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دبیرانشورایانضباطیبدویپردیسها،کارشناسان
ومتخصصینتربیتبدنیودبیرانشورایصنفی
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آنقدر که این شغل شریف 
است، مسئولیت آن هم بزرگ 

است. شغل شما شغل انسان 
سازی است. معلم انسان درست 

می کند، همان شغل انبیا است. 
انبیا آمدند، از اول هر نبی ای 

آمده است تا آخر، فقط شغلش 
این بوده که انسان درست بکند، 

تربیت کند انسانها را. شغل 
معلمی همان شغل انبیا است

راجع به مسئله ی دانشگاه 
فرهنگیان و مسئله ی 
تربیت معّلم؛ امروز مهم ترین 
نیاز آموزش و پرورش کشور، 
معّلم است؛ مهم ترین نیاز، 
معّلم است. این دانشگاه و 
دانشگاه شهید رجائی و هر 
نقطه ای که تربیت معّلم بر آن 
صدق می کند، بایستی هم 
کّماً، هم کیفاً توسعه پیدا کند

صفحه8

بهترین دانشجو کسی است که  در آرامش 
و طمأنینه تصمیم بگیرد

دکتر علی نژاد؛ معاون دانشجویی در دومین روز از پنجمین 
دوره بالندگی دبیران شورای صنفی سراسر کشور

صفحه2

آرایش درونی دانشگاه زمینه ای برای 
استحکام درونی آن باشد

حجت االسالم و المسلمین دادگر در نشست
دبیران شوراهای انضباطی بدوی پردیس ها

صفحه5

مسئولیت آموزش و فرهنگ سازی
در ورزش و سالمت عمومی به عهده 
نهادهای آموزشی است
دکتر میترا روحی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

صفحه5

مسئول بودن و پاسخگو بودن دو مؤلفه مهم 
در انجام فعالیت ها از سوی شوراهای صنفی

آقاخانی، مدیرکل برنامه ریزی، رفاه و خدمات دانشجویی

صفحه8

ذهنیت منفی عاملی برای ایجاد رخوت، 
کسالت و بی انگیزگی

دکتر مصطفی عرب؛ مدیرکل مشاوره، بهداشت و سالمت در 
دومین روز از پنجمین دوره بالندگی دبیران شورای صنفی

صفحه3

احصاء، دسته بندی مشکالت و ارائه راهکارهای 
نو و خالقانه از سوی شورای صنفی بهترین راهکار 

برای پیشبرد اهداف دانشگاه است
محمد نقی حیدری، معاون پیشگیری

 و حفاظت فیزیکی دفتر مرکزی حراست

دانشگاه  فرهنگیان
دانشگاهی مثبت و تأثیرگذار
حسن محمدپور، سرپرست مدیریت امور 

پردیس های استان قم

صفحه2

روش برخورد و رفتار با دانشجوی متخلف، 
بسیار مهم تر از خود تخلف است

دکتر جاماسب نوزری؛ مدیرکل امور دانشجویان 
داخل وزارت علوم و دبیر شورای مرکزی انضباطی

صفحه3

بالندگی کشور با ایفای نقش معلم  در فرایند 
اجتماعی شدن دانش آموزان تحقق می یابد

دکتر کچوئیان؛ سرپرست معاونت نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

صفحه3

افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به قوانین 
و اطالعات حقوقی ضروری است

دکتر نصرآبادی؛ مدیرکل حقوقی دانشگاه فرهنگیان 

صفحه2

هنگام رسیدگی به پرونده ها می توان از 
رویکردهای تربیتی و تذکرآمیز استفاده کرد

دخت رستم؛ نماینده شورای مرکزی کمیته انضباطی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مراس��م افتتاحیه روز شنبه 1397/09/24 
س��اعت 8:00 صب��ح در س��الن آموزش 
مرکزی فرهنگیان شماره )1( برگزار شد. 
دکت��ر خنیفر رییس دانش��گاه فرهنگیان 
در مراس��م افتتاحی��ه دوره بالندگ��ی، ب��ا 
بی��ان اینک��ه فعالیت در تربیت معلم یعنی 
ترس��یم نقشه آینده کشور، گفت: خدمت 
در عرصه تعلیم و تربیت افتخاری اس��ت 
که خداوند اعطاء کرده است. وی تصریح 
ک��رد: تمام نظام های��ی که پس از 1945 
در تاریخ جهان رش��د یافته و تحول س��از 
بودن��د؛ آموزش، بویژه آموزش عمومی را 
به عنوان کاهش دهنده استرس، ناامیدی 
و تخل��ف و حض��ور جهانی تقویت کردند. 
رییس دانشگاه فرهنگیان تقویت صنعت 
ن��وآوری با تاکید بر نقش معلم در کاهش 
وابستگی ها، اهمیت رقابت و آینده پژوهی 
را از دیگ��ر مؤلفه ه��ای تح��ول آفرین در 
جوامع عنوان و اظهار کرد: برای مدیریت 
نیاز به توانایی و تمایل است، با »تمایل«  
می توان تحول را رقم زد و شگفتی آفرید و 
حتی ریل کشور را با وجود کاستی ها عوض 
کرد. وی با اشاره به افزایش جمعیت دانش 

آموزی و خروج دو س��وم معلمان در س��ال 
1404 خاطر نشان کرد: در برخی کشورها 
ازجمل��ه ژاپ��ن خ��روج معلم از سیس��تم 
آموزشی با کاهش ساعات تدریس و طی 
10 سال به صورت نرم تحقق می پذیرد نه 
به صورت یکباره. دکتر خنیفر با بیان اینکه 
با»تمایل«، می توان در تربیت معلم موفق 
باش��یم، اظهار کرد: اینکه درد را ببینیم و 
کاری نکنیم، نفی کنیم و راهکاری پیش 
پا نگذاریم فاجعه اس��ت. وی غایب ترین 
اصل در قعالیت ها را نبود مهارت دانست 
و بر لزوم کس��ب آن تاکید و تصریح کرد: 
مهارت مؤلفه ای اقتباسی و نوآورانه است و 
باید در بخش های سراداری و ارائه خدمات 
دانش��جویی از مهارت های جدید جهانی 
استفاده کرد. رییس دانشگاه فرهنگیان با 
اشاره به استقبال نخبگان و رتبه های برتر 
از حضور در دانشگاه فرهنگیان و انتخاب 
شغل معلمی افزود: حتی اگر این انتخاب 

برای فرصت شغلی آن نیز باشد می توان 
امیدوار بود که افرادی برتر جامعه به سمت 
معلمی تش��ویق ش��دند و 30 س��ال معلم 
خ��وب  داریم. وی تقدیس و تربیت معلم 
شایس��ته به عن��وان تضمین کننده آینده 
ژاپن را یک اصل در این کش��ور دانس��ت، 
و خاط��ر نش��ان ک��رد: تقدی��س و تکریم 
کارمعلم��ی در فرهنگ و آموزه های دینی 

و قرآنی همواره مورد تاکید و اش��اره بوده 
اس��ت. دکتر خنیفر تربیت معلم شایس��ته 
را عام��ل دگرگونی در جامعه برش��مرد و 
اف��زود: اگ��ر تا 10 س��ال آینده به صورت 
میانگین 40 هزار دانشجو هر سال پذیرش 
داشته باشیم باز هم با توجه به خروج نیرو 
افزایش دانش آموز و آینده کش��ور کمبود 
معلم داریم و پس از جبران نیز می توانیم 

از کمیت به س��مت کیفیت حرکت کنیم. 
وی قشر معلمان را کم خطاترین افراد در 
دستگاه ها برشمرد و اظهار کرد: پاک ترین 
مراک��ز نی��ز مراکز تربیت معل��م در میان 
سایر دس��تگاه ها هستند. رییس دانشگاه 
فرهنگی��ان ب��ا بیان اینکه دانش��جومعلم 
ش��هروند 4 س��اله دانش��گاه است، اظهار 
کرد: بهترین معلمان، معلمانی هستند که 
در دانش��گاه فرهنگیان تربیت می شوند و 
بهترین اس��تادان کسانی هستند که معلم 
بودن��د و دکت��ری گرفتن��د زیرا تدریس و 
کارورزی را در کنار هم رقم می زنند. وی 
انتظ��ار صرف، عدم آگاهی و آموزش را از 
مس��ائل تأثیر گذار بر انضباط دانست و بر 
لزوم قانون خوانی، اطالع رسانی، استفاده 
از ابزار و حضور مسئوالن در خوابگاه ها و 
برگزاری نشس��ت ها و استفاده از تجارب 

سایر دانشگاه ها تاکید کرد. 
دکتر خنیفر ضمن اش��اره بر فرمایش��ات 

رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( مبنی 
ب��ر اهمیت تحصیل، تهذیب  و ورزش در 
دانش��جو معلمان، گفت: اگر تربیت بدنی 
در مراک��ز ب��ه نحو شایس��ته اتفاق بیافتد 
آس��یب های انضباط��ی کاه��ش می یابد 
همچنین موجب کاهش کرختی، افزایش 
یادگیری، سالمت جسم و روان، احساس 
مثب��ت و اعتم��اد به نفس خواهد بود. وی 
ب��ا تاکید بر تقویت تربیت بدنی در مراکز، 
افزود: کاری کنید در هر گوش��ه از مراکز 
امکان ورزش کردن وجود داش��ته باش��د، 

که نیاز به خالقیت دارد.
 ریی��س دانش��گاه فرهنگی��ان در ادامه بر 
لزوم دستگیری از دانشجومعلمان، داشتن 
س��عه ص��در، رفاق��ت و اغماض در برخی 
امور، تصحیح خطاها، اشاره و اظهار کرد: 
بای��د دانش��جو معلمان را به ارزش��مندی 
نزدیک کنیم، حفظ حریم، حرمت و حرم 
انان بسیار مهم است. وی در پایان خاطر 
نش��ان کرد: هرچه مهارت، تربیت بدنی و 
ارتباط با دانشجویان تقویت شود، شورای 
انضباطی بیکار شده و می توانند به آموزش 

بپردازند.

دکتر علی نژاد معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان 
در افتتاحیه دوره بالندگی معاونت دانش��جویی که 
با حضور دبیران ش��ورای انضباطی و کارشناس��ان 
تربیت بدنی در اس��تان قم برگزار ش��د، تندرس��تی 
و امنی��ت را دو ش��رط مهم و ض��روری برای ارتقاء 
و پیش��رفت هر جامعه دانس��ت و گفت: این امر در 
آموزه های دینی همواره مورد تاکید بوده است و در 
دانش��گاه فرهنگیان نیز به موجب حضور نخبگان 
جامعه در این محیط و رس��الت خطیر آن در تولید 
علم و پرورش معلمان شایسته و فرهیخته، برقراری 

امنیت و جو سرش��ار از آرامش و اعتماد از اهمیت 
مضاعفی برخوردار است.

وی در ادام��ه ب��ا تاکی��د بر جایگاه رفیع دانش��گاه و 
اهمیت حفظ سالمت این محیط و تأمین حقوق و 
کرامت دانشجویان، خاطر نشان کرد: انتظار می رود 
با رعایت مقررات و پرهیز از تخلفات در حفظ محیط 

سالم دانشگاه کوشا باشیم.
مع��اون دانش��جویی دانش��گاه ب��ا تاکی��د بر نقش 
پیش��گیری و اهمی��ت تقوی��ِت پویای��ی و نش��اط 
دانش��جومعلمان در س��راهای دانشجویی، تصریح 

ک��رد: مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( همواره 
ام��ر ب��ه ورزش و امر به مع��روف تاکید دارند که در 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه برگزاری اولی��ن دوره بالندگی و 
مهارتی با کارشناس��ان تربیت بدنی دانش��گاه، از 
آموزش مهارتی و ورزش��ی برای اجرا در س��راهای 
دانشجویی و در زمان فراغت دانشجویان خبر داد. 
دکت��ر علی نژاد دبیران ش��ورای صنف��ی را بازوان 
قدرتمند مدیران دانشگاه دانست و بر لزوم بهسازی 

و تجهیز و ترمیم سراها تاکید کرد.

فعالیتدرتربیتمعلمیعنیترسیمنقشهآیندهکشور
رییس دانشگاه فرهنگیان در افتتاحیه دوره بالندگی معاونت دانشجویی:

تندرستیوامنیتدوشرطاصلیدرارتقاءوپیشرفت
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در افتتاحیه دوره بالندگی معاونت دانشجویی:

فعالیتدرتربیتمعلم
یعنیترسیمنقشهآیندهکشور

رییس دانشگاه فرهنگیان در افتتاحیه دوره بالندگی معاونت دانشجویی:

صفحه4

پازل زندگی شما قطعاتی دارد که کنار هم قرار 
گرفتن صحیح آن موجب نور افشانی می شود
دکتر احمدی مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان
در امور زنان خطاب به دبیران شورای صنفی

صفحه4
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دبیران شورای انضباطی بدوی پردیس ها،
کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی و دبیران شورای صنفی

حجت االس��الم و المس��لمین دادگر مسئول دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری )س��ازمان مرکزی( دانش��گاه فرهنگیان در 
نشست دبیران شوراهای انضباطی بدوی پردیس های دانشگاه 
فرهنگیان که به میزبانی دانش��گاه فرهنگیان قم برگزار ش��د؛ با 
اشاره به فرصت مغتنم حضور در جوار کریمه اهل بیت حضرت 
معصومه)س(، حضور در این نشست را زمانی برای بحث و گفتگو 
پیرامون دغدغه ها، ابهامات، مشکالت و موانع مسیر در راستای 
مهیا کردن ش��رایط و زمینه مناس��ب تر برای تحقق رسالت مهم 

تربیت معلم شایسته در دانشگاه فرهنگیان برشمرد.
وی ضمن بیان حدیثی از حضرت رسول)ص( در خصوص اهمیت 
خدمتگزاری به مومنان، گفت: با توجه به آموزه های دین اسالم، 
خدمت و خدمتگزاری بس��یار حائز اهمیت و فرصتی برای کمال 
انسان است، اگر انسان آن را درک کند می تواند به تعالی معنوی 

و کمال دست یابد.
حجت االس��الم و المس��لمین دادگر خدمتگزاری به جامعه تعلیم 
و تربیت را توفیقی در راستای خدمتگزاری به افراد مومن و گره 
گشایی از کار آنان برشمرد و بر اهمیت آماده کردن زمینه برای 
تربیت معلمان شایسته در دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد و افزود: 
هدف نهایی حیات انس��ان از منظر اس��المی و بانگاه به قرآن و 
آموزه های اهل بیت، به ثمر رسیدن جوهر اعالی حیات و ارتقاء 

حقیقت واقعی درون انسان است.
وی خدمت و گره گشایی ها را از مصادیق عبادت و برای به ثمر 

رسانیدن جوهر حیات انسانی در ابعادگوناگون عنوان کرد.
مس��ئول دفت��ر نه��اد نمایندگی مقام معظم رهبری با اش��اره به 
وسوسه های شیاطین جن و انس برای باز داشتن انسان از حرکت 
در مسیر اصلی و کمال، تصریح کرد: از شگرد های شیطان است 
که انسان ها را از اقدامات شایسته ای مانند جهاد، ایثار، مجاهدت، 
شهادت ، تالش های علمی سالم باز دارد و در این مسیر خدمت 
درس��ت به دانش��گاه فرهنگیان متناسب با مقصد اعالی دانشگاه 
و تحقق مطلوِب اهداف بلند تربیت معلم و عرصه تعلیم و تربیت، 

افراد را دچار غفلت، بی توجهی و انحراف فکری نمایند.
حجت االس��الم و المس��لمین دادگر با اش��اره به تربیت معلم به 
مثاب��ه مرب��ی و نقش چندگانه آنان، گفت: انتقال دانش به فراگیر 

یکی از کارکردهای معلمی است.
وی در ادامه بر اس��تفاده از ظرفیت های کمیته های فرهنگی و 
دانشجویی برای تحرک موثر فرهنگی و کسب مهارت در اوقات 

فراغت در سراهای دانشجویی تاکیدکرد.

