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 دانشگاه فرهنگیان باید سرآمد آموزش 
پژوهشی در دانشگاه های کشور باشد .

دانشــگاه  سرپرســت  مهرمحمــدی  محمــود 
ــی  ــم اندیش ــت ه ــه نشس ــان در اختتامی فرهنگی
ــد  ــی جدی ــات علم ــای هی ــی اعض و دوره بالندگ
دانشــگاه کــه در مجتمــع تاریخــی دارالفنــون 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه 
ــت،  ــور اس ــوزش  مح ــگاهی آم ــان دانش فرهنگی
ــوزه  ــش در ح ــم پژوه ــه داری ــرد : وظیف اظهارک
و  دانشــگاه  »اول«  دســتورکار  در  را  آمــوزش 
اســتادان قــرار دهیــم و بــا تولیــد دانــش، وظیفــه 
تربیــت معلمــی خــود را بــا تکیــه بــه این پشــتوانه 

دانشی به شکل موثرتری انجام دهیم. 

استخدام 14 هزار فارغ التحصیل دانشگاه 
فرهنگیان در مهر ماه 95

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آمــوزش و 
ــا بیــان اینکــه در طــی ســال 94 و 95  پــرورش ب
ــه  ــی ب ــته در دوره ابتدای ــان بازنشس ــداد معلم تع

ــال  ــاه س ــت: مهرم ــد، گف ــر می رس ــزار نف 22 ه
آینــده حــدود 14 هــزار نفــر از فــارغ التحصیــان 
دانشــگاه فرهنگیــان در وزارت آمــوزش و پــرورش 

ــد. ــد ش ــتخدام خواهن اس

ازدواج دانشجویی، تمرین شایستگی 
معلمی است.

مشــهد  در  فرهنگیــان  دانشــگاه  سرپرســت 
ــجویی در  ــه ازدواج دانش ــان اینک ــا بی ــدس ب مق
اســت،  معلمــی  شایســتگی  تمریــن  حقیقــت 
گفــت: نقــش پیشــتازی و امــر بــه معــروف جوانــان 
دانشــجو در ازدواج بــرای جلوگیــری از آســیب 
ــی اســت. محمــود مهرمحمــدی در  ــای اجتماع ه
ــگاه  ــجویی دانش ــم ازدواج دانش ــن مراس نوزدهمی
هــای سراســر کشــور در مشــهد مقــدس بــا 
ــی  ــل نم ــی کام ــی و دین ــنت اله ــه س ــان اینک بی
ــا امــر ازدواج، اظهــار داشــت: ازدواج  شــود مگــر ب
ــتادن  ــجویان در فرس ــتازی دانش ــجویی پیش دانش
یــک پیــام عملــی بــرای اهتمــام بــه ســالم ســازی 

ــت. ــجو اس ــر دانش قش

اجرایی کردن آزمون جامع منوط به 
تصویب شورای عالی آموزش و پرورش است

    حجت االسام صادق زاده معاون  فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه فرهنگیان اجرایی شدن آزمون 

جامــع صاحیــت معلمــی را منــوط بــه تصویــب 
دانســت  پــرورش  و  آمــوزش  عالــی  شــورای 
و متذکــر شــد: ایــن آزمــون جهــت تضمیــن 
نیروهایــی اســت کــه بنــا اســت صاحیــت معلمــی 
ــب  ــال تصوی ــه دنب ــا ب ــا قطع ــرده و م را کســب ک
ــی  ــون در شــورای عال ــن آزم ــردن ای ــی ک و اجرای
ــن  ــزاری ای ــتیم. وی برگ ــرورش هس ــوزش و پ آم
آزمــون را دارای اهمیــت دانســت و بــا توجــه 
بــه تعهــد خدمــت بــودن دانشــجو معلمــان، 
گفــت: نیروهایــی کــه در دانشــگاه فرهنگیــان 
در حــال تدریــس هســتند ولــو اینکــه تعهــد 
ــس  ــه شــرطی مجــوز تدری ــد ب ــز دارن ــت نی خدم
حضــور در کاس را خواهنــد داشــت کــه بتواننــد 

صاحیت هــای معلمــی را کســب کننــد.

سامانه آموزش دانشگاه فرهنگیان را تغییر 
دهید.

رؤســای شــوراهای صنفــی رفاهــی 15 پردیــس 
ــاب  ــه ای خط ــان در نام ــز دانشــگاه فرهنگی و مرک
ــر و  ــتار تغیی ــگاه خواس ــن دانش ــت ای ــه سرپرس ب

اصــاح ســامانه آموزشــی دانشــگاه شــدند.

پرداخت وام پنج میلیون تومانی به 
زوج های دانشجو

دانشــگاه  بهشــتی  پردیــس شــهید  رئیــس 

ــی  فرهنگیــان از پرداخــت وام پنــج میلیــون تومان
مجتبــوی  داد.  خبــر  دانشــگاه  زوج هــای  بــه 
خاطرنشــان کــرد: ایــن وام بــه هریــک از زوجیــن 
مشــغول بــه تحصیــل در دانشــگاه تعلــق می گیــرد. 

) istclub.ir منبــع(

تجمع اعتراض آمیز تعدادی از 
فارغ التحصیالن دانشگاه های تربیت دبیر 

مقابل وزارت آموزش و پرورش
ایــن تجمع کننــدگان بــا در دســت داشــتن 
انتظــار  ســال   6« عناویــن  بــا  پاکاردهایــی 
ــود«،  ــادر ش ــر ص ــت دبی ــم تربی ــت، حک کافیس
کجاســت  مشــکل  فراهــم؛  بودجــه،  »قانــون، 
وزارت؟« و »هــر کــس در ادای حــق صاحــب حــق 
تعلــل کنــد، در حالــی کــه تــوان ادای آن را داشــته 
ــری  ــاه باجگی ــذرد، گن ــه می گ ــر روز ک ــد، ه باش
برایــش نوشــته می شــود«، خواســتار مصوبــه 
ایــن  در  استخدام شــان  خصــوص  در  مجلــس 
)farsnews.comمنبــع( هســتند.  وزارتخانــه 

شایستگی های معلم در هزاره سوم
ــکده  ــت دانش ــدی ریاس ــی احم ــر غامعل دکت
علــوم انســاني دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید 
رجایــي،  توانایــی دسترســی بــه اطاعــات و 
تولیــد دانــش، تفکرسیســتمی، تفکرحــل مســئله، 
تفکردرعمــل، یادگیــری در تمــام طــول عمــر، 

آمادگــی بــرای تعامــل و کارمشــارکتی بــا دیگــران، 
داشــتن روحیــه کارآفرینــی، آمادگــی بــرای تغییــر 
و تــاش بــرای ایجــاد تغییــر، توانایــی درک رابطــه 
ــت،  ــط زیس ــظ محی ــوم و حف ــت ب ــا زیس ــود ب خ
خودتنظیمــی،  هــای  ازمهــارت  برخــورداری 
درک  توانایــی  خودارزشــیابی،  و  خودیادگیــری 
رابطــه خــود باخــدا، خویشــتن، دیگــران و طبیعــت 
را از جملــه مصادیــق شایســتگی هــای معلمــان در 

ــمردند.  ــوم برش ــزاره س ه

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش 
از تغییر روش جذب دانشجو در دانشگاه 

فرهنگیان خبر داد.
ــی  ــر کل شــورای عال ــم )دبی ــد اده مهــدی نوی
آمــوزش و پــرورش و عضــو هیــات امنــای دانشــگاه 
ــر روش  ــی تغیی ــه بررس ــاره ب ــا اش ــان(  ب فرهنگی
جــذب دانشــجو در ایــن دانشــگاه اظهــار داشــت: 
دانشــگاه فرهنگیــان براســاس اساســنامه خــودش 
ــای  ــه روش ه ــاده 2۸ ب ــه م ــا توجــه ب ــژه ب ــه وی ب
ــن  ــرد کــه در ای ــد، دانشــجو بپذی مختلــف می توان
ــی  ــای مختلف ــگاه، طرح ه ــئوالن دانش ــتا مس راس
ــا  ــات امن ــه در دســتور کار شــورای هی ــد ک آوردن
قــرار گرفــت.وی بــه یکــی از مصوبــات ایــن شــورا 
ــرای معلمــان  ــرار شــد؛ ب اشــاره و عنــوان کــرد: ق
ابتدایــی افــراد را از دیپلــم جــذب کنیــم و 4 ســال 

ــدرک  ــا م ــا ب ــم و آن ه ــوزش دهی ــا آم ــه آن ه ب
ــوند. ــرورش ش ــوزش و پ ــانس وارد آم لیس

کارورزی نقطه عطف برنامه تربیت معلم 
است.

