
امنیت ارتباطات و فناوری اطالعاتپژوهشکده 
۱۳۹۶دیماه 

توسعه فضای مجازی سالم برای کودک و نوجوان



...آنچه در مورد آن بحث خواهیم کرد

چرا به دنبال توسعه فضای مجازی سالم برای کودکان و نوجوانان باید بود؟

 خواستگاه این توسعه؟ فرهنگ، اقتصاد، فناوری، امنیت و....

 آیا این دغدغه در دیگر کشورهای دنیا هم وجود دارد؟

مروری بر فناوری ها و خدمات اختصاصی؟

الزامات و اسناد حاکمیتی در این زمینه وجود دارد؟

     برنامه ریزی کالن برای این توسعه و اجرای آن در چه وضعیتی است؟
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ی ذهن و روح کودکان و نوجواانن   !غذا

36سوره مبارکه اسراء، آیه 

[ بلکه برگرفته از شنیده ها، ساده نگری ها، خیاالت و اوهام است]و از چیزی که به آن علم نداری 
.موردِ بازخواست اند[ که ابزار علم و شناخت واقعی اند]پیروی مکن؛ زیرا گوش و چشم و دل 
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!زمین جان کودک و نوجوان آماده است

.پذیردمىشود،افکندهآندرهرچهکهاستناکشتهزمینهمچون،نوجوانقلب

3901غرر الحکم و درر الکلم، حدیث

(:ع)امام علی 
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زَمانِکُم؛غَیرِلِزَمانٍمَخلوقونَفَإنَّهُمآدابِکُمعَلىأَوالدَکُمالتَقسِروا

آفریدهشمازمانازغیرزمانىبراىآنانزیرانکنیدتحمیلفرزندانتانبهراخودرسوموآداب
.اندشده

102ح، 267، ص20شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج

ن  با توهج شرایط زمان !لزوم رتبیت فرزندا

(:ع)امام علی 
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(ع)حق تربیت فرزند بر پدر و مادر در نگاه امام سجاد 

وت.استوابستهتوبهدنیاایندراوبدوخوبوتوستازاوبدانیکهاستآنفرزندتحق

دراوبهرساندنیاریوپروردگارفراسویویرهنمونیودرستتربیتدراوسرپرستومسئول

.نیبیمیکیفرکوتاهیصورتدروبریمیپاداشکارهااینبرایتو.هستیخداوندازاطاعت

.باشیمعذورخداوندنزداوبهنسبتوظیفهانجامدرکهکنچناناوبارهدرپس
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ر مسئوالن کانون رپورش فکری کودکان و بخشی از بیاانت رهبری رد  !  1377!نوجواانن رد سال  دیدا
ایبرشماوشماسترویجلوِوکانونکتابخانه یدرشما،مدرسه یدرشما،آغوشدرشمابچه ی

حداقلکهنفریکدسترسیمیکنیدمشاهدهناگهان.داریدامیدواری هاییوآینده ایفکرهایی،او

بیگانهاوکنلیهستید؛مربّیشیاپدرش،معلّمش،شماخویشاوندید،بچهاینباشما-استبیگانه

ومتداولفرهنگىِکاالهایهمینراهازبچه،اینبه-استبچهاینسرنوشتبهبیعالقهو

وجوداینامروزواستنگرانیجایاین،!شماستازبیشترفرهنگی،وخبریگوناگونرسانه های

!نخواهیمچهبخواهیم،شماومنچهدارد؛

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3932
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یا انفعال  رد ربارب آسیب اه رد  فردا مواجهه فعال رد امروز و استفاده از فرصتها  
توجه امروز و اقدامات پیشگیرانه، بهتر، اثربخش و کم هزینه تر از درمان  و اصالح و اقدامات درمانی در آینده

وان و صیانت از نسل آتی کشور به عنوان مهمترین سرمایه ملی در برابر انقطاع و خودباختگی فرهنگی و از دست دادن ت