مس��ئول دفت��ر نهاد با بیان اینک��ه در تربیت معلم  نباید به دنبال 
تربیت گلخانه ای بود ، تصریح کرد: معلم باید آزاد اندیش، پویا، 
بانشاط، فعال، امیدوار به آینده، مسئولیت پذیر و نظم پذیر باشد 

و زمینه های کنش های این چنینی برای او فراهم آید.
وی در ادامه نقش کمیته های انضباطی را در پیشگیری از وقوع 
تخلف و جرم، آس��یب شناس��ی و بررس��ی ریشه ها و ارائه راهکار 
مهم دانست. حجت االسالم و المسلمین دادگر بر ضرورت نگاه 
نظام واره به دانشگاه و فهم مشترک در خصوص فلسفه تاسیس 
دانش��گاه و کارکردهای آن و پرهیز از جزیره ای عمل کردن در 

معاونت های دانشگاه تأکید کرد.
وی ع��دم تدوی��ن و فه��م مش��ترک و عملیات��ی س��ازی نظام 
تربیت��ی- فرهنگ��ی در دانش��گاه را به عن��وان مهمترین خالء و 
برداش��ت و عمل س��لیقه ای در دانش��گاه عنوان و اظهار کرد: 
در ای��ن راس��تا اخی��را از ظرفیت ش��ورای علم��ی تعلیم و تربیت 
اسالمی  دانشگاه در حال استفاده برای این مهم هستیم و پس 
 از تدوین پیش نویس اولیه آن در اختیار گارگروه های تخصصی

 دیگر از دفاتر نهاد و نیز با ترکیب اس��تادان و دانش��جومعلمان 
و کارشناس��ان فرهنگی ب��ه منظ��ور تکمیل این نظام فرهنگی و 

تربیتی قرار می گیرد.

مس��ئول دفت��ر نه��اد نمایندگی مقام معظم رهب��ری در ادامه بر 
ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، ترویج فرهنگ مطالعه و 
کار علمی و فرهنگی در میان دانش��جومعلمان تاکید و بر ایجاد 
کتابخانه های س��یار در این راس��تا در سراهای دانشجویی اشاره 
کرد. وی در پایان نیز با آرزوی توفیق و سربلندی برای دلسوزانی 
ک��ه در ای��ن عرص��ه خدمت می کنند افزود:  تردیدی نکنید که با 
رش��د سالیانه سنجش کیفیت دانشگاه خرسندی امام عصر)عج( 

و رهبر معظم انقالب اسالمی را فراهم خواهید کرد.
وی افزود : اگر مردم احساس کنند این دانشگاه بهترین معلمان 
را برای فرزندان آنان تربیت کرده است قطعا خود مردم دانشگاه 
را بیش از مسئولین کشور مورد حمایت عملی قرار خواهند داد.

وی تقویت اس��تحکام های درونی آموزش و پرورش و دانش��گاه 
فرهنگیان را از الزامات پیش روندگی و پیش برندگی آموزش و 
پرورش برای نظام اس��المی دانس��ت و افزود: در صورت حصول 
این استحکام است که می توان معلم پروری به معنای واقعی  را 
تصور کنیم و امید داش��ته باش��یم در دانشگاه کارهای مهمی رقم 
بخورد. حجت االس��الم و المس��لمین دادگر با اشاره به  فرمایش 
رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( مبنی بر ضرورت پرداختن به 
آرایش درونی دانشگاه، آرایش درونی دانشگاه را زمینه استحکام 

درونی برشمرد و خاطر نشان کرد: با توجه فرسودگی روش ها و 
ساختمان ها و مسائل مرتبط با فضاهای آموزشی می توان گفت 
که خیلی به این آرایش درونی توجه نشده و نیاز به جهش ویژه 
ای دارد. وی با بیان اینکه افزایش کمیت پذیرش دانشجو و ارتقاء 
کیفیت باید  همزمان در نظر گرفته شود، گفت:  دانشجو در همان 
سال اول اگر شاهد جهش در کیفیت نباشد دچار سرخوردگی ها و 

ناراحتی می شود و آن را به گونه ای دیگر بروز می دهد.
مسئول دفتر نهاد، تربیت و آموزش معلمان )معلم پروری( و کشف 
و ترس��یم آینده را دو مورد از کارکردهای مصداقی در دانش��گاه 
فرهنگیان برشمرد و تصریح کرد: دانشگاه باید ضمن گذار سریع 
ازمسائل معمول در همه دانشگاه ها که حق طبیعی دانشجو نیز 
اس��ت، بای��د ب��ه عنوان قوه عاقله آم��وزش و پرورش عمل کند و 
در ح��وزه نظری��ه پ��ردازی در عرص��ه تعلیم و تربیت و علم نافع و 
مرجعیت علمی برای دستیابی به تعلیم و تربیت اسالمی، حرف 
برای گفتن داش��ته باش��د. وی با اش��اره عدم وفاق برخی پیروان 
امام)ره( و دغدغه داران عرصه تعلیم و تربیت که معتقد به آرمان 
و ارزش های انقالب هستند برای اتفاق نظر در یک مدل تربیت 
معلم اظهارکرد: هرچه سریعتر بایداختالف نظرها و سلیقه ها در 
زمینه تربیت معلم را کنار گذاش��ت و با توجه به  اهمیت تعلیم و 
تربیت و ضرورت وجود چنین دانش��گاهی با رس��الت ویژه تربیت 

معلم این عرصه را سامان داد.
حجت االسالم و المسلمین دادگر با بیان اینکه  نگرشی که بعد 
دانشی معلمی را مهم نمی داند خالف جهت گیری و نظر رهبر 
معظم انقالب است، تصریح کرد: رهبر معظم انقالب می فرمایند: 
معلم باید کارآمد و مایه علمی داش��ته باش��د و برخوردار  از دانش 
باش��د«. وی خاطر نش��ان کرد: مگر معلم بدون دانش و علم می 
تواند کارآمدی داشته باشد؛ کسب مهارت و دانش باید هر دو در 
فضای دینی و انقالبی دانش��گاه اتفاق بیفتد. مس��ئول دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان از 
پشتوانه قوی رهبر معظم انقالب برخوردار است،اظهار کرد: اگر 
همه عناصر و ارکان دانشگاه برای تحقق رشد و تعالی دانشگاه 
دست به دست هم ندهند، حمایت های رهبرمعظم انقالب را هدر 
داده اند. وی بر مش��ی و نگاه تربیتی دبیران ش��وراهای انضباطی 
بدوی تاکید و تصریح کرد: هدف کمیته انضباطی سالمت محیط 
دانش��گاه اس��ت نه مچ گیری، و حتی مش��ی تربیتی داشته باشند، 
کمیته های انضباطی باید با مس��ائل مواجهه ظریف، حس��اس، 

هوشمندانه و مبتنی بر اصالح داشته باشند.

آرایشدرونیدانشگاهزمینهایبرایاستحکامدرونیآنباشد
حجت االسالم و المسلمین دادگر در نشست دبیران شوراهای انضباطی بدوی پردیس ها مطرح کرد؛

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی، نشست تخصصی 
دوره بالندگی حرفه ای دبیران شورای انضباطی بدوی پردیس های 
دانشگاه فرهنگیان با حضور دکتر جاماسب نوزری، مدیرکل امور 

دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد.
دکتر نوزری با مهم دانستن سهم نیروی انسانی در باالبردن تولید 
و توس��عه کش��ورها، عنوان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته 
ب��ا وج��ود ع��دم برخورداری از منابع طبیعی و ... با تکیه بر نیروی 
انس��انی موجب��ات تحول خود را فراهم ک��رده اند چرا که نیروی 
انس��انی عوام��ل و مناب��ع را کنار هم ق��رار می دهد و تولید را باال 
می برد؛ هر چه قدر کش��وری ارزش افزوده انس��ان هایش بیشتر 

باشد تولیدش هم بیشتر خواهد بود. 
ل��ذا بای��د ب��ر نی��روی انس��انی س��رمایه گ��ذاری ک��رد؛ 
 تف��اوت بی��ن کش��ورهای پیش��رفته و س��ایر کش��ورها در
 نیروی انس��انی اس��ت. و این دو گروه حتی در آموزش نیز باهم 

متفاوت هستند.
مدیرکل امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان 
کرد: اگر بتوانیم نیروی انسانی کافی و توانا تربیت کنیم به طوری 

ک��ه بتوان��د این منابع خدادادی گس��ترده را به حرکت در آورد در 
نتیج��ه از وضعی��ت در حال توس��عه بودن خارج می ش��ویم؛ و از 
جمله حوزه هایی که در این تربیت نقش دارد آموزش و پرورش 
اس��ت که دانش آموزان را به دانش��گاه ها می فرس��تد و بعد از آن 

دانشگاه ها نیروی متخصص را تربیت می کنند.
وی در ادامه افزود: در ش��وراهای انضباطی دو کار را باید انجام 
دهیم یکی صیانت از ش��ان و جایگاه دانش��گاه )چه علمی و چه 
اجتماع��ی( و دیگ��ری حمای��ت و هدایت و تربیت اس��ت؛ مورد 
اول از خود دانش��گاه صیانت و حفاظت می ش��ود و مورد دوم به 
دانشجویان بر می گردد؛ به تربیت دانشجویان باید توجه داشت 
چرا که مطمئنا برخورد نامناسب با دانشجویی که قرار است 30 
سال معلم شود می تواند در تربیت نیروی انسانی که بعدها وارد 
این جامعه می ش��ود و قرار اس��ت منابع طبیعی را به حرکت در 

آورد تاثیرگذار است.
دکت��ر نوزری با اش��اره به ای��ن موضوع که در مواجهه با تخلفات 
دانش��جویان باید به ش��ان و جایگاه ایش��ان توجه داشت، عنوان 
کرد: دانش��جو در دانش��گاه فرهنگیان قرار اس��ت معلم شود و اگر 

در این مرحله برخورد مناس��بی با او نش��ود این خود در رویکرد و 
نوع رفتار او با دانش آموزان آینده او تاثیر گذار است. 

روش برخورد و رفتار با دانشجوی متخلف بسیار مهم تر از خود 
تخلف است. در دانشگاه فرهنگیان نگاه و نوع برخورد دبیر شورای 
انضباطی با دانش��جوی متخلف مهمتر از س��ایر دانشگاه ها است 

چرا که دانشجویان به جز دانشجو بودن معلم نیز هستند.

وی با مهم ش��مردن کار دبیران ش��ورای انضباطی عنوان کرد: 
اگر شان و جایگاه دانشگاه و وجه معلم بودن دانشجوی متخلف 
 زی��ر س��وال نم��ی رود، ب��ه س��متی برویم که حداق��ل تنبیهات
 را ب��رای او در نظ��ر بگیری��م؛ و بیش��تر به وج��ه تربیتی و هدایتی 
بپردازی��م و ت��الش کنی��م حرکت در چارچ��وب و موازین را به او 

بیاموزیم.
نوزری عنوان کرد: دبیران باید باحوصله ترین و باسوادترین افراد 
بوده و از اطالعات روان شناس��ی و مدیریتی برخوردار باش��ند. 
دارای شخصیتی سالم بوده و با دید مثبت و نیک به دانشجویان 

متخلف نگاه کنند. 
وی اف��زود: ب��ا توج��ه به اینک��ه نیاز آینده آم��وزش و پرورش از 
س��وی دانش��گاه فرهنگیان تامین می ش��ود کار ش��ما بس��یار 
س��نگین اس��ت. تربیت تعدادی از جوانان این کش��ور به ش��ما 
داده ش��ده اس��ت و قرار اس��ت این دانشجویان حدود 14 میلیون 
 دانش آموز را تربیت کنند از این رو مس��ئولیت ش��ما در دانش��گاه 
فرهنگیان مضاعف می شود و کار شما در مقایسه با دانشگاه های 

دیگر سخت تر است.

روشبرخوردورفتاربادانشجویمتخلف،بسیارمهمترازخودتخلفاست
مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در نشست تخصصی دبیران شورای انضباطی بدوی پردیس های دانشگاه فرهنگیان:

آقای حس��ن محمدپور سرپرس��ت مدیری��ت امور پردیس های 
اس��تان ق��م در آیی��ن افتتاحیه دوره بالندگ��ی حرفه ای معاونت 
دانش��جویی، ضم��ن قدردان��ی از حمایت و هم��کاری آموزش 
و پ��رورش اس��تان ق��م ب��ا دانش��گاه فرهنگیان، گف��ت: امروز 
ن��گاه ب��ه دانش��گاه فرهنگی��ان نگاه ب��ه دانش��گاهی مثبت و 

 تأثی��ر گذار اس��ت. وی ش��هر قم را ش��هری مذهب��ی با قدمت 
باال برشمرد.

دکت��ر محمدپور حضور ارزش��مند مقام معظ��م رهبری )مدظله 
العال��ی( در دانش��گاه فرهنگی��ان و عنایت مس��ئوالن کش��ور 
ب��ه ای��ن دانش��گاه را از عل��ل اقبال عموم��ی و پذیرش نخبگان 

 در دانش��گاه دانس��ت و تصری��ح ک��رد: ای��ن حض��ور گرانق��در
 یک پیام دارد و آن س��نگین تر ش��دن مس��ئولیِت مس��ئوالن در 

عرضه خدمات علمی، آموزشی و رفاهی است. 
وی در پای��ان خاط��ر نش��ان ک��رد: بر این باور باش��یم که باید در 

خدمت رسانی پیشرو بمانیم.