ــی  ــس مل ــر مهرمحمــدی در اولیــن کنفران دکت
راهبردهــای نویــن در آمــوزش و پژوهــش بــا 
ــه  ــم چگون ــت معل ــه تربی ــش ک ــن پرس ــرح ای ط
مــی توانــد از شــعار رکــن تحــول و تعالــی تعلیــم و 
تربیــت شــدن پشــتیبانی کنــد، گفــت :» ضــروری 
اســت معلــم را بــرای نقشــی کــه در تبدیــل شــدن 
ــت  ــده  دارد، تربی ــازمان یادگیرن ــه س ــه ب مدرس

کــرد.«
ــم در  ــش معل ــه  نق ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــده و تــداوم  ــه ســازمان یادگیرن تبدیــل مدرســه ب
ــود  ــا هــدف بهب ــری ب ــه یادگی ــزود: تعهــد ب آن اف
مســتمر کیفیــت ایفــای تکالیــف حرفــه ای خــود و 
اثربخــش تــر ســاختن فراینــد یاددهــی یادگیــری 
بــه عنــوان یــک امــر اخاقــی مــی توانــد در ایــن 

راســتا موثــر باشــد.
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ــی  ــن و مصرفی،آب ــی نوی ــش، صنایع ــرح بخ ــالم و ف ــتی س ــط زیس     محی
ســالم و بهداشــتی و... همگــی بــه اذعــان بســیاری از دولتمــردان کشــورمان 
معلــول بــه فرجــام رســیدن برجــام و برچیــده شــدن تحریــم هــای ظالمانــه 
علیــه ملــت ایــران بیــان شــده اســت. مهمتریــن دســتاورد مذاکــرات چندیــن 
ســاله ی هســته ای کــه جامعــه ی ایــران انتظــار آن را داشــت اکنــون محقــق 
ــه ی  ــری حکیمان ــت گ ــا شــک جــز هدای ــه ب شــده اســت. دســتاوردی ک
مقــام معظــم رهبــری، پایــداری و اســتقامت ملــت شــریف ایــران، و تــاش 
ــام نمــی  ــه فرج ــن پروســه ، ب ــده ی  در طــول ای ــره کنن ــم مذاک ــای تی ه

رســید.
   پســا برجــام بــا وعــده هایــی نظیر؛»رشــد اقتصــادی مثبــت، رفــع 
مشــکات معیشــتی مــردم، نشــان دادن چهــره ی واقعــی ایــران بــه جامعــه 
ی جهانــی و...« در حــال ســپری شــدن اســت. یقینــاً دانشــگاه فرهنگیــان بــه 
عنــوان مهمتریــن بخــش جامعــه و فضایــی کــه بدلیــل رســالت و وظیفــه ی 
خاصــی کــه بــر عهــده دارد، متاثــر از ایــن تاثیــرات خواهــد بــود. دانشــگاهی 
ــودن در  ــده ب ــن موجــودی ناخوان ــودن و همچنی ــا ب ــو پ ــه اقتضــای ن ــه ب ک
ــا  ــی کشــور، بیــش از هــر محیــط آموزشــی دیگــر، ب سیســتم آمــوزش عال
مســائل و مشــکات عدیــده ای روبــرو شــده اســت. مســائلی کــه بخشــی از 

آن بــا ایســتادگی دانشــجویان و نحــوه ی مدیریــت کان مســئوالن، مرتفــع 
ــوز مســائلی موجــود اســت کــه وضعیــت دانشــگاه را  از  گشــت. لیکــن هن
ــود گفتمــان  ــل نب ــه داشــته اســت. مســائلی از قبی ــوب دور نگ ــت مطل حال
ــت  ــود هیئ ــا نب ــه بس ــی،کمبود و چ ــات آموزش ــا و امکان ــود فض علمی،کمب
ــاز  ــا نی ــع آموزشــی ب ــه داشــتن مناب ــت آموزشــی، فاصل ــود عدال علمــی، نب

هــای روز مــدارس.
ــته باشد؛پســا  ــی دانشــگاه داش ــه ی مال ــن مســائل ریشــه در بنی ــر ای    اگ
ــن  ــوه ی الهــی دی ــه حــول ق ــده داده شــده ب ــه وع ــا شــرایطی ک برجــام ب
خــود را ادا خواهــد نمــود، لــذا دانشــجویان بایــد شــاهد گام هــای اساســی 
در ایــن دســت مســائل باشــند.گرچه تــا آن زمــان ورودی هــای91 بــا همیــن 
شــرایط فــارغ التحصیــل خواهنــد شــد. البتــه جلــوی ضــرر هــر زمــان گرفته 

شــود، منفعــت اســت.
   اینکــه دانشــگاه فرهنگیــان در پســا تحریــم در کیفیــت سیاســت گــذاری 
هــا و حــل مســائل پیــش رو چــه راهــکاری را پیــدا خواهــد نمــود ســوالی 
اســت کــه بــا گذشــت زمــان پاســخی خواهــد یافــت، پاســخی کــه گرچــه 

نیازمنــد زمــان اســت ، لیکن»چــه زمانــی« مهــم اســت.

لحظه ها گـــر نخروشند، گناه من و توست

دکترتاجیــک اســماعیلی)قائم مقــام دانشــگاه فرهنگیــان( در نشــریه 
ــه ای  ــاه 1394 ، در مقال ــه اقتصــاد دانشــگاه« شــماره ی دی م » نام
بــا عنــوان »فصلــی بــه نــام چالــش منابــع دانشــگاه فرهنگیــان« بیــان 
ــد:»از نظــر کمی،بایــد گفــت نیــروی انســانی اداری موجــود در  نمودن
دانشــگاه بــه نســبت دانشــجویان زیــاد اســت.« امــا ایــن گفتــه، چــه 
مقــدار عینیــت دارد، بایــد بــا نگاهــی بــه نیــروی اداری مرکــز شــهید 
ــتان  ــز از تابس ــن مرک ــود. ای ــخص نم ــه مش ــت حیدری ــی ترب رجای
ــود، در  ــی ش ــانی، اداره م ــروی انس ــر نی ــا 7 نف ــون، ب ــا کن ــال ت امس
ــا ایــن تعــداد دانشــجو، حداقــل ، از  صورتــی کــه محیــط آموزشــی ب
ــر  ــاب دکت ــه ی جن ــه گفت ــتند. ب ــی برخوردارهس کادر اداری دو رقم
ــش در  ــک چال ــوان ی ــه عن ــانی ب ــع انس ــماعیلی، مناب ــک اس تاجی
دانشــگاه فرهنگیــان مــی باشــد. واقعــاً هــم اگــر در عیــن حــال هــر 
نیــروی اداری دو یــا چنــد مســئولیت )کــه یــک نفــر هــم بــه ســختی 
ــه عهــده داشــته باشــد، چالشــی، خواهــد  از عهــده آن برمــی آیــد( ب

بــود.
ما هم سایرین را به این چالش دعوت می کنیم:
»چالش منابع انسانی«

ــای  ــای درس در روزه ــت، کاس ه ــیوه نادرس ــک ش ــاس ی ــر اس ... ب
پایانــی اســفند بــه دلیــل نزدیکــی ایــام عیــد تعطیــل مــی شــد. دانــش 
ــرار گذاشــتند در آن چنــد روز آخــر ســال، در هیــچ کاســی  آمــوزان ق
حاضــر نشــوند. تنهــا کاســی کــه دلهــره داشــتند، کاس شــهید رجایــی 
بــود، ولــی ســرانجام کاس ایشــان هــم تعطیــل شــد. تنهــا دانــش آموزی 
کــه بــه دلیــل نامعلومــی در مدرســه مانــده بــود، ایــن گونــه تعریــف مــی 
کنــد: »از دور مراقــب آقــای رجایــی بــودم. بــه کاس خالــی رفــت و پــس 
از حــدود بیســت دقیقــه، بــا دســت گچــی از کاس بیــرون آمــد. پــس از 
او بــه کاس رفتــم و دیــدم، ایشــان درس جدیــد را روی تختــه نوشــته و 
در پایــان درس آورده: »مــن بــرای انجــام وظیفــه بــه کاس آمــدم و درس 
ــم و از  ــه همــه تبریــک مــی گوی ــو را ب ــرا رســیدن ســال ن را نوشــتم. ف
خداونــد در ســال جدیــد، موفقیــت یکایــک شــما را خواســتارم.« رجایــی
رجایی شاید تنها معلمی است که درکالس خالی تدریس کرد...

)به نقل از یک شاگرد قدیمِی معلم جاودانه شهید رجایی )ره(/ ارسالی 
از دانشجو سعید اعلمی(

تدریس در کالس خالی



• دکتر محمود مهرمحمدی/ سرپرست دانشگاه فرهنگیان 
انتظــاری کــه از تمــام دانــش آموختــگان دانشــگاه فرهنگیــان مــی رود ایــن اســت کــه مبــدا تحــول  و 
منشــا یــک تغییــرات اساســی در تعلیــم و تربیــت کشــور در جهــت نیــل بــه اهــداف تعلیــم و تربیــت مبتنــی 
بــر ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش باشــند. ورودی هــای 91شــان ویــژه ای دارنــد و آن بــه خاطــر 
ایــن اســت کــه اولیــن دوره ی دانــش آموختــگان دانشــگاه فرهنگیــان هســتند. انتظــار مــا ایــن اســت کــه 
در ایفــای چنیــن نقشــی، یــک مجاهــدت و جدیــت از خودشــان نشــان دهنــد و ســنگ بنــای خــوش بینــی 
و نــگاه مثبــت بــه دانشــگاه فرهنگیــان بــه عنــوان یــک نهــاد جدیــد التاســیس متولــی تربیــت معلــم را پایــه 
ریــزی نماینــد. ایــن خیلــی مســئولیت مهمــی اســت کــه مــن دعــا مــی کنــم  خروجــی هــای 91 دانشــگاه 

فرهنگیــان انشــاء ا... از عهــده ی ایــن وظیفــه ی ســنگین برآینــد.

