


و درک ضارور  ن   »ای تربیت رسااناه«از جمله نیازهای ضروری مدارس و والدین پس از فراگیری مبانی 
نماوزا   های مدر ، چگونگی انتقال این مفاهیام باه فارزنادا  و دانا  برای تحقق زندگی سالم در عصر رسانه

هاای نماوزس ساواد  در راستای پاسخ به این نیاز اقادا  باه اارادای دور   »ای باران مرکز تربیت رسانه«است. 
 کرد.ای ویژ  کودکا  و نوجوانا  تحت عنوا   ااالعاتی و رسانه

های نوین و باا  نموزا  دربار  رسانه و ناظر به نیازها و سؤاال  اساسی دان سرفصل کلی  ۸ها در  این دور 
 ۹۹۱۱ای در فراگیرا  ارادی و از ساال  محصوال  رسانهکاربری مسئوالنه و انتخاب آگاهانه هدف ایجاد مهار  
 هایی جذاب و کاربردی در مدارس مختلف پسرانه و دخترانه اجرا شد  است. در قالب ارح درس

ریزی شد  کاه باا تاوجاه باه  برنامهای  دقیقه ۰۵جلسه  ۸برای اجرا در  های هر یک از دور 
تابستان یا در طول ساال در فرصت مجازی   حضوری یاتواند به شکل  شرایط هر مدرسه و مجموعه فرهنگی می

 برگزار شود. تحصیلی

خواهد بود و   »ای باران مرکز تربیت رسانه«معلمان و مربیان آقا و خانم ها برعهد   تدریس تمامی این دور 
 شود. ریزی می با نظار  این مرکز و لحاظ کرد  شرایط هر مجموعه نموزشی و فرهنگی برنامه

