام در
ّواى لحظِ تَسظ گیزًذُ
.3فعالیت ّای علوی:تا جست ٍ جَ در ایٌتزًت تِ راحتی ٍ تا سزعت هی تَاى هغلة هَرد ًظز را اس هیاى
ّشاراى هغلة پیذا کزد.
.4خزیذ ٍ فزٍش:تزرسی ٍیژگی ّای کاال اس عزیق ایٌتزًت دیذى تصَیز ٍ قیوت کاال ٍ هقایسِ آى سفارش
اس داخل خاًِ
.5تْزُ گیزی اس خذهات دٍلت الکتزًٍیک:پزداخت قثَض تا تلفي یا ایٌتزًت اس داخل هٌشل ثثت ًام حج ٍ
سیارت ثثت ًام کٌکَر ،آگاّی اس ًتایج آسهَى ّا صذٍر گَاّیٌاهِ رسرٍ یا خزیذ تلیت َّاپیوا ،قغار ٍ ...
آگاّی اس هیشاى هالیات تعییي شذُ ٍ پزداخت آى ٍ ...
.6آهَسش:تذریس اس راُ دٍر در چٌذ کالس ٍ صحثت تا داًشجَیاى تِ عَر حضَری
.7اهٌیت ٍ ًظارت:استفادُ اس تلَیشیَى ّای هذار تستِ ،تلفي ّوزاُ ٍ ایٌتزًت تزای کٌتزل هکاى ّای هْن
هثل فزٍشگاُ ،هَسُ ،فزٍدگاُ ٍ ...

.8عولیات تاًکی:اًجام کارّایی ّوچَىٍ :اریش کزدى پَل تِ حساب دیگزاى ،گزفتي هَجَدی ،دریافت
صَرت حساب ،تزداشت پَل اس حساب خَد
.9دستزسی تِ اخثار:تا استفادُ اس رایاًِ یا تلفي ّوزاُ هتصل تِ ایٌتزًت ،در ّز لحظِ هی تَاى اس اخثار سیاسی،
اقتصادیَّ ،اشٌاسی ،ساعت حزکت قغارّا ٍ پزٍاسّا ٍ  ...آگاُ شذ ٍ .رٍسًاهِ ّا را تِ صَرت آًالیي هغالعِ
کزد.
.2فایذُ رساًِ ّا(کلی):

 صزفِ جَیی در ٍقت ٍ ّشیٌِ
 رفت ٍ آهذ در شْزّا کوتز هی شَد.

 تْزُ هٌذی اس خذهات در توام  24ساعت شثاًِ رٍس

.3ضزرّای رساًِ ّا تز افزاد:
.

ًکتِ:تأثیز ٍسایل ارتثاط جوعی تز افزاد:
رساًِ ّا هی تَاًٌذ هَجة شًَذ کِ هزدم تِ شیَُ ّای خاصی فکز کٌٌذیا ٍقایع را ّواى عَر کِ آًْا هی خَاٌّذ تثیٌٌذ.رساًِ ّا رٍی
تاٍرّا ٍ افکار ٍ رفتار اًساًْا اثز هی گذارًذ.

ً.4کات السم در ٌّگام استفادُ اس فضاّای هجاسی:
ّ وِ اعالعاتی کِ در ایٌتزًت ٍجَد دارًذ صحیح ًیستٌذ .چَى اس سَی هٌاتع ٍ افزاد هختلف هٌتشز هی شًَذ .درتارُ درستی هٌثع ٍ پایگاُ
آًْا تحقیق کٌیذ.
 عکس ّا یا فیلن ّای خاًَادگی خَد را ّزگش ٍارد ایٌتزًت ًکٌیذ .اعالعات شخصی شوا هوکي است هَرد سزقت یا سَء استفادُ قزار
تگیزد .آًْا را حتی تزای دٍستاًتاى ّن ارسال ًکٌیذ.
 رهش عثَر پست الکتزًٍیک یا رهش عثَر کارت تاًکی ٍالذیي ٍ ًظایز آًْا را فاش ًکٌیذ .تعضی سایت ّا هوکي است اس شوا تخَاٌّذ
درقثال جایشُ  ،چٌیي اسزاری را تزای آًْا فاش کٌیذ.
 اعتیاد تِ تاسی ّای رایاًِ ای یا ایٌتزًت تاعث اختالل در سًذگی ٍ تحصیل شوا هی شَد .فقظ ساعت خاصی را تِ ایي کار اختصاص دّیذ.
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