
  :انقالب اطالعات / ارتباطات 

 محصًل َمگشایی دي حًصٌ فىايسی است: 

 تحًل دس اطالعات   -2تحًل دس استباطات      -1

 

 

 های خاصی که در حوزه نظام ارتباطات توسط انقالب اطالعات بوجود  ویژگی

 آمده: 

جُاوی  -5دستشس بًدن  دس  -4چىذ سساوٍ بًدن   -3العادٌ   سشعت فًق -2ديسًیٍ بًدن/ تعاملی   -1

  بًدن

 

 

  انقالب اطالعات یا انقالب سایبرنتیک  

 :  َا ي تُذیذاتی داسد اوقالب اطالعات دس بطه خًد فشصت

 غىای اطالعاتی  -3يسيد بشش بٍ عصش الکتشيویک   -2اوقالب کامپیًتش   -1َا:  فشصت

E.Banking- E.Business- E.Sity) ) 

 مفًُم فشصت: عًامل پیش بشوذٌ اوسان دس محیط 

 مفًُم تُذیذ: فاکتًسَای محیطی َستىذ کٍ ماوع حشکت اوسان بٍ سًی مقصذ َستىذ 

 

                                                                                                                 

                                                                

  شکاف دیجیتالی                                                                                                                  

 شًد شکاف  تش می وکتٍ:َش چٍ دویای دویای دیجیتال گستشدٌ

   "دیجیتالبستش حشکت دویای  "                            شًد                                      بیه کشًسَا بیشتش می

  



 ها: انواع رسانه  

 َای مکتًب )مجالت / سيصوامٍ(  سساوٍ -1

 َای الکتشيویکی )سادیً/ تلًیضیًن(  سساوٍ -2

  َای اجتماعی/ اس.ام.اس( َای الکتشيویک )شبکٍ  شذٌ سساوٍَای دیجیتال یا وسخٍ صفش ي یک  سساوٍ -3

 

 ها: طبقه بندی دیگر رسانه 

  استباطات چُشٌ بٍ چُشٌ( /  َا َای شفاَی )َمایش سساوٍ -1

 َای چاپی )کتاب/ سيصوامٍ(  سساوٍ -2

 َای محیطی )بیلیًسد/ بىش(  سساوٍ -3

 شاٌ( َای الکتشيویکی )سادیً/ تلًیضیًن/ تلفه َم سساوٍ -4

 

 های الکترونیک:  تعریف رسانه 

 گیشوذ  يسایلی کٍ بشای بشقشاسی استباط اص الکتشيویک بُشٌ می

 

 

 های الکترونیک: های رسانه ویژگی  

 سشعت باال )دس تًلیذ/ تًصیع/ اوتشاس(  -1

 دستشسی سشیع ي آسان  -2

 َای سىتی دس استباط  ضشيست تغیش شیًٌ -3

 َای جُاوی(  پًشش گستشدٌ )سساوٍ -4

 َا )صمان/ ویشيی اوساوی(  جًیی دس َضیىٍ صشفٍ -5

  بىذی، جستجً، رخیشٌ ي باصیابی اطالعات قابلیت فىی باال دس طبقٍ -6

 جزابیت باالی گشافیکی ي بصشی دس اسائٍ اطالعات  -7



 های الکترونیکی کاربردی در روابط عمومی: انواع رسانه  

 -َای مباحثٍ گشيٌ -پشيتکل اوتقال پشيوذٌ –َای جُاوی يب  َای الکتشيویکی پیًستٍ: )شبکٍ سساوٍ -1

   -َای خبشی پست الکتشيویک گشيٌ

 ای(  َای یاساوٍ پشيوذٌ -َا دیسکت -وًاس مغىاطیسی -CD- DVDَای الکتشيویکی واپیًستٍ: )  سساوٍ -2

 

 

 های نوین: های رسانه ویژگی  

 پزیشی اوعطاف -6ظشفیت باوذ بیشتش  -5تمشکضصدایی  -4واَمضماوی   -3صدایی  جمع -2ًدن  تعاملی ب -1


