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 مصاحبه
 

دس  "کتاتذاس کیست ٍ چِ ٍظایفی داسد "اد تضسگَاس، سَاالتی تحت ػٌَاىضوي ػشض سالم ٍ خستِ ًثاضیذ خذهت ضوا است

 صیش هغشح ضذُ است کِ اص ضوا تضسگَاس خَاّطوٌذین دس پاسخ گَیی سَاالت ها سا ّوشاّی کٌیذ.

 اص لغف ضوا سپاسگضاسین

 سا دس چٌذ جولِ هؼشفی کٌیذ. "کتاتذاس " .1

 ًیاصّای آهَصضی کتاتذاساى چیست؟ .2

 ًیاص کتاتذاساى اص ًظش ضوا چیست؟هْاست ّای هَسد  .3

 ٍیژگی ٍ خصَصیات ٍ ٍظایف کتاتذاساى دس حَصُ ّای هختلف چیست؟ .4

 ًمص هْن کتاتذاساى ٍ اّویت ایي حشفِ دس هحیظ اعالػاتی چیست؟ .5

 چِ اًتظاساتی اص داًطجَیاى تِ ػٌَاى کتاتذاس داضتِ ایذ کِ تِ اًجام ًشسیذُ است؟ .6

 

 پاسخ های جناب آقای دکتر خسروی:

 

  کتاتذاس ػاضمی است کِ تِ کاس ٍ حشفِ اش ػطك هی ٍسصد. هْن ًیست کِ دیگشاى  دس هَسد اٍ چِ فکش هی

کٌٌذ هْن ایي است کِ کاسش سا دٍست داسد. کتاتذاس فشدی است کِ ٍاجذ یک تفکش ٍاگشای ػویك دس هماتل 

کتاتذاسی سا کسة کشدُ است یک تفکش ّوگشای تی اثش است. تا توام ٍجَد کاسش سا دٍست داسد. ػلن ٍ ٌّش 

 ٍ تا داًص ّای سٍص دس حَصُ کتاتذسای ٍ اعالع سساًی آضٌاست ٍ خَد سا ٍلف خذهت تِ جاهؼِ کٌذ.

  کتاتذاساى تایذ تا سیستن ّایی کِ دس آیٌذُ تا آى هَاجِ هی ضًَذ آضٌا گشدًذ. سپس ًیاص تِ یک سشی صیش

شیِ ّای استثاعی، هْاست ّای کاهپیَتشی ٍ ساخت ّای اهَصضی اص لثیل اخالق حشفِ ای، ضٌاخت ًظ

 جستجَ، هْاست ّای تٌیادیي کتاتذسای ٍ ًیاصّا ی سیستوی داسًذ.
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  هْاستِ ای اهَصضی، هْاستِ ای سٍاتظ ػوَهی، هْاست ّای خَد هذیشیتی، هْاست ّای استثاعی، هْاستِ ای

 ى است.فٌی، هْاست تفکش اًتمادی اص ػوذُ تشیي هْاستِ ای هَسد ًیاص کتاتذاسا

  ػاللِ، پطتکاس، ػطك، صثش، داًص، هشدم داسی، خاللیت ٍ ایذُ پشداصی اص هْن تشیي ٍیژگی ّای یک کتاتذاس

 است .

  کتاتذاساى تِ ػٌَاى پلی استثاعی تیي هشدم ٍ داًص تِ حساب هی آیٌذ. ّش چٌذ ایي پل ٍ ساصُ ّای آى استحکام

تَاًذ جشیاى داضتِ تاضذ. کتاتذاس ّن دس هحیظ اعالػاتی  تیطتشی داضتِ تاضٌذ، سیش اًذیطِ فکشی تطش تْتش هی

تِ هثاتِ ایي پل ّستٌذ، کِ ّش چِ خَد سا تیطتش هسلح تِ سالح داًص داًص ساصًذ، تْتش هی تَاًٌذ دس خذهت 

 اًساًیت تاضٌذ ٍ ًمص حیاتی سا دس گشدش سٍاى  اعالػات دس جاهؼِ تِ ػْذُ داضتِ تاضٌذ.

 ی تِ عَس جذی هغالؼِ کٌٌذ. تا خَدضاى لزت هغالؼِ سا احساس کٌٌذ. اػتماد داسم داًطجَیاى کتادتاسی تایست

تا خَد کتاتذاساى لزت هغالؼِ سا احساس ًکٌٌذ. ًوی تَاًٌذ لزت هغالؼِ سا تِ دیگشاى تچطاًٌذ. سضتِ سا جذی 

اگش تِ سضتِ  تگیشًذ ٍ تش ایي تاٍس تاضٌذ کِ هْن تشیي سهض هَفمیت دٍست داضتي ٍ ػاضك کاسی تَدى است.

