


: که فرمودند( ع)در کافی وخرایج روایت است از امام صادق•

قَت هی دّذ خذاًٍذ بدرستی که که قائم ما هرگاه خروج کرد ، 
ما تااینکه میشود میان ایشان و قائم گَشْا ٍ  چشوْای شیعیاى در 

می شنوند و ایشان تکلن هی کٌذ پس با ایشان . چْارفرسخ بقدر 

 .به سوی آن جنابونظر می کنند 

 نجم الثاقب 165ص                            

 





 سیرتحَل جَاهع تشری
 جَاهع اطالعاتی جَاهع صٌعتی جَاهع شْری جَاهع کشاٍرزی جَاهع ایلی جَاهع اٍلیِ



 هی شٌَینها تٌْا ًیوی از آًچِ را کِ تِ ها گفتِ هیشَد ، 
 

 هی فْوینٍ ًیوی از آًچِ را کِ شٌیذُ این ، 
 

 تاٍر هی کٌینًٍیوی از آًچِ را کِ فْویذُ این ، 
 

 تِ یاد هی سپارینٍتٌْا ًیوی از آًچِ را کِ تاٍر کردُ این، 



 دّکذُ جْاًیاطالعاتی  جاهعِ 



 جاهعِ اطالعاتی در یک ًگاُ

 اطالعاتیجاهعِ 

 چیست؟

-فٌی زیرساختْای

اجتواعی جاهعِ 

 اطالعاتی

جاهعِ اطالعاتی 

 ٍاقتصاد

جاهعِ اطالعاتی  

 ٍاقتصاد

جاهعِ اطالعاتی  

 ٍتجارت

جاهعِ اطالعاتی  

 ٍآهَزش

جاهعِ اطالعاتی  

 ٍجٌگ

جاهعِ اطالعاتی 

 ٍکار

جاهعِ اطالعاتی 

 ٍحکَهت

جاهعِ اطالعاتی 

 ٍفرٌّگ

جاهعِ اطالعاتی ٍ 

 شْرالکترًٍیکی

جاهعِ اطالعاتی ، 

 سازهاى ٍهذیریت

جاهعِ اطالعاتی 

 ٍسازهاًْای هجازی

جاهعِ اطالعاتی 

 ٍسَاد اطالعاتی



 هفاّین پایِ

هفَْم فٌاٍری 

 اطالعات
 فٌاٍری چیست؟

اطالعات 

 چیست؟

ارتثاطات 

 چیست؟

تقسین تٌذی 

 جَاهع

علل تغییرات 

 جَاهع
 جاهعِ چیست؟ ساختاراجتواعی



 شثکِ ّای کاهپیَتری  زیر تٌای جاهعِ اطالعاتی

 شبکه چیست؟•

 شبکه کامپیوتری؟•

    LAN – MAN-WANطبقه بندی شبکه کامپیوتری•

 استانداردهای مخابراتی•

 پروتکلهای ارتباطی•

 وب چیست؟•

 اتصال به اینترنت•



شبکً 
کامپیُتری 

 محلی



 اترایٌترًت



 پرٍتکلْای ارتثاطی





 جاهعِ اطالعاتی ٍعصر ظَْر



بدرستی که که قائم : که فرمودند( ع)در کافی وخرایج روایت است از امام صادق•

ما گَشْا ٍ  چشوْای شیعیاى در قَت هی دّذ خذاًٍذ ما هرگاه خروج کرد ، 

و تکلن هی کٌذ پس با ایشان . چْارفرسخ تااینکه میشود میان ایشان و قائم بقدر 

 .به سوی آن جنابمی شنوند ونظر می کنند ایشان 

 نجم الثاقب 165ص                            



 (:ع)امام صادق•

 زره که حالی در بینم می را (عج) قائم حضرت گویا•
 را حضرت زهیي اّل ّوِ و دارد برتن را (ص)پیامبر

 .است کشورشان در حضرت گویی که بینند می

 

 1404عالمه مجلسی ، بحاراالنوار، موسسه الوفا، بیروت 

 325ص  52هجری قمری ج 



 حضرت روزگار در :(ع)صادق امام•

 ، زمین درشرق مومن (عج)مهدی
 همچنین ،تیٌذ هی غرب در را برادرش

 در را برادرش است غرب در که مومنی

 .کند می مشاهده مشرق

 

هجری قمری ج  1404عالمه مجلسی ، بحاراالنوار، موسسه الوفا، بیروت 

 391ص  52



«  کمال الدین«راوندی و« خرایج»در •

صدوق روایت است از حضرت باقر 

هرگاه خروج کرد قائم : که فرمود( ع)