دانشگاهفرهنگیاندانشگاهیمثبتوتأثیرگذار
سرپرست مدیریت امور پردیس های استان قم
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دبیران شورای انضباطی بدوی پردیس ها،
کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی و دبیران شورای صنفی

کچوئی��ان، نقش معلم در فرایند اجتماعی ش��دن 
دانش آموزان با نیت تعالی فرهنگ کشور، تحقق 
اس��ناد باال دس��تی و رس��اندن کش��ور به مرز بلوغ 
و بالندگ��ی را مه��م و ض��روری خواند. به گزارش 
رواب��ط عمومی معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت، رضا کچوئیان در پنجمین دوره توان افزایی 
دبیران شورای صنفی پردیس های استانی دانشگاه 
فرهنگی��ان عصر امروز در محل مرکز آموزش��ی، 
رفاهی فرهنگیان اس��تان ق��م، از فرایند اجتماعی 
ش��دن فرد س��خن گفت و افزود: این فرایند ضمن 
آموزش ش��یوه های صحی��ح زندگی در جامعه، به 
فرد شخصیت داده و توانایی هایش را برای ایفای 
وظایف فردی به عنوان عضوی از جامعه توس��عه 
می بخشد. کچوئیان، خطاب به دانشجو معلمان، با 
متفاوت برش��مردن دیدگاه، نگرش و نوع فرهنگ 
خانواده ها نس��بت به شغل ش��ریف معلمی، اظهار 
داش��ت: ش��ما معلمان آینده نقش بسیار مهمی در 
فرایند اجتماعی شدن دانش آموزان این مرز و بوم 
عهده دار هس��تید. وی تصریح کرد: در این نقش 
عظیم نیت، تعالی فرهنگ کش��ور، تحقق اس��ناد 
باال دستی و رساندن کشور به مرز بلوغ و بالندگی 

بسی مهم است.
سرپرس��ت معاون��ت نظارت، ارزیاب��ی و تضمین 
کیفی��ت، نق��ش معلمان را در جمع اقش��ار جامعه 
مهم تر و اساسی تر خواند و گفت: آموزش و پرورش 
کش��ور بای��د مورد توجه خاص ق��رار گیرد. چرا که 
با حرکت صحیح و رو به رش��د آموزش و پرورش 
ش��اهد پیش��رفت و ترقی بیش از پیش امور کشور 

خواهیم بود.
عضو هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد: 
تالش ما براین اس��ت تا دانش��جو معلمان امروز 

ب��ا ش��ناخت کام��ل جامعه و ش��رایط حاکم بر آن، 
همچنی��ن درک صحیح فرصت ها و موقعیت های 
موج��ود ضم��ن ایفای نقش مطلوب خود در فرایند 
اجتماعی ش��دن، تبدیل به معلمانی ارزشمند برای 
فردای جامعه شوند. وی ادامه داد: با عالقمند بودن 
ب��ه حرفه و ش��غل معلم��ی، جایگاه رفیع آموزش و 

پ��رورش تثبی��ت و معلم آینده م��ا نیز، همان معلم 
گذش��ته و دوری خواهد بود که در جامعه، انس��انی 
قانع، فاضل، مورد احترام و با ارزش بود. این مقام 
مس��ئول، در ترس��یم دنی��ای پی��ش رو از ده مؤلفه 
به عنوان افق های نوید بخش انس��انی یاد کرد و 
افزود: دانش��ی ش��دن سازمان ها نویدبخش توزیع 

شایستگی های انسانی در سازمان است. کچوئیان، 
ایجاد تغییر در الگوهای ارتباطی و حرکت از اجبار به 
اقناع را یکی دیگر از مؤلفه های نوید بخش دنیای 
موجود معرفی و خاطر نشان کرد: جایگزینی نسل 
هوشمند، حرکت به سمت استقرار معنویت، ظهور 
اکوسیستم های جدید کسب و کار، تمایل فزاینده به 

تعادل کار و زندگی و معنا پیدا کردن گرایشات خیر 
فرهنگ��ی از دیگر عوامل تاثیرگذار در عالقمندی 
انس��ان به زندگی در عصر حاضر اس��ت. سرپرست 
معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 
فرهنگی��ان، س��نگ بنای تغیی��ر با تغییر نگرش به 
م��دل رهب��ری در س��ازمان را از دیگر عوامل نوید 
بخش دنیای امروز توصیف و اظهار داشت: امروز با 
عبور از واژه های مدیریت و فرماندهی،  رهبری در 
سازمان را به عنوان الگوی زندگی بهتر پذیرفته ایم. 
عضو هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان، با تاکید بر 
فهم نس��ل جوان از معنای اثربخشی تصریح کرد: 
جامعه امروز دیگر منتظر حرکت و تصمیم مدیران 
نیست، مهم ایفای نقش خود و اثربخش بودن خود 
به عنوان فردی مسئول و وظیفه شناس در راستای 

تحقق توسعه و بالندگی کشور است. 
کچوئیان، از فرصت های جدید یادگیری به عنوان 
آخرین مدل پارادایم های جدید و امیدوارکننده به 
آینده یاد کرد و افزود: با درک و ش��ناخت صحیح 
ای��ن فرصت ه��ا باید برابر با س��ند تحول بنیادین، 
نقش��ه اس��المی ش��دن دانشگاه و نقش��ه جامعه 
مهندس��ی آموزش عالی کش��ور حرکت و درصدد 
تربیت  انس��ان هایی مفید و شایس��ته برای نظام 
آموزشی و پرورشی کشور باشیم.  این مقام مسئول، 
اهمیت به پژوهش، رعایت نظم و انضباط و ادب، 
اهتمام به پاسخگویی، خودارزیابی، تمرین دوست 
داش��تن خود، خانواده، اس��اتید، دانشکده و مدیران 
را برای دانشجو معلمان مهم و ضروری دانست و 
تصریح کرد: دانش��جو معلمان باید از هر فرصتی 
برای یاددهی و یادگیری و توس��عه حرفه ای خود 
اس��تفاده و ضمن حس��اس بودن نسبت به مسائل 

پیرامون خود همواره مدافع کالم حق باشند.

بالندگیکشورباایفاینقشمعلمدرفراینداجتماعیشدندانشآموزانتحققمییابد
در نشست صمیمی دکتر کچوئیان سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با دبیران شورای صنفی پردیس های سراسر کشور:

دکتر نصر آبادی در نشست صمیمی با دبیران شورای 
صنفی سراس��ر کش��ور مطرح کرد: افزایش آگاهی 
دانش��جویان نس��بت به قوانین و اطالعات حقوقی و 
مس��ائل صنفی برای تبیین حقوق و مس��ؤولیت های 

ایشان ضروری می باشد.
وی خاطر نش��ان کرد: دانش��جومعلمان نیاز دارند تا 
قوانین و حقوق شهروندی واطالعات جامعی مطابق 
منش��ور حقوق��ی در خصوص حوزه ه��ای مختلف، 

مسئولیت ها و موضوعات مرتبط با آن بدانند.
وی خب��ر داد: ب��ه زودی ای��ن منش��ور در اداره کل 
حقوق��ی تدوی��ن خواه��د ش��د. وی در اهمیت نقش 
معلم��ی بی��ان کرد: اگر ما به فرض با کمبود مهندس 

ی��ا پزش��ک در جامع��ه روبرو ش��ویم از کش��ورهای 
مختل��ف به��ره می گیری��م اما اگ��ر روزی با فقدان 
معل��م کارام��د مواجه ش��ویم نمی توانیم معلمی را از 
 کشوری با فرهنگی متفاوت استفاده نماییم.  چرا که 
ب��ر اس��اس ض��رب المث��ل انگلیس��ی که»اش��تباه 
 پزش��ک در خاک فرو م��ی رود« می توان گفت: یک
 اش��تباه معلم در جامعه منتش��ر و در سراس��ر کش��ور 

گسترانده می شود.
دکتر نصر آبادی با بیان خاطره ای از دوران دانشجویی 
خود افزود: گاهی تا شرایط مهیا شود نیاز به فرصت 
اس��ت و خوابگاه دانش��جویی؛ بهترین فرصت برای 
تعامل و اس��تقالل دانش��جویان با آداب و رس��وم و 

 دیدگاه ه��ای متف��اوت در کن��ار یکدیگ��ر اس��ت تا 
دانش��جویان بتوانند خاطرات خوبی را با هم تجربه 

کنند. 
 وی اف��زود: محدودیت ه��ا و موض��وع کمبود بودجه 
مربوط به همه دانشگاه ها است اما بهتر است خودمان 

فضا را غیرقابل تحمل نکنیم.
 در ادامه دبیران اس��تان ها در خصوص مش��کالت 
پردیس ها، فضا و س��اختمان های پردیس ها، امالک 
حقوقی دانش��گاه، ساخت و س��از، تجهیز و بازسازی، 
س��اختمان های غیر اس��تاندارد و غیر مقاوم در برابر 
ح��وادث طبیع��ی، س��رانه غذایی مس��ائلی را مطرح 

کردند.

افزایشآگاهیدانشجویاننسبتبهقوانینواطالعاتحقوقیضروریاست
دکتر نصرآبادی مدیرکل حقوقی دانشگاه فرهنگیان در پنجمین دوره بالندگی دبیران شورای صنفی سراسر کشور عنوان کرد:

معاون پیش��گیری و حفاظت فیزیکی 
دفت��ر مرک��زی حراس��ت دانش��گاه 
فرهنگی��ان: احص��اء، دس��ته بندی 
مش��کالت و ارائ��ه راهکاره��ای نو و 
خالقان��ه از س��وی ش��ورای صنفی 
بهترین راهکار برای پیش��برد اهداف 

دانشگاه است. 
حی��دری در پنجمی��ن دوره بالندگ��ی 
دبی��ران ش��وراهای صنفی دانش��گاه 
فرهنگی��ان ضمن بح��ث و گفتگوی 
صمیمان��ه با دانش��جومعلمان، گفت: 
تحصی��ل، تهذی��ب و ورزش ک��ه از 
تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

اس��ت باید مورد توجه دانشجو معلمان 
باشد.

 وی تاکی��د ک��رد: ای��ن برهه از زندگی 
فرصتی اس��ت برای دانشجومعلمان. 
حی��دری در ادام��ه مناف��ع حض��ور در 
فعالیت های گروهی شورای صنفی را 
مواردی از جمله: افزایش مهارت های 
یادگیری، افزایش توانایی حل مس��ئله 
ب��ا کمک دیگ��ران، افزای��ش روحیه 
خودب��اوری، خ��ود تنظیم��ی، خ��ود 
ارزش��یابی و خ��ود راهب��ری، تقویت 
مهارت های اجتماع��ی، درک حقوق 
خود و دیگران، تقویت روحیه نوآوری 

و خالقیت برشمرد. 
وی افزود: تش��کیل ش��ورای صنفی 
خی��ر و برکت��ی اس��ت ک��ه موج��ب 
شکوفایی اس��تعدادها و توانایی های 
دانش��جومعلمان، ایجاد پل ارتباطی 
بین س��ایر دانش��جویان و مسئوالن 
دانش��گاه، همراه��ی و همگام��ی در 
حل مش��کالت با مسئوالن دانشگاه 
می ش��ود. وی بهتری��ن راهکار برای 
پیش��برد اهداف دانش��گاه به وس��یله 
شورای صنفی را احصاء و دسته بندی 
مشکالت و سپس ارائه راهکارهای نو 

و خالقانه در این خصوص دانست.

احصاء،دستهبندیمشکالتوارائهراهکارهاینووخالقانه
ازسویشورایصنفیبهترینراهکاربرایپیشبرداهدافدانشگاهاست

معاون پیشگیری و حفاظت فیزیکی دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان
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دبیران شورای انضباطی بدوی پردیس ها،
کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی و دبیران شورای صنفی

دکتر احمدی در دومین روز از پنجمین دوره بالندگی 
ش��ورای صنفی سراسر کشور ضمن خوشامدگویی 
ب��ه دانش��جومعلمان و تبریک والدت امام حس��ن 
عسکری)ع( تصریح کرد: شما دبیران شورای صنفی 
دو ب��ار در مع��رض انتخاب قرارگرفته اید، یک بار در 
مرکز و پردیس استانتان انتخاب شده اید و امروز هم از 

بین شورای صنفی سراسر کشور انتخاب شده اید. 
وی افزود: ش��ما در ای��ن انتخاب کارورزی می کنید 
برای مدیریت های کالن. دکتراحمدی ضمن تشکر 
از معاون دانشجویی و همکاران آن حوزه  و مدیریت 
اس��تانی قم تصریح کرد: من نه در جایگاه مش��اور 
امور زنان، بلکه به عنوان کسی که سال ها در حوزه 
آم��وزش و تربی��ت، زندگ��ی در خوابگاه و همچنین 
فعالیت و زندگی در مناطق محروم و مناطق جنگی 
و همچنین از منظر یک مادری که دلسوز فرزندانش 
است صحبت می کنم و افزود: زمانی که دانشجویان 
دور هم جمع می شوند از رخوت، مشکالت و مسائل 
مختل��ف صحب��ت می کنند اما چه بای��د کردکه در 
مع��رض آس��یب ها قرار نگیری��م؟ وی افزود: اولین 
نکت��ه ک��ه دانش��جویان نیازمند آن هس��تند تبیین 
مبانی نظری اس��ت. وی ادامه داد: دانش��جومعلمان 
در مع��رض بحران ه��ای مختلف قرار دارند از جمله 
بح��ران هوی��ت، اما آن چی��زی که آن ها را از رخوت 
نجات می دهد برپایی جلسات گفتگو و تمرین آداب 

گفتگو در محیط دانشگاه، خوابگاه و محل کار است. 
وی بیان کرد: برگزاری سیر مطالعاتی از سوی شما 
دبیران شورای صنفی با نفوذ و تأثیر کالم بیشتری 
برای س��ایر دانش��جومعلمان همراه است زیرا شما از 

طرف آن ها انتخاب شده اید. وی تاکید کرد: اگر کسی 
مبانی نظری نداش��ته باش��د در دوران س��ردرگمی و 
پوچی باقی می ماند. وی دومین موضوع مهم را که 
دانشجومعلمان باید به آن مسلط باشند مجهز شدن 

به س��الح عمل و مهارت آموزی دانس��ت. وی افزود: 
مهارت آموزی و همچنین مدیریت فضای مجازی 
سبب می شود شما احساس توانمند بودن کنید و این 
احساس خوبی است. دکتر احمدی وحدت و انسجام 

در امور محوله و فعالیت های گروهی را مهم دانست 
و افزود: با هر ایده ای که هستید وحدت خود را حفظ 
نمایید چرا که اگر خوب بنگریم همیشه وجوه مشترک 
بیش��تر از وجوه افتراقی اس��ت. وی تاکید کرد نگاه 
معطوف به قدرت و نگرانی از آینده بس��یار مخرب 
است. وی در سخنانش دانشجومعلمان را به نگاهی 
معطوف به خدمت توصیه کرد. مشاور رئیس دانشگاه 
فرهنگی��ان در ام��ور زنان تصریح کرد: کار جمعی و 
گروهی و برگزاری مس��ابقات جمعی نیاز به تمرین 
دارد. وی افزود: ش��ما باید س��عی کنید در فعالیت ها و 
امور محوله همکاری کرده و به نظرات، پیشنهادات 
و صحبت های دیگران گوش دهید. وی گوش دادن 
فعال را پس��نیده ش��مرد و بیان کرد: باال رفتن قدرت 
استماع موجب زیاد شدن قدرت می شود. وی در ادامه 
نگاه توحیدی داشتن به مسائل و برنامه ها را تاکید کرد 
و افزود: برگزاری آموزش قران، نهج البالغه و تفسیرو 
ترجمه آیات و درک آن ها  در دستور کار استان ها قرار 
بگیرد. وی در ادامه بیان کرد: خشنودی از توفیقات 
دیگران موجب انبساط روح می شود. وی افزود: باید 
خشنودی و موفقیت دیگران را جشن گرفت. وی بیان 
کرد: پازل زندگی شما قطعاتی دارد که در کنار هم قرار 
گرفتن صحیح قطعات موجب نور افشانی می شود. 
در ادامه جلسه دقایقی به پرسش و پاسخ دانشجویان 

درامور مربوط به بانوان اختصاص داده شد.