.انرژی در امور فاقد ارزش

 ایرانی-ارزش ها، اصول و فرهنگ اسالمیو ترویج ملی و جهانی صیانت لزوم

اد استفاده موثر از گستره مخاطبین و بازیگران هوشمند، عالقه مند و پرانرژی در سنین مذکور در راستای رشد اقتص

دیجیتال بومی و کسب مولفه های قدرت سایبری بین المللی  
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!!!درصد ترافیک بین الملل کشور  40
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هچ تغییراتی  رخ داده است ؟

مشغله باالی اولیا و رهاسازی فرزندان در فضای مجازی

کاهش فعالیت های فیزیکی و اعتیاد نوین اینترنتی
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کاهش اشراف و تأثیرگذاری اولیای خانه و مدرسه بر روابط و محیط های جدید و موثر بر تربیت  

ل هاسرعت باالی تغییرات فناورانه در برابر سرعت ارتقای سواد فضای مجازی و شکاف نس

رشد روزافزون و تنوع فعالیت های مجرمانه در محیط مشترک فضای مجازی

سردی روابط خانوادگی و جایگزینی عاطفی 



افزایش فرصت های برابر و عادالنه در دسترسی به محتوای آموزشی
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نفوذ باالی فناوری اطالعات و ارتباطات در نسل آینده 

سهم باالی فضای مجازی در شکل دهی اوقات فراغت و آموزش خالقیت و نوآوری  

دسترسی به محتوای دیجیتالنشر و سهولت در افزایش حجم و امکان 

هچ تغییراتی  رخ داده است ؟

امکان تسهیل ارتباطات بین محیط های تربیتی خانه و مدرسه و همکاری بیشتر اولیاء در فرایند آموزش و پرورش

ارتقای چشمگیر و سریع زیرساخت های ارتباطی



یانوجوانان در دنتهدیدات شناخته شده علیه کودکان و 
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مواجهه به محتوای نامناسب و مضر، 
مستهجن و غیرمجاز

ارتباط مجازی و مالقات حضوری با افراد 
ناآشنای خطرناک

اشتراک گذاری اطالعات شخصی و خانوادگی

اعتیاد به اینترنت و صرف زمان زیاد برخط 
بودن

در معرض و قربانی بدافزارها  شدن

قربانی باج گیری سایبری شدن

استفاده نادرست از ابزار ها و خدمات و نشت 
اطالعات

پرداخت های مالی ناآگاهانه در بازارها و 
شبکه های اجتماعی

سرقت هویت و کالهبرداریبهره برداری و آزار جنسی

بیشترین
سهم در 

آمریکا
بیشترین
سهم در 

اروپا



بیشتر در ایرانتهدیدات 
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مواجهه به محتوای نامناسب و مضر، 
مستهجن و غیرمجاز

ارتباط مجازی و مالقات حضوری با افراد 
ناآشنای خطرناک

اشتراک گذاری اطالعات شخصی و 
خانوادگی و تهدید حریم خصوصی

اعتیاد به اینترنت و صرف زمان زیاد 
برخط بودن

در معرض و قربانی بدافزارها  شدن

قربانی باج گیری سایبری شدن

استفاده نادرست از ابزار ها و خدمات و 
نشت اطالعات

پرداخت های مالی ناآگاهانه در بازارها و 
شبکه های اجتماعی

سرقت هویت و کالهبرداریبهره برداری و آزار جنسی

تضعیف و از بین بردن باورها و اعتقادات دینی، 
فرهنگی و ملی

دینی، انقالبی و ملیاستهزای ارزشهای 

از بین بردن اعتماد به نفس در جوانان و متکی کردن
آنها به بیگانگان
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وفرهنگی
اجتماعی