 • حجت االسام و المسلمین دادگر/ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان
اولین ورودی های دانشگاه فرهنگیان نمادی از اولین محصولی است که دانشگاه از دانش آموختگان 

خودش در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار می دهد و برای مخاطبان و مسئولین بسیار مهم  است 
که این اولین خروجی  دانشگاه فرهنگیان به   چه گونه ای است. الحمد ا... قاطبه ی عزیزان دانشجو 

معلمان متدین، مومن،انقابی  و با دغدغه و مفید هستند و ان شاء ا... برای تعلیم و تربیت موثرند. ولی 
گاها از برخی از پردیس ها و مراکز به سازمان مرکزی گزارش هایی می رسد و دغدغه هایی دارند، 
البته این ها موردی است و آن طور نیست که انسان نگرانی همه را داشته باشد. ولی بنده به عنوان 
یک مسئول در عرصه ی دینی و فرهنگی و به عنوان یک مبلغ دینی دردانشگاه فرهنگیان، آنچه از 
منظر این زاویه می بینیم و در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مشاهده می کنیم بحمد ا.. 

قاطبه ی  دانشجویان ورودی 91 با دغدغه، مومن، متدین و انقابی و در کارشان انشاا... موفق خواهند 
شد. در برخی از استان ها ورودی 91 انصافا نسبت به سایر ورودی ها وجوه و ویژگی های ممتازی 
دارد و آن طور نیست که گاهی بعضی ها در حق ورودی های 91 کم لطفی می کنند. که ما این را 

منصفانه نمی دانیم.
 ما یک برنامه ریزی در سطح کلی برای دانش آموختگان ورودی91 داریم که انشاء ا... در فروردین ماه رسما اعام می کنیم و در اردیبهشت ماه اجرایی 

خواهد شد. امیدوارم که این ورود، ورود مبارکی به عرصه ی تعلیم و تربیت  باشد  و ان شاء ا... برای انقاب ،اسام ،نسل آینده  و آموزش و پرورش ما 
اثرگذار و اثر بخش باشد و بتوانیم نسلی را تربیت کنیم که بتواند نقش ویژه ای در تمدن نوین اسامی ایفا نماید.

• حسین باهوش/ مسئول حراست مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه
بحمدا... اکثر دانشجویان ورودی91 در فعالیت های دانشجویی مشارکت فعال دارند. اما تعداد اندکی 

که به هردلیل از این حرکت خودجوش باز مانده اند، پیشنهاد می شود از فرصت باقیمانده جهت 
آمادگی هرچه بیشتر خود برای انجام رسالت فرهنگی پیش رو در مهرماه 95، کسب تجربه نمایند. 

جهت غنای تجربیات، تمام امکانات و فضاهایی که مقدور باشد، بدون هیچ محدودیتی در اختیار 
دانشجویان گرامی است.

از دانشجویان انتظار می رود که با عشق، عاقه و اعتقادی که دارند، جهت آماده سازی خود برای 
خدمت در سنگرتعلیم و تربیت، در عرصه ی فرهنگی حضور و مشارکت داشته باشند. نگاه ما باید نگاه 

بهره وری و تربیتی باشد. با توجه به فرموده ی مقام معظم رهبری که می فرمایند :» روح و جان کشور 
ما مسئله ی فرهنگی است« باید همه، دغدغه ی مسائل فرهنگی را داشته باشیم و دانشجو را جذب 
فعالیت های دینی و تربیتی نماییم. حاال در کنارش می توان با توجه به نیاز دانشجویان مولفه امتیاز 
را جهت انگیزه ی بیشتر و تشویق دانشجویان در نظر داشت، تا احساس نشود که بین دانشجویی که 

فعالیت های گوناگون دارد با دانشجویی که فعالیت و انگیزه ای ندارد یکسان است، که البته این مورد بسیار محدود است. من معتقدم کار فرهنگی باید 
همراه با اعتقاد، داوطلبانه و اختیاری برای کسب شایستگی های الزم توسط دانشجو مد نظر باشد.

از خـدای متعـال میخواهـم توفیـق حفاظـت از آرمـان هـای امام و شـهدا را بـه ما عنایت فرمـوده و اطاعـت بصیرانه از مقـام معظم رهبـری را رزق مداوم ما 
و همـه دانشـجویان قـرار دهـد و ما را شـرمنده ی امام و شـهدا نفرمایـد. درپایان برای همـه ی دانشـجویان آرزوی توفیق دارم.

توصیه ها و انتظارات مسئولین دانشگاه فرهنگیان از دانش آموختگان به درخواست نشریه الفبا

آخرین توصیه ها به اولین محصول دانشگاه فرهنگیان
دانشــگاه فرهنگیــان براســاس راهــکار 4-11 ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و نیــز بنــد یــک مــاده 
دو اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان، مکلــف بــه تامیــن نیــروی انســانی بــا کیفیــت برتــر بــرای وزارت آمــوزش و 
پــرورش اســت. عمــل بــه ایــن تکلیــف ســنگین ایجــاب مــی نمایــد دانشــگاه فرهنگیــان نیروهایــی را بــه وزارت 
ــد دانشــجو  ــه ای معلمــی احــراز شــده باشــند. هرچن ــه دارای صاحیــت حرف ــد ک ــل نمای ــرورش تحوی ــوزش و پ آم
معلــم در دوره تحصیــل یکصــد و پنجــاه واحــد درســی را پشــت ســر مــی گــذارد امــا احــراز صاحیــت حرفــه ای معلمــی نیازمنــد شــواهد 
تکمیلــی اســت. از ایــن ســو دانشــگاه فرهنگیــان طــرح ارزیابــی صاحیــت هــای حرفــه ای معلمــان )طــرح اصلــح( را دســت آویــزی بــرای یــاری 
در نیــل بــه اهــداف یــاد شــده، قــرار داده اســت. در ایــن پرونــده ویــژه ســعی شــد تــا پاســخ بیشــترین ســواالت پیرامــون ایــن طــرح و نیــز آخریــن 

توصیــه هــا بیــان گــردد.  



ــت  ــت اس ــم وتربی ــوزه تعلی ــه در ح ــی ک نکات
برگرفتــه از آمــوزه هــای دینــی مــی باشــد. 
ــرای  ــد ب ــی خواه ــه م ــا دانشــجویی ک معلمــی ی
ــرود  ــه کاس ب ــم ب ــوان معل ــه عن ــار ب ــن ب اولی
ــی  ــد حتمــا در دوره دانشــجویی انســان مهذب بای
شــده باشــد، بــه مصــداق حدیــث  شــریف:  »َمــْن 
نََصــَب نَْفَســُه لِلنَّــاِس إَِمامــاً َفلَْیْبــَدأْ بَِتْعلِیــِم نَْفِســِه 
َقْبــَل تَْعلِیــِم َغْیــِرِه َو لَْیُکــْن تَْأِدیُبــُه بِِســیَرتِِه َقْبــَل 
ــقُّ  ــا أََح بَُه ــِه َو ُمَؤدِّ ــُم نَْفِس ــانِِه َو ُمَعلِّ ــِه بِلَِس تَْأِدیِب
بِِهــْم .« کســی  ِل ِمــْن ُمَعلِّــِم النَّــاِس َو ُمَؤدِّ بِاْلِْجــاَ
کــه مــی خواهــد معلــم دیگــران، الگــوی دیگــران 
ــش ،  ــد قبل ــا بای ــد حتم ــی باش ــر گروه ــا رهب ی
نفســش  را تادیــب کنــد بایــد بــه تهذیــب نفــس 
پرداختــه باشــد، قبــل از آنکــه بــه تعلیــم دیگــران 
بپــردازد. زیــرا اگــر  ایــن اتفــاق نیافتــد کامــش 
ــت  ــرار اس ــر ق ــت و اگ ــذ نیس ــش ناف در مخاطب
مخاطــب مــا چیــزی از مــا یــاد بگیــرد کــه قطعــا 
از منــش، کام ،گفتــار و هــم از ســبک و ســیاق 
ــرداری خواهــد کــرد. بنابرایــن خــودش  مــا الگوب
بایــد آدم مهذبــی باشــد کــه بتوانــد نقــش 

ــذارد. ــش بجــا بگ ــی در مخاطب الگوی
ــار و  ــرای اولیــن ب معلمــی کــه مــی خواهــد ب
ــود ،  ــی وارد کاس  ش ــک دوره تحصیل ــد از ی بع
ــه  ــاری از علــم  و تجرب ــه ب حتمــا مجهــز بــه کول
الزم کــه در کارورزی کســب نمــوده اســت، باشــد 
و همچنیــن بــا نظریــات مختلــف در حــوزه تعلیــم 

و تربیــت آشــنایی داشــته باشــد. 
ــای  ــه ه ــت. تجرب ــه اس ــدی تجرب ــئله بع مس
کــه در دوره دانشــجویی بــکار بــرده و محــک زده 
ــه  ــاب و در کاس ارائ ــن آن را انتخ ــت. بهتری اس
کنــد. بنابرایــن کولــه بــار علمــی داشــته باشــد و 

ــی باشــد. انســان مهذب
در حــوزه روانشناســی مهــم تریــن مســئله 
ایــن اســت کــه مخاطــب شــناس باشــد. مخاطــب 
ــا چــه گــروه  ــد ب شناســی یــک اصــل اســت بدان
ــور  ــه ط ــم. ب ــورد کنی ــت برخ ــرار اس ــنی ق س
ــه متوســطه  ــا پای ــه اول، دوم، پنجــم ی ــال پای مث
یــا مقاطــع باالتــری  اســت، ایــن مخاطــب مــا از 
چــه قشــری اســت، اســتعداد بچــه هــا شناســایی 
ــه از  ــدر و مرتب ــک ق ــنی ی ــر دوره س ــود. ه ش
ــم  ــی داری ــث زیبای ــد. حدی اســتعداد و فهــم دارن
:»نکلــم النــاس علــی قــدر عقولهــم«. بایــد 
ــم و  ــان و فه ــدازه عقلهایش ــه ان ــب ب ــا مخاط ب
ــم  ــی توانی ــا نم ــم. م ــت کنی ــان صحب برداشتش