به گزارش معاونت دانش��جویی، کارگاه آموزش��ی 
اولی��ن دوره بالندگ��ی حرف��ه ای دبیران ش��ورای 
انضباطی بدوی پردیس های دانش��گاه فرهنگیان 
با حضور معصومه دخت رس��تم از شورای مرکزی 
کمیته انضباطی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
صب��ح ش��نبه  24/آذر/97 ب��ه میزبانی اس��تان قم 
برگ��زار ش��د. دخت رس��تم با بی��ان این مطلب که 
پاس��داری از جایگاه رفیع دانشگاه، کمک به سالم 
نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی، تأمین 
حق��وق عمومی دانش���گاهیان و ایجاد فضا برای 
ارتقای کس��ب مهارت فردی و اجتماعی از اهداف 

کلی شورای انضباطی است عنوان کرد: آیین نامه 
مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، شیوه نامه 
اجرایی و دس��تورالعمل انضباطی مبنای رسیدگی 
به پرونده های ارجاعی است. وی در ادامه با اشاره 
به نقش و وظایف دبیران شورای انضباطی عنوان 
کرد: انجام امور الزم جهت طرح موضوع در جلسات 
شوراهای انضباطی از قبیل تدوین مستندات، ابالغ 
و تفهی��م م��وارد تخلف، مصاحبه حضوری، حفظ و 
بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی 
به عهده دبیر ش��ورا است. نماینده شورای مرکزی 
کمیته انضباطی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

در ادامه افزود: ش��وراهای انضباطی همواره مانند 
یک نهاد حقوقی حکم صادر می کنند و با توجه به 
تبعات احکام صادره در آینده دانش��جویان، هنگام 
رس��یدگی به پرونده ها باید به جوان بودن ایش��ان 
و همچنی��ن ارتب��اط ن��وع تخلف و احکام صادره با 
ش��خصیت اجتماع��ی، اخالق��ی و ...آن ها، دقت و 
توج��ه نماین��د. دخت رس��تم با بیان این مطلب که 
ب��رای کاهش ای��ن تبعات می توان از رویکردهای 
تربیتی و تذکرآمیز اس��تفاده کرد، افزود: با ح�ل و 
فصل صحیح مسائل دانشجویان می توان موجبات 
ایجاد و حفظ جو صمیمی، تفاهم و اعتماد را فراهم 

آورد. وی در ادامه با اشاره به لزوم حفظ محرمانگی 
و حریم خصوصی دانش��جویان بیان کرد: هنگام 
رسیدگی به پرونده ها باید آبرو و حیثیت اجتماعی 

دانش���جو حفظ شود.
مراتب ش��وراهای انضباطی دانش��جویان، ترکیب 
اعضای ش��ورای بدوی انضباطی، حدود اختیارات 
و وظایف ش��ورای انضباطی دانش��گاه ها، تخلفات 
آموزش��ی، رون��د رس��یدگی به پرون��ده از زمان در 
یاف��ت گ��زارش از افراد حقیقی ی��ا حقوقی و فعال 
کردن ش��ورای حل اختالف دانش��جویی از جمله 

موضوعات مطرح شده در این کارگاه بود.

پازلزندگیشماقطعاتیداردکهکنارهمقرارگرفتنصحیحآنموجبنورافشانیمیشود

هنگامرسیدگیبهپروندههامیتوانازرویکردهایتربیتیوتذکرآمیزاستفادهکرد

دکتر احمدی مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور زنان خطاب به دبیران شورای صنفی:

خانم دخت رستم نماینده شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوزری در دوره بالندگی شوراهای صنفی با تاکید بر اینکه دانشگاه 
فرهنگیان از هر جهت حائز اهمیت است و ویژگی خاص خودش 
را دارد افزود: شما دانشجومعلمان قرار است 30 سال نیرو تربیت 
کنید و در کنار این وظیفه خطیر، نقش مهم دیگر شما، عضویت در 
شورای صنفی است. که می توانید بسیار نقش مهمی در دانشگاه 
ایفا کنید. وی در ادامه خطاب به دانش��جومعلمان عضو ش��ورای 

صنفی تصریح کرد: شما دانشجومعلمان بهترین بازوی نظارتی، 
حمایتی و پیشنهاد دهنده به معاونت دانشجویی دانشگاه هستید. 
وی با بیان اینکه ش��وراهای صنفی در دهه 70 ش��کل گرفته اند 
اف��زود: ش��وراهای صنفی در ام��ور رفاهی و صنفی دخالت دارند 
و تنها به عنوان عضو تش��کل و انجمن نیس��تند بلکه آنها گروه 
منتخب مجموعه اند و از طریق راهکارهای قانونی در جهت بهبود 

مسائل  یا جلوگیری از تخلف، حرکت می کنند. وی همچنین از 
جمله وظایف س��ازمان امور دانش��جویان را بررسی موارد خاص، 
شورای انضباطی، میهمانی و انتقال، لغو تعهد و تأیید مدارک برای 
ترجمه دانست و تصریح کرد: من به عنوان سفیر صادق پرسش ها 
و مطالبات ش��ما را به همکاران امور دانش��جویی در حوزه تربیت 

بدنی و سایر حوزه ها انتقال می دهم.

دانشجومعلمانبهترینبازوینظارتی،
حمایتیوپیشنهاددهندهبهمعاونتدانشجوییهستند

دکتر جاماسب نوزری مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم  در پنجمین دوره بالندگی دبیران شوراهای صنفی:

مدیرکل تربیت بدنی طی جلسه ای با حضور معاون 
دانش��جویی و مدی��رکل برنامه ری��زی، خدمات و 
رفاه دانش��جویی به بررس��ی مسائل و مشکالت و 
درخواس��ت های دانشجویان پرداخت. دکتر روحی 
موضوع تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان را دارای 
اهمیت اساسی دانست و گفت: جایگاه تربیت بدنی 
تعریف شده و افق آن ترسیم شده است، که انجمن 
ورزش خوابگاهی با توجه به اینکه دانشجومعلمان 
پتاس��یل های خوبی دارند ش��کل گرفته است. وی 
تصری��ح ک��رد: در تمامی کش��ورها از جمله چین و 
استرالیا اهمیت کار داوطلبانه در دوران دانشجویی 

حائز اهمیت و به نوعی دارای امتیاز است. وی افزود: 
ب��ه ط��وری که یک فارغ التحصیل در پایان دوران 
تحصیلی خود حداقل 120 س��اعت کار داوطلبانه 
دارد. دکت��ر روح��ی با بیان اهمی��ت کار داوطلبانه 
افزود: دبیران ش��ورای صنفی باید در حوزه ورزش 
همگانی و فعالیت های ورزش��ی داوطلبانه فعالیت 

کنند. 
وی با بیان اینکه در سیاست های سازمان بهداشت 
جهانی، مس��ئولیت س��المت عمومی و بهداشت و 
فرهنگ س��ازی  برعهده دانش��گاه اس��ت اظهار 
کرد: در این امر اعضای شورای صنفی نقش قابل 

توجه��ی خواهند داش��ت.  دکتر روحی تاکید کرد: 
ورزش همگانی با هدف نش��اط بخشی، همکاری 

و ایجاد محیط س��رزنده ش��کل گرفته اس��ت و در 
دوره ه��ای بالندگ��ی کارشناس��ان تربیت بدنی به 
این موضوع پرداخته ش��د که در فضای س��راهای 
دانش��جویی چه ورزش هایی قابل انجام اس��ت  و 

چگونه می توان از اوقات فراغت بهره جست.
وی بی��ان ک��رد: باتوج��ه ب��ه اینک��ه س��ؤال اکثر 
دانشجومعلمان این است که چرا برخی از ورزش ها 
در المپباد ورزش��ی اعالم نمی ش��ود این اس��ت که 
تعداد افرادی که در آن رش��ته ثبت نام می کنند به 

حدنصاب نمی رسد.
 وی در خصوص تفاهم نامه اداره کل تربیت بدنی 

با فدراس��یون ورزش همگانی و اس��تفاده از اساتید 
و مدرس��ین آن ه��ا و تفاه��م نامه با  وزارت ورزش 
و س��ایرنهادها و س��ازمان ها اش��اره کرد: استان ها 
باید از این پتانس��یل ها اس��تفاده کرده و در جذب 
امکان��ات و درآمدزای��ی و صرفه جویی در هزینه ها 

گامی مؤثر بردارند.
در پایان، دقایقی به پرس��ش و پاس��خ در خصوص 
س��الن های ورزشی، درآمدزایی از فضاها، امکانات 
ورزش��ی و استخردانش��گاه، همکاری های برون 
س��ازمانی، برگزاری المپیادهای ورزش��ی، انجمن 

ورزش خوابگاهی اختصاص داده شد.

اهمیتکارداوطلبانهدردوراندانشجوییحائزاهمیتاست
دکتر روحی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان در نشست صمیمی  با دبیران شورای صنفی دانشجومعلمان سراسر کشور
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دبیران شورای انضباطی بدوی پردیس ها،
کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی و دبیران شورای صنفی

مدیرکل برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی 
در پنجمین دوره بالندگی دبیران شورای صنفی سراسر کشور عنوان کرد

مسئولبودنوپاسخگوبودندومؤلفهمهم
درانجامفعالیتهاازسویشوراهایصنفی

مدیرکل برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانش��جویی  در نشس��ت 
صمیم��ی ب��ا دبیران ش��ورای صنفی در دومی��ن روز از پنجمین 
دوره بالندگی دبیران ش��ورای صنفی سراس��ر کشور عنوان کرد: 
مس��ئول بودن و پاس��خگو بودن در امور محوله دو مؤلفه مهم در 
انجام فعالیت ها از سوی شوراهای صنفی است. آقاخانی با بیان 
اینکه امید اس��ت این نوع جلس��ات و نشس��ت ها با هدف رضای 
خداوند و بهره مندی هر چه بیش��تر دانش��جومعلمان باشد افزود: 
همواره سعی بر حضورفعال، همکاری و مشارکت دبیران شورای 
صنفی در برنامه ها و بازدیدها بوده اس��ت و در این خصوص اگر 
مطالبه گ��ری وج��ود دارد بای��د در چارچوب مناس��ب و به دور از 
جدل و هیاهو مطرح ش��ود. وی افزود: حوزه معاونت دانش��جویی 
و همکاران اداره کل دانش��جویی در این نشس��ت گرد هم آمده اند تا مش��کالت و مس��ائل مطرح و به ش��یوه صحیح حل 
ش��ود و اگر این چنین نباش��د یعنی مس��یر را اش��تباه آمده ایم.  وی اظهار کرد:  اولین مرحله در این جلس��ات و گفتگوها 
طرح مسئله است اما مرحله مهمتر، ارائه راه حل عملی و کاربردی می باشد که بدون در نظر گرفتن آن، این انتقادها 
و طرح مس��ائل به جایی نمی رس��د. وی در توضیح اینکه مس��ئول بودن و پاس��خگو بودن در امور محوله دو مؤلفه مهم 
در انجام فعالیت ها از س��وی ش��وراهای صنفی می باش��د افزود: اگر ش��ما تصمیم گرفته اید به عنوان سرپرس��ت یار به 
همکاران استان و دانشجومعلمان کمک کنید باید تمام جوانب را در نظر بگیرید و دانشجویی که تنها مسئولیت کاری 
را برعهده می گیرد ولی پاسخگوی آن نیست فایده ای ندارد. آقای آقا خانی با بیان اینکه ما دانشجومحور هستیم اما 
دانشجوس��االر نیس��تیم افزود: جامعه به معلم نس��بت به هر قش��ر دیگری، اعتماد دارد و این نشان دهنده کارکرد مثبت 
تربیت معلم است. وی تصریح کرد: کار تربیتی همیشه باقی می ماند ولی تربیت نباید گلخانه ای باشد بلکه باید یک 
تربیت واقعی باش��د. وی با بیان این موضوع که در دانش��گاه فرهنگیان برای انتخاب سرپرس��ت س��راها فیلترهایی از 
جمله، مصاحبه، مدل شایس��تگی و دوره های بالندگی و متناس��ب با آن، ش��رح وظایف  وجود دارد افزود: این موضوع 
نش��ان از اهمیت نقش سرپرس��تان س��راهای دانش��جویی در تربیت دانش��جومعلمان دارد. وی با طرح این پرسش که 
انتظار جامعه از ش��ما دانش��جومعلمان و س��پس دانش آموختگان چیس��ت تصریح کرد: در وهله اول وجود خصایص و 
شایس��تگی مرتبط با ش��غلتان مدنظر جامعه اس��ت و این، نیاز به افزایش س��طح آگاهی و دانش افزایی ش��ما دارد. آقای 
آقا خانی با بیان جمله معروف شهید رجایی »که معلمی شغل نیست بلکه هنر است« تاکید کرد: معلمی عشق است 

و عشق درونی به معلمی، اولین درسی است که هر معلم باید بداند.

