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تریننن   که مهم-مراکز تربیت معلّم 

مرکنز  -فعالً دانشگاه فرهنگیان است

وپنرور   ثقل اصلی نظام آمنوز 

 ."کشورند



سه دوره حضور موفق .

دانشجومعلمان دانشگاه 

فرهنگیان در جشنواره 

دانشجوی نمونه وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری و 

انتخاب شش دانشجومعلم 

مقطع کارشناسی 

 . پیوسته

بررسی علل و تاثیر  شبانه روزی بودن 

 دانشگاه فرهنگیان در تربیت

دانشجومعلمان با توجه به اسناد 

   باالدستی

ها و  روزی بودن پردیس هدف از پژوهش حاضر بررسی شبانهچکیده: 

مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان، تاثیر آن بر تربیت دانشجو 

معلمان و همچنین مواردی که برای این امر مخصوصا در سراهای 

دانشجویی می توان در نظر گرفت، است. تفکر تشکیل دانشگاهی که به 

طور متمرکز و تخصصی مسوولیت تامین نیروی انسانی به طور کلی و 

تربیت معلم به طور ویژه برای نظام آموزشی عمومی کشور را برعهده 

 داشته باشد، ایده مطلوبی است. چراکه انتظار اولیه از این دانشگاه

تامین نیروهای کیفی و کارآمد و جذب و تربیت استعدادهای کشور 

 با توجه به این امر، نیاز  برای ارتقای کمی و کیفی نظام آموزشی است.

است که بر مدیریت سراهای دانشجویی و افرادی که در این امر خدمت 

در این سیستم دانشجو معلمان   می نمایند و شاغل هستند.تاکید شود. 

از استقالل فکری، روحی و روانی هم برخوردار شده تا در آینده بتوانند 

 تر عمل نمایند آموزان موفق در تربیت دانش

 

کلمات کلیدی: دانشگاه فرهنگیان، شبانه روزی، دانشجومعلمان، 

 معاونت دانشجویی، سرای دانشجویی



اعالن فراخوان دانشجوی 

نمونه توسط دکتر علی نژاد 

WEB SOLUTIONS 

پس از سه دوره حضور موفق دانشجومعلمممان 

دانشگاه فرهنگیان در جشنواره دانشمجموی 

نمونه وزارت علوم، تحقیقات و فمنماوری و 

انتخاب شش دانشجومعلم مقطع کارشنماسمی 

پیوسته، ضمن قدر دانی از همه همکارانی که به 

یا غیرمستقیم زمینه تحمقمق   صورت مستقیم

این مهم را فراهم نمودند به اطالع می رسانمد  

امسال هم به منظور شناسایی و معرفی الگموی 

-مناسب دانشجویی و استعدادهای برتر علمی

فرهنگی در بین دانشجو معلمان این دانشگماه 

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعموت ممی 

مهرماه نسبت بمه  42لغایت  01نماید از تاریخ 

  اقدام نمایند. ثبت نام در سامانه

 . مقدمه 1
زیهاهايه یه  »دارد كه   خود بيان مي «روان شناسي و دانش آموزان«ژان پياژه در كتاب 

اصالح و بازسازي آموزش و پ ورش در صوريي ك  معلم ب  يعداد كافي و با كيفيت مطلهوب 

   ]1[ »در اختيار نااشد با شكست روب و خواهد شد.

كليد حل مشكالت آموزش و پ ورش يوج  ب  عنص  انساني ودر راس آن معلم است ويوج  

نك دن ب  آن ب  معناي سپ دن آموزش و پ ورش ب  دیار ف اموشي و نابودي مي باشهد. به  

 ای  ي ييب، ف اموشي آموزش و پ ورش همان و ف اموشي يوسع  و آباداني كشور همان.

در حقيقت، در حال حاض  شغل معلمي ای  نيست ك  فقط كار فهيهكیهكهي مشه ه  « 

ومحدودي مانند حضور در كالس هاي درس داشت  باشند، بلك  ویژگهي بهارز كهاركهنهان 

ام وزي ك  كاركنان دانا ناميده مي شوند، قدرت يفك  و حل مسئل  در س اس  سهيهسهتهم 

آموزشي است ك  منج  ب  افكایش كارایي كيفيت ف ایند يعليم و ي بيت و نهوآوري در آن 

  ]2[ «مي شود.