سیاسی و
اقتصادی 

امنیتی و
انتظامی

-حقوقی
قضائی

علمی و 
فناوری

خواستگاه 
اصلی
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کاربران

اولياء کودك 

واسط کاربري خدمات فضاي 

مجازي کودك و نوجوان

دهندگان خدمات ارائه 

ارتباطي خدمات فضاي 

مجازي کودك و نوجوان

سكوي خدمات محتوايي 

خدمات فضاي مجازي کودك

و نوجوان

وايي دهندگان برنامك محتتوسعه 

براي خدمات فضاي مجازي کودك

و نوجوان 

کنندگان محتوايتأمين 

خدمات فضاي مجازي کودك

و نوجوان



اصول مناسب برای رشد و توسعه پایدار زیست بوم
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[(و نوجوانان]کودکان )، بر مخاطب اصلي (فعاليت، اقدام و اولويت)هاي توسعه گام و تمرکز گامبهتحقق گام

و تمام نيازهاي تعاملي ميان مخاطب اصلي با دو محيط خانه و مدرسه[( و نوجوانان]کودکان )گويي به تمام نيازهاي ارتباطي و محتوايي مخاطب اصلي پاسخ

(رسهاعم از والدين و اولياء مد)به خدمات و محتواي خدمات فضاي مجازي توسط اولياء [ و نوجوان]دسترسي کودك ( کنترل و محدوديت)تسهيل اعمال مديريت 

( ارتباطي و محتوايي)کنندگان خدمات و عرضه( ابزار، برنامك و محتوا)حمايت حداکثري و متوازن از تمام توليدکنندگان 

بوم خدمات فضاي مجازي کودك و نوجوانوکار و اقتصاد زيستتمرکز دولت بر تأمين پايداري کسب

بومتمرکز بر تأمين اطمينان و اعتماد براي همه عناصر زيست

بومتسهيل و تشويق خودتنظيمي روابط بين عناصر زيست
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یونیسف و سازمان ملل
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2002شعار نشست سازمان ملل در سال 

ول حقوق کودکان و اصانتشار سند 
توسط کسب و کارها در ارتباط با ایشان

کارگروه مشترک سازمان ملل و 
با 2012در سال یونیسف منتشر 

تأکید بر

توسعه فضای مجازی کودک و نوجوان

کلمشحلبرایالزمبرایمنابعیونبودهمشکلازبخشینوجوانانوکودکان
مایهازسربخشیدر واقعونبودهکردهزینهازبخشیکودکانهمچنینهستند؛
.هستندگذاری

نسانیاحقوقتأمینوکودکانحقوقبهاحترامخصوصدرخویشمسئولیتبهکارهاوکسبپایبندی-۱

.ایشان

.کاروکسبامکاناتوفعالیتهاکلیهدرکودکانایمنیوحفاظتتضمین-۲

.آنهادرکودکانانسانیحقوقرعایتومحصوالتوخدماتایمنیتضمین-۳

.نوجوانانوکودکانازحقوقپشتیبانیواحترامرعایتباتبلیغاتوبازاریابیازاستفاده-۴

.امنیتیترتیباتدرنوجوانانوکودکانحقوقازپشتیبانیواحترام-۵



یونیسف و سازمان ملل
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نگاه فرصت محور برای انگیزش کسب و کارها

.(سومیکحدوددر)اینترنتکاربرانبزرگجامعهعنوانبهنوجوانانوکودکانبهتوجه-۱

.ودکانکآسیب پذیریبهویژهتوجهواجتماعیومحیطیمخاطراتکردنلحاظبامخاطراتبهترمدیریتبهدستیابی-۲

یابیبازارطریقازکودکانواولیاءنیازهایتأمینبافعالیتاجتماعیهایگواهیجایگاهبهکمکوشهرتارتقای-۳

.محصوالتمثبتآثاروداخلیجوامعواصنافباارتباطمسئوالنه،

.یانساننیرویظرفیتافزایشوهمکارعنوانبهکاریهایتیمدرکودکانمراقبینواولیاءبخشیمشارکت-۴

.رهبریوگیریتصمیمقدرتبرتأکیدباکارآموزیبرنامه هایطریقازجواناستعدادهایتوسعه-۵

بهجواناننووکودکانتوانمندسازیباسالماقتصادومقاومکارهایوکسبمحیطمانایوپایاتوسعهدرمشارکت-۶