دکتر میترا روحی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان
در کارگاه آموزشی چهارمین دوره بالندگی حرفه ای کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی:

مسئولیتآموزشوفرهنگسازی
درورزشوسالمتعمومیبهعهدهنهادهایآموزشیاست

کارگاه آموزشی نقش دانشگاه در توسعه سالمتی از طریق فعالیت های ورزشی توسط دکتر 
روحی مدیرکل تربیت بدنی دانش��گاه، تش��کیل گردید. در ابتدای این کارگاه ضمن اش��اره به 
عدم فعالیت جسمانی بعنوان چهارمین ریسک فاکتور از عوامل مرگ و میر در جهان و مرگ 
1/6  میلیون نفر در سال بدلیل فقر حرکتی به اهمیت نقش فعالیت های ورزشی در جلوگیری 
از این مش��کل جهانی اش��اره نمودند. ایش��ان اظهار داش��تند با توجه به آمار ارائه شده میانگین 
جهانی 5-4 س��اعت اوقات فراغت روزانه افراد گزارش ش��ده اس��ت. کشورهای مختلف تمام 
تالش خود را به انجام فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت که منجر به کاهش هزینه های 
پزشکی گشته، معطوف داشته اند و متاسفانه در ایران سهم ورزش در اوقات فراغت بسیار ناچیز 
می باشد.  وی اظهار داشت با توجه به اینکه مسئولیت آموزش و فرهنگ سازی در ورزش و 
سالمت عمومی به عهده نهادهای آموزشی می باشد بنابراین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
که معلمین آینده ما هستند بایستی از دو جهت در زمینه فعالیت های ورزشی تقویت شوند یکی 
برای سالمتی و نشاط و شادابی خودشان در طول تحصیل و دوم فرهنگ سازی در ورزش از طریق آموزش و توجه به انجام فعالیت های ورزشی 
دانش آموزان در مدرسه می باشد. دکتر روحی در این کارگاه به فعالیتهای جنبش ورزش همگانی در عرصه جهانی اشاره کرد و در این رابطه به نقش 
وجودی سالمت انسان اشاره نمود. وی انسان را موجودی چند بعدی ذکر کرد و به اهمیت پرورش ابعاد مختلف جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعیو 
معنوی اشاره نمود. وی برتغییر شیوه زندگی دانشجویان به ویژه در خوابگاه ها تاکید نموده و در این رابطه بر تولید بروشورها ، فیلم های آموزشی، 

فعالیت های ورزشی اشاره نمود و بیان کرد  با این روش ها می توان به افزایش کیفیت زندگی دانشجویان کمک نمود. 
این مقام مسئول در راستای اهداف ذکر شده برگزاری جشنواره های ورزشی دانشجویی در دو مرحله استانی و کشوری را اعالم نمود و از همکاران 
حوزه دانشجویی خواست در روند اطالع  رسانی این جشنواره ها کمک نمایند تا از این طریق ضمن مشارکت دانشجویان محیطی با نشاط را برای آنان 
فراهم نماییم. در ادامه این کارگاه دکتر روحی به انجمن های ورزش خوابگاهی و اهمیت تشکیل شورای انجمن های ورزش خوابگاهی استان به منظور 
هماهنگ نمودن فعالیت های ورزشی دانشجو معلمان در پردیس ها و مراکز آموزشی پرداخت. وی استفاده از دانشجویان به عنوان داوطلبین در برنامه 
ریزی و اجرای فعالیت های ورزشی با همکاری کارشناسان تربیت بدنی و دانشجویی را عامل مهمی در ایجاد محیط شاد و پویا در سطح پردیس ها و 
خوابگاههای دانشجویی برشمرد و اعالم کرد در نظر داریم در آینده ای نزدیک گردهمایی نمایندگان انجمن های ورزشی و آموزش این دانشجویان 
در خصوص ورزش خوابگاهی و برنامه ریزی و فعال کردن رشته های ورزشی قهرمانی و همگانی در 98 پردیس و مرکز آموزشی را برگزار نماییم. 
مدیر کل تربیت بدنی در ادامه کارگاه به جهت برنامه ریزی فعالیت ها و نیاز به آمار و اطالعات از فضا ها و اماکن ورزشی به طراحی فرم های فضاهای 

ورزشی طراحی شده اشاره کرده و از همکاران خواست که این فرم ها را مطابق دستورالعمل داده شده در پورتال تربیت بدنی بارگذاری نمایند.

جلسهتخصصیکارشناسانتربیتبدنی 
نشست تخصصی تربیت بدنی با محوریت قرار دادن 
ش��عار دوره بالندگی حرفه ای معاونت دانشجویی 
»اخ��الق مداری، مس��ئولیت پذیری، مش��ارکت 
جویی و تعامل« روز شنبه 24 آذر ماه 1397 در سالن 
کنفرانس مرکز رفاهی فرهنگیان شهر مقدس قم 
و با حضور کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی 
دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور برگزار شد. در این 
نشست دکتر روحی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه 
فرهنگیان ضمن اش��اره به اه��داف برگزاری این 
دوره در خصوص محورهای تخصصی و اس��تفاده 
از نظرات کارشناسان برای برنامه ریزی های آتی 

به بیان مطالبی پرداختند. 
وی با اشاره به عملیاتی نمودن نظرات متخصصین 
تربی��ت بدن��ی بر اجماع نظر هم��کاران در تحقق 
اهداف عالی دانش��گاه در حوزه تربیت بدنی تاکید 
کرد. ایش��ان از تش��کیل کار گروه هایی در هشت 
محور: داوطلبین ورزش��ی، جش��نواره رس��انه ها و 
ایده های ورزش��ی، توس��عه و اس��تفاده از فضاها و 
اماکن ورزش��ی، مس��ابقات همگانی و بازی های 
بومی و محلی، فعالیت های فوق برنامه ورزش��ی 
و روابط عمومی و ارتباطات، بهداش��ت ورزش��ی و 
مس��ابقات ورزش��ی قهرمانی به منظور  استفاده از 
نظرات کارشناس��ان، خرد جمعی و طوفان مغزی 
ب��رای برنام��ه ریزی ه��ای حوزه تربی��ت بدنی در 
دانش��گاه فرهنگیان خبر داد. در پایان این جلس��ه 
مقرر شد نتایج بحث و گفتگوهای هر محور توسط 

سرگروه ها در نشست دوم ارائه گردد.

تربی�ت کارگروهه�ای پیش�نهادات
بدنی:

کارگروه بهداشت و ایمنی ورزشی
 اس��تفاده از فیلم ه��ای آموزش��ی جهت آموزش 

رعایت بهداشت ورزشی
 توجه به بهداشت اماکن و تجهیزات ورزشی

 تشکیل کمیته بهداشت ورزشی در انجمن های 
ورزش خوابگاهی

 تهیه دس��تورالعمل اس��تفاده از وس��ایل ورزشی 
موجود در پردیس ها و مراکز آموزش عالی

 تهیه دس��تور العمل پیش��گیری از آس��یب های 
ورزشی

کارگروه توس�عه اس�تفاده از فضاها و امکان 
ورزشی

 تغییر کاربری و اس��تفاده از فضاهای موجود در 
پردیس ها و تبدیل آن به فضاهای ورزشی
 توسعه و گسترش فضاهای روباز ورزشی

 تعامل با س��ایر نهادها و س��ازمان ها مانند ادارات 
 کل آم��وزش و پرورش و ش��هرداری ها به منظور 
اس��تفاده دانش��جو معلمان از س��الن ها و فضاهای 

ورزشی
 اختص��اص و ص��دور بیم��ه مس��ئولیت مدن��ی 
جه��ت پی��ش بینی و جلوگیری حوادث غیرمترقبه 

ورزشی
 اس��تفاده از خ�یری��ن ورزش ی���ار در توس��عه 

زیرساخت های ورزشی

کارگروه مسابقات ورزش قهرمانی
  افزای��ش بودج��ه ورزش قهرمانی جهت افزایش 

تعداد رشته های ورزشی
لحاظ نمودن تش��کیل جلسات ورزشی در ارزیابی 

عملکرد مدیران استانی
ارائه تسهیالت رفاهی به دانشجو معلمان ورزشکار 

حائز مقام در مسابقات استانی و کشوری
ع��دم تغیی��ر زم��ان برگزاری مس��ابقات به جهت 

برنامه ریزی و آماده سازی تیم ها

کارگروه فعالیت های فوق برنامه ورزشی
تدوین شیوه نامه فوق برنامه ورزشی پردیس ها و 

مراکز آموزش عالی

ساعت کار شناور مسئولین سالن های ورزشی
اب��الغ ش��یوه نام��ه مال��ی پرداخت ف��وق برنامه 

ورزشی
برگ��زاری کالس ه��ای داوری و مربیگ��ری و 

کارگاه های آموزشی – ورزشی

کارگروه روابط عمومی و ارتباطات
تهی��ه خبرنامه فعالیت های ورزش��ی پردیس ها و 

مراکز به شکل ماهنامه
تعامل با رس��انه های دیداری و ش��نیداری اس��تان 

جهت انعکاس اخبار ورزشی پردیس ها و مراکز
ورزش��ی هیات ه��ای  ب��ا  تعام��ل  و   ارتب��اط 
 اداره کل آم����وزش و پ�������رورش و ورزش

 و جوانان
حضور و نظارت مسئولین و شخصیت های استانی 
در فعالیت های ورزش��ی درون پردیس ها و مراکز 

آموزش عالی 

کارگروه جش�نواره های رسانه ها و ایده های 
ورزشی

نشر ایده ها و آثار سال های گذشته
انجام تبلیغات در سطح پردیس ها و مراکز

ایجاد نمایش��گاه از ایده ها و رس��انه های برتر در 
پردیس ها و مراکز آموزش عالی

به کارگیری اعضای انجمن های ورزشی سراهای 
دانشجویی

بررسی مشکالت پردیس ها و مراکز و ارائه راهکار 
به عنوان یکی از سر فصل های ایده پردازی

کارگروه مسابقات همگانی و بازی های بومی 
و محلی

انجام فعالیت های ورزش همگانی و بومی و محلی 
ب��ه عنوان یکی از ش��اخص های ارزیابی عملکرد 

مدیران استانی
برگ��زاری لی��گ بازی ه��ای بوم��ی و محل��ی در 
 پردیس ه��ا و مراک��ز آم��وزش عال��ی در ط��ول 

سال تحصیلی
ارتب��اط با هیات ورزش های همگانی و بازی های 

بومی و محلی استان ها
مش��ارکت کارکن��ان، مس��ئولین و مدرس��ین در 

برگزاری جشنواره های ورزشی
انعکاس خبر در رسانه های دیداری و شنیداری

کارگروه  داوطلبین ورزشی 
پیگی��ری تخصی��ص اعتب��ار کار دانش��جویی به 

دانشجو معلمان فعال در حوزه ورزش
لحاظ نمودن امتیاز فعالیت های داوطلبانه در حوزه 

ورزش در طرح اصلح
تهیه فرم پیش��ینه و عالیق ورزشی و فعالیت های 
داوطلبانه و مشخص کردن فعالیت های داوطلبانه 

هر دانشجو معلم
برگزاری دوره های آموزش��ی و نشس��ت هایی در 
خصوص نهضت داوطلبی و فواید آن برای دانشجو 

معلمان
زمینه س��ازی بلوغ و توس��عه س��رمایه اجتماعی 
دانش��جو معلمان از طریق مش��ارکت داوطلبانه در 

فعالیت های ورزشی

نقشتربیتبدنیدرایجادنشاطدرمحیطدانشگاه
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دبیران شورای انضباطی بدوی پردیس ها،
کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی و دبیران شورای صنفی

در ابتدای این کارگاه های آموزشی - ورزشی دکتر 
روح��ی مطالب��ی را در رابطه ب��ا اهمیت مهارتهای 
ف��ردی طناب زنی، لی��وان چینی و مکعب روبیک 
در غنی س��ازی اوقات فراغت دانش��جو معلمان در 
س��راهای دانش��جویی، قابلیت اجرای آنها در هر 
محیط��ی و ک��م هزین��ه بودن آنه��ا توضیحاتی را 
بیان نمودند.  به منظور اس��تفاده از الگوهای برتر 
و صحیح از مدرس��ان رس��می فدراس��یون ورزش 
همگانی خانم ها نیتا شفیعی،کوثر عسگری و آقای 
حمی��د رض��ا ابراهیم نژاد مدرس��ین انجمن طناب 
زنی و آقایان محمد محمدی، حس��ین عباس��ی و 
خانم ها کمند کوهس��تانی و زهرا حبیب مدرس��ین 
انجمن ه��ای مهارتهای فردی که دارای س��ابقه 
درخشان در عرصه ملی و بین المللی بودند، دعوت 

شده است.

  پس از آموزش هر کدام از هنرهای ورزشی شرکت 
کنن��دگان به اجرای مهارت پرداخته و اش��کاالت 
ایش��ان توس��ط مدرس و مربیان کارگاه برطرف 
می شد. طناب یکنفره، یک دست لیوان و مکعب 
روبیک و پکیج آموزش��ی برای ش��رکت کنندگان 
تهیه و  در اختیار ایشان قرار گرفت. ضمنا بروشور 
معرف��ی آم��وزش هر مهارت به همراه لینک دانلود 

در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. 
طناب زنی ���

طن��اب زن��ی یک فعالیت کامل بدنی اس��ت که بر 
تمام فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی اثرات 
مثبتی می گذارد. این ورزش از گذش��ته هاي دور 
بعنوان یک بازي و تفریح بین سنین مختلف رواج 
داش��ته اس��ت. این رشته ورزشی بسیار کم هزینه و 
قابل دسترس برای عموم می باشد، نیاز به فضا و 
امکانات زیادی ندارد و درتمام فصول س��ال قابل 
اجرا است. از نظر ایمنی کم خطر است ومی تواند 
به عنوان یک رقابت و تفریح س��الم مورد اس��تفاده 

قرار گیرد.
 این رش��ته جذاب و لذت بخش و مناس��ب دوران 
رش��د و س��نین کودکی می باشد. مهارت های این 
رش��ته ب��ه ص��ورت انفرادی ، دو نف��ره ، گروهی  و 

ب��ا اس��تفاده از یک ، دو ی��ا چند طناب کوتاه و بلند 
قابل اجرا است.  

طن��اب زن��ی با توج��ه به تنوع ترکیب��ات مهارتی 
نامح��دود ، ام��کان بروز ابتکار و خالقیت را فراهم 
س��اخته و ت��ا کن��ون بی��ش از   700 تکنیک بطور 
رس��می در این رش��ته ثبت گردیده اس��ت. امروزه 
اثرات و ارتباط این رشته با سایر رشته های ورزشی 
به اثبات رس��یده و ورزش��کاران رشته هاي دیگر و 
قهرمان��ان ب��زرگ در تمرینات آمادگي جس��ماني 
خود جهت چابکي واس��تقامت و هماهنگي عصب 
و عضله از این رش��ته اس��تفاده می کنند.  طناب 
زنی، یکی از مهارتهایی است که دانشجو معلمان 
برای پیش��گیری از آس��یب های بدنی می توانند از 
آن اس��تفاده کنن��د. طن��اب زدن یکی از موثرترین 
تمرینات قلبی عروقی اس��ت که مقاومت فیزیکی 
دانشجو معلمان را به میزان قابل توجهی افزایش 
می ده��د؛ یعن��ی دقیق��ًا همان خاصی��ت دویدن، 
دوچرخه س��واری و س��ایر ورزش های هوازی را 

برای افزایش ضربان قلب دارد.