دست خَد را تر سر می گذارد ( ع)ما 
، پس جمع می نماید به سبب  تٌذگاى

می  کاهلرا و  عقلْای ایشاى آن 

 .ایشان   خردّایگردد به آن ، 

 

 

دست ( عج)آیا واقعا حضرت ولی عصر•

 بر سر تک تک افراد می گذارد ؟؟؟؟؟

 مهارت فعالیت شبکه ای ؟

 مهارت مدیریت شبکه ای؟



 ازامام است روایت الدین کمال کتاب در

 :فرمود تغلب بن ابان به ع صادق

 سیصد شما مسجد این در آید می

 شوشیرّایی است ایشان با(مسجدمکه)مرد

 ّسارکلوِ ترّرشوشیری است هکتَب که
 ّسار ، ّرکلوِ از هیشَد هفتَح و ای

 .کلوِ

 نجم الثاقب 165ص•

فعالیت شبکه ای؟؟؟ با ابزار •

 وتکنولوژیهای جدید؟؟؟



 به :ع المومنین امیر از عیاشی تفسیر در•

  که آفریده را جان و شکافته را دانه آنکه

 زمان، آن در کنند می زندگی هرآینه
 بیرون و ونعمت درناز آسوده وار، ملوک

 اینکه تا دنیا از ایشان از مردی رود نمی

  هاهًٌَذ که پسر ّسار اٍ صلة از شود متولد
 از ٍهفارقت ّرتذعت از (ّستٌذ دراهاى)

 ٍسٌت خذاًٍذ کتاب تِ عاهل ،دیي
 تِ شذُ فاًی ٍ ًاتَد کِ (ص)پیغوثراٍ

 آفتی تِ ّرگس یعٌی ٍشثْات، آفات ایشاى
 .شوند نمی گرفتار ای شثِْ تِ ٍ هثتال

 نجم الثاقب 166ص•

 عدالت شبکه ای؟

 تربیت دینی شبکه ای؟



 (ع)امام صادق•

هنگامی که قائم ما قیام کند مردم در سایه 

فرمانروایی او عمری دراز خواهند داشت به گونه 

 .ای که برای هرشخص هزار فرزند متولد می شود

 

عالمه مجلسی ، بحاراالنوار، موسسه الوفا، بیروت 

 337ص  52هجری قمری ج  1404

 

.فرزند داشته باشد 1000انچنان مستحکم وپایداراست که انسان می تواند  تا ( عج)کنایه از اتحاد مردم تحت لوای حضرت حجت  



 (:  ص)رسول خدا•

  که خًاهىذآمذ اقًامی شما از پس
 شًد می طی زیرپایشان زمیه

 می باز ريیشان به جهان يدربهای
 آن از کسی اگر که ای گًوه به.گردد

  در را زهیي غرب تا شرق بخًاهذ
 .میسراست کار ایه تپیوایذ ساعتی

شیرویه دیلمی،حافظ،                                            

هجری  1407فردوس االخبار، دارالکتب العربی، بیروت،

 قمری



 (:ع)امام سجاد•

ما قیام می کند خداوند عزوجل ( عج)هنگامی که قائم 

بیماری و بال را از شیعیان دور می سازد وقلبهایشان 

توان ونیروی .را همانند آهنهای محکم قرار میدهد

می گرداند وآنان ّریک از آًاى تراتر چْل هرد 

 .فرمانروایان روی زمین وبزرگان آن میشوند

 

عالمه مجلسی ، بحاراالنوار، موسسه الوفا، بیروت 

 317ص  52هجری قمری ج  1404

 



هرگاه برخیزد قائم عج : نعمانی از حضرت سجادع که فرمود« غیبت«در•

 .ببرد خداوند از هر مومنی، آفت را وبرگرداند به او قوت او را

این تکریم عظیم نه : می فرماید 166صاحب کتاب نجم الثاقب در صفحه  •

مانند شفا دادن حضرت عیسی وسایرانبیاء ع است گاهی به جهت اعجاز 

در واتمام حجت ، کور یا الل یا پیس یا مریضی را برای جاحدی یا منافقی 

بلکه بردن این آفات و رفتن این بلیات از تمام مومنین ... موارد معدود

ومومنات از آثار ظهور موفور السرور وطلوع طلعت غرا وتشریف وتقدیم 

ودرک فیض شرف حضور حضرت مهدی ٍ تْیِ آداب لقاء مراسم قدوم 

 .....است
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   حکوراًیابسار تغییر فضای هجازی 