خَد ػطك تَسصًذ دس ایي سضتِ ّن هی تَاًٌذ هَفك تاضٌذ اص فشصت استفادُ کٌٌذ ٍ پژٍّص سا اص االى جذی 

تگیشًذ. خَدضاى سا تاٍس کٌٌذ. دس ّش ضشایغی تالش کٌٌذ تا هحیظ کتاتخاًِ سا جزاب ًگِ داسًذ ٍ هحیظ اًس 

 تا کتاب تطکیل دٌّذ.

ی ساضی ٍ خستِ ًطَیذ ٍ کاسی ّن تِ حشف ّا ٍ لضاٍت دیگشاى ًذاضتِ سخي پایاًی: ّیچ ٍلت اص ّیچ کاس

 تاضیذ کِ ایي ّا آفت هَفمیت ّستٌذ.

 

 پاسخ های جناب آقای دکتر حویذی:

 

  کتاتذاس فشدی است آهَصش دیذُ، داسای هْاست ّای استثاعی ٍ اعالػاتی کِ لادس است استثاط هیاى افشاد خَاستاس.

جَد سا تا تَجِ تِ تٌاسة آى ّا تا ًیاص اعالػاتی ایي افشاد تشلشاس ساصد. تؼالٍُ ٍظیفِ اعالػات ٍ هٌاتغ هختلف هَ

 ایجاد ًیاص اعالػاتی دس جاهؼِ کاستشاى سا ًیض هی تَاًذ تش ػْذُ داضتِ تاضذ.

   اصی، حَصُ هجوَػِ س 4دس ٍّلِ ی اٍل کتاتذاس تایذ تا هثاًی ٍ فلسفِ کتاتذاسی ٍ ّذف آى آضٌا ضَد. پس اص آى دس

ساصهاًذّی، هشجغ ٍ خذهات ػوَهی آهَصش تثیٌذ ٍ تا تَجِ تِ اّویت ٍ ّوِ گیشی فٌاٍسی اعالػاتی ٍ استثاعی تِ 

 صَست ٍیژُ دس ایي خصَظ آهَصش دسیافت ًوایذ.

   کتاتذاساى الصم است اتتذا هْاست ّای کتاتخاًِ ای داضتِ تاضٌذ ٍ پس اص آى هْاست ّای هشتَط تِ فٌاٍسی اعالػاتی

استثاعات. اها هْن تشیي هْاستی کِ دٍ کتاتذاس تایذ داضتِ تاضٌذ هْاست ّای استثاط تا هشاجؼِ کٌٌذگاى ٍ جلة ٍ 

 سضایت آى ّاست کِ ػاهل تاصگطت هجذد کاستش تِ کتاتخاًِ ٍ جزب کاستشاى جذیذ است.
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 ی تاالست کِ ٍظیفِ جزب سَال خیلی کلی است. اها کتاتذاس تایذ آهَصش دیذُ، هجشب، هاّش ٍ داسای تَاى استثاع

کاستشاى ٍ حفظ آى ّا دس کتاتخاًِ سا تشػْذُ داسد کِ ایي اهش هی تَاًذ اص عشیك اسائِ خذهت هٌاسة تِ هشاجؼاى 

 صَست پزیشد.

  دس هحیظ اعالػاتی، افشاد داسای اعالػات تخصصی ٍ صهاى کن ّستٌذ. تٌاتشایي تیص اص دٍ دٍسُ دیگشی کتاتذاس تایذ.

دم هختلف سا تشلشاس کٌذ ٍ تِ ػٌَاى هحیغی تشای دایشُ ػلن ایفای ًمص کٌذ. اص سَی دیگش الصم است استثاط هیاى هش

 دائواً تِ دًثال ساّی تشای کاّص ّذس سفت ٍلت هشاجؼاى ٍ تْثَد دستشسی ایطاى تِ هٌاتغ هَسد ًیاصضاى تاضذ.

 ٍ هتفشلِ تاالتش اص سغح کالس؛ دس یک کالم  فؼالیت ٍ پَیایی تا پیطشٍ تَدى دسحَصُ ّای هختلف سٍص؛ هغالؼِ دسسی

 کتاتذاس تَدى.