.آیندهنسلعنوان
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یونیسف و سازمان ملل
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سیاست های پنجگانه یونیسف برای بخش فاوا 

.مدیریتیفرایندهایونهادیسیاست هایتمامیدرکودکانحقوقمالحظاتتلفیق-۱

.کودکانازجنسیسوءاستفادهمحتوایبهرسیدگیبرایفرایندهاتوسعه-۲

.کودکانبرایایمنوسنمناسببرخطهایمحیطتوسعه-۳

.فاواازمسئوالنهاستفادهوکودکانایمنیخصوصدرمعلمینواولیاءکودکان،آموزش-۴

.مدنیمثبتبیشترمشارکتگزینهیکعنوانبهدیجیتالفناوریارتقای-۵

توسعه فضای مجازی کودک و نوجوان
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2014سند مشترک یونیسف و اتحادیه جهانی ارتباطات در سال 

.درک کردن و مورد توجه قراردادن این واقعیت که حدود یک سوم از کاربران اینترنت، کودکان هستند-۱

.اینترنتبه رسمیت شناختن لزوم تعبیه کردن الزامات حقوق کودکان در فعالیتها، سیاستها و ساختارهای فرایندهای حاکمیت -۲

ب و کارها در فعالیتها و مسئولیتهای کسچارچوب در کنار ایجاد چارچوبهای قانونی و سیاستی به عنوان مسئولیت نخست نهادهای حاکمیتی و دولتی، -۳

. صنعت اینترنت نیز باید مشخص و تدوین شود

ان مشخص مول ایشدر بافتار حاکمیت اینترنت چندذینفعی، اولیاء و فرزندان نیز باید به عنوان ذینفع به رسمیت شناخته شوند و سازوکارهای مشارکت و ش-۴

.    گردد

. ابدکودکان باید توسعه یتعامل سازنده نهادهای حاکمیت اینترنت و سازمانهای حقوق برخط باید با سازوکارهای تحقق حقوق کودکان به صورت -۵

.  برای حمایت از تالش های فوق، یک پایگاه مبتنی بر شواهد الزم است-۶

های برای کودکان بسیار ساده و یا جهانی نیستند، و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و در ارتباط با فن آوری"اینترنت"های خطرات و فرصت -7

.دیجیتال در حال ظهور، بسیار کمتر شناخته شده است

 اتحادیه جهانی مخابرات یک پورتال با عنوانChild Online Protection را راه اندازی کرده است که مرکزی برای تبادل
.اطالعات کشورها در محور سیاستگذاری و اقدام های ملی برا صیانت از کودکان است



اتحادیه اروپا

 ۲۰۱۲در سال "اینترنت بهتر برای کودکان"باعنوان سند راهبردی اروپا انتشار

اهداف کالن:

 واناننوجتولید محتوای آموزشی برخط خالقانه برای کودکان در کنار ارتقای تجربیات مفید برخط برای انگیزش.

 سطح آگاهی و توانمندسازی مشتمل بر آموزش سواد دیجیتال و ایمنی برخط در مدرسه ها سراسر اروپاارتقای.

 ترل والدین و با سن، استفاده بیشتر از کنمتناسب یک محیط امن برای کودکان از طریق تنظیمات حریم خصوصی ایجاد

.رده بندی سنی و دسته بندی محتوا

 با محتوای برخط در خصوص سوءاستفاده جنسی از کودکانمبارزه.
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Connecting)مشترکسرمایه گذاریبستربراروپا،درکودکانبرایبهتراینترنتخدماتجملهازدیجیتالخدماتتوسعه• Europe Facility)

.میشودانجامH2020کالنبرنامهراستایدرو-ایراندراطالعاتملیشبکهمشابه–

.است(Self-regulation)خودتنظیمیازحمایتاروپا،راهبردتحققابزارهایاریکی•

۲۰۱7سالایمناینترنتروزگردهماییدرارزش،زنجیرهعناصرمشارکتیخودتنظیمیکاملتحققبرایحمایتیچارچوب•
:استزیراقداماتشاملاست،شدهمصوب