تاثیرات طناب زنی بر بدن
تاثی��رات طن��اب زن��ی بر بعد جس��مانی، حرکتی و 

روانشناختی به شرح ذیل می باشد:
وسایل مورد نیاز برای طناب زنی :

کفش ورزشی سبک که کامال اندازه پاها بوده و کف 
آن ضمن داشتن ضخامت کافی، انعطاف پذیر بوده 

تا به پاها صدمه وارد نشود.  
لباس ورزشی مناسب که تبادل حرارت بدن با محیط 

بخوبی انجام شود. 
فضا و زمین مناسب:  طناب زنی در فضایی به ابعاد 
3 مت��ر مرب��ع و ارتفاع بیش از3  متر قابل اجراس��ت 
همچنین بهتر اس��ت زمین دارای کفپوش مناسبی 

باشد تا به پاها صدمه وارد نشود. 

طناب مناسب:  باید مطمئن باشید که طناب متناسب 
با قد ش��ما اس��ت. براي اندازه گیري طول طناب در 
حالي که دس��ته هاي طناب را باال نگه داش��ته اید با 
دو پا در وسط طناب بایستید، دسته هاي طناب باید 

تا زیر بغل شما باشد. 

توصیه های الزم قبل و بعد از طناب زنی  ���
رعایت موارد زیر در تمرینات و آموزش  طناب زنی  
موجب کاهش آس��یب های احتمالی در این ورزش 

می گردد.
قبل از شروع طناب زنی حداقل به مدت  10 دقیقه 
بدن خود را گرم کنید. از راه رفتن، حرکات نرمش��ی 
و دویدن آرام استفاده کنید تا ضربان قلب و حرارت 

بدن به تدریج باال رود.
مهارت های طناب زنی را به آرامی ش��روع نموده و 

به تدریج سرعت آن را افزایش دهید.
به هنگام طناب زنی ، باالتنه را راست نگه داشته و 

به جلو نگاه کنید.
به هنگام فرود روی سینه پا فرود آمده و زانو ها و مچ 

پاها را کمی خم کنید.
خیلي با عجله و بدون توقف طناب نزنید.  به نسبت 1 
به 3 طناب زدن را آغاز کنید.  اگر 1 دقیقه طناب زدید، 
3 دقیقه اس��تراحت کنید و کم کم این نس��بت را کم 

کنید. چرخش طناب از مچ دست صورت گیرد.
در پایان تمرین به مدت 10  دقیقه با حرکات مختلف 
از جمله دویدن آرام و نرمش های آرام بدن را س��رد 
نمایید تا ضربان قلب به آرامی پایین آمده و به حالت 

اولیه برگردد.
مکعب روبیک ���

مکعب روبیک یک پازل مکانیکی است که در سال 
1974 توسط یک مجسمه ساز و پروفسور معماری 
مجارس��تانی به نام ارنو روبیک ابداع ش��د. مکعب 
روبی��ک اس��تاندارد در ه��ر وجه ی��ک رنگ متمایز 
دارد و ه��دف بازی به��م ریختن رنگ های مکعب 
و کامل کردن رنگ مکعب می باش��د به طوری که 
تمامی وجه های مکعب یک رنگ باش��ند. مکعب 
روبیک دارای انواع و شکل های گوناگونی می باشد، 
از آنجای��ی ک��ه دارای آیتم های متفاوتی اس��ت هر 
آیتم می تواند مزیت های متفاوتی را برای دانش��جو 
معلمان به همراه داشته باشد. مزیت های این بازی 

فکری عبارتند از:
افزایش قدرت یادگیری

تقویت قدرت تجسم سه بعدی
درک انواع حرکت ها و چرخش ها در فضا

درک ترتی��ب انج��ام ح��رکات و نوع تغییراتی با هر 
حرکت ایجاد می شود
افزایش قدرت تمرکز

افزایش هماهنگی بین چشم و دست
استفاده ی همزمان از هر دو دست و داشتن کنترل 

بر روی حرکات تک تک انگشتان
بهبود قدرت تصمیم گیری سریع

تقویت قدرت پیش بینی )تش��خیص این که با زدن 
مجموعه ای از حرکات مکعب به چه صورتی تبدیل 

خواهد شد(
تشخیص موقعیت مهره حتی بدون دیدن آن

افزایش حافظه بلند مدت و کوتاه مدت
افزایش هوش منطقی و استدالل حرکات و کشف 

راه های جدید
استفاده همزمان از دو نیمکره مغز 

افزایش اعتماد به نفس 
لیوان چینی ���

لیوان چینی ورزش��ی اس��ت نوظهور که از چیدمان 
لیوان های مخصوص و جمع کردن آنها طبق یک 
دس��تورالعمل خاص صورت می گیرد.این بازی به 
واسطه سرعتی بودن آن از هیجان باالیی برخوردار 
اس��ت و به همین علت طرفداران زیادی را به خود 

اختصاص داده و روز به روز به طرفداران آن اضافه 
می شود. محدودیت در این بازی وجود ندارد. 

تمام��ی اف��راد در تمام��ی س��نین حت��ی ب��ا وجود 
ناتوانایی ه��ای جس��می و ذهنی ق��ادر به انجام این 
بازی هستند . راز موفقیت دراین بازی نیز یک چیز 
اس��ت و آن چیزی نیس��ت جز تمرین  . این ورزش 
به دانشجو معلمان  کمک می کند که مهارت خود 
را گسترش دهند و عملکرد هر دو سوی بدنشان را 
برابر کنند. با افزایش مهارت، دانش��جو معلم درصد 
بیشتری از سمت راست مغزش را که خانه هشیاری، 
تمرکز، خالقیت و ریتم است،را گسترش دهد. لیوان 
چینی کمک می کند که مغز را برای ورزش و سایر 
فعالی��ت های��ی که از هر دو دس��ت ب��رای انجام آن 
استفاده می شود تعلیم داده شود. برای مثال نواختن 
یک آلت موس��یقی یا اس��تفاده از کامپیوتر. ترتیب و 
الگو المان های لیوان چینی هستند که می توانند به 
خواندن و مهارت های ریاضی کمک کند.و س��پس 
ایش��ان به تبیین اهداف این س��ه ورزش و فواید آن 

پرداختند . که در ذیل به آنها اشاره شده است .

لیوان چینی به واس��طه اس��تفاده همزمان از هر دو 
دس��ت، بهتری��ن عملکرد را ب��رای افزایش تمرکز، 
هماهنگی عصب عضله، دس��ت و چش��م و استفاده 

همزمان از هر دو نیمکره مغز و بدن را دارد.
فواید لیوان چینی برای دانشجو معلمان 

اس��تفاده از ه��ر دو نی��م ک��ره مغ��ز و ب��دن به طور 
همزمان.

افزایش اعتماد به نفس 
افزایش و ایجاد روحیه کار گروهی 

تقوی��ت ق��وه حس��ی و حرکت��ی )موثردرکارک��رد 
لب،پیشانی( 

)بهبود قوه تجسم فضایی( 
هماهنگی دست و چشم

برگزاریکارگاهآموزشی– ورزشیمهارتهایفردی
با حضور مدرسان فدراسیون ورزش های همگانی:

دکتر محسن شهیدی در کارگاه پیشگیری از آسیب های ورزشی در چهارمین دوره بالندگی حرفه ای 
کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی: 

دانشجویاندانشگاهفرهنگیانامانتماهستند
دومین کارگاه آموزشی ،کارگاه پیشگیری از آسیب های ورزشی بود که توسط دکتر 
ش��هیدی عض��و هیئ��ت علمی دانش��گاه برگ��زار گردید. در ابتدای این جلس��ه دکتر 
ش��هیدی ضمن تعریف آس��یب ورزش��ی به تعاریف در این حوزه پرداخت و بیان کرد: 
دانش��جویان دانش��گاه فرهنگیان امانت ما هستند که برای سالمت جسمی آنان باید 
فکری کرد وی در ادامه به مدل پژوهش��ی پیش��گیری از آس��یب روانی وان میش��لن 
اش��اره نمود و گام های اجرایی این فرآیند را تش��ریح کرد.  ش��هیدی ضمن اش��اره به 
پیش��گیری از عوامل خطرس��از به مکانیس��م آس��یب ها اش��اره نمود . ش��هیدی عوامل خطرس��از را به دو صورت داخلی و خارجی 
عنوان کرد و در پایان این جلس��ه به جمع بندی آس��یب های ورزش��ی پرداخت و اظهار نمود حضور و لذت بردن دانش��جویان در 
محیط های ورزش��ی الزم و ضروری اس��ت که الزم اس��ت نکات پیش��گیری از جسمی را جدی بگیرند امروزه آسیب ها و ابزارهای 
بس��یاری برای بررس��ی جس��مانی دانش��جویان داریم که می توان برای تش��خیص دانش��جویان آس��یب دیده اس��تفاده نماییم و 
دانش��جویان در معرض آس��یب را شناس��ایی کنیم و از آس��یب جدی آنان جلوگیری نماییم پایان بخش این کارگاه پرس��ش و پاسخ 

متخصصین این حوزه و حاضران در دوره بالندگی بود.

دکتر ابوالفضل نصرآبادی مدیر کل حقوقی دانشگاه فرهنگیان درکارگاه آموزشی حقوق ورزشی در چهارمین 
دوره بالندگی حرفه ای کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی

بهکارگیریافرادفاقدصالحیت،خودیکبیاحتیاطیوبیمباالتیاست
س��ومین کارگاه آموزش��ی، کارگاه آموزش��ی حقوق ورزش��ی بود که توسط دکتر نصرآبادی 
مدیرکل حقوقی دانش��گاه و متخصص حقوق ورزش��ی برگزار گردید. وی در ابتدای این 
کارگاه ضمن اش��اره به تعریف و تاریخچه حقوق ورزش��ی به بیان مطالبی در حوزه حوادث 
ورزشی پرداخت.  وی اظهار داشت در سال 1352 قانون حوادث ورزشی در ایران راه اندازی 
ش��د و درس��ال 1361 این قانون با وظایف ش��رعی و قانون اساس��ی مقایسه و تدوین گردید.  
نصرآبادی در ادامه به نظریه های ورزشی اشاره کرد و در این رابطه مطالبی را عنوان نمود. 
در ادامه وی بیان کرد: ورزش��کاران می بایس��ت در پذیرش خطرات ورزش مورد عالقه خود آش��نا باش��ند و آن را بپذیرند. وی در ادامه به 
مس��ئولیت مدنی ورزش��کاران اش��اره کرد و حقوق ورزش��کاران داوران و مس��ئولین باش��گاه های ورزش��ی را یادآور شده و به مرور برخی از 
بندهای قانونی در حوزه حقوق ورزشی پرداخت. ایشان درباره صالحیت کارشناسان، مربیان، داوران ورزشی گفت به کارگیری افراد فاقد 
صالحیت، خود یک بی احتیاطی و بی مباالتی است که در صورت بروز حادثه مسئولین موظف به جبران خسارت و پیامدهای آن خواهند 
بود. نصرآبادی در پایان این کارگاه ضمن جمع بندی مطالب گفته ش��ده به دقت نظر در امر حقوق ورزش��ی اش��اره نمود. پرس��ش و پاس��خ 

پایان بخش این کارگاه بود.

دکتر علی نژاد معاون دانش��جویی دانش��گاه ضمن 
تش��کر و قدردان��ی از خانم دکت��ر روحی مدیرکل 
تربی��ت بدن��ی و همکاران ایش��ان در برنامه ریزی 
های��ی ک��ه باعث تحرک و نش��اطی در پردیس ها 
و مراک��ز آموزش��ی گردی��ده تش��کر و قدردان��ی 
نمودند. ایش��ان اظهار داشتند تالش همه ما برای 
دانش��جویان اس��ت که آنان ضمن تحصیل و به 
جهت دوری از خانواده، محیط دانشگاه و خوابگاه 

را خانه خود بدانند. 
ایج��اد محیط��ی ش��اد و لذت بخش در س��راهای 
دانش��جویی یکی از اهداف مهمی اس��ت که دنبال 

می کنیم که نقش تربیت بدنی در رس��یدن به این 
اهداف بس��یارمهم می باشد. معاون دانشجویی از 
کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی خواستند با 

تمام انرژی و استفاده از پتانسیلی که در دانشجویان 
وج��ود دارد نق��ش مهمی را جهت دوری از رخوت 
در محیط ه��ای دانش��گاهی و ب��ه ویژه خوابگاه ها 

ایفا نمایند. 
دکت��ر علی ن��ژاد برگزاری کارگاه های آموزش��ی 
آش��نایی با رش��ته های ورزشی طناب زنی ، مکعب 

روبی��ک و لی��وان چینی که با همکاری مدرس��ان 
فدراسیون ورزشهای همگانی  برای این دوره پیش 
بینی گردیده است را بهترین فرصت برای آشنایی 
و ش��ناخت رشته های ورزش��ی که قابلیت اجرای 
آن در س��راهای دانش��جویی می باشد را برشمرد و 
اظه��ار امی��دواری نمودند با هماهنگی های انجام 
شده با هیات های ورزش همگانی استانی بتوانیم 
در تمام��ی اس��تان ها از این ظرفیت برای آموزش 
دانش��جومعلمان اس��تفاده نماییم. در پایان مراسم 
دکتر علی نژاد به شرکت کنندگان در دوره بالندگی 

لوح تقدیر اهدا نمودند.

