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 جایگاُ هٌاتغ دیجیتالی دس استٌاد تِ هٌاتغ

عررهعععععع  دسعگزشته،عمحمم  عرش  عدست ر رری

من رععتحم كعر  ذعرهعکت رخ  هعا عمش جعرهعع

عررهععععععععع عار  کشده،عر عک  دعدسعم   عکرتر ه

ماضااعماسدععاللهعخادعدستعمیع  فتنذع

 عدسعتحم كعخادع  ضع  معکت هع  عمرلهرهععع

منبععس عرکشع ااده،عمطهبعماسدع ظشعس ع صع

عرر ععععععععع ع مرش صه آ ع ملعلاخعمیعکشد ذ.ع مر 

عررهعععع   ششفتعفن  س ،عمن رععد ل ت خع  ض

عآ رهر ععععع کاکعمحمم  عآمذهع عک سعس عرش  

س دهعتشع اادهع ست؛عچن  عکهعرهععنرا  عع

عار  عععععع منبععجذ ذع عمهایعدسع رو اره

 و اشگش  عشن ختهعمیعشا ذ.عامع  نرکععع

علربرال ععععع من رععد ل ت لی،عمض    یعد س ذعکه

ع ععع اشگضعدسع خت  سعکس  یعکهعرهعکت هعا 

 ملالتعک غز عمش جعهعمیعکشد ذ،ع باد.

ع مرنر  عععععع رهععنا  عمث خ،ع  وگری

جستلاعدسعمن رععد ل ت خعاشگضع

ر عجستلاعدسعمن رععک غز عل رلع

عمرنربرععععععععععععععع عدس ع ر رسرت. مم  سه

عدسععععععع عترا  رذ د ل ت خ،عمحمكعمی

عشضعچنذعث   هعکهاهع  ععبر ستعع

ماسدع ظشعخادعس عدسعم   عاض س  ع

جهذعکت هع عملههعجستلاعکنرذعع

 ع ت  جع   عجستلاعس عرهعصاستع

عمر رض  ععععععععع ع سر م مشتبعشذهعررش

 ستب طع ع  عت س خعتذ   عرهعدستع

ع سرخرهعععععععع عدس آ سد؛عدسعح لیعکره

ع عععععع عار  ک غز عمحمكعر  ذعکت ه

ملالتعس ع کعرهع کع سقعصدهع ع

عارشعععععع حذ کثشعر عکاکعفهرشسرت

عخرادععععع منبععرهعمطهبعماسدع ظرش

 دستع  رذ.

 

 وتاتخاًِ دیجیتال یا الىتشًٍیىی چیست؟

است وِ دس آى اسٌاد تِ  ای تخصصی وتاتخاًِ یا )الىتشًٍیىی( وتاتخاًِ دیجیتال

اًذ. اساع ایي  رخیشُ شذُ الىتشًٍیىی ّای هحلی تِ شىل یا سایش سساًِ واغز جای

است. هحتَای  الىتشًٍیىی ٍ ًیض استفادُ ّا رخیشُ هذاسن تِ شىل الىتشًٍیىی وتاتخاًِ

ای تاشذ وِ ّش فشدی دس ّش ًمطِ اص جْاى  ّا هوىي است تِ گًَِ ایي وتاتخاًِ الىتشًٍیىی

ػظین دستشسی  وتاتخاًِ ای تتَاًذ تِ تواهی اطالػات یه تا استفادُ اص یه شثىِ سایاًِ

 پیذا وٌذ 
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 اخثاس وتاتخاًِ داًشىذُ پشستاسی الیگَدسص

 

  ُواًال تلگشاهی جذیذ وتاتخاًِ  داًشىذُ سا

 اًذاصی شذ

 

  ثثت ًام اص داًشجَیاى جذیذالَسٍد سشتِ ی

 پشستاسی ٍ تىٌَلَطی اتاق ػول اًجام شذ. 