يفك  يشكيل دانشگاهي ك  ب  طور متم كك و ي صصي مسووليت يامي  ني وي انساني ب  

طور كلي و ي بيت معلم ب  طور ویژه ب اي نظام آموزشي عمومي كشور را ب عهده داشت  

باشد، ایده مطلوبي است. چ اك  انتظار اولي  از ای  دانشگاه يامي  ني وهاي كيفي و كارآمد 

جذب و تربيت استعدادهاي كشور براي ارتقاي كمي و كيفي نظام آموزشي است. و 

توانست و مي تواند مركز ثقل علمي و مهارتي براي تامين  تاسيس دانشگاه فرهنگيان مي

نيروي انساني آموزش و پرورش باشد، به شرط آنكه اين دانشگاه درمرحله نخست در 

ساختار و محتوا و روش بتواند در سطحي ظاهر شود كه مدعي برتري در دو بعد دانش و 

مهارت در راستاي علوم و فنون تربيتي باشد، كرسي هاي اين دانشگاه بايد در تعامل با 

اساتيد، انديشمندان و محققان و دانشگاه هاي معتبر جهاني از دستاوردهاي نوين علوم 

تربيتي بهره مند شوند، نياز است كه هيات علمي اين دانشگاه در رويكردي جامع نگر 

حوزه داشته باشد. با نگاهي گذرا به   تسلطي همه جانبه به تجربيات و دانش بشري در اين

تفاوت كشورهاي توسعه يافته با ساير كشورها به خوبي درخواهيم يافت كه رمز و راز 



توسعه همه جانبه و پایدار برخورداری از یك نظام آموزشی 

کارآمد متکی بر دانش و فنون تربیتی است؛ یعنی همان بستری 

که گران ترین کاال یعنی اندیشه و مهارت را برای جامعه به 

ارمغان می آورد و همان مسیری که مبنای توسعه را توسعه 

انسانی قلمداد می کند و ساختمان توسعه را بر این ستون ها 

استوار می سازد. توجه به دانشگاه فرهنگیان به عنوان اولین 

دانشگاه شبانه روزی تربیت معلم جهانی می تواند که در حوزه 

آموزشی برای سایر دانشگاه های کشور باعث ایجاد دانشگاه  به 

نامی باشد. برای تبدیل شدن این دانشگاه به برند داخلی و قابل 

رقابت با برندهای خارجی در سایر دانشگاه ها، باید اساتید 

برجسته ای در حوزه آموزش  که دانشگاه فرهنگیان  انگیزه 

 ]3[الزم را برای جذب آنها ایجاد کند. 

در حالی که فضاهای آموزشی مناسب و فراهم نمودن شرایط 

یادگیری بهتر، الزمه سرمایه گذاری بر روی سالمت هیجانی 

دانشجویان است تا آنان نگرش مثبت تری نسبت به حضور در 

کالس، یادگیری و نهایتاً به شغلی که در حال فراگیری آن 

 ]2[هستند پیدا کنند.
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 . مبانی قانونی شبانه روزی بودن دانشگاه فرهنگیان2

