تِ ًام خذاًٍذی کِ هٌْذػی سا تِ اًؼاى آهَخت
هشدم ایشاى دس توام دًیا تِ ػخٌَسی هـَْسًذ  .في ػخي ٍ ٌّش تیاى  ،اص گزؿتِ ّای دٍس  ،دس سٍح ٍ جاى ها
آهیختِ ؿذُ ٍ تَاًایی هطلق ایشاًیاى دس تِ دػت گشفتي تحث ّا ٍ تشگضاسی گفتگَّا  ،تش ّیچ کغ پَؿیذُ ًیؼت .
ػَایذی کِ اص ایي ّذیِ ی الْی ًصیة ها هی ؿَد  ،هٌجش تِ استقای قذست تأهل ٍ تؼقل ها دس هؼائل هی گشدد کِ
ایٌْا اص ًیاصّای اػاػی قـش داًـجَ تِ ؿواس هی سًٍذ .
تضسگاى تش ایي ًکتِ اػتقاد ساػخ داسًذ کِ " داًـجَ  ،جضیشُ ی ًاؿٌاختِ ی ػلن اػت کِ تایؼتی کـف ؿَد " ٍ دس
صهاى حاضش کِ ػصش اًفجاس اطالػات ًام گشفتِ اػت  ٍ ،هاّیت اطالػات ًیض تش جاسی تَدى آى اػت  ،استثاطی
تٌگاتٌگ هیاى دسیافت ٍ دسک اطالػات  ،تا جلؼات تحث  ،هٌاظشُ ٍ گفتگَ پذیذاس گـتِ اػت .
ًکتِ ی دیگشی کِ دس ایي هیاى اص اّویتی ؿگشف تشخَسداس اػت  ،تشتشی خشد جوؼی ًؼثت تِ خشد فشدی اػت .
آًگًَِ کِ  ،دس حل هؼائل پیچیذُ کِ رّي یک فشد ّ ،شچٌذ تا تْشُ ی َّؿی تؼیاس تاال  ،اص اًجام آى ًاتَاى هی
هاًذ  ،تِ تحث گضاسدى هَضَع دس هیاى جوؼی اص افشاد تِ هشاتة هؼوَلی تش  ،تاػث سفغ ٍ حل ٍ فصل هـکل

می

گشدد .
تشخی اص داًـجَیاى سؿتِ ی هٌْذػی فٌاٍسی اطالػات داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ پشًذ  ،کِ دس ػال  هَفق تِ
ساّیاتی تِ جوغ ػلوی ایي ٍاحذ آهَصؿی ؿذًذ  ،تا ػلن تِ هَاسد رکش ؿذُ ی پیـیي  ،تصوین تِ تشگضاسی جلؼات
ّن اًذیـی ٍ گفتواى دس هَسد هؼائل سٍص دًیای  ، ITدس ساػتای استقای ػطح ػلوی خَیؾ گشفتٌذ .
دس ّویي ساػتا  ،دس ّواى ّفتِ ّای اتتذایی تشم اٍل اص ػال تحصیلی

 ، جلؼات تحث ٍ گفتگَی فٌاٍسی

اطالػات تا ًام " دیؼکاؿي فٌاٍسی اطالػات (  " ) IT-Discussionطشح سیضی ٍ جلؼِ ی ًخؼت آى  ،دس تاسیخ
(  )  /  / تِ طَس داٍطلثاًِ ٍ خَدجَؽ تـکیل ؿذ ّ .ذف اص تشگضاسی ایي جلؼات  ،ایجاد پایِ ی اطالػاتی
ٍ سؿذ تفکش تحلیلی داًـجَیاى دس ساػتای ؿٌاخت دًیای فٌاٍسی اطالػات ٍ چالؾ ّای پیؾ سٍی آى تَد .

ایي جلؼات ّ ،ش ّفتِ  ،تا اًتخاب سٍص ٍ ػاػت آى تَػط خَد داًـجَیاى ٍ تا سأی گیشی ٍ ًظشػٌجی ػوَهی دس
طَل ػال تحصیلی ٍ حتی دس فصل تاتؼتاى  ،دس داًـگاُ تشگضاس گشدیذ ً .تایج ٍ هثاحث هطشح ؿذُ دس ایي جلؼات
ًیض تِ صَست هذٍى دس فایلْایی  ،تِ صَست کاهپیَتشی ٍ جضٍات کالػِ تٌذی ؿذُ  ،دس اختیاس هؼاًٍیي هحتشم
پظٍّؾ ٍ آهَصؽ داًـگاُ  ،ؿخص سیاػت ٍقت داًـگاُ ( جٌاب آقای دکتش کیاًی ) ٍ ػوَم داًـجَیاى قشاس گشفتِ
اػت کِ ًوًَِ ای اص آى  ،تا تاسیخ (  )  /  / دس ػایت سػوی دیؼکاؿي تا آدسع  www.itdis.irقاتل
تاسگضاسی اػت .
الثتِ تٌْا هضیت ؿشکت دس ایي جلؼات سا ًوی تَاى استقای ػطح ػلوی داًـجَیاى داًؼت  ،تلکِ ایي جلؼات  ،دس
افضایؾ اػتواد تِ ًفغ ٍ خَدتاٍسی ًؼثت تِ تَاًایی ّای فشدی ؿشکت کٌٌذگاى ًیض  ،تأثیش غیش قاتل اًکاسی داؿتِ
اػت ٍ ٍاّوِ ی سٍیاسٍیی آًْا تا هجاهغ ػلوی ٍ ؿشکت دس ًـؼت ّا ٍ ایشاد ػخي دس ػخٌشاًی ّا سا اص هیاى تشدُ
اػت .
داًـجَیاًی کِ اص اتتذا تا ایي جلؼات ّوشاُ تَدُ ٍ دس تحث ّا  ،فؼاالًِ ؿشکت داؿتِ اًذ  ،تَاًایی تَلیذ ٍ اسائِ ی
هحتَا  ،تأثیش گزاسی تش هحیط ٍ اطشافیاى ٍ تشتشی هحؼَع داًؾ ػلوی ٍ ػوَهی خَد ًؼثت تِ دیگش دٍػتاًـاى
سا اص هْوتشیي ًتایج حضَس دس ایي جوغ دٍػتاًِ ٍ پشتالؽ هی داًٌذ .
آًْا ّ ،وچٌیي پزیشفتِ اًذ کِ هاّیت داًـجَ  ،چیضی هتفاٍت اص داًؾ آهَصی اػت کِ تٌْا هتکی تِ کؼة ػلن اص
طشیق اػاتیذ خَد اػت ٍ تٌاتشایي  ،داًـجَیاى حاضش دس ایي جوغ  ،دس ساُ داًؾ اًذٍصی  ،تِ کٌکاؽ دس اًذیـِ ّا
ٍ هقاالت ٍ دًیای ػلن ٍ فٌاٍسی هی پشداصًذ ٍ سٍصّای صًذگی داًـجَیی سا دس تحقیق ٍ پظٍّؾ ٍ اًجام پشٍطُ ّای
تیوی هی گزساًٌذ .

و این است مفهوم " دیسکاشن آی تی " و فلسفه ی شکل گیری آن .

