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های دفتر ارتقاء سالمت وزارت بهداشت، اینترنتت  بر اساس آخرین گزارش

 بیشترین منبع کسب اطالعات سالمت است.

هتای  ابزار دسترسی به اینترنت به وفور و در اشکال مختلف از جمله گوشی

تلفن هوشمند در دسترس عموم مردم قرار دارد. مردم همواره با اخبار یتا 

هتا  شوند که گاهی نسبت به اعتبار، درستی و وثتو  آ  رو می مطالبی روبه

تأثیر آ  قرار گرفته و آ  مطلب را   شوند و گاهی کامال تحت دچار تردید می

پذیرند یا به سرعت آ  را باور کرده و بالفاصله آ  را بترای دوستتتا ،  می

فرستند.  این در حالی  های مختلفی که عضو آ  هستند می آشنایا  و گروه

ها یتکتی از اولتیتن  است که در بسیاری از اوقات با دید  و خواند  آ 

 رسد این است که آیا این خبر درست است؟ هایی که به ذهن می سؤال

 های تشخیص خبر درست از خبر جعلی راه
نگار کته  خبر را چه کسی نوشته است؟ در خبرهای درست همیشه نامی از یک خبرنگار یا روزنامه .1

شود. یا خبر به نقل از منابع واقعی معتبر که قابل پیگیری باشد نوشتتته  قابل پیگیری باشد ذکر می

 شود. می

های مشهور دارای  ها و وبگاه خبر در کجا منتشر شده است؟ خبر درست و مهم حتما در خبرگزاری .2

بینید باید پتیتا از  های اجتماعی می شود. اگر خبر را برای اولین بار در شبکه اعتبار منتشر می

 بازنشر و فرستاد  آ  برای دیگرا ، تالش کنید تا درستی آ  را بیازمایید. 

ی تبلیغات دیتگتر  دهد؟ خبرهای ساختگی مثل همه از خواند  خبر چه احساسی به شما دست می .3

برای برانگیختن احساس شما طراحی شده است. پس اگر با خواند  خبری بسیار ناراحت یا بسیتار 

کم در سته  شاد شدید؛ درنگ کنید و نفس عمیقی بکشید. ادعایی را که در خبر وجود دارد دست

ی معتبر تحقیق کنید و سپس تصمیم بگیرید که خبر را ساختگی یا واقعی بته  خبرگزاری یا رسانه

 حساب بیاورید. 

عادت فوروارد کرد  مطالبی را که به دستتا  

ی  رسد به حداقل ممکن برسانید و اگر حوصله می

ی اخبار نامعتبر را  ارزیابی مطلبی را ندارید چرخه

 با فوروارد نکرد  آ  خبر قطع کنید.
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