دکترعلینژادمعاوندانشجوییدانشگاهفرهنگیاندراختتامیهچهارمیندورهبالندگیکارشناسانومتخصصینتربیتبدنی
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دبیران شورای انضباطی بدوی پردیس ها،
کارشناسان و متخصصین تربیت بدنی و دبیران شورای صنفی

جمعبندیدیدگاههایکمیسیونسرایدانشجویی
کمیسیون سرای دانشجویی دیدگاه های خود را در جهت 
بهبود فضای آموزش�ی دانش�گاه فرهنگیان به ش�رح ذیل 

ارائه نمود:
1. ب��ا توج��ه به تاکید حض��رت عالی بر هزینه تمام بودجه تملک 
در سراهای دانشجویی و با توجه به بند 18 مصوبه هیات امنا در 
تاریخ 91/1/24، ده درصد از کسر حقوق دانشجویان به خدمات 
خواب��گاه تعل��ق می گیرد پس الزم اس��ت که تم��ام این مبلغ به 

سراهای دانشجویی اختصاص پیدا کند.
2. فرس��ودگی س��اختمان های واحدهای دانشگاه فرهنگیان هر 
لحظه س��المتی و جان اس��اتید و کارکنان و دانش��جویان عزیز را 
تهدید می کند. الزم اس��ت مقاوم س��ازی و ایمن س��ازی بناها در 

دستور کار قرار گیرد.
3. کمبود فضاهای س��رای دانش��جویی و اس��تاندارد نبودن آنها 
متناسب با تعداد دانشجویان با توجه به افزایش پذیرش دانشگاه 
در دو س��ال گذش��ته و جذب حدود 25 هزار دانش��جو معلم باعث 
کمبود امکانات رفاهی ش��ده به طور مثال تراکم دانش��جویی در 
بعضی خوابگاه ها به 14 الی 16 نفر در یک اتاق می رسد. پیشنهاد 
ما در این راستا تجمیع پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان به 

صورت یک مجتمع آموزشی واحد می باشد.
4. جلس��ات کمیته فرهنگی تربیتی و جلس��ات شورای اسکان در 
بعضی پردیس ها و مراکز تشکیل نمی گردد و در صورت تشکیل 
از دبیران شورای صنفی به عنوان عضو دارای حق رأی دعوت به 
عمل نمی آید. از شما خواهش می کنیم که جایگاه شورای صنفی 

در بین مسئوالن دانشگاه تبیین و تثبیت گردد.
5. با توجه به افزایش تعداد دانشجویان جدید الورود و عدم صدور 
احکام اس��تخدامی آن ها و از آنجایی که منبع تأمین هزینه های 
رفاهی تنها از حقوق خود آن ها می باشد خواهشمند است جهت 

تأمین منابع مالی دانشگاه در این مدت تدابیری اندیشیده شود.
6. کمبود نیروهای انسانی در بخش های مختلف اجرایی و خدماتی 
مش��کالتی را برای واحدهای دانش��گاه فرهنگیان بوجود آورده 
است. به طور مثال کمبود سرپرستان شبانه روزی موجب می شود 

ساعتی در خوابگاه بدون حضور سرپرست سپری شود. همچنین 
عدم وجود باغبان در پردیس ها و مراکز باعث زوال فضای س��بز 

می شود که تأثیر مستقیم در روحیه دانشجویان دارد.
7. وجود ملزومات ایمنی مانند سنس��ور حس��اس به دود، کپسول 

آت��ش نش��انی و جعبه کمک ه��ای اولیه ی مجهز در س��راهای 
دانش��جویی الزامی اس��ت. همچنین آموزش های مورد نیاز در 
خصوص اس��تفاده از این ابزارها توس��ط سرپرستان شبانه روزی، 

سرپرست یاران و همچین دانشجویان ضروری است.
8. نیاز به اینترنت پرس��رعت در تمامی س��راهای دانش��جویی 
واحده��ای دانش��گاه فرهنگی��ان وج��ود دارد و امکانات موجود 

جوابگوی نیاز دانشجومعلمان در این امر نیست.
9. ضمن عرض تش��کر از جناب دکتر خنیفر و س��رکار خانم دکتر 
علینژاد بابت پیگیری و تثبیت مس��ئله کس��ر 25 درصد از حقوق 
دانش��جویان ترددی، به جهت ایجاد وحدت رویه در این مس��ئله 
بین کلیه استان ها، ابالغ مصوبه ی هیات امنا به مراجع ذی ربط 

در دستور کار قرار گیرد.
10. مسئله مهم دیگر تفاوت عملکرد دانشگاه تربیت دبیر رجایی 
و دانشگاه فرهنگیان در کسر از حقوق دانشجویان است. هر دو 
دانش��گاه وظیفه خطیر تربیت نیروی متخصص در بدنه آموزش 
و پ��رورش را دارا می باش��د و ب��ا توجه ب��ه ماده 6 قانون متعهدین 

خدمت حقوق دریافت می نمایند. 
اما بنابر تبصره این ماده کس��ر از حقوق تنها برای دانش��جویان 
دانشگاه فرهنگیان اعمال می شود. در توجیه چنین امری تفاوت 

در نوع دانشجویان مورد تاکید قرار می گیرد.
 این در حالی اس��ت که هر دو دانش��گاه امروز دارای دانش��جویان 
متعه��د خدمت کارشناس��ی دانش��جویانی که از ب��دو ورود تعهد 
نخوردن��د هس��تند. همچنی��ن دانش��جویان اس��تخدام نش��ده 
مهارت آموزان ماده 28 و دانش��جویان کارشناس��ی ناپیوس��ته 
 در دانش��گاه فرهنگی��ان. از حضرتعال��ی درخواس��ت می کنی��م 
به جهت ایجاد وحدت رویه بین دو دانش��گاه پیگیری های الزم 

صورت گیرد.

راهکارهاییجهتبهبودتغذیهدانشجویان
کمیس�یون تغذیه با هدف صیانت از س�المت دانشجویان 
و ارتقاء آن جمع بندی نظرات خود را به ش�رح ذیل اعالم 

کرد:
1. طب��ق بن��د 18 مصوب��ه اولین جلس��ه هیات امنای دانش��گاه 
فرهنگیان در 24 تیرماه 1391 تفکیک کس��ر از حقوق 35% به 
خدمات تغذیه و 10% به امور خوابگاهی اختصاص یافته اس��ت، 
این در حالی اس��ت که محاس��به بودجه غذایی که به هر پردیس 
داده می ش��ود، ظاهراً مبلغی به مراتب کمتر از 35% حقوق آن ها 

تعلق می گیرد و موجب کاهش کیفیت غذا می گردد.
2. عدم رعایت بهداشت آشپزخانه و همچنین متخصص نبودن 
نیروهای ش��اغل در آن و عدم رعایت اس��تاندارد نیروی انس��انی 
در این بخش که به طور مس��تقیم تأثیری منفی بر روی کیفیت 
طبخ غذا دارد. انتظار آن اس��ت مطابق اس��تانداردهای معمول و 
ضوابط صندوق رفاه دانشجویی، نیروهای آشپزخانه ازنظر حداقل 

شایستگی ها و صالحیت های حرفه ای تضمین گردند.
3. طب��ق آخری��ن الگ��وی مصرفی اقالم غذایی که در دو س��ال 

گذش��ته از سوی سازمان مرکزی داده شده، استانداردهایی نظیر 
لحاظ دو واحد میوه، دو واحد لبنیات و همچنین سه واحد سبزی 
اع��الم گردی��ده ک��ه در اکثر پردیس ها و مراکز اجرا نمی ش��ود و 
مهم تری��ن دلی��ل آن ع��دم اختصاص تمام 35% کس��ر از حقوق 
و عدم وجود یارانه غذایی به این بخش اس��ت. همچنین وجود 
نظارت دقیق تر از سوی سازمان مرکزی بر اجزای الگوی اقالم 

غذایی پردیس ها الزم می نماید.
4. ع��دم وج��ود محل��ی ب��رای طبخ و گرم کردن غ��ذا در برخی 
پردیس ها و مراکز به علت فرسودگی مکان سراهای دانشجویی، و 
همچنین نبود مکانی به عنوان آبدارخانه، برای شست وشو و... .

5. فقدان کارشناس��ان )رابطان( بهداش��ت و تغذیه در بسیاری از 
پردیس ها و مراکز به دلیل نبود تناسب نیروی انسانی با جمعیت 

دانشجویی موجب افت کیفیت و نظارت در این حوزه شده است. 
6. با مقایسه ساده از هزینه های غذایی دانشگاه فرهنگیان با سایر 
دانش��گاه ها پیگیری مجدانه تخصیص یارانه غذایی به دانش��جو 
معلم��ان دانش��گاه فرهنگیان ض��روری می نماید. قیمت غذای 
دانش��جویی دانش��گاه های دولتی )دوره روزانه(، برای صبحانه 
تک نرخ 700 تومان، برای ناهار و ش��ام، س��ه نرخ 860، 1250 و 
1400 تومان برای ناهار و ش��ام به ترتیب کم هزینه، متوس��ط و 

پرهزینه در دانشگاه های دولتی برقرار است. 
با فرض مصرف هر سه وعده 30 روزه غذایی با نرخ پرهزینه 1400 
تومانی س��ال تحصیلی جاری توس��ط دانشجویان دانشگاه های 
دولتی، هزینه غذایی ایشان ماهانه 110000 تومان خواهد بود.

 حال آنکه هزینه غذایی دانشجو معلمان پرداخت می کنند: %35 
حکم دانش��جویان اس��ت که مطابق حکم س��ال 1396 دانشجو 
معلم��ان ب��ه می��زان 678000 توم��ان، 237300 تومان خواهد 
ب��ود ک��ه بیش از دو برابر هزینه غذایی دانش��جویان دوره روزانه 

دانشگاه های دولتی است.

پیشنهادهاییبرایبهروهوریبهینهازاوقاتفراغت
کمیسیون اوقات فراغت دیدگاه های خود را به شرح ذیل 

دسته بندی نمود:
1. متولی فرهنگی و کارشناسان فرهنگی باید متخصص و متعهد 
باش��ند و در خارج از س��اعات فرهنگی نیز در س��راها حضور یابند. 
گاها مشاهده شده است که بخش فرهنگی دانشگاه ها به حیات 
خلوت و مکان استراحت اعضا تبدیل شده است که با حضور افراد 

متعهد و مطلع و دلسوز باید این مشکل حل شود.
2. لزوم رسیدگی به مشکالت سامانه سجا و رفع آن

3. عدم وجود بودجه و اعتبارات فرهنگی به میزان کافی با توجه 
به لزوم تربیت پیوس��ته و الینقطع در دانش��گاه فرهنگیان. باید 
این مس��ئله را پذیرفت که فعالیت های فرهنگی و دانش��جویی در 
دانشگاه فرهنگیان نه تنها با آنچه که باید باشد بلکه در مقایسه 
با سایر دانشگاه ها نیز دچار عقب افتادگی فراوانی شده است، حال 
آنکه دانشگاه فرهنگیان به عنوان گهواره ی پرورش قشر فرهنگی 
و فرهیخته  ی آینده ی کش��ور باید طالیه دار جنبش فرهنگی و 
دانش��جویی باش��د. پر واضح و روش��ن است که الزمه جبران این 
عقب ماندگی و پر رنگ شدن فعالیت های دانشجویی توجه بیشتر 
مسئولین مربوطه چه در بعد مالی و چه در بعد اداری )شامل تسریع 
در تصویب طرح ها، هماهنگی با ادارات و س��ازمان های مربوطه 

و مسائلی از این دست( می باشد.
4. بی تفاوتی و حالت انفعالی دانش��جو معلمان نس��بت به مسائل 
فرهنگ��ی. الزم��ه ی ایج��اد هر رفتار و نگرش��ی در جامعه، توجه 

به دو فاکتور مهم می باش��د یکی تش��ویق به انجام آن و دیگری 
تنبیه در صورت انجام خالف آن بی تفاوتی و بی رمقی دانشجو 
معلمان امری اس��ت که بر کمتر کس��ی پوش��یده باشد مگر آن که 
بخواهی��م چش��م هایمان را بر واقعی��ت ببندیم. این بی تفاوتی به 
ش��کلی اس��ت که اکثر دانش��جویان در ساعات فرهنگی خواب را 
ترجیح می دهند و گاها تا جایی پیش می رود که افراد عالقه مند 
توس��ط دیگران مزمت می ش��ود و کار او خوار شمرده می شود که 
این خود باعث عدم فعالیت و کناره گیری دانش��جویان مس��تعد و 
توانا و عالقه مند از فعالیت ها نیز  می ش��ود. پیش��نهاد ما به عنوان 
نمایندگان دانش��جومعلمان سرتاس��ر کشور این است که با دادن 
بهای بیشتر به فعالین این حوزه و تأثیر دادن گواهی ها و مقام های 
آن ه��ا در امتی��ازات کارگزینی و هم چنین تنبیه نرم دانش��جویان 
کاه��ل در ای��ن زمینه از طریق اجباری کردن گذراندن دوره هایی 
مرتبط با واحدهای درس��ی در امور فرهنگی و گرفتن بازخورد از 

آنان قدمی هرچند کوچک در این زمینه برداریم.
5. حضور دبیر شورای صنفی در جلسات شورای فرهنگی اجتماعی 
استان به عنوان عضو دارای حق رأی و همچنین برگزاری منظم 
شوراهای دانشجویی یکی از اقدامات در راستای ارج نهادن به مقام 
دانشجو معلمان و همچنین ارتباط و هماهنگی بیشتر دانشجویان 
با اهداف کلی و مسئولین استانی همین مورد می باشد. در بعضی 
موارد شاهد بوده ایم که حاضرین جلسه شورای فرهنگی استان 
در درک و دریافت پیشنهادات فرهنگی دچار سوء برداشت شده اند 

که حضور دبیر ش��ورای صنفی رفاهی می تواند در چنین مواقعی 
کارساز باشد.

6. کم رنگ شدن کرسی های آزاداندیشی و آزادی پس از بیان و 
حضور مس��ئولین در این مراس��م ها در راستای محقق شدن مردم 
ساالری و جلوگیری از خود رأی و تک رأی شدن تصمیمات در 
دانشگاه و پردیس ها برگزاری جلسات و کرسی های آزاد اندیشی 
و باز بودن فضای نقد در این جلسات امری ضروری می نماید. اما 
موردی که باید در آن تاملی بسیار مهم کرد تصمیمات بعد از این 
جلسات نقد و آزاد اندیشی که آیا به انتقادات پاسخ داده  می شود؟ 
آیا مش��کالت رفع می گردد؟ و آیا بعد از برگزاری جلس��ات رفتار 

مناسب و درخوری با منتقدین می شود یا خیر؟
7. بی رنگ بودن موس��یقی در جش��نواره ها و ایجاد یک فضای 

آموزشی برای آموزش موسیقی در پردیس ها
8. برخ��ورد منصفان��ه و عادالن��ه و ضابط��ه من��د با تش��کل ها و 
کانون ه��ا و انجمن ه��ای علم��ی در اختصاص بودجه بر اس��اس 
میزان فعالیت ایشان و فدا نکردن کانون ها و انجمن ها به خاطر 

تسویه  حساب های سیاسی بین مسئولین
9. فعال نمودن ش��وراها و کمیته های فرهنگی از جمله تش��کیل 
منظ��م ش��ورای فرهنگی، هی��ات نظارت بر تش��کل ها، کمیته 
فرهنگی-اجتماعی س��راها و... و اس��تفاده بیش��تر از اش��خاص 
حقوقی همچون متخصصان و اس��اتید حوزه های روانشناس��ی، 

جامعه شناسی، مشاوره، معارف و... .

10. برنامه ریزی بلند مدت در حوزه فرهنگی و مشارکت فعال اعضای 
هیات علمی به عنوان کارگزاران اصلی فرهنگی )تقویم فرهنگی(.