ــی   ــوزه ابتدای ــیم در ح ــته باش ــی داش مخاطب
ــم.  ــت کنی ــری صحب ــورد کاس باالت و در م

ــاد  ــر و کارم فت ــودک س ــا ک ــه ب ــون ک چ
 هم زبان کودکان باید گشاد

ــی  ــه کار معلم ــن ک ــه ای ــر از هم ــم ت مه
ــوده  ــق فرم ــت. طب ــت، کار دل اس ــق اس عش
ــت  ــغل نیس ــی ش ــی:» معلم ــهید رجای ی ش
معلمــی عشــق اســت.« اگــر بــه آن، بــه 
ــدآن را  ــد بای ــی کنی ــگاه م ــغل ن ــده ی ش دی
ــای  ــغل ه ــد ش ــی مانن ــود. در معلم ــا نم ره
ــه  ــت بلک ــی نیس ــی آنچنان ــد زای ــر درآم دیگ
بجــای آن رشــد اســت. رشــدی کــه طرفینــی 
ــان آن انســان هســتند و دارای  اســت. مخاطب
معنویــت، ماننــد شــغل هــای  دیگــر مادیــات 
نیســت ولــی معنویــت زیــادی وجــود دارد. کار 
ــد. ــی طلب ــادی م ــل زی ــر و تحم ــی صب معلم

 ، شــود  مــی  کاس  وارد  کــه  معلمــی 
بهترســت بــرای تــک تــک دانــش آمــوزان بــه 
عنــوان مخاطبــان خــاص، در دفترچــه جیبــی 
خــودش، قســمتی بــه عنــوان شناســنامه 

ــد  ــوز را بای ــش آم ــد، دان ــاز کن ــوز ب ــش آم دان
کامــا شــخصیتش را آنالیــز کنــد. ممکــن اســت 
دانــش آمــوزی درکاس باشــد کــه یتیــم باشــد، 
ــه و دانــش  ــاری اش بســیار مرف دانــش آمــوز کن
آمــوز دیگــر بســیار ســاعی باشــد، ایــن هــا 
ــا توجــه  ــه آنه ــد ب ــه بای ــی اســت ک ویژگــی های
نمــود. توجــه بــه تفــاوت فــردی یــک اصــل اســت 
ــرای  ــرای معلمــی کــه وارد کاس مــی شــود، ب ب
کلیــه دانــش آمــوزان یــک کاس نمــی شــود یک 
نســخه واحــد پیچیــد. چــه در تکلیــف دادن، چــه 
در بحــث کــردن و چه در آمــوزش دادن. در تعلیم 
و تربیــت نمــی شــود یــک نســخه پیچیــد. حــوزه 
فرهنگــی و حــوزه تربیتــی هــر دانــش آمــوزی بــا 
دانــش آمــوز کنــاری اش متفــاوت اســت. خانــواده 
ــی  ــی و اخاق ــی  واجتماع ــه لحــاظ فرهنگ ــا ب ه
و سیاســی  متفاوتنــد، بنابرایــن فرزندانشــان نیــز 
ــه  ــد ک ــن باش ــرش ای ــد هن ــم بای ــد. معل متفاوتن
ــه  ــک صفح ــوزان ی ــش آم ــک دان ــک ت ــرای ت ب
خــاص در دفترچــه جیبــش  تهیــه کنــد و 
ــی  ــردی و شــخصیتی و خانوادگ ــی ف ــام ویژگ تم
ــرور  ــه م ــوز ب ــش آم ــی دان ــی و تربیت و تحصیل
ــاوت  ــد قض ــا بتوان ــد ت ــه اش وارد کن در دفترچ
ــه مــی دهــد  ــه آنچــه کــه ارائ ــح نســبت ب صحی

ــد.  ــته باش ــش داش در فعالیت

مــورد مهــم دیگــر صبــر و تحمــل اســت. 
معلمــی کــه صبــر و تحمــل نداشــته باشــد و زود 
ــش  ــا دان ــی زود ارتباطــش ب ــد، خیل قضــاوت کن
آمــوز گسســته و از دانــش آمــوزان جــدا خواهــد 
ــر و  ــا صب ــر از چیزه ــی دیگ ــن یک ــد. بنابرای ش

ــت. ــل اس تحم
نکتــه پایانــی عرایضــم، دوســت داشــتن دانــش 
آمــوز  بــه عنــوان یــک انســان اســت. ایــن انســان 
امانتــی از طــرف خداونــد در دســت معلــم اســت. 
خداونــد دانــش آمــوزان و کــودکان را اول امانتــی 
در دســت پــدر و مــادر و ســپس در دســت معلــم 
قــرار داده اســت. ایــن امانــت را بــه مصــداق ایــه 
وا األَمانــاِت إِلــی  ــَؤدُّ َ یَأُمُرُکــم أَن تُ شــریفه:»إِنَّ اللَّ
ــن  ــن ای ــش بســپرند، ضم ــه اهل ــد ب ــا«، بای أَهلِه
کــه امانتــدار را مــا، بایــد خــوب  تربیــت کنیــم  و 
بــه جامعــه بــر گردانیــم.  معلــم اگــر کارش نقــص 
ــه زودی  ــه ب ــص در جامع ــن نق ــد ای ــته باش داش

بــروز خواهــد نمــود.
بــه امیــد توفیــق روز افــزون دانشــجویان امــروز 

و معلمــان فــردا. 
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چون که با کودک سر و کارم فتاد                      هم زبان کودکان باید گشاد
معاونــت مدیــر کل ، مدیریــت آمــوزش و پــرورش تربــت حیدریــه و تدریــس در مرکــز آمــوزش عالــی شــهیدرجایی، ســوابقی اســت کــه اســتاد احمــد 
دهقــان در کارنامــه ی حرفــه ای خــود دارد. مســلما بیــان تجربــه هــای ایشــان کمــک کار دانشــجو معلمــان خواهــد بود.اســتاد دهقــان، مــوارد و نکاتــی 

بیــان نمــوده انــد کــه توجــه بــه آنهــا  از ســوی دانشــجو معلمــان پیشــنهاد مــی گــردد.



در زمــان پذیــرش دانشــجو،  صحبتــی از آزمــون جامــع   الفبا 
ــا مفــاد  و مضامیــن قانونــی  نبــود. آیــا برگــزاری ایــن آزمــون ب

سازگار است؟ 
در زمینــه طــرح ارزشــیابی صاحیــت هــای حرفــه ای معلمــی، مراجــع و 
ــن  ــا از ای ــی از آنه ــه برخ ــت ک ــود اس ــددی موج ــی متع ــتندات قانون مس

ــد: قرارن
ــوری  * ــعه جمه ــاله توس ــج س ــه پن ــون برنام ــاده 19 قان ــد ۸ م  در بن

ــران: ــامی ای اس
 »ســنجش و ارتقــای صاحیــت هــای نیــروی انســانی موجــود و مــورد نیــاز 

آمــوزش و پــرورش بــر اســاس شــاخص هــای آموزشــی و پرورشــی«
 ماده ۸ قانون متعهدین خدمت: * 

»وزارت آمــوزش و پــرورش در صــورت نیــاز و تأییــد صاحیــت متعهدیــن، 
فارغ التحصیــان دانشســراهاي تربیــت معلــم را اســتخدام و وضعیــت 
اســتخدامي ســایر متعهدیــن را بــه قطعــي تبدیــل و در غیــر ایــن صــورت 

ــان طبــق مــاده 5 و تبصــره ذیــل آن رفتــار خواهــد کــرد.« ــا آن ب
 راهکار 4-11 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: *

» ایجــاد نظــام ارزیابــي صاحیــت  معلمــان شــامل شایســتگي هاي اخاقــي، 
اعتقــادي، انقابــي، حرفــه اي و تخصصــي و ارزشــیابي متناســب بــا مبانــي و 

اهــداف ســند تحــول راهبردي«
 بند ۸ راهبردهای ملی کان 6 ، سند نقشه جامع علمی کشور: * 

»بــاال بــردن تــوان مدیریــت منابــع انســانی و ارتقــای صاحیت هــای علمــی 
و حرفــه ای و منزلــت اجتماعــی و ســطح معیشــتی معلمــان«

 مصوبــه شــماره 120/52400 شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش * 
مبنــی بــر شــرایط و ضوابــط پذیــرش دانشــجو در دانشــگاه های فرهنگیــان 

و شــهید رجایــی )مــواد مربــوط بــه صاحیت هــای حرفــه ای(:
ــی  ــی، تخصص ــای عموم ــراز صاحیت ه ــر اح ــه ب ــن مصوب ــه در ای  ک
وحرفــه ای )موفقیــت در ارزیابــی علمــی، تخصصــی و صاحیــت عمومــی( 
و کســب گواهینامــه صاحیــت حرفــه ای و تخصصــی و حداقــل معــدل کل 

17 در دوره تحصیــل دانشــگاه تأکیــد شــده اســت.
ــی و  ــه صــورت کل ــور، ب ــن مذک ــد در قوانی ــا نشــان مــی ده بررســی ه
در برخــی مــوارد بــه طــور مشــخص بــر ضــرورت ارزیابــی صاحیــت هــای 
حرفــه ای تأکیــد شــده اســت. امــا از صراحــت و قاطعیــت الزم برخــوردار 
ــی  ــیابی پایان ــردن ارزش ــور ک ــا منظ ــد ب ــی توان ــر م ــرح حاض ــت. ط نیس
صاحیــت هــای حرفــه ای در طــرح کان برنامــه درســی و بــه عنــوان یکــی 
ــی مــورد نیــاز باشــد.  از مؤلفــه هــای آن، بسترســاز تمهیــد پشــتوانه قانون
همچنیــن بــا توجــه بــا ایــن کــه در دوره تدویــن برنامــه ششــم توســعه قرار 
داریــم، مــی تــوان ایــن راهــکار را در آن جانمایــی کــرد. تصویــب طــرح در 
شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش نیــز امــکان دیگــری اســت کــه مــی تــوان 

بــه آن تمســک جســت.