 پاسخ های جناب آقای دکتر بصیریاى جهرهی:

  ؛ ضخصی کِ هی کَضذ هیاى داًص هضثَط) ثثت ضذُ( دس عی سالیاى هتوادی ٍ  "اًساى "ٍ  "اعالػات "ٍاسغِ هیاى

 یذ.آدهی) تِ ػٌَاى هصشف کٌٌذُ اعالػات( استثاط هَثش ٍ تْیٌِ تشلشاس ًوا

   کسة هْاست ّای استثاعی صحیح، تسلظ ٍیژُ تش هثحث سَاد اعالػاتی، هؼلَهات ٍ اعالػات ػوَهی تاال، تسلظ تش

هْاست ّای جستجَ ٍ تاصیاتی اعالػات، تَاًایی دس ساصهاًذّی تْیٌِ اعالػات، تسلظ تش صتاى اًگلیسی) تِ ػٌَاى صتاى 

 سایج تیي الوللی( ٍ ...

 4اساى تایستی سٍصآهذ تَدى تاضذ: سٍصآهذی اعالػات، ٍ هْن تشیي ٍ ظیفِ ایجاد سضایت دس .هْن تشیي ٍیژگی کتاتذ

 کاستشاى ٍ هطتشیاى کتاتخاًِ

  تِ ػٌَاى هتخصصاى اهش ًوایِ ساصی، ساصهاًذّی، رخیشُ ٍ تاصیاتی ٍ ًْایتاً اضاػِ اعالػات الکتشًٍیکی دس لالة

 خذهات آگاّی سساًی جاسی ٍ اضاػِ اعالػات گضیٌطی

 .فمظ  ٍ فمظ تِ سٍص تَدى ٍ استما تیص اص پیص اعالػات ػوَهی ضاى 

 

 خانن دهقانی: سرکار پاسخ های

 

 .کتاتذاس کسی است کِ ػاللِ، ػلن ٍ ٌّش خذهت تِ کاستشاى دس تشآٍسدى ًیاصّای اعالػاتی ضاى سا داسا تاضٌذ 

  استفادُ اص کاهپیَتش دس عشاحی ًظام آهَصش هْاست ّای استثاعی ٍ احتشام تِ حمَق کاستشاى، آهَصش هْاست ّای

ّای اعالػاتی ٍ اسائِ خذهات هشجغ ٍ اعالع سساًی، آهَصش هْاست ّای تخصصی کتاتذاسی) خذهات فٌی، 

خذهات هشجغ ٍ اعالع سساًی(، آهَصش چگًَگی خَداهَصی ٍ تِ سٍص تَدى ٍ پیص تیٌی ٍ آیٌذُ ًگشی دس کتاتخاًِ 
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خاًِ ّای دیجیتال، اهَصش سٍش ّای تذسیس تِ هٌظَس تشگضاسی کاسگاُ ّای ٍ ّوگام تَدى تا آخشیي تحَالت کتات

 آهَصضی تَسظ کتاتذاساى، آهَصش ّای هشتَط تِ ًطش) کتاب ٍ هجلِ(

  دس ّوِ تخص ّا اسائِ خذهات تِ کاستشاى تشاساس ًظشیِ حذاکثش ٍ تِ سٍص تَدى داًص کتاتذاساى ٍ اص ّوِ هْن تش

 احتشام ٍ تکشین کاستشاى.

 ّای اعالػاتی کاستشاى سا جذی تگیشًذ ٍ دس تشآٍسدى ایي ًیاصّا اص ّوِ داًص ٍ هْاست  خَد استفادُ کٌٌذ ٍ تا ًیاص

تَجِ تِ پیطشفت ّای جذیذ ٍ اهکاى استفادُ اص داًص سایش ّوکاساى دس هحیظ ضثکِ) اص عشیك ایویل، گشٍُ ّای 

سًذ ٍ حذاکثش خذهات سا دس اختیاس کاستشاًطاى لشاس هثاحثِ، ٍ ضثکِ ّای اجتواػی( خَد سا ّوَاسُ تِ سٍص ًگِ دا

 دٌّذ.

  ِصهاًی کِ داًطجَ ّستٌذ سایش کتاتذاسى سا هَسد ًمذ لشاس هی دٌّذ ٍ....، اهیذ است کِ اص ایي تِ تؼذ داًطجَیاًی ک

ّوکاساى  فاسؽ التحصیل هی ضًَذ ّوَاسُ ًکاتی کِ اص ًظشضاى دس صهاى داًطجَیی هٌفی تَد، فکش کٌٌذ ٍ هتفاٍت تا

 تا ساتمِ ضاى، خَش سٍ، تا اًگیضُ ٍ پزیشای کاستشاى تاضٌذ.

 

 

ًشگس کشیوی