 جریان انبوه ، حجیم و سریع اطالعات خصَصیات جاهعِ اطالعاتی ؟  •

 فضای مجازیتستر ایي جریاى ؟  •

 تغییر مسیر عملکرد سیستمها، گروهها و کشورها یا تغییر حکمرانی کارکرد فضای هجازی ؟ •

 



 :تعریف حکمراوی 

ُ سازیِ قذرت در ًْادّای اقتصادی، سیاسی ٍ اجتواعیِ کشَرّا•  رٍش پیاد

: حکوراًی از  
(تاال تِ پاییي)ریشِ سخت افساری تحویلی تر هخاطة                           

تثذیل شذُ    
(پاییي تِ تاال) تِ هیَُ تعاهلی ًرم افساری تحلیلی تا هخاطة                        



 اهرٍز پاسخ ایي الوفر ٍ اهي یجیة هردم دًیا را چِ کسی هی دّذ؟؟



 سرَیسٍای گُگل
• GOOGLE NOTEBOOK      CLIP AND COLLECT INFORMATION AS YOU BROWSE THE WEB 

•  GOOGLE TRENDS       SEE WHAT THE WORLD IS SEARCHING FOR 

•  GOOGLE SCHOLAR      GOOGLE SCHOLAR RESEARCH  – GOOGLE PICASSA 
A PLACE WHERE YOU CAN POST ALL TYPES OF CONTENT AND HAVE IT SHOW UP ON GOOGLE – GOOGLE BASE 

•  GOOGLE CATALOGS        DISCOVER AND BROWSE CATALOGS ONLINE 

•  GOOGLE CODE     CODE WITH GOOGLE 

• GOOGLE MOBILE       GOOGLE SEARCH, IN THE PALM OF YOUR HAND 

• GOOGLE PRINT           SEARCH THE FULL TEXT OF BOOKS 

•   GOOGLE WIFI            GOOGLE SECURE ACCESS, YOUR INTERNET TRAFFIC WILL BE ENCRYPTED AND SENT THROUGH 
GOOGLE’S SERVERS TO THE INTERNET 

•  GOOGLE DESKTOP               QUICKLY SEARCH YOUR COMPUTER 

•  GOOGLE MAIL                   MAIL FROM GOOGLE 

•  GOOGLE EARTH               EXPLORE, SEARCH AND DISCOVER  

•   GOOGLE GROUPS         CREATE, SEARCH & BROWSE GROUPS TO DISCUSS AND SHARE IDEAS 

http://www.google.com/notebook/
http://www.google.com/notebook/
http://www.google.com/trends
http://www.google.com/trends
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://catalogs.google.com/
http://catalogs.google.com/
http://code.google.com/
http://code.google.com/
http://mobile.google.com/
http://mobile.google.com/
http://print.google.com/
http://print.google.com/
http://wifi.google.com/faq.html
http://wifi.google.com/faq.html
http://desktop.google.com/
http://gmail.google.com/
http://gmail.google.com/
http://earth.google.com/
http://groups.google.com/
http://groups.google.com/


• GOOGLE MAPS            

• GOOGLE NEWS. 

• GOOGLE IMAGES 

• GOOGLE VIDEO 

•  FROOGLE SMART SHOPPING THROUGH GOOGLE 

• GOOGLE BLOGS 

• GOOGLE DIRECTORY THE WEB ORGANIZED BY TOPIC INTO CATEGORIES 

• GOOGLE MOON (ZOOM RIGHT IN, GO ON 

• GOOGLE WEBACCELERATOR 

•  GOOGLE BOOKMARKS 

• GOOGLE CALENDAR 

• GOOGLE FINANCE 

• GOOGLE MOVIES 

• GOOGLE PAGES 

• GOOGLE TRANSIT 

http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://news.google.com/
http://news.google.com/
http://images.google.com/
http://images.google.com/
http://video.google.com/
http://video.google.com/
http://froogle.google.com/
http://blogsearch.google.com/
http://blogsearch.google.com/
http://directory.google.com/
http://directory.google.com/
http://moon.google.com/
http://moon.google.com/
http://webaccelerator.google.com/
http://webaccelerator.google.com/
http://www.google.com/bookmarks/
http://www.google.com/bookmarks/
http://www.google.com/calendar/
http://www.google.com/calendar/
http://finance.google.com/
http://finance.google.com/
http://www.google.com/movies
http://www.google.com/movies
http://pages.google.com/
http://pages.google.com/
http://www.google.com/transit
http://www.google.com/transit


 شبکً سازی فرٌىگی

 