ــوم  ــته عل ــوص رش ــع مخص ــون جام ــن آزم ــا ای آی الفبا 
تربیتی است؟چرا؟  

ایــن آزمــون بــرای تمــام رشــته ها اســت امــا بــه دلیــل گســترده بــودن 
رشــته ها امســال فقــط آمادگــی اجــرای آن بــرای فــارغ التحصیــان 
رشــته ی علــوم تربیتــی فراهــم شده اســت و دیگــر فــارغ التحصیــان ســال 

ــرای دریافــت گواهــی نامــه فراخــوان خواهنــد شــد. آینــده ب

ــد  ــب کن ــاز الزم را کس ــد امتی ــجویی نتوان ــر دانش اگ الفبا 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟  

ــر اســاس آخریــن ویرایــش طــرح اصلــح، چهــار مؤلفــه در نظــر گرفتــه  ب
شده اســت. حداکثــر مجمــوع امتیــاز ایــن چهــار مؤلفــه برابــر 1000 می باشــد 
و حداقــل ســطح قابــل قبــول بــرای مجمــوع امتیــازات و هــر مؤلفه بــه تنهایی 
65 درصــد نمــره می باشــد. یعنــی اگــر دانش آموختــه ای مجمــوع نمراتــش از 
650 کمتــر بشــود، گواهــی صاحیــت دریافــت نمی کنــد )و برابر دســتورالعمل 
ســازمان 1 تــا 2 تــرم دیگــر تحصیــل نمایــد تــا شــرایط الزم را کســب نمایــد (
و بایــد در ســال  بعــد در یــک یــا چنــد مؤلفــه ای کــه کمتــر از 65درصــد نمــره 
گرفتــه دوبــاره امتحــان بدهــد و اگــر مجمــوع نمراتــش 650 و باالتــر بشــود اما 
در یکــی یــا چنــد مؤلفــه، کمتــر از 65 درصــد بگیــرد بایــد همــان مؤلفه هــا را 
در ســال  بعــدی امتحــان بدهــد و گواهــی صاحیت تدریــس را دریافــت نماید. 

ایــن مؤلفه هــا و نمــرات آن بــه شــرح جــدول شــماره)1( می باشــد.

ــای  ــاب آق ــه جن ــماره ب ــن ش ــه ی ای مصاحب
ــارت،  ــئول نظ ــناس مس ــکاتی، کارش ــن مش ــر حس دکت

ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت در مدیریــت اســتانی، اختصــاص 
ــی و  ــی، بالندگ ــامل ارزیاب ــان ش ــوزه ی کاری ایش دارد. ح
ــنجش  ــامل س ــی« ش ــش »ارزیاب ــود. بخ ــی ش ــارت م نظ
عملکــرد اســاتید، کارکنــان و دانشــجویان مــی شــود. بخــش 
»بالندگــی« شــامل برگــزاری دوره هــای ضمــن خدمــت بــرای 
ــش  ــت و بخ ــوط اس ــی مرب ــت علم ــای هیئ ــان و اعض کارکن
ــگاه  ــای دانش ــش ه ــام بخ ــر تم ــارت ب ــامل نظ ــارت« ش »نظ
ــا  ــاد ب ــغله ی کاری  زی ــود مش ــا وج ــان  ب ــود. ایش ــی ش م

ــد.  ــا بودن ــواالت م ــخگوی س ــراوان پاس ــدر ف ــعه ی ص س
شما را به مطالعه ی این مصاحبه دعوت می کنیم.

عملکرد خوب از دانشــجویان در آزمون جامع انتظار می رود.



ــورت  ــه ص ــه چ ــاده دارد ب ــه درس افت ــجویی ک دانش الفبا 
خواهد بود؟   

اگر درس گذرانده نشود، چنین دانشجویی فارغ التحصیل نمی شود.

یکــی دیگــر از مؤلفــه هــا فعالیــت فرهنگــی و اجتماعی  الفبا 
اســت، آیــا نــگاه امتیــازی بــه برنامــه هــای ارزشــی از اعتبــار آن 

نخواهد کاست؟  
ــا  ــه صرف ــا و مســئولیت داشــتن مطــرح اســت ن مشــارکت در فعالیت ه
فعالیــت داشــتن، مثــا مشــارکت در برپایــی نمــاز جماعــت امتیــاز دارد نــه 

شــرکت در نمــاز جماعــت. 

دانشــگاه فرهنگیــان چــه شــرایطی را فراهــم مــی کنــد  الفبا 
تــا درزمــان انــدک باقــی مانــده بــرای ورودی هــای 91، دانشــجو 

بتواند امتیازات الزم را کسب نماید؟   
 این امتیازات را دانشجو می بایست در طول تحصیل کسب می کرد.  البته 

زمان هنوز وجود دارد وبارها این مسئله گوشزد شده است.

یکــی دیگــر از مولفــه هــا پوشــه کار اســت، ایــن مولفــه  الفبا 
شــامل چــه مــواردی اســت وبررســی آن بــه چــه صــورت خواهــد 

بود؟   
ــم از  ــت معل ــتندات دوره تربی ــدات و مس ــار، تولی ــل آث ــواردی از قبی م
ــن  ــت. در ای ــی اس ــل بررس ــی( قاب ــه کار )الکترونیک ــکیل پوش ــق تش طری
ــبت  ــان، نس ــترده تري از زم ــازه گس ــجویان در ب ــدات دانش ــش، تولی بخ
ــه ســایر روش هــاي ســنجش، گــردآوري مي شــود. پوشــه کار شــامل دو  ب
ــاز(  ــی )200 امتی ــی و اجتماع ــاز( و فرهنگ ــه ای )200 امتی ــش حرف بخ

اســت. 
ــه  ــش پوش ــنجش در بخ ــورد س ــای م ــه ه ــه ای: مؤلف ــش حرف  بخ
ــاره آن هــا  ــه ترتیــب در ب کار حرفــه ای، دارای چهــار بخــش اســت کــه ب

ــود. ــی ش ــح داده م توضی
  توصیف و تبیین فلسفه معلمي

ــی و درس  ــدام پژوه ــام اق ــارت در انج ــامل مه ــه اي، ش ــش حرف   پژوه
پژوهــی و یــا توانایــی تولیــد، تحلیــل یــا نقــد یــک متــن علمــی مــی شــود.

ــد شــامل طراحــی  ــه اي کــه مــی توان ــر توســعه حرف ــدات ناظــر ب  تولی
ــی آن و  ــی، طراحــی واحــد یادگیــری و نقــد و ارزیاب برنامــه درســی اجرای

ــوای کتــب باشــد. تحلیــل محت
ــع آوري  ــاي جم ــه گزارش ه ــامل ارائ ــه ش ــل ک ــه عم ــه در عرص  تجرب
ــت  ــي فعالی ــخصي و طراح ــات ش ــا و تجربی ــه موقعیت ه ــده از مطالع ش
ــر  ــي ب ــزارش مبتن ــه گ ــئله و ارائ ــایي نیاز/مس ــر شناس ــر ب ــري ناظ یادگی

یافته هــاي تأملــي اســت.
 بخــش فرهنگــی و اجتماعــی: منطــق بنیادیــن ســنجش پوشــه کار 
ــه تربیتــی موضــوع بنــد  ــر ســاحت های شــش گان فرهنگــی و اجتماعــی ب
3-4 الگــوي نظــري ســاحت هــاي تربیــت منــدرج در ســند تحــول بنیادیــن 
آمــوزش و پــرورش اســتوار اســت کــه در ســه حــوزه عمــل مطابــق جــدول 

شــماره )2( ســازماندهی شــده اســت. 
را  آن  منابــع  و  کتبــی  آزمــون  برگــزاری  زمــان  الفبا 

بفرمایید؟ 
 تاریخ و منابع هنوز دقیقا مشخص نیست.

زمــان دقیــق فــارغ التحصیلــی دانشــجویان ورودی 91  الفبا  
ــت؟ ــی اس ــه موقع چ

حــدود 13 هــزار نفــر از دانشــجو معلمــان علــوم تربیتــی گرایــش 
آمــوزش ابتدایــی ورودی 91 در شــهریور 95 دانــش آموختــه خواهنــد شــد 
و احتمــاالً برخــی از دانشــجو معلمــان ســایر رشــته هــای ورودی 91 کــه 
ــده  ــوب را گذران ــای مص ــه واحده ــند و کلی ــاالی 17 باش ــدل ب دارای مع

ــوند. ــه ش ــش آموخت ــد در شــهریور 95 دان ــی توانن ــز م باشــند نی

دانشــجویان ورودی 91 چنــد واحــد بــرای فــارغ  الفبا  
بگذراننــد؟ بایــد  التحصیلــی 

ــا  ــی ورودی 91 ب ــوزش ابتدای ــش آم ــی گرای ــوم تربیت ــجویان عل  دانش
ــرفصل  ــق س ــد. )مطاب ــد ش ــه خواهن ــش آموخت ــد دان ــدن 150 واح گذران

ــوب 93( ــده مص ــری ش ــی بازنگ ــوم تربیت ــه عل ــای برنام ه
دانشــجویان ســایر رشــته هــا نیــز بــا گذرانــدن کلیــه واحدهــای مصــوب 
ــت  ــد تربی ــی و 19 واح ــامی عموم ــارف اس ــد مع ــوم و 16 واح وزارت عل
ــان کــه  ــاده 23 اساســنامه دانشــگاه فرهنگی ــق تبصــره 2 م اســامی مطاب
بــه تصویــب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رســیده و بــه دانشــگاه جهــت 

اجــرا ابــاغ شــده، دانــش آموختــه خواهنــد شــد.