وبرخطیایمنابزارهایدیگرومحتوابندیدستهوالدین،کنترلابزارهایازاستفادهارتقایبرایکاربرانتوانمندسازی-۱
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ونهادمردمهایسازمانازمرتبطهایورودیبهتوجههمچنینوهابهروشتسهیموهمکاریافزایشدرمشارکت-۲
.المللیبینسازمانهایواروپاایمنطقهوملیحاکمیتینهادهایومدنیجامعهغیرانتفاعی،

.گوناگونوآموزشیمثبت،برخطمحتوایبهدسترسیافزایشوآگاهیارتقایبهاهتمام-۳

رایببهتراینترنتوبگاهدرداردقرارهمخدمتواحدپنجرهودیجیتالواحدبازارایجادراستایدرکهمحوراینتحقق-
Positiveبخشدروکودکان Online Contentاستمشاهدهقابل.

اتحادیه اروپا

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/positive-online-content


...دیگر موارد 
روتکلپعنوانبه«کودکاننگاریهرزهوفحشاوقاچاقبامقابله»سندتصویب

۲۰۰۰سالدر«مللسازمانکودکحقوقکنوانسیون»بهالحاقی
جرائمبههکاستبین المللیمعاهدهنخستین(بوداپست)سایبرجرائمکنوانسیون

۲۰۰۱پردازدمیاینترنتیوایرایانه
هرزهوفحشافروش،خصوصدرکودکحقوقکنوانسیوناختیاریپروتکل

۲۰۰۲کودکاننگاری
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رویکردهای جهانی در صیانت از کودکان و 
نوجوانان

آموزش به کودکان و نوجوانان و ارتقای مهارت خودکنترلی . کی و کردن امر نظارت به والدین از طریق فیزیایشان و واگذار 1

نرم افزاری

بهینه سازی، توسعه و تنظیم قوانین و مقررات . 2

حمایت . با مجرمانانتظامی و قضایی اجتماعی از قربانیان و مقابله 3

ایجاد اینترنت کودکان از طریق اعمال . بزرگساالنکردن اینترنت ویژه کودکان وو جدا ...( لیست سفید و)فیلترینگ ویژه 4

توسعه زیرساخت ها، ابزارها، واسط ها و سکوهای توسعه، نشر و دسترسی به محتوا. 5

توسعه امکان رده بندی، دسته بندی و پاالیش مشارکتی محتوا . 6

رویکردهای تلفیقی. 7
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مورد نیازنقشه کلی فناوری
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کنترل و نظارت والدین
پاالیش، رده بندی و دسته بندی محتوا و 

خدمات

توسعه و کنترل دسترسی به 

لیست های سیاه و سفید
شبکه های مستقل و اختصاصی

جویشگر، سکوهای ) خدمات اختصاصی 
تولید محتوا، پیام رسان، برنامک های 

...(مدرسه، بازار برنامک و 

واسط های کاربری، ارتباطی و افزارهای 
اختصاصی
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الزامات قانونی و اسناد باالدستی کشور
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و مصوبه فضای مجازی سالم، مفید
ایمن شورای عالی فضای مجازی

٬هدف توسعه فضای مجازی سالم•

مفید و ایمن؛ ایجاد و توسعه 
ریت داوطلبانه و مشارکتی و قابل مدی

« مفید و ایمن٬فضای مجازی سالم»
:در جهت

تولید و توزیع محتوا و خدمات( الف
مفید و ایمن موردنیاز؛٬سالم

ممانعت از نشر محتوا و خدمات ( ب
.مضرّ و ناسالم و ناایمن

ی سند تبیین الزامات شبکه مل
اطالعات 

سازی جهت تامینارائه خدمات سالم•
امنیت فرهنگی، اعم از پاالیش و 

سازی جامع برمبنای فرهنگ سالم
ازی سسالم"اسالمی ذیل الزام -ایرانی

"و امنیت

د سند راهبردی امنیت فضای تولی
کشور ( افتا)و تبادل اطالعات 

ت ایجاد سازوکار فنی و قانونی سالم•
محتوا، با محوریت وزارت ارتباطات و

تامین"فناوری اطالعات ذیل راهبرد 
سالمت و جلوگیری از مخاطرات 

"ناشی از محتوا



نقش وزارت فاوا در تحقق زیست بوم
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متولی توسعه شبکه های ارتباطی

