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کار��ری .�ند ا�از ���وا�د �دف � ر�یدن راه � ��ی ���ر � ا�ت �و�ی �ھا�ت یک ��ات � 
 خالف یک �ثال ا�ت ای ساده کار �نا�ب ���ر دا��ن �ورت  � خالف راه � ��ات

 ا��اد دا�ش و ���یالت و��ی و�ی �ی�ند و�ود �ازا را�ت �ی�ی و ��ز�د ��ف  را�ت �ی�ی کار
 .ا�ت ���ل ��یار یاد�وار مم�ن ��ر کار�ی �ورد � ���ن ��ن ��رود،�وا�یی باال

 ��ی �ثال.ا�ت عاقال� و ساده �س کاری  ا��اد ���ی �ای �وف��ت را�تای � �د�ھا بیان اما
 �ظا� ا�ت،شاید د�وار و ��ت کاری  �ود،ظا�ا �� سال�ی ٥٠ �ن از � �ی��رد ����م

 � �د�ت ��وان � و �ی�ند �وا�دن �س � �روع سال�ی ٥٠ �ن �  ���ی و�ی با�د مم�ن ��ر
کان ���ر ا�جاد ��ری  جا��ه  .ا�تد �ی ا�فاق کار ا�ن و �ی�ند ��ا�م را  ��ز �دون ��

�ت با���ی �دف � ر�یدن  �ای و  با���ی �دف � ر�یدن �ای  ��ات � عالوه با��م دا��ه صدا
 �؟ ���ی.با��م  دا��ه ��ز �و�ی �د�یت
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�د �گا�ی و ع�م با ��د یک:�و�ی �د�یت  �طا��ه �ای و�ت سا�ت ٢ روزی �ثال ا�� �یدا
و�ی ا�ن و�ت را ، �ند پیدا  �ط��ی روی ا�راف یا و �ند ���ت � �گا�ی با ���وا�د �ند �رف

دارد از اوضاع و ا�وال جا��ه �ط�ع با�د و ��ع ا�ساسات ��ود ،و یا دا�ش �رف ��ی�ند و �وقع 
رد و�ی �وقع دارد � �وس �ود را با ���ات �وب  آ�وز و یا دا���ویی و�ت �ای �طا��ه ��ی�ذا

ب�ذرا�د.��ا ا�ن ا�فاق �ی ا�تد؟�ون و�ت �ود را �تنا�ب با �دف � بندی ن��ده و ��ع 

کان و ا�سا رد؟�ون و�ود  �و�ی �ھا�ت ��ا  حالسات �ده ا�ت.زمان و �  �د�یت ع�م �دا
کان و زمان رد را  �  ).ا�ت ��دن ���ت رودخا� ���ر � یا(�و ��وشان ��ل ��ع و �دا

�ت کان و زمان �د�یت و �ند ��وان را  �دف و با�د دا��ه ��ات ا�ت مم�ن اما:صدا � 
 �؟ ���ی.نبا�د صادق جا��ه و �ودش با و�ی با�د دا��ه
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 ب�شد چا�ش � را  �ود ��ا�یانا و جا��ه و �ند �ی �ر� �ی�ی را  � پ�ه با�د دا��ه  �وقع  �ثال ��وان �
��ی �ی با و�ی  با را  �ودش و با�د را�ی � �ودش رو�د و ز�د�ی از �ثال  �دف � ر�یدن راه � صدا

کا�ت دارید �و�ی ز�د�ی �ما �ثال �ند �قا��ه دی��ان ن و دارید کا�ی ا�  ��تب و�ی دارید �و�ی ��ز�دا
ن   ��ز�د دارد،� با�ویی �د ���ر ��ب فال�ی ب�ویند �ثال.�ی�نید �قا��ه دی��ان با را  �ود ���ر و ��ز�دا

کا��ی ��ب فال�ی یا ،و دارد ما�ی�ی ��ب یا ،و دارد اخال�ی با و �ودب ر�م ما و دارد ا�  یا و �دا
گاه مان �ود کار � صاد��  �و�وع � ���فا� ای��ه ���ی.ا�ت غاز ��سا� ��غ �ی�ویند ����ه.�ن�م �

گاه  ای �وا��ه � و �ی�ن�م دنبال را  ��زی  � و ��د�م � با�د صاد� با���ی �وقع ��ح ��ی�ن�م �
 �دف ��ات با ���ن م اما! �ن�م) ع( ���ن م اما � ���ی ���وا��م ا�ت ���م اما.دار�م