ــی  ــان م ــگاه فرهنگی ــالن دانش ــارغ التحصی ــا ف آی الفبا  
تواننــد بالفاصلــه در آزمــون کارشناســی ارشــد شــرکت کننــد؟
ــت  ــن خدم ــل متعهدی ــه تحصی ــرایط ادام ــوص ش ــخگویی در خص پاس
ــوده و  آمــوزش و پــرورش از حیطــه وظایــف دانشــگاه فرهنگیــان خــارج ب
ــد موضــوع را از دســتگاه ذی  ــن مقطــع بای ــه تحصیــل در ای عاقمنــدان ب

ــد. ــری نماین ــرورش( پیگی ــوزش و پ ــط )آم رب

انتظــار خــود را از عملکــرد دانــش آموختــگان در  الفبا 
بفرماییــد. پیشــرو،  جامــع  آزمــون 

 بــا توجــه بــه ایــن کــه اولیــن ســال اســت کــه ایــن طــرح اجــرا می شــود 
ــد  ــرای امســال خواه ــا ب ــدارا از طــرف مســئولین صرف ــداری م مســلما مق

بــود. لــذا انتظــار عملکــرد خوبــی در ایــن آزمــون از دانشــجویان داریــم.

ــان نشــریه  ــا مخاطب ــی ،حدیثــی ب ــان اگــر حرف در پای الفبا 
دارید بفرمایید.  

 از مســئولین نشــریه و دانشــجویان فعالــی کــه از یــک طــرف مشــکات 
ــه  ــای مســئولین را ب ــر حرف ه ــرف دیگ ــای دانشــجویان و از ط و دغدغه ه

گــوش دانشــجویان می رســانند، متشــکرم.
• محمدرضا محمدحسینی
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ــتن  ــتن و توانس ــه ای از خواس ــان مجموع انس
اســت و خواســته هــای متعالــی فراوانــی دارد، 
ــته  ــق آن خواس ــیر تحق ــد در مس ــر نتوان ــا اگ ام
ــوان او را صاحــب اراده  هــا حرکــت کنــد، نمــی ت

ــت. دانس
و  آرامــش  بــه  رســیدن   
ــی از  ــاک، یک ــی پ درک زندگ
مهم تریــن اهــداف آفرینــش 
انســان اســت و خداونــد متعال 
ــه  ــه ب ــی ک ــش و درایت ــا بین ب
انســان عطــا فرمــود تــا بــا 
ــه  ــد ب ــت اراده خــود بتوان تقوی

اهــداف زندگــی برســد.
امــام صــادق )علیــه الســام( 
َدَعــوَت  اِذا  فرماینــد:»  مــی 
ــاب«:  ــَک بالب ــَنّ أن حاَجَت َفُظ
ــی  ــی خواه ــزی م ــی چی وقت
پــس بپنــدار )خیــال کــن ، 
تصــور کــن ( کــه خواســته تــو 
ــده (. ــت ش ــت )اجاب دم در اس
دارد.  قانــون  زندگــی، 

ــون زندگــی و  ــت قان ــا فهــم و رعای خوشــبختی، ب
ــی  ــون زندگ ــتن قان ــده انگاش ــا نادی ــیه روزی، ب س
ــال  ــه بخــت و اقب ــا ب حاصــل  می شــود.  موفقیت ه
وابســته نیســت، بلکــه زندگــی پــاک را بــا احتــرام 

بــه قوانیــن، می تــوان در آغــوش کشــید.

روش های تقویت اراده
1-تعییــن هــدف: کاری را کــه دلــت مــی خواهــد 
ــن،  ــخص ک ــق مش ــور دقی ــه ط ــی ب ــام ده انج
هــدف تــو بایــد شــفاف، قابــل اجــرا، مطابــق تــوان 
ــه باشــد. اگــر هــدف  ــع بینان ــو و واق و اســتعداد ت

ــروازی داشــته باشــد و خــارج از  ــه بلندپ ــو جنب ت
ــا مشــکاتی  ــای شــخصی ات باشــد، ب ــی ه توانای

مواجــه مــی شــوی.
و  توانایــی  وجــودت  در  توانایــی:  2-شــناخت 
ــن هــا را  ــد ای ــه اســت. بای اســتعداد خاصــی نهفت
کشــف کنــی و بــرای رســیدن بــه اهدافــت آن هــا 

ــری. ــه کار بب را ب
3-  برنامــه ریــزی: بایــد بــرای تمــام امــور خــودت 
ــر روز  ــس ه ــی؛ پ ــته باش ــم داش ــه ای منظ برنام
ــای  ــه ه ــوی، برنام ــی ش ــدار م ــواب بی ــه از خ ک
خــودت را طبــق اولویــت یادداشــت کــن و خــودت 
را موظــف کــن کــه تــک تــک آن هــا 

را انجــام دهــی
4- تلقیــن: هــر کامــی کــه از دهانــت 
ــی  ــو را م ــاور ت ــد، ب ــی آی ــرون م بی
ســازد.وقتی مــی گویــی: »مــن آدم 
ــم  ــت حک ــتم«، در حقیق ــی نیس زرنگ
ــرده و  ــادر ک ــود را ص ــت خ محکومی
بــه کائنــات فرمــان داده ای کــه تمــام 
ــرازیر  ــویت س ــه س ــی را ب ــوارد منف م
ــت  ــه گف ــی ک ــن زمان ــد؛ ســعی ک کن
و گــوی ذهنــی بــا خــودت داری، کام 

ــد. ــدرت باش ــع ق ــو از موض ت
5- تدریجــی بــودن قــدرت اراده: نمــی 
توانــی انتظــار داشــته باشــی یــک 
ــوی.  ــوی ش ــب اراده ای ق ــبه صاح ش
ــی  ــور جزئ ــی اول از ام ــی توان ــن کار م ــرای ای ب

ــی. ــروع کن ش
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مقایســه کــردن احســاس اطمینــان 
را در انتخــاب شــما افزایــش مــی دهــد
ــوع  ــد انتخــاب، دو ن معمــوال در رون
ــود دارد؛  ــراد وج ــرای اف ــتراتژی ب اس
روش اول بــه گونــه ای اســت کــه 
ــای  ــار ه ــا معی ــق ب ــوردی را مطاب م
خــود مــی بینیــم و آن را انتخــاب مــی 
ــه  ــت ک ــا روش دوم آن اس ــم. ام کنی
ــری  ــه ی دیگ ــا گزین ــه ای را ب گزین
هــر  یعنــی  کنیــم؛  مــی  مقایســه 
ــی  ــه ارزیاب ــه طــور جداگان مســئله راب
کــرده و پــس از بررســی، بهتریــن 
ــا  ــم؛ مث ــی کنی ــاب م ــورد را انتخ م
تصــور کنیــد شــما یــک فرهنــگ 
لغــات مــی خریــد کــه 25000 لغــت 

دارد و وقتــی از آن اســتفاده مــی کنیــد، 
ــی  ــه شــما دســت م ــی ب احســاس خوب

دهد.امــا هنگامــی کــه فرهنــگ لغــات جدیدتــان50000 لغــت داشــته باشــد 
یــا محتوایــش متفــاوت باشــد، شــروع بــه مقایســه ی آنهــا بــا یکدیگــر مــی 
ــا  ــت ب ــگ لغ ــن دو فرهن ــنجیدن ای ــردن و س ــه ک ــا مقایس ــما ب ــد. ش کنی

ــد. ــی کنی ــاب را م ــن انتخ ــان بهتری ــا اطمین ــر، ب یکدیگ
ــه  ــال2012 مقال ــتن« در س ــن بوس ــولیر«و»آن کریستس ــاس ماس »توم
ای بــا عنوان»هنگامــی کــه افــراد بــه ســراغ مقایســه کــردن مــی روند،مــی 

ــد. ــه دادن ــن شــوند«، ارائ ــد از قضــاوت خــود مطمئ توانن
آنهــا بــرای اثبــات ایــن موضوع،2عــدد عکــس بســیار پیچیــده را انتخــاب 
ــد  ــرار دادن ــار یکدیگــر ق ــرای یــک گــروه هــر دو عکــس را در کن ــد. ب کردن

و از آن هاخواســتند کــه شــباهت 
ــس  ــن دو عک ــای ای ــاوت ه ــا و تف ه
را عنــوان کننــد و بــرای گروهــی 
طــور  بــه  را  عکــس  هــر  دیگــر 
ــاز از آن  ــد، ب ــش دادن ــه نمای جداگان
ــه،  ــدون مقایس ــه ب ــتند ک ــا خواس ه
ــه  ــرحی ارائ ــس ش ــر عک ــاره ه درب
دهنــد. نتیجــه ی ایــن پژوهــش ایــن 
ــه  ــرادی ک ــروه از اف ــه آن گ ــود ک ب
ــه  ــم مقایس ــا ه ــس را ب ــن دو عک ای
ــکات  ــه ن ــتند ب ــد، توانس ــرده بودن ک
ــف  ــد و تعری ــاره کنن ــری اش ــم ت مه
ــه  ــا ارائ ــس ه ــری از عک ــح ت صحی
دادنــد؛ همچنیــن آن هــا نســبت بــه 
گــروه دوم بــا اطمینــان بیشــتری 

ــد. ــوان کردن ــود را عن ــرات خ نظ
 در حقیقــت ایــن اطمینانــی کــه در 
نتیجــه ی مقایســه کــردن در افــراد حاصــل مــی شــود، انتخــاب هــای دیگــر 
ــما در  ــه ش ــی ک ــس هنگام ــی دهد؛پ ــرار م ــر ق ــت تاثی ــز تح ــا را نی آن ه
زمینــه ای مهــارت زیــادی نداشــته باشــید،الزم اســت کــه بــا دقــت بســیاری 
ــا  ــد ت ــنجیدن نیازمندی ــردن و س ــه ک ــه مقایس ــا ب ــد و کام ــم بگیری تصمی
بتوانیــد بهتریــن انتخــاب را داشــته باشــید و بدانیــد کــه ایــن مقایســه کــردن 

هــا احســاس اطمینــان را در انتخــاب شــما افزایــش مــی دهــد.
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فردایی که هیچگاه نخواهد  آمد...