عات متولی توسعه و ترویج فناوری اطال

ز و و تأمین کننده زیرساختهای مورد نیا

اشاعه فرهنگ کاربردی آن

اربران تنظیم کننده بازار و حافظ منافع ک
و ارائه دهندگان خدمات

منظور به سازی و ارائه زیرساخت ارتباطی و فناوری اطالعاتی، محتوایی و مقرراتی مناسب جهت دسترسی کودکان و نوجوانان به خدمات و محتوای مناسبآماده
حوزهتوسعه زیست بوم فضای مجازی این دسته از کاربران و کمک به رفع موانع توسعه کسب و کار و کاهش مخاطرات سرمایه گذاری در این 



نقشه ذهنی اقدامات اجرایی



، محورهای راهبردی، چشم انداز
راهبردها و اهداف کالن سند حمایتی



عنوان اقدامهدف کالنردیف
۱

فراهم سازی -۱
زیرساخت های 
ی ارتباطی، محتوای

و اعتمادی

تعامل و رایزنی با اپراتورها جهت قرار دهی ابزارهای پیش فرض در سیم کارت های کودک
شناسایی، همکاری و توانمندسازی در بهره برداری سکوهای ارائه محتوا2
کودکتوسعه جویشگر ۳
کودکشناسایی روش ها و چالش های احراز هویت 4
شناسایی، طراحی و آماده سازی سکوی کنترل دسترسی توسط والدین5
زیست بومشناسایی روش ها و چالش های جمع آوری و ارائه ادله حقوقی با همکاری فعاالن ۶
دهی مصادیق مجرمانه توسط کودکان و نوجوانان و والدین به پلیس فتاگزارشروش های شناسایی 7
کودکتسهیل اقدامات پلیس فتا جهت حمایت از قربانیان فضای مجازی 8
۱

آموزش، -۲
فرهنگ سازی و  

ترویج فضای 
مجازی حوزه 

کودک

شناسایی نیازها، جمع آوری و به روزرسانی اطالعات، طراحی و آماده سازی زیرساخت و ابزارهای ارائه خدمات مشاوره به کاربران در حوزه 
کودکان و نوجوانان

(کوا–طرح کودک و اینترنت )ارائه خدمات مشاوره به کاربران در حوزه کودکان و نوجوانان 2
شناسایی نیازها، طراحی، آماده سازی، به روزرسانی و برگزاری برنامه های آموزشی ضمن خدمت برای معلمان۳
مشارکت و حضور فعال وزارت در پاویون های تخصصی به عنوان مرجع فاوا کشور4
کودکمشارکت در سمینارها و همایش های حوزه 5
کودکبرنامه ریزی درون وزارتخانه و انجام هماهنگی های رسانه ای جهت برگزاری مصاحبه های منظم توسط مدیران ارشد وزارت در حوزه ۶
برنامه ریزی و برگزاری جلسات منظم جامعه تخصصی7
کودکبرنامه ریزی برگزاری یک رویداد بین المللی در حوزه 8
ارائه گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله به مجامع بین المللی۹

(حمایت از توسعه زیرساخت، فرهنگ سازی)اقدامات اولویت دار 



عنوان اقدامهدف کالنردیف
۱

توسعه بازار و-۳
مقاوم سازی 
کسب وکار

 افزار تعامل، رایزنی، رفع مشکالت قانون و مقررات و تسهیل همکاری ارائه دهندگان خدمات و صاحبان سخت افزار جهت تجمیع سخت
و خدمات