شبانه روزی بودن دانشگاه فرهنگیان در راستای اجرایی شدن قانون 

مجلس شورای اسالمی است، زیرا در این  9333/8متعهدین خدمت مصوب 

روزی بودن  قانون متعهدین خدمت صراحتاً به شبانه /تبصره زیر ماده 

های تربیت معلم اشاره شده است و همچنین هنگام پذیرش دانشجو  دانشگاه

ها و مراکز آموزش عالی به صراحت  نام دانشگاه معلم در دفترچه راهنمای ثبت

با توجه به   [5روزی بودن تحصیل در مراکز تربیت معلم آمده است. ] قید شبانه

فرهنگیمدانشاساسنامه فرهنگیان ،  اسمدانش، انمگاه  رای مت  بمگاهی 

انسمتربی، نمتأمی منابع  توانمندسازی  و  پرورشمت  و  آموزش  وزارت  ، انی 

آموزش در  و ، پژوهش، پیشرو  آموزش  نیاز  مورد  نافع  علم  ترویج  و  تولید 

ه ای و تخصصی تربیت متگی های حرفمرآمد در آموزش و شایسمس، پرورش

نوین آموزش، ورممح از فناوری های  بهره گیری  ی در می و تربیتمتوانمند در 

توانمند در زمینه سازی ، المیممبتنی بر معیارهای نظام اس، انجام مأموریت ها

فطرت شکوفایی  اسالمی  ، برای  یکپارچه  هویت  گیری  شکل  و  -استعدادها 

دانش  -ایرانی   معلممانقالبی  هی، انمجو  از  مدیران مبرخوردار  و  علمی  أت 

فضائمآراس، مؤمن به  اسمته  اخالق  ب، المیمل  صالمعامل  عمل  تعالی ، حمه 

آفرینمج تحول  و  آموزش  موابس،   و  وزارت  به  عدل ،) ته  جامعه  به  باورمند 

با اهداف ذیل تأس یس و طبق مفاد این مجهانی( جامعه مهدوی و پرورش که 

ضوابط و مقررات وزارتین ، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، نامهماساس

عل و  پرورش  و  مربوط ، وممآموزش  مقررات  و  قوانین  و  فناوری  و  تحقیقات 

امممروزه، وظیفممه و مسممئولیت بممزرگ دانشممگاه  ]/[  ود.ماداره می ش

فرهنگیممان تربیممت فممارغ التحصیالنممی اسممت کممه بمما درك 

عمیممق از جهانممی شممدن آممموزش در دهکممده جهانممی و کسممب 

7[آگاهممی از دانممش متحممول کنونممی بممه جامعممه کمممك نمایممد. 
[   



حض  رمکلررن ریم  رر

یی د  ل ریی دگ جرر

 ر نگ   ری رجمعریعض ءرر

ش  ی   رصنف ریی د  ل رر

 یاا  ریصفه  

 

 . علل شبانه روزی بودن دانشجو معلمان3
روزی بودن دانشجو معلمان تأثیر زیادی در تربیت آنان دارد،  شبانه

گذراند و عالوه  چرا که بیشتر وقت خود را در محیط دانشگاهی می

بر فراگیری دروس کالسیك، زندگی جمعی و اجتماعی را نمیمز 

نمایند. دانشجو معلمان همچنین با برقراری تمعماممالت  تجربه می

کنند، البته این امر منوط بمه  سازنده تجارب ارزشمندی کسب می

های آموزشی و تربیتی مدون شود و در هنگمام  آن است که برنامه

اجرا به لحاظ کمی و کیفی از استاندارد الزم هم برخوردار بماشمد؛  

روزی مجرب و آگاه در حموزه  در این جا حضور سرپرستان شبانه

روانشناسی، فرهنگی، دارای اخالق و  رفتار اسالمی نیز ضمروری 

روزی، دانشجو ممعملمممان،  است. در این سیستم آموزشی شبانه

شان در تطبیمق  زندگی به دور از خانواده را تجربه نموده و توانایی

خورد، در این سیسمتمم  محیط و حل مشکالت شخصی محك می

دانشجو معلمان از استقالل فکری، روحی و روانی هم بمرخموردار 

تمر عمممل  آموزان موفق شده تا در آینده بتوانند در تربیت دانش

نمایند. با توجه به شبانه روزی بودن دانشجو معلمان نیاز است که 

برنامه های طراحی شده برای ساعات پس از آموزش رسمی تا چمه 

حد غنای آموزشی و انسجام و تناسب با اهداف دارند. نکتۀ اخیمر 

تمایز دانشگاه فرهنگیان از دیگر دانشگاه هاست، چون بخشی از 

آنچه منش، شیوۀ زیستن و صالحیت های شخصیتی، رفتماری و 

گمروهمی و  «زیسمتمن»عمومی حرفۀ معلمی است از خالل این 

آموختن تجارب فکری، رفتاری و نگرشی از برنامه های تمدویمن 

شده قابل دستیابی است. به نظر می رسد در این راستا نیاز اسمت 

نظام برنامه ریزی جامع، تخصصی و یکپارچه نگری تدوین شود و 

هم در صف و در پردیس ها و مراکز آموزشی باید نیروی انسمانمی 

توانمند و متخصص اجرای درست و دقیق این برنامه ها را عمهمده 

  [9]دار باشد.