در مصرف شــبکه هــای اجتماعی نزی

 صرفه جویــی کنید...

 * تــوی اتوبــوس نشســته بــودم دو تــا ســرباز روی یــک صندلــی نشســته 
ــود(  ــوم ب ــا دانشــجو )ازروی کتابهایشــان معل ــم دو ت ــد، روبرویشــان ه بودن
یکــی از دانشــجوها نــگاه خاصــی بــه آن دو ســرباز انداخــت و گفت:»ســربازی 
ــر  ــی دیگ ــه از آن یک ــربازی ک ــد؟« س ــی کنن ــون م ــی بده!آره؟اذیتت خیل
ــه  ــک ذره ب ــی بده!آره؟ی ــدن خیل ــر بودگفــت:»درس خوان ــکل ت درشــت هی

شــعورتون اضافــه نمــی کنــن!«
ــک  ــا هــم حــرف نمــی زدیم،ماجــرا از ی ــد روزی مــی شــد کــه ب  * چن
شــوخی ســاده شــروع شــد،ولی مــن کوتــاه نیامــدم تــا اینکــه کار بــه قهــر 
کشــید. مــن بــا اینکــه مــی دانســتم اشــتباه از مــن بــوده ولــی نمی خواســتم 
ــه اصطــاح منــت کشــی کنــم.روز ســوم آمــد پیــش  غــرورم را بشــکنم و ب
مــن ،صورتــم را بوســید و گفت:»میگــن اگــه بیشــتر از 3 روز بــا مومنــی قهــر 

باشــی نمــازت قبــول نمیشــه.«
 * شــماره تلفنــش را کــه ازش گرفتم،پرســیدم:»چه موقــع تمــاس 
بگیرم،مزاحــم نباشــم؟«گفت:»هر وقتــی بــه جــز موقــع نماز شب«میخواســتم 
ــع  ــوی حــرف مــن و گفت:»آخــه اون موق ــد ت ــم التمــاس دعا،کــه پری بگوی

ــم!!« صددرصــد خواب
   * شــق ورق بود،اتــو کشــیده و تــوی کادر.مثــل همیشــه نیامــده 
ــه  ــه اینجــا ک ــد و ب ــاب خوان ــی از کت ــرد. متن ســر کاس،درس را شــروع ک
ــا  ــاز ب ــی و راز و نی ــت...روح بندگ ــن اس ــای آه ــاره ه ــان پ رسید»دلهایش
ــه  ــد و در فتن ــه در بصیــرت و خردمنــدی ســر آمدن جانشــان درهــم آمیخت
ــد و  ــی جوین ــد، هوشــیارانه راه م ــی مانن ــرو م ــرکان در آن ف ــه زی ــی ک های
حــق را از باطــل بــاز مــی شناســند...« رو کــرد بــه بچــه هــا و گفت:»منتظــر 

ــه اســت.« ــن گون ــی ای واقع

ــود. ــت نب ــاز اول وق ــل نم ــناختمش اه ــه میش ــالی ک ــد س ــوی چن  * ت
میگفت:»آخــر وقــت ســر خــدا خلــوت تره«.ولــی یــک هفتــه ای مــی شــود 
کــه قبــل از اذان مــی آیــد مســجد. دلیلــش را وقتــی کــه دوســت جدیــدش 

ــدم، فهمیــدم. را دی
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زمــان زیــادی از ورود اینترنــت و فضــای مجــازی بــه زندگــی بشــر مــدرن 
نمــی گــذرد. امــا مختصــات و ابعــاد 
جدیــدی که فضــای مجــازی در باب 
ارتبــاط پیــش روی انســان قــرار می 
ــوع  ــد، متن ــدری جدی ــه ق ــد، ب ده
ــی زود  ــه خیل ــت ک ــده اس و پیچی
نیــاز بــه تعییــن الگوهــای رفتــاری، 
ــی و  ــای ارتباط ــا و هنجاره ارزش ه
در یــک کام اخــاق جمعــی، خــود 

را نشــان داده اســت.
اســتفاده  در  اســت  شایســته 
از فضــای مجــازی، بــه خصــوص 
ــکات  ــه ن ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ش

ــم: ــه کنی ــر توج زی
»زمــان« و برنامــه ریــزی * 

بــرای اســتفاده بهینــه از آن بــه 
انــدازه ای مهــم هســت کــه مطابــق احادیــث در روز قیامــت در اولیــن قــدم 

ــد. ــی کنن ــئوال م ــر« س ــت عم ــتفاده از نعم ــی اس ــورد »چگونگ در م
ــی *  ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــدارد در هم ــاز ن ــدرن نی ــان م انس

موبایلــی و… حضــور داشــته باشــد؛ لــذا بــا در نظــر گرفتــن  نیــاز ، هــدف 
خــود و ویژگــی هــا و قابلیــت هــای مــورد نیــاز، اقــدام بــه انتخــاب شــبکه  

ــد. ــی نمایی اجتماع

هــر چیــزی را کــه برایتــان فرســتاده مــی شــود، اعــم از اخبــار، * 
کلیــپ، متــون سیاســی، عکــس و … فــورا بــا دیگــران بــه اشــتراک نگذارید.

ــه اشــتراک گذاشــتن یــک مطلــب، بهتــر اســت کمــی *  قبــل از ب
ــان از  ــس از اطمین ــد و پ ــر توجــه کنی ــع آن خب ــه منب ــد، ب جســتجو کنی

ــازید. ــر س ــران را از آن باخب ــت آن، دیگ صح
ــه یــک جمــع مجــازی ، گــروه هــای *  بهتــر اســت هنــگام ورود ب

موبایلــی، کمــی بــه هــدف افــراد بــرای گردهمایــی دقــت کنیــم؛ زیــرا ایــن 
امــر از هــدر رفتــن زمــان و انــرژی جلوگیــری مــی نمایــد.

حــد *  از  بیــش  ارتباطــات 
مــردان  و  زنــان  میــان  ضــرورت 
ــرم بنیــان خانــواده را نشــانه  نامح
ــن  ــش را از زوجی ــرد و آرام ــی گی م
گرفتــه و حتــی گاه خانــواده را از هــم 

ــد.  ــی پاش م
اجتماعــی *  هــای  شــبکه   

هیچــگاه نمــی تواننــد جــای مطالعــه 
ــر  ــد؛ بهت ــی را بگیرن ــاب خوان و کت
اســت در کنــار مطالعــه از شــبکه 
هــای اجتماعــی اســتفاده کنیــم، 
نــه در کنــار شــبکه هــای اجتماعــی 

ــم. ــه کنی ــی مطالع کم
هــای *  شــبکه  مصــرف  در   

اجتماعــی نیــز صرفــه جویــی کنیــد.!
 بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی ایرانــی، از برنامــه نویســان * 

ایرانــی حمایــت کنیــد.
ــوص *  ــه خص ــی ، ب ــمی و روح ــامت جس ــب س ــان مراق در پای

ــید. ــود باش ــی خ بینای
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یادداشت های بی هوا



ــه  ــت صفح ــدن کیفی ــر ش ــر و بهت ــزرگ ت ــا ب  ب
هــای نمایــش و پردازشــگر هــای ســریع تــر، 
ــای  ــر ه ــروزی کامپیوت ــمند ام ــای هوش ــن ه تلف
جیبــی هســتند کــه همــه کارانجــام مــی دهنــد، 
ــن  ــک تری ــی از کوچ ــا یک ــی تنه ــه ی تلفن مکالم
ــا ایــن دســتگاه هــای  نیــاز هــای شماســت کــه ب
همــه کاره انجــام مــی دهیــد؛ چــک کــردن 
ایمیــل هــا ، برقــراری تمــاس هــای صوتــی، 
متنــی و ویدیویــی از طریــق اپلیکیشــن هــای پیــام 
ــازی هــای عالی،بررســی  ــردن از ب ــذت ب رســان، ل
ــت  ــو، فعالی ــای ویدئ ــامت خود،تماش ــت س وضعی
در شــبکه هــای اجتماعــی، خوانــدن کتــاب هــای 
ــوش  ــت برداری،گ ــتن و یادداش ــک، نوش الکترونی
ــه  ــزاران برنام ــتفاده از ه ــیقی و اس ــه موس دادن ب
ی کاربــردی، جــزو کارهایــی اســت کــه امــروزه بــا 
ــم. ــی دهی ــام م ــود انج ــمند خ ــای هوش ــن ه تلف
ــد  ــای جدی ــی ه ــدن ویژگ ــه ش ــود اضاف ــا وج ب
ــای  ــن ه ــن تلف ــی بهتری ــی، حت ــمند و عال هوش
ــارژ دوام  ــدون ش ــک روز ب ــش از ی ــز بی ــراه نی هم
نمــی آورنــد بــه خصــوص اگــر از اپلیکیشــنی 
 TempleRun ــا ــرای تماشــای فیلــم ی ماننــدNetfix ب
بــرای بــازی اســتفاده کنیــد. در حــال حاضــر همــه 
ــوم  ــای لیتی ــری ه ــد از بات ــای جدی ــی ه ی گوش
یــون بهــره مــی برنــد کــه هنــوز قــدرت جادویــی 
ــره  ــدام دله ــر م ــد. اگ ــی ندارن ــر طوالن ــرای عم ب
داریــد کــه نشــانگر قرمــز رنــگ باتــری شــروع بــه 
چشــمک زدن کنــد، وقــت آن رســیده اپلیکیشــن 
ــما را  ــمند ش ــی هوش ــری گوش ــه بات ــی را ک های
درســته قــورت مــی دهــد، شناســایی کنیــد یــا بــا 
ــی اطــاع  ــا ب ــون از آنه ــا کن ــه ت ــی ک ــد های ترفن
ــوده ایــد، عمــر باتــری موبایــل خــود را افزایــش  ب