 اًَاع هٌاتغ دیجیتالی اص ًظش چگًَگی استٌاد

 

 

هٌاتغ دیجیتال اص ًظش شیَُ هستٌذ لشاس گشفتي، تِ دٍ 

 دستِ تمسین هی شًَذ:

********************* 

هٌاتؼی است وِ اتتذا تِ صَست ًسخِ ّای دیجیتاال  

ػشضِ شذُ است ٍ ًسخِ واغزی ًذاسد. اهشٍصُ، وتاب  

ّا ٍ هجالت دیجیتال صیادی اص ایي دست یافت های    

شَد وِ تش سٍی لَح فششدُ ٍ یا شثىِ ایٌتشًت ػشضِ 

شذُ اًذ؛ هثالً ًشم افضاس هَضَػی ًَسالحىوِ شااهال   

هطالثی دس صهیٌِ هَضَع تشداسی فلسفِ اسالهی است 

وِ هَسد استفادُ ٍ استٌاد هحمماى ایي سشتِ اسات؛  

ٍلی شیَُ ًوایِ صًی ٍ هَضَع تٌذی هطالة فلسفای  

هَجَد دس ایي ًشم افضاس دس ّیچ وتاتای تاِ چااج        

تا ّوِ هشىاالتای   -ًشسیذُ است. دس ایي گًَِ هَاسد  

هحمك تایذ  -وِ دس استٌاد تِ هٌاتغ دیجیتال روش شذ

هستمیواً ًشم افضاس سا هستٌذ تحمیك خَد اػالم وشدُ، 

ًشاًی هطلة سا طثك استاًذاسدّای هؼشفی شاذُ دس    

( روش وٌذ. اگش پظٍّشگش هطلثای سا دس        1ایي صهیٌِ)

یه پایگاُ ایٌتشًتی هشاّذُ ٍ ًمل وٌذ ًیض ٍضغ تاِ  

ّویي هٌَال است. الثتِ هشىل حجن تاالی تغییاشات   

دس پایگاُ ّای اطالع سساًی تِ صَست فضایاٌاذُ ای     

هطشح است. پایگاُ ّای هؼتثش ٍ فؼال، دس آساتااًاِ     

تغییشات سٍصاًِ ٍ حتی ساػتی ّستٌذ. اص ایي سٍ، 

تش اساع استاًذاسدّای اػالم شذُ هحمك تایذ دس 

ًشاًی دّی خَد، تِ تاسیخ هشاّذُ هطلاة دس    

 پایگاُ ًیض اشاسُ ًوایذ.

هٌاتؼی است وِ لثالً تِ صَست واغزی تِ چااج    

سسیذُ ٍ اوٌَى ًسخِ الىتشًٍیىی آى تِ تااصاس    

آهذُ است. دس ایي ًَع هٌاتغ، هشجغ اصلی ًسخِ  

چاپی است ٍ ًسخِ الىتشًٍیىی تٌْا تشای اشاسُ 

تِ آى است. تِ ّویي دلیل، دس ایي دسات ًاشم      

افضاسّا صفحِ تٌذی جذیذی اص وتاب یا هماالاِ   

ػشضِ ًشذُ ٍ هطالة تش اساع ساختاس چاپی آى 

 ػشضِ هی شَد.

هحمك دس هَاجِْ تا ایي دستِ اص هٌاتاغ تاایاذ      

هشجغ اصلی خَد سا ًسخِ چاپی لشاس دّذ ٍ تاش  

ایي اساع ًشاًی دّی وٌذ ٍ تٌْا تشای حافا      

حمَق صاحثاى ًشم افضاس اػالم وٌذ وِ ایي هطلة 

 سا اص طشیك ًشم افضاس تِ دست آٍسدُ است.
 

* تشگضاسی اٍلیي جلسِ وافِ داًش دس تشم جذیذ 

دس وتاتخاًِ 89هْش   

 

* تشگضاسی دٍ واسگاُ آشٌایی تا وتاتخاًِ جْت 

89داًشجَیاى ٍسٍدی هْش   