دکتر علی محمدی معاون فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه فررهرنرگریران در 

نشست ویدئو کنفرانسی سرپرسرتران 

  سراهای دانشجویی عنوان کرد:

با تعامل صف و ستاد و مشرارکرت 

دانشجومعلمان، در سال جدید شاهرد 

محیط تربیتی جذاب و با نشاط همراه 

 با آموزه های دینی و اخالقی باشیم

 برنامه ریزی جهت آموز  غیر درسی در دانشگاه فرهنگیان. 4
هایی که در معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیمان،  انمجمام  برنامه

شود جهت حفظ صیانت دانشجو معلمان، ترقی افمکمار بملمنمد  می

دانشجومعلمان و منش معلمی است؛ در واقع دانشگاه فرهنگیمان بمه 

دنبال این است که در طی چهار سال آموزشی،  معملمممی در طمراز 

سال تربیت کمنمد. ممکمان نمگمهمداری  31جمهوری اسالمی برای 

دانشجومعلمان، از خوابگاه به سرای دانشجویی تغییر نام داد، زیرا کمه 

شان  خوابگاه، محلی برای استراحت است؛ در حالی که برنامه غیر رسمی

قرار است در سراهای دانشجویی اتفاق بیفتد. سراهای دانشجویی برای 

بسیاری از دانشجویان، جایگزین محیط خانواده است؛ اگمر شمرایمط 

همای  مناسبی برای سرای دانشجویی در نظر گرفته شود؛ این محمیمط

های مطلوبی برای بهبود فرایند یادگمیمری  بسته و مراکز جمعی، محیط

ها دارای شرایط ناممنماسمب  شوند، از طرفی اگر این مکان محسوب می

باشند خود به عنوان عاملی برای ایجاد اختالل در سالمت جسممانمی، 

روانی و وضعیت تحصیلی دانشجویان عمل خواهند کرد. دانشجومعلمان 

ساعت در هفته سر کالس هستند و بدون احتساب ساعات خمواب  /3

ریزی کرد، زیرا  ساعت وقت آزاد دارند که باید برای آنها برنامه 91آنان، 

این افراد معلمان فردای هستند، بنابرایمن اوقمات آزادشمان بمرای 

های فرهنگی و تربیتی استفاده شود.  همدف در ممعماونمت  برنامه

است، دانشجویی که  »هر دانشجو یك مهارت»  دانشجویی اجرای طرح

ای که تحصمیمل  نماید، عالوه بر رشته دانشگاه فرهنگیان را انتخاب می

یماد بمگمیمرد کمه بمعمد از   کند، مهارتی نیز در کنار تحصیل می

 .التحصیلی از تخصصش استفاده کند و از آن مهارت بهره بمبمرد فارغ

سعی بر این است که  از امکانات دانشگاه فنی و حرفه ااستفاده شود و 

شان در دانشگاه، یك مهارت را   تخصصیدانشجومعلمان به غیر از درس 

  [8آموزش ببینند. ]



مدیرکل امرور دانشرجرویری در 

نشست سررپررسرتران سرراهرای 

دانشجویی و کارشناس مسئرونن 

 امور دانشجویی استان اصفهان:

به دنربرال ایرس هسرتریرم کره 

دانشگاه فرهنرگریران روی ریرل 

 تربیت معلم برود

 . اجرای طرح های آموزشی غیر درسی5
از منظ  ریاست دانشگاه و ب نام  ریكان، ي بيت معلم در س اي دانشجویي روي 