ــد. دهی
1.تغییر تنظیمات تلفن هنگام خواب

هــای  ابــزار  امــروزی  هــای  تلفــن  از  بعضــی 
اتوماســیونی دارنــد کــه بــه شــما اجــازه مــی دهــد 
ســیگنال هــای موبایــل و وای فــای خــود را  زمانــی 

خــاص خامــوش کنیــد. تلفــن همــراه خــود را روی 
ــتری  ــری بیش ــا بات ــد ت ــرار دهی ــت ق ــن حال ای
ــن  ــما از ای ــراه ش ــن هم ــر تلف ــد. اگ ــره کنی ذخی
قابلیــت هــای برنامــه ریــزی شــده حمایــت نمــی 
ــب  ــد Tasker را نص ــت مانن ــای مدیری ــد، اپ ه کن
ــی  ــگام خواب،گوش ــد هن ــی توانی ــی م ــد. حت کنی
 flight mode یــا   airplaneحالــت روی  را  خــود 
ــرف  ــی در مص ــه جوی ــاوه برصرف ــا ع ــد ت بگذاری
ــید و  ــان باش ــز در ام ــی نی ــواج گوش ــری، از ام بات

ــد. ــر بخوابی بهت
2.خاموش کردن وای فای و جی پی اس

اگــر تلفــن شــما تمــام وای فــای هــای اطــراف را 
مــی کشــد تــا بــه آنهــا وصــل شــود، پــس باتــری 
ــای  ــه وای ف ــی ب ــد. وقت ــی ده ــدر م ــادی ه زی
نیــاز نداریــد، وای فــای گوشــی خــود را خامــوش 
ــتید  ــرادی هس ــی از اف ــم یک ــما ه ــا ش ــد. آی کنی
ــرای اینکــه هــر لحظــه اعــام  کــه از foursquare ب
کنیــد کــه کجــا هســتید، اســتفاده مــی کنید؟بایــد 
ــاب  ــت ی ــان موقعی ــا هم ــی اس ی ــی پ ــد ج بدانی
نیــز یــک باتــری خــور قهــار اســت کــه خیلــی زود 
ــه خــط قرمــز مــی رســاند. شارژگوشــی شــما را ب

3.حذف اپ های غیر ضروری
ــادی  ــای زی ــت ه ــروزی قابلی ــدرن ام ــای م اپ ه
ماننــد چنــد وظیفگــی، بــه روز رســانی و هماننــد 
ســازی خــودکار دارنــد. ایــن ویژگــی هــا بــه 
راحتــی باتــری گوشــی شــما را مــی بلعد،پــس اپ 
هــای اضافــی را از روی گوشــی خــود پــاک کنیــد.

4.کنترل باتری
ــد و  ــرای اندروی ــد Battery Doctor ب ــی مانن اپ های
ای او اس خیلــی راحــت بــه شــما نشــان مــی دهند 
کــه اپ هــای نصــب شــده روی دســتگاهتان چقدر 
باتــری خــور هســتند بــا شناســایی ایــن اپ هــای 

پــر مصــرف، مــی توانیــد آنهــا را مدیریــت کنیــد.
5.پاک کردن بازخورد حرکتی

ــتگاه  ــتفاده از دس ــگام اس ــما هن ــز ش ــا مغ مطمئن
انــدازه ی کافــی کار مــی  بــه  هــای لمســی 

کنــد کــه بدانــد آیــا الزم اســت گزینــه ای را 
ــای  ــه ه ــه گزین ــن هم ــا نه؟بنابرای ــد ی فشــار بده
بازخــورد  هــای حرکتــی را خامــوش کنیــد. ایــن 
ــای کوچــک و  ــه ه ــه شــامل ضرب ــا ک بازخــورد ه
یکنواخت،تــکان دادن گوشــی و حرکــت ســر مــی 
شــود بــا هــر عکــس العملی،نیرویــی مصــرف مــی 
کننــد کــه باعــث کاهــش شــارژ گوشــی می شــود.
پــس عــادت کنیــد بــدون بازخــورد هــای فیزیکــی 

ــد. ــی کنی زندگ
6.ویجت های لعنتی

ویجــت هــا یکــی از ویژگــی هــای کلیدی سیســتم 
ــه همیــن دلیــل نمــی  ــد هســتند، ب عامــل اندروی
ــا را دور  ــه ی آنه ــم هم ــما بگویی ــه ش ــم ب خواهی
بریزیــد. بــه عنــوان مثــال بــا ویجــت روشــنایی می 
توانیــد نــور صفحــه نمایــش تلفــن خــود را تنظیــم 
کنیــد تــا از مصــرف بیــش از حــد باتــری بــه دلیــل 
ــه  ــور زیــاد صفحــه کاســته شــود،اما آیــا واقعــا ب ن
ــاز  ــی نی ــای اجتماع ویجــت بروزرســانی شــبکه ه
دارید؟امــروزه بســیاری از شــبکه هــای اجتماعــی 
از مطالــب و عکــس هــای خســته کننــده پــر شــده 
اســت.به روزرســانی محتــوای ایــن ویجــت هــا روی 
باتــری شــما تاثیــر مســتقیم دارد،حتــی اگــر فقــط 
ــرده  ــال ک ــود را فع ــن خ ــه تلف ــد ثانی ــرای چن ب

باشــید تــا پیــام هــای خــود را بررســی کنیــد.
7.خنک نگه داشتن باتری

در آخــر بایــد بدانیــد باتــری هــا در دمــای خنــک 
ــرم  ــی گ ــای طوالن ــد. دوره ه ــی کنن ــر کارم بهت
شــدن باعــث مــی شــود بهــره وری باتــری هــا بــه 
مــرور زمــان کاهــش پیــدا کند.گذاشــتن تلفــن در 
ــا  ــرا مث ــد، زی ــد کمــک کن ــی توان فضــای آزاد م
قــرار دادن تلفــن در جیــب لبــاس بــه گــرم شــدن 
آن کمــک مــی کنــد. همچنیــن اپلیکیشــن هایــی 
نیــز هســتند کــه بــه خنــک شــدن دســتگاه شــما 
کمــک مــی کننــد مانندCoolDownPhoneبــرای 

دســتگاه هــای اندرویــدی.
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امــام  خمینــی)س( بارهــا نســبت بــه مقــام واالی 
ــد  ــان تاکی ــه ایش ــد، از جمل ــاره کردن ــم اش معل
دارنــد براینکــه معلمیــن تهذیــب نفــس کننــد تــا 
حرفشــان در دیگــران اثــر کنند. »همــه ی معلمین 
ــب  ــان را تهذی ــه خودش ــند ک ــن باش ــر ای در فک
کننــد، بایــد خــود را مهــذب کننــد تا حرفشــان در 
دیگــران اثرکند.معلمیــن و همــه ی کســانی کــه در 
شــغل معلمــی بــه ســر مــی برنــد بایــد بداننــد کــه 
ــد توجــه کننــد  شغلشــان بســیار مهــم اســت؛ بای
ــه  ــار بیاورند،ک ــوب ب ــدا خ ــا را از ابت ــه ه ــه بچ ک
دانشــگاه دیــر اســت. معلمیــن بایــد احســاس 
کننــد کــه پیــش خــدا مســئولند،اگر بچــه هــا بــد 
ــن  ــئولند،اگر در ای ــم مس ــا ه ــوند اینه ــت ش تربی
مــورد مــن و شــما هــم ســکوت کنیــم مســئولیم.«
امــام خمینــی )س(در جایــی دیگــردر مــورد 
مقــام واالی معلمــی و مســئولیت عظیــم ایــن 
قشــر ســفارش  مــی کنند:»بایــد تذکــر دهــم کــه 
ــر از  ــی اســت؛ مقامــی اســت کــه باالت ــام واالی مق
ــم نیســت، مقامــی کــه خــدای تبــارک  مقــام معل
و تعالــی از آن تعظیــم فرمــوده اســت، لیکــن 
مســئولیت بــزرگ دارد،مســئولیت عظیــم دارد.
هرچــه مقــام باالتــر اســت مســئولیت باالتــر 
اســت. مســئولیت تربیــت جوانــان مســئولیت 
ــند،  ــم باش ــد معل ــت بای ــام مل ــت. تