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فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد با عنوان مشهور سازمان علمی ، 

ویژگی را عامل باسوادی هر فردی دانسته است که  6جهانی یونسکو 

توانایی خواندن ، نوشتن و یا تحصیل در مدارج دانشگاهی جزء کوچکی 

 از آن است که به ترتیب ذیل می باشد

 سواد عاطفی -1

همسر ، فرزندان و  تا چه اندازه در روابط عاطفه ای با خانواده ،

دوستان موفق هستید که میزان با سواد بودن شما را در این گزینه 

 نشان می دهد.

 سواد ارتباطی -2

توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه ، یعنی 

آداب معاشرت و روابط اجتماعی نشانگر باسواد بودن شما در 

 این بخش است.

 سواد مالی -3

قتصادی درآمد ، چگونگی پسنداز ، سرمایه توانایی مدیریت ا

نشانگر باسواد بودن شما در این  گذاری و مدیریت خرج کردن

 بخش است.

 سواد رسانه ای -4

اینکه بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام رسانه ها نامعتبر هستند 

که بخش مهمی از سواد رسانه ای است اما کافی نیست . شما 



اخبار و دیگر پیام های رسانه ها را  باید توانایی تشخیص و وثوق

 هم داشته باشید تا در این بخش باسواد شناخته شوید.

 سواد آموزش و پرورش -5

توانایی تربیت فرزندان به نحوه احسنت تعریف یونسکو در این 

بخش است . البته شاید بتوان تحصیل و توانایی خواندن و نوشتن 

 را هم دراین قسمت دید.

 همان کامپیوتر سواد رایانه ای یا -6

 توانایی استفاده از مهارت های هفت گانه کامپیوتر 

 مفاهیم پایه فن آوری اطالعات ، ارتباطات -الف

 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها -ب

 Wordاستفاده از واژه پرداز یا همان  -ج

 EXELاستفاده از صفحه گستر یا همان  -چ

 استفاده از پایگاه داده ها -د

 Powerpointائه مطلب یا همان ار -ه

 اینترنت  -ی

 میزان باسواد بودن شما در این بخش است .

در این کتاب برمودای فروشندگی تمام تالشمان را داریم تا شما را در 

از سواد  یونسکو )سواد ارتباطی ( باال برده تا بتوان شما را در  2بخش 

ق به جهت سواد یونسکوکه همان سواد مالی است فردی موف 3بخش 

 کسب درآمد بیشتر در امر فروشندگی قرار دهیم .
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