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}Additive 
}Compliances
}Integrative 



تامل زبان شناختی و معناشناختی {

}Technophobia

رسانه اي  اقسام  {
غیررسانه اي 



فضای مجازی{
رسانھ{
تبلیغات{



تشدید نظارت {
تسهیل و تصحیح فرایند {



}Panopticon
افشا، مچ گیري {



)  تحلیل مروري(اسنپ {
}Bureaucratization
)حقیقی بدل مجازي(فرایند معکوس {



}Device paradigm
}Focal things
}Focal practice



مصداق رسانه  {
مردم شناسی و جامعه شناسی {
مکانیک و ارگانیک{
تفاوت{



پویایی فرهنگ)/ سازواري تفاوت ها(چسب اجتماعی {
)کوچک نمایی و بزرگ نمایی(ذره بین {
(Mediahype)تشدیدکننده {
}Mediacracy
}Fake News
}Post truth
تله هاي رسانه{



تضعیف کننده/ هر دو تشدیدکننده{
) حریم، آبرو، حافظه پارادوکسیکال(تضعیف {
ارزش و ضرورت تفاوت  {
موزائیکی شدن علم، حرفه، سیاست {

ñ)رسمی... پیش رفتن فضاي مجازي از دانش و(
ñ هتروتوپیا



}University 
}Diversity 
}Netwersity



تدبیر/ حکمت{
}Ignoble
) تحلیل موردي(نی نی سایت {
خرده معلومات{



صداقت {
آسیب نرساندن {
سود رساندن {
جبران {
سپاس {
عدالت {
بهبود نفس {



حقیقت یابی {
آسیب نرساندن {
مسئولیت و پاسخگویی{
شفافیت{



وثاقت منبع خبر {
شهوت خبر{
) اسکیزوفرنی خبري؟(تکثر منبع خبر {



)در مذمت فریب خوردن(کلیفورد {
ذهن دیگري را زباله دان باورهاي ناموجه فرض نکردن{
خطاهاي شناختی و تحریف هاي شناختی{
برچسب گذاري روي خود و )/ over generalization(حدبیش از تعمیم {

disqualifying(حذف رویدادها و اطالعات مثبت)/ labeling(دیگران
positive/(پریدن به نتیجه بدون طی مسیر)jumping to 

conclusion/(شخصی کردن و به خود گرفتن)personalization/( ذهن
)mind reading(خوانی

Recency(اطالعاتتمرکز بر آخرین { Bias /( اعتماد به نفس بیش از حد
)Overconfidence Bias /( خطاي تمرکز بر اطالعات در

Availability(دسترس Bias /(خستگی شفقت)decision fatigue(



طبی سازی{
اضطراب سالمت{
خرده معلومات{
اخالق رسانھ و اخالق پزشکی{
پزشکی تدافعی{



+s -s 

کور  o+آشکار          

ناشناختھ   o-پنھان           



)  codification (کدهاي اخالقی {
تمایز اقتصادي شدن با تجاري (آموزش / اقتصادي کردن فضاي مجازي{

)شدن
اجتماعی شدن فضاي مجازي  {



پزشکی حرفھ مقدس ؟ پارسونز{
سیر تاریخی: پزشکی و کسب و کار{
فریدسون) : اصل توازن( حرفھ در میانھ ی بوروکراسی و بازار {
پزشک سازمانی و پزشک خصوصی{
اخالق بازاریابی{
مشاوره مطب: نمونھ تبلیغات اخالقی{