 شبکً سازی فرٌىگی

اط ٍ تؼْد تلٌد هدت است کِ هَجة هی هٌظَر اس تزقزاری ارتثاطات تیي افزاد در شثکِ ساسی ، ایجاد یک ارتث :تعریف•
را تا کوک دیگزاى اًجام دٌّد کِ تِ تٌْایی اس شَد افزاد ًسثت تِ خَد ٍ سایزیي شٌاخت تْتزی پیدا ًوَدُ ٍ کارّایی 

 .  ػْدُ ی اًجام آى تز ًوی آیٌد

 

 

در اختیار شوا قزار حداقل قیوت ٍسیؼی تا  ٌّگاهی کِ یک ارتثاط سالن ٍ فؼال در شثکِ تزقزار هی ًوایید ، هٌاتغ•
تِ تٌْایی کار دافی کِ رسیدى تِ آًْا ، ایي ارتثاط خَب هیتَاًد شوارا در رسیدى تِ اّدافتاى کوک ًواید ، اّ.هیگیزد

تِ . ، ّشیٌِ اًجام کار ّا را کاّش هیدّدثکِ ساسی ًکتِ کلیدی ایي است کِ ش. تسیار هشکل ٍ دٍر اس دستزسی است
، اها هیتَاًد تزای  در کَتاُ هدت ًیست ٍضاع خاطز داشتِ تاشید ، شثکِ ساسی یک راُ سزیغ ٍ آساى تزای تْتز کزدى ا

 .اًد ، ًتایج تسیار سَدهٌدی داشتِ تاشدافزادی کِ اًزصی ٍ سهاى خَد را صزف سزهایِ گذاری در ایي راُ ًوَدُ 

 

 

 

 



 چٍارمرحلً شبکً سازی
 مراحل چهارگانه

 :شبکه سازی موثر شامل چهار مرحله زیر می باشد 

 investingسرمایه گذاری       (1

 keepingنگهداری       (2

 learningیادگیری       (3

 nurturingپرورش       (4

درست می ( ارتباط)و یا  (link)اگر حرف اول کلمات انگلیسی معادل این مراحل را کنار هم بگذاریم لغت 

ارتباط موفقیت )به طور کلی آنچه در شبکه سازی بیان می شود . شود که به خاطر سپردن آن بسیار آسان است

 (.آمیز افراد با یکدیگر است

 



 :تعریف وقش ٌا 



 وظریً گراف ٌا



 شبکً سازی با تُئیت کردن



 RTشبکً شدن با 

 



 شبکً شدن با مىشه





 جنگ روایت ها



 ًوًَِ جٌگ رٍایت ّا



جىگ ، جىگ 
 .ارادي ٌاست



 دَومُوً الگُی مدیریت فرٌىگی



 مدل مفٍُمی دَ الگُی مدیریت فرٌىگی



 مقایسً دَ الگُ
 مدیریت شبکه ای مراتبی سلسله

 .است« اجتهاد درمدیریت»اصل بر  یک نفر برای همه تصمیم می گیرد

 است«  مدیریت فعالیت»تمرکز بر   است«   اشخاص مدیریت»تمرکزبر   

 .به اعضاء تفیض میشود اختیارات و انتظارات  بصورت کامل .عملکردها با سلیقه ی یک نفر تطبیق میشود

 وابستگی به دیگر شرح وظایف را دارد« شرح وظیفه کمترین»هر  ممکن است منجر به مدیریت پادگانی شود

 .خروجی عملکرد هر فرد، ناظرو قاضی آن فرداست از مرحله مدیریت پادگانی به دیکتاتوری هم برسد ممکن است

 .موفقیت یا شکست به اسم گروه نوشته میشود موفقیت گروه به اسم مدیرنوشته میشود

 اساس پیشرفت فرد در خالقیت وایده پردازیست وایده پردازی برای افراد بسته یا بسیار تنگ است راه خالقیت

 .کند هرعضوی نسبت به سرنوشت گروه  احساس مسئولیت می کمترین میزان تعهد وتعصب را نسبت به گروه دارند اعضاء

توجه به  منطق اینرسی یا اعتماد به نفس بیش از حد مدیرباعث عدم

 نتایج تصمیمات خود میشود

بروز خطا مورد توجه هقرار  نتایج منفی تصمیمات در همان ابتدای

 .می گیرد

 باشد فعالیت ها می تواند غیر متمرکز فعالیت ها حتما باید متمرکز باشد

 .گروه خیلی راحت توسعه پیدا می کند توسعه گروه با مشکل شدید روبروست