مي دهد. هدف دانشگاه، يدریس دروس ي صصي و ایجاد معلم ي صصي محض 

نيست، يالش و سعي و هدف  ب  ي بيت معلم آینده كشور است. ای  ي بيت 

نياز است طاق س   ریاست دانشگاه در س اي دانشجویي روي مي دهد. پس 

ك  ب  مدی یت س اهاي دانشجویي ياكيد گ دد. اف ادي ك  در ای  ام  خدمت 

، نياز ب  يوج  و رسيدگي بيشت ي دارند. امور ي بيتي مي نمایند و شاغل هستند

است ك  ياثي گكار است و ف اموش شدني نيست. حال در ای  چهار سالي ك  

دانشجو در دانشگاه ف هنگيان است، اقدامايي باید صورت پذی د ك  نقش ي بيتي 

ماندگاري ب اي وي ایجاد شود. یكي از راهكارها يدوی  شيوه نام  به ه وري و 

اريقا مدی ان س اي دانشجویي و شيوه نام  سكونت دانشجویان است ك  در هيچ 

دانشگاه دیگ ي ای  ام  ك  با نگاه ي بيتي نگاشت  شده است، صورت نپذی فت  

است. در ای  شيوه نام  ها انتظارات از مدی ان س اها و ویژگي هاي آنان نيك 

 ]11[بيان گ دیده است. 

از ویژگي هاي س پ ست شاان  روزي س اهاي دانشجویي مدی یت بح ان، 

خلقي، آداب معاش ت و آراستگي ظاه  است، مهمت  از ای  موارد،  خوش

ب خورداري س پ ستان از هوشمندي، روحي  پژوهشي و محاوبيت كافي باشند 

ب اي س پ ستان س اهاي دانشجویي يا در انجام وظایف خود موفق باشند. 

ساعت  21الي  ۸شده است ك  ه  سال    افكایي را در نظ  گ فت  هاي دانش دوره

شود يا ای  اف اد ب  سطح باالیي از  دوره حضوري و غي حضوري ب گكار مي

هاي خود را بهت  ب  دانشجو  شایستگي و بالندگي دست یابند و بتوانند فعاليت

 .معلمان ارائ  دهند

برای ایمن سازی، تعمیر و تجهیز سراهای دانشجویی به ایجماد اتماق 

دانشجویی پرداخته تندرستی و مشاوره برای دانشجو معلمان در سرای 

می شود، زیرا نیاز است تا دانشجو معلمان بتوانند برای سالمم سمازی 

های تندرستی و مشاوره استفاده کنند  جسم و روح و روان خود از اتاق

ضمن اینکه به ورزش خوابگاهی و ورزش همگانی به همان اندازه که بمه 

  ورزش قهرمانی اهمیت داده می شود، توجه شده است.



مدیررکرل امرور دانشرجرویری 

دانشگاه فرهنگیان در بازدید از 

مرکز آمروزشری نرجرف آبراد 

 اصفهان عنوان کرد:

یریری از    ایس مرکز آموزشری 

بهتریس مراکز از نظر رفراهری و 

 فضای سبز است

 . نتیجه گیری

روزی بودن دانشجو معلمان تأثیر زیادی در تربیت  اصوالً شبانه

آنان دارد، چرا که بیشتر وقت خود را در محیط پردیس 

گذراند و عالوه بر فراگیری دروس کالسیك زندگی جمعی و  می

دانشجو معلمان همچنین با  .نمایند اجتماعی را نیز تجربه می

کنند،  برقراری تعامالت سازنده تجارب ارزشمندی کسب می

های آموزشی و  البته این امر منوط به آن است که برنامه

تربیتی اجرا شده به لحاظ کمی و کیفی از استاندارد الزم هم 

برخوردار باشد که در این خصوص وجود سرپرستان 

روزی مجرب در حوزه روانشناسی، فرهنگی، اخالق و  شبانه

در سیستم آموزش و  .ملزم به رفتار اسالمی نیز ضروری است

معلمان، زندگی به دور از خانواده  روزی دانشجو پرورش شبانه

شان در تطبیق محیط و حل مشکالت  را تجربه نموده و توانایی

در این سیستم دانشجو معلمان از خورد،  شخصی محك می

استقالل فکری، روحی و روانی هم برخوردار شده تا در آینده 

 ند.تر عمل نمای آموزان موفق بتوانند در تربیت دانش



بازدید ممدیمر کمل اممور 

دانشجویی دانشگاه فرهنگیان 

 از پردیس های استان مرکزی
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