تعامل و رایزنی با تولیدکنندگان بزرگ تجهیزات جهت نصب پیش فرض برنامک های کنترلی و خاص کودکان2
تدوین، تصویب و اطالع رسانی در خصوص شرایط حمایت از واگذاری اقساطی تجهیزات۳
تصویب و ابالغ اعتبار ساالنه جهت حمایت از واگذاری اقساطی تجهیزات4
تعامل، رایزنی و تسهیل همکاری فعاالن و اپراتورها جهت تجمیع سیم کارت و خدمات5
کاهش هزینه در تماس با والدین، معلمان و)اصالح و بازنگری در تعرفه های سرویس های پایه و دیتا در سیم کارت های کودک ۶

(کودکان
در حوزه کودکالسهم ها بررسی و اصالح درصد حق 7
بررسی و اصالح قیمت خدمات ارزش افزوده در حوزه کودک8
کودکطراحی، تدوین و تصویب بسته های تشویقی مبتنی بر مصرف پهنای باند در حوزه ۹
تدوین دستورالعمل، شرایط و شاخص های ارزیابی کیفی خدمات و سکوها۱0
رصد، پایش، نظرسنجی و ارزیابی خدمات خاص حوزه کودک و تهیه گزارش های تحلیلی ۱۱
جهت باز کردن محتواهای دولتی( مبتنی بر درخواست)تأمین زیرساخت ۱2
تعامل، رایزنی و ارائه خدمات مشاوره به شرکت های حوزه کودک جهت تسهیل دانش بنیان شدن آن ها۱۳
سایرگاننمایندحضورباساالنهاعتبارتخصیصوشدهادارهوجوهوامکارگروهدرکودکخدماتزیرگروهتأسیسوپیشنهادتهیه۱4

متولیدستگاه های
شناسایی، جمع آوری اطالعات، اعتبارسنجی و اطالع رسانی در خصوص شرکت ها و اشخاص فعال در حوزه۱5
برنامه ریزی و برگزاری جلسات منظم جامعه تخصصی۱۶

(حمایت از توسعه کسب و کارها)اقدامات اولویت دار 



عنوان اقدامهدف کالنردیف
۱

راهبری و -۴
پایش برنامه 

اقدام

کمی و پیش بینی مقادیر سالیانهشاخص های تعیین 
برنامه اقدام شاخص های برنامه ریزی و طراحی سامانه برخط پایش 2
ماهه از پیشرفت برنامه اقدام۳گزارش های تدوین  و انتشار عمومی ۳
بازخورد هابازنگری و اصالح اهداف و برنامه اقدام بر اساس 4
ایجاد و برگزاری جلسات منظم کارگروه راهبری طرح5
ایجاد و برگزاری جلسات منظم کارگروه  فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات۶
برگزاری  جلسات منظم خبرگی7

(راهبری و اجرای طرح توسعه حمایت از فضای مجازی کودک)اقدامات اولویت دار 

ات سند برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک در وزارت ارتباطات و فناوری اطالع
سند مطالعات تطبیقی فضای مجازی کودک
سند مطالعات میدانی فضای مجازی کودک
ابزارهای کنترل والدین

.قابل دسترس استcop.itrc.ac.irکلیه مستندات در وبگاه 

شر شده 
ت منت

ستندا
م



 وبگاهhttp://cop.itrc.ac.ir 
انتشار آخرین اخبار داخلی و بین المللی
انتشار آخرین نسخه اسناد و مستندات پشتیبان
 انتشار مقاالت ملی و بین المللی

نشانی رایانامه :cop@itrc.ac.ir
دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات
هماهنگی برگزاری جلسات

 وبگاهcopwiki.ir
 ثبت نظرات شرکت ها، سازمان ها و اشخاص
برنامه ریزی برای نشست های فنی

تلگرام/کانال سروش :https://t.me/iran_cop
انتشار اخبار و مستندات مربوطه

(فضای مجازی)اقدامات انجام شده

mailto:cop@itrc.ac.ir
https://t.me/iran_cop


تشکربا 
از توجه شما