رد را  ��گ � �دن ��ده �وان � �ودش با �ود صادق و ��د دنبال را   �و�ی �ھا�ت با را  ا�ن و �دا
د �ود یاران ��و�ل �وغ و �ی��د اعالم ن � � دارد ن�ه را  آ�ھا � ��یدا  � ���فا� و  ����ند  ��رد �یدا
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 ما�دگاری  �دف �.آ��یند �ی  ��ش � �و�ی �د�یت �نا و.�ی��د اعالم �ود و�ی با یاران
 .با��م دا��ه ا���� مادام

 ��ست؟ �ع�م حال
 .د�د د یا آ�وز دا�ش � را  �دف � ر�یدن راه و�ودی ا�از ��ات با���ی-١

 ���وا�د ا�ید و �وشش و تالش آن � ر�یدن و ن�ست ����ه �دف � د�د یاد آ�وز دا�ش �-٢

 ��ند �ود ا�یال � �� آ�وزان دا�ش ف�ط � ن�ست ،��ار دارد ن�ه ز�ده آ�وز دا�ش � را  ا�ید-٣
 و ���ر ��گ،�جات غ�ط اصطالح  � یا و ��وان �س �ظا� آ�وزان دا�ش � دیدید بار� �ای��ه

 ��د�د دنبال را  �و�وع ��ع�ت با و �د�د ��مم ی�باره و. ��د�د �سب جا��ه � را  �ی عا�ی
 .ب��ر�م ����م ��وال� ن�ست ��ار و ا�ت �شت الک و ���وش �ثال
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�ت با���ی �ع�م-٤  صادق �ودش با با���ی ��ز �ع�م و �ند بارور آ�وز دا�ش � را  �و�ی صدا
 �در� با را  �در� یک آماری  جا�ع یا و ن�ند �قا��ه ی�دی�� با �ی�ی را  آ�وزان دا�ش �واد ��ح.با�د
ف راه � با���ی ،بل�ه دی��  ��وی ���ت ���ی �دف ا�ن ،ا����ار ب�و�د آ�وزان دا�ش و �ود ا�دا
 .ر�د

رد،� �ضاوت � را  آماری  جا�ع ���فا� و �ند ط�ب ا ر ر�د رو�د ���فا� با���ی �ع�م-٥  ب�ذا
 یک ا�ن و �ند دنبال  را  ت��و�وژی با آ�وزی  ع�م و ی یاد��ر ���ر با���ی �ود �ع�م اما.ی��و�

 � ��وری�ه.ا�ت �رورت یک رانند�ی یاد��ری  ا��وزی جا�ع  � �ای��ه ا�ت �رورت
 .�ی�وید ت��و�وژی حال و �ود �رورت یک �واری  ا�ب �ا��ری �  سا�ق
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 غار ز�د�ی ���ی ت��و�وژی �دون ،دنیای ا�ت �رورت یک کا�� ع�وم ��ا��ری 
���وم �ن � ب�وید ا�ت ��ی ا��وز �ثال!! ��ی�ی؟

 SHOPPING یا و E-LEARNINGیا 

E-و E -COMMERCE  مم؟ ��ی را��   

کار��ری  MULTIMEDIA �دون �در�س ا��وزی دنیای � � PC � مال �در�س� 
 رانند�ی ��ی ا�� ن�ست ��ار اما.ا�ت �دف � ر�یدن راه �STOP و ا�ت ���ی پاری�ه

کانیک �ی�ند کانیک ��ی یا و با�د �و�ی �  ��ا  را  ����ط ��ر �و�وعات زمان ا����ار ا� ،� با�د �
 �و�ی  COMPUTER  MAN�ی�ند کار کا�� با � ��ی ن�ست ��ار و.�ی��رد

 ا�د و ا�ت ��ده ��ا�م را  ���ر ا�ن �و�د و ب��رد یاد را PC از ا��فاده �ب��ت با���ی بل�ه با�د
م ��ا��ری  � ��بت با���ی اساتید دارد  اساتید و دارد و�ود اساتید  � �وا��ندی ا�ن �مایندو ا�دا

ف با ���و و ب�و��م �س.�نند غ��ه �ود �س � با���ی  .�ن�م ���ت �و�ن آ�وز�ی ا�دا
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 : � و ���ه

یی �و�ف                             �دا

 �و�د دو��ی ��ر د��ر�تانو صا�ب ا�تیاز  �وسس   

 ٢٦/٩/١٣٩٠ �ورخ د��ران �ورای ج��ه