 »رسانه + َمدِرسانه: مدرسه«درباره 

۱ 



۲ 

 آینده فناوری

 شناسی فناوری

 از علم تا فناوری

از فناوری کهن تا 
 فناوری مدر 

 فناوری انتقادی نظریا 

 عصر دیجیتال

 مشاغل دنیای نیند 

 فناوری در نینه هنر های همگرا فناوری

 های نخرالزمانی فناوری



۳ 

 جسمی بی

 سالمت جسم

آداب 
 کاربری

 مکانی بی

 دریم خصوصی

 امنیت کاربری

 هویت

 های مجازی دوستی

 چگونه اعتماد کنیم؟

 انتخاب ابزار

 زمانی بی نافراموشی
 ای اعتیاد رسانه

 مدیریت زما 

 ردپای دیجیتال

 افشای ااالعا 

 مهندسی اجتماعی

 امنیت ااالعاتی



۴ 

 انسا  و داستا 

 شناسی داستا 

 عناصر داستا 

 ساختار داستا 

 پردازی الگوهای داستا 

 سینماشناسی

 عناصر سینما

 ساختار سینما

 دینامیک سینما

 تماشاگری فعال

 سواد داستان و روایت

 سواد سینما



جهان 
 موسیقی

 های موسیقی سبک

 صنعت موسیقی

 ها و الگوها چهر 

 ها ها و گرو  جریا 

اثرات 
 موسیقی

کاربری 
 موسیقی

 اثر بر مغز اثر بر جسم اثر بر روا 

 اقتصاد موسیقی

 معنای موسیقی

 تاریخ موسیقی

 ها انواع گونه

 انواع نواها

زبان 
 انواع نواها موسیقی

 های تیزگوشی تمرین ادکا  موسیقی های ایمنی توصیه

۰ 



عناصر 
 بازی

 معنای بازی

تعریف 
 بازی

روانشناسی  
 بازی 

 مهار  انتخاب

 نمودار نیک

 بازی و سالمت جسم

 بازی و سالمت روا 

 ادکا  و اخالق بازی

انتخاب و  
 کاربری بازی 

 ای الیه نشانه

 الیه روایی

تأثیرات 
 ها بازی

 جایگا  تعامل در بازی عوامل جذابیت بازی
 های جمعی جایگا  بازی در رسانه

 های کاربری توصیه

 گر های یاری سامانه
 اقتصاد بازی 

 های جدی بازی

 نیند  بازی

 جانبی  محصوال   و  رویدادها 

 علم بازی

۶ 

صنعت 
 بازی

 ای الیه رویه

 شناسی بازیکنا  گونه ها شناسی بازی گونه



 عصر مدر 

صنعت 
 سرگرمی

 شناسی   غرب 

مدیریت  
سرگرمی در  

 زندگی 

 بخ    نگاهی انگیز مرگ

 تطبیق شخصی
 ریزی پویا برنامه

 شناسی سرگرمی

 شناسی سرگرمی گونه

 مذهب سرگرمی

 اقتصاد سرگرمی

 از یونا  باستا  
 تا قرو  وسطی

 خودشناسی/خودنگاهی

 رنسانس و انقالب صنعتی

۷ 



۸ 

 علت و تصورا  مفهو 
 افراد تفاو  ن  در

 تأثیر الفاظ بر معانی

تأثیر تقسیم منطقی بر 
 ها شناخت پدید 

 اثر تعاریف بر 
 گیری تصورا   شکل

 نشنایی با 
 انواع مغالطا  لفظی

تشخیص و شناسایی  
 های روزمر  استدالل

 ها سازی استدالل مرتب

های  نشنایی با استدالل
 غیردتمی

 سطح مقدماتی

های  نشنایی با استدالل
 دتمی

نشنایی با انواع مغالطا  
 ها استدالل

 سطح پیشرفته ها ارزیابی ماد  استدالل



اخالق 
 رساانه

 آیین
 کارباری

 ادکا  تصویر و سینما

 ادکا  موسیقی
 ادکا  ارتبااا 

 ادکا  بازی
 اخالق فردی

 اخالق اجتماعی

 اخالق ارتباای

 ادکا  سرگرمی

۹ 

 ریزی برنامه

 رسانی ادکا  خبر و ااالع
 دقوق رسانه و مخاابا 

 احکام
 رساانه

 خیرگزینی



 درباره باران

۱۵ 

پژوهشی در دوز  تربیت کودک و نوجاوا   -یک مؤسسه تخصصی نموزشی  »ای باران مرکز تربیت رسانه«
ها است که به همت جمعی از پژوهشگرا ، نموزگارا  و ارادا  محتوای نموزشی و به پشتواناه  در عصر رسانه

بی  از یک دهه تجربه در تدریس، تألیف و انتشار منابع نموزشی تعلیم و تربایات، عالاو  انساانای و ساواد 
 اندازی شد  است. ها.س. را  ۹۹۱۱ای از سال  رسانه

های پژوهشی، تولید و انتشار محتوای نموزشی و    های عمومی و تخصصی نموزشی، انجا  ارح   برگزاری دور  
 »ای بااران   مرکز تربیت رسانه «های    ای و ارائه خدما  مشاور  به مراکز و مؤسسا  فرهنگی از جمله فعالیت   رسانه 

 اند.    بود    »معلما  و مربیا  «و    »والدین «،  »کودک و نوجوا  «ها تاکنو  سه گرو     است. مخاابا  این برنامه 

ای اسالمی؛ کسای اسات کاه باا  ، تربیت یافته مطلوب نظا  تربیت رسانه»ای باران مرکز تربیت رسانه«در 
)هم مصرف و هام کاربری مسئوالنه ای پیرامونی؛ و  های رسانه )جامع و دقیق( از میا  ظرفیتانتخاب آگاهانه 

سادت تربیتی( خود و جامعه استفاد  کرد ؛ و خود را در برابر خداوناد  ۶انتشار( در ارتقاء رشد همه جانبه )در 
هاای  ی مطلوبی باید دارای شاایساتاگای يافته داند. ابیعتًا چنین تربیت متعال، خوی  و جامعه پاسخگو می

های نموزشی و ماحاتاواهاای  ها و کارگا  متعددی در دیطه دانشی، نگرشی و گرایشی و مهارتی باشد که دور 
 شوند.  پژوهشی بارا  به همین منظور ارائه می



 