11. فراهم نمودن امکانات )هماهنگی با س��ایت های ورزش��ی 
بیرون برای تخفیف به دانش��جو معلمان واختصاص سانس��های 

مرتب سالنهای زیر نظر آ و پ و هیئت های ورزشی(.
12. سامان دهی و مشخص کردن رشته های المپیادی سراسری 
برای پر کردن اوقات فراغت بهتر است یک دوره مسابقات ورزشی 

به صورت قطب بندی نیز تدارک دیده شوند.
13. برگزاری اردوهای فرهنگی- پژوهش��ی و تس��هیل س��ازو 
کارها برای این مهم و حمایت این اردوها به نحوی که شایسته 
دانش��جومعلمان باشد. متاس��فانه در برخی پردیسها تمام اردوی 

فرهنگی شان همان جشنواره های ساالنه فرهنگی است.
14. فراه��م نم��ودن بس��تر الزم ب��رای فعالیت های مش��ترک 
پردیس های خواهران و برادران در قالب فعالیت های فرهنگی و 

هنری به منظور افزایش کیفیت و بازده فعالیت ها.
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مدیرکل مش��اوره، بهداش��ت و سالمت 
در ابت��دای س��خنرانی خود ضمن خوش 
آمدگوی��ی و اب��راز خرس��ندی از حضور 
دانش��جومعلمان، م��واردی را خطاب به 

دبیران شورا  به شرح ذیل بیان نمود:
ش��ورای صنفی و کانون های دانشجویی 
یکی از ارکان مهم دانش��گاه فرهنگیان  
اس��ت و همانگونه که دانش��گاه در رشد و 
تربیت  کشور مرکزیت و ماموریت اساسی 
دارد، ش��ورای صنفی نیز بعنوان نماینده 
دانشجومعلمان سراسر کشور نقش موثر 

خواهد داشت.
وی اف��زود: ش��ما ب��ه عن��وان اعض��ای 
شورای صنفی دانشگاه و بعنوان منتخب 
دانش��جویان بای��د در ح��ل مش��کالت 

دانش��گاه تعریف درخور ش��ورای صنفی 
ترس��یم کنید، بطوریکه  موارد ذیل را در 

نظر داشته باشد:

تغیی�ر و تحول متناس�ب با نیازهای  ���
واقعی دانشجویان

مس��ئولیت پذیری و تمرین مدیریت که 
در حقیق��ت کارورزی مدیریت تلقی می 

شود
 افزای��ش به��ره وری در بی��ن کارکنان، 
مش��اوران، اس��اتید و دانش��جویان، شما 
رأی دانش��جویان را ب��ه عن��وان نماینده 
جلب کرده اید پس باید متعهد به پیگیری 
حقوق دانشجویان و بازویی برای کمک 

به مدیران و مسئوالن باشید
 ارتق��اء کیفی��ت زندگی دانش��جویان در 

زیست بوم های دانشگاهی
مش��ارکت دانشجویان در اداره واحدهای 

دانشگاهی

وی تصریح کرد: در س��ازمان بهداش��ت 
جهانی )WHO( بحث س��المت و سبک 
زندگی به عنوان موضوع محوری اس��ت 
ک��ه در ای��ن خصوص اداره کل مش��اوره، 
بهداش��ت و س��المت دوره های بالندگی 
متعددی برای مش��اوران و کارشناس��ان 
مش��اوره و بهداش��ت برنامه ریزی کرده 
که تعدادی برگزارش��ده و  س��ایر برنامه ها 
در دس��ت اقدام اس��ت. وی در پاس��خ به 
پرسش های دانشجومعلمان در خصوص 
اینکه چرا احساس رخوت و کسالت ایجاد 
م��ی ش��ود و چگونه بای��د از آن جلوگیری 
کرد تصریح کرد: درست است برای انجام 
برخ��ی از فعالیت ها نیاز به بودجه و تامین 
اعتبار است اما نمی توان آن را تنها دلیل 

نشاط، مشارکت و سرزندگی دانست بلکه 
بای��د ب��ه عواملی چون فرصت یادگیری و 
مطالعه توجه کرد. وی بیان کرد: عده ای 
از دانشجومعلمان ذهنیت منفی از مسائل 
دارن��د و ای��ن س��بب ایجاد رخ��وت و بی 
حوصلگی می شود. وی افزود: زمانی که 
ذهنیت فرد در  مورد دانشگاه با آنچه موجود 
است متفاوت باشد و فرد نتواندسازگار شود 
آن گاه فرد با احساس رخوت، کسالت، بی 
انگیزشی، حس بی توجهی و تنهایی مواجه 
می شود. وی از دانشجویان خواست خود 
را در مقابل بهبود وضعیت و کیفیت زیست 
در واحدهای دانش��گاهی مسئول بدانند و 
در خصوص تغییر از وضع موجود به وضع 

مطلوب مشارکت جدی داشته باشند.

در دومین روز از دوره بالندگی مورخ 1397/9/25 
جم��ع بن��دی دوره توان افزای��ی و بالندگی دبیران 
شورای صنفی پردیس ها برگزار شد. در این راستا 
از دبیران شورای نظارت مرکزی ) آقای حسام شیخ 
محمدی و خانم فاطمه جلیلی( سال قبل تقدیر و 

تشکر به عمل آمد.
پس از برگزاری انتخابات ش��ورای مؤسسه صنفی 
و شمارش آرا فهرست برگزیدگان نهایی به ترتیب 

زیر معرفی شدند.

فاطمه تقوایی از استان تهران 32 رای
نیما حسینی از استان اصفهان 31 رای

محمد حسین رضایی از استان البرز 30 رای
رضا معصومی از استان کرمانشاه 28 رای

محمدعلی احمدی از استان فارس 28 رای
سمیع میرزایی از استان کردستان 25 رای

محس��ن اخالصی از اس��تان خراسان رضوی 19 
رای

و اعضا علی البدل به ترتیب:
میالد آقایی از استان آذربایجان شرقی 18 رای

فاطمه نقدی از استان اصفهان 17 رای

مهسا آشور از استان کردستان 16 رای
پس از اعالم نتایج اعضا ش��ورای مؤسس��ه صنفی 
با رای اکثریت از بین خودشان آقای نیما حسینی 
از اس��تان اصفهان را به دبیری ش��ورای مؤسس��ه 

برگزیدند.
در ابتدا دکتر علی نژاد ضمن تبریک میالد با سعادت 
امام حس��ن عس��کری)ع( و تقدیر از دبیران سابق 
ش��ورای صنفی و با آرزوی موفقیت برای ش��ورای 
صنفی دانشجویان، ابراز امیدواری کرد و گفت: با 
توجه به تعامل خوبی که بین نهادهای دانشجویی 
و مسئولین دانشگاه وجود دارد تمامی پیشنهادات 
و دغدغه های مطرح ش��ده در این جلس��ه در اسرع 

وقت موردبررسی قرارخواهد گرفت.
وی بیان کرد: دانشگاه نیازهای شما را در نظر می 
گیرد و مطالبات ش��ما توس��ط معاونت دانشجویی 

قابل بررسی است.
وی با اش��اره به اهمیت ش��ورای صنفی ادامه داد: 
یک دانشجو باید درحوزه های آموزشی، فرهنگی، 
اجتماعی و پژوهش��ی فعالیت داش��ته باش��د و در 

چارچوب های قانونی حرکت نمایند. 
در ادامه دبیران شورای صنفی گزارشی از مسائل 

و مطالبات سایردانش��جومعلمان استان ها مطرح 
کردند و از بین دانش��جویان حاضر در جلس��ه آقای 
میرزایی از پردیس شهید مدرس کردستان و خانم 
اش��ور از پردیس خواهران بنت الهدی کردس��تان 
ضمن ابراز خرس��ندی و رضایت از دوره و آش��نایی 
ب��ا قوانی��ن و م��اده ها، درخواس��ت حفظ  ارزش و 
جایگاه شورای صنفی، توجیه منطقی دانشجویان 
و پاس��خگویی صریح به مطالبات دانش��جویان را 

داشتند.
دکتر علی نژاد با بیان اینکه  ما پاسخگوی مطالبات 
و پذیرای اظهارنظرها و پیش��نهادات ش��ما هستیم 
افزود: همه برنامه ها به مدت 10 س��ال فرصت به 
روز ش��دن و همگام ش��دن با استانداردهای جهان 
را دارند و ما باید با نگاهی خوشبینانه به سمت جلو 

حرکت نماییم.
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه 
بس��یاری از برنامه ها هدف مش��ترکی دارد بیان 
کرد: بهتر است بسیاری از فعالیت ها در حوزه های 
مختل��ف ب��ه منظور صرفه جویی در زمان و هزینه  
تجمیع و با برنامه ریزی دقیق همزمان اجرا شود. 
وی افزود: درست است مسائل و مشکالت وجود 

دارد اما این تنها اختصاص به قش��ر معلمان ندارد 
اما چیزی که ش��ما را از س��ایرین تفکیک می کند 
نحوه روبرو ش��دن با مس��ائل، حل مسئله، تامل  و 

نحوه نگرش است. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اولوی��ت بن��دی مس��ائل بیان 

ک��رد: بس��یاری از طرح ه��ا و پیش��نهادات قابلیت 
بی��ان و گفتگ��و دارد ام��ا ممکن اس��ت با توجه به 
بودج��ه و اولویت بن��دی برنامه ه��ا فع��اًل نت��وان

 

 ب��ه آن پرداخ��ت ام��ا نبای��د آن را به گونه ای دیگر 
تعبیر کرد.

ذهنیتمنفیعاملیبرایایجادرخوت،کسالتوبیانگیزگی

برگزاریانتخاباتشورایمؤسسهصنفیدراختتامیهپنجمیندورهبالندگیدبیرانشورایصنفی

دکتر مصطفی عرب مدیرکل مشاوره، بهداشت و سالمت در دومین روز از پنجمین دوره بالندگی دبیران شورای صنفی

در دومین روز از دوره بالندگی، جمع بندی دوره توان افزایی و بالندگی دبیران شورای صنفی پردیس ها برگزار شد؛

نشست صمیمی با دبیران شورای صنفی در دومین 
روز از پنجمین دوره بالندگی دبیران شورای صنفی 
سراسر کشور صبح روز یکشنبه مورخ 1397/9/25 
با حضور دکتر علی نژاد معاون دانشجویی دانشگاه، 
آقای آقاخانی مدیرکل برنامه ریزی، رفاه و خدمات 
امور دانش��جویی و همکاران آن حوزه در س��الن 

کنفرانس برگزار شد.
 در ابتدای نشس��ت دکت��ر علی نژاد ضمن تبریک 
میالد با س��عادت امام حس��ن عسکری)ع( و تقدیر 
از دبیران سابق شورای صنفی و با آرزوی موفقیت 
برای ش��ورای صنفی دانشجویان، ابراز امیدواری 
ک��رد و گف��ت: ب��ا توج��ه به تعامل خوب��ی که بین 
نهادهای دانش��جویی و مس��ئولین دانشگاه وجود 
دارد تمامی پیشنهادات و دغدغه های مطرح شده 
در این جلسه در اسرع وقت موردبررسی قرارخواهد 

گرفت. 
وی بیان کرد: دانش��گاه نیازهای ش��ما را در نظر 
می گیرد و مطالبات شما توسط معاونت دانشجویی 
قابل بررسی است. وی با اشاره به اهمیت شورای 
صنف��ی ادامه داد: یک دانش��جو باید درحوزه های 
آموزش��ی، فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی فعالیت 
داش��ته باش��د و در چارچوب ه��ای قانونی حرکت 
نمایند. در ادامه دبیران ش��ورای صنفی گزارشی از 
مس��ائل و مطالبات سایردانشجومعلمان استان ها 

مطرح کردند و از بین دانشجویان حاضر در جلسه 
آقای میرزایی از پردیس ش��هید مدرس کردستان 
و خان��م عاش��ور از پردیس خواه��ران بنت الهدی 
کردستان ضمن ابراز خرسندی و رضایت از دوره و 
آشنایی با قوانین و ماده ها، درخواست حفظ  ارزش 
و جایگاه شورای صنفی، توجیه منطقی دانشجویان 

و پاس��خگویی صریح به مطالبات دانش��جویان را 
داشتند. دکتر علی نژاد با بیان اینکه  ما پاسخگوی 
مطالبات و پذیرای اظهارنظرها و پیشنهادات شما 
هس��تیم افزود: همه برنامه ها به مدت 10 س��ال 
فرصت به روز شدن و همگام شدن با استانداردهای 
جهان را دارند و ما باید با نگاهی خوشبینانه به سمت 

جلو حرکت نماییم.
معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه 
بسیاری از برنامه ها هدف مشترکی دارد بیان کرد: 
بهتر است بسیاری از فعالیت ها در حوزه های مختلف 
به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه  تجمیع و 

با برنامه ریزی دقیق همزمان اجرا شود.

 وی افزود: درست است مسائل و مشکالت وجود 
دارد اما این تنها اختصاص به قش��ر معلمان ندارد 
اما چیزی که ش��ما را از س��ایرین تفکیک می کند 
نحوه روبرو ش��دن با مس��ائل، حل مسئله، تأمل  و 

نحوه نگرش است. 
وی ب��ا تاکی��د بر اولویت بندی مس��ائل بیان کرد: 
بس��یاری از طرح ها و پیش��نهادات قابلیت بیان و 
گفتگ��و دارد اما ممکن اس��ت ب��ا توجه به بودجه و 
اولوی��ت بن��دی برنامه ها فعاًل نتوان به آن پرداخت 

اما نباید آن را به گونه ای دیگر تعبیر کرد.
دکت��ر عل��ی ن��ژاد در اهمیت موضوع ش��ناخت و 
تسلط دانشجومعلمان به مهارت های خودآگاهی، 
همدلی، مهارت روابط بین فردی و ارتباط مؤثر و 
تصمی��م گی��ری مطالبی را بیان کرد و افزود: مثال 
بارزی که همه ش��ما دانش��جومعلمان به نوعی آن 
را تجربه کرده اید مقابله با فشارهای عصبی است، 
فش��ارهای مختلف زندگی میزان کنترل و تحمل 
ش��ما، برنامه ریزی و نحوه گفتگوی ش��ما را درباره 
مسائل، مورد سنجش قرار می دهد. وی دارا بودن  
تفکر خالق و تفکر نقاد را دو موضوع مهم در ارائه 
پیش��نهادات دانس��ت. وی به مدیریت هیجان در 
زمان��ی که افراد خیلی ناراحت و خیلی خوش��حال 
هستند پرداخت و تاکید کرد: بهترین دانشجو کسی 

است که در آرامش و طمأنینه تصمیم بگیرد.

بهتریندانشجوکسیاستکهدرآرامشوطمأنینهتصمیمبگیرد
معاون دانشجویی در دومین روز از پنجمین دوره بالندگی دبیران شورای صنفی سراسر کشور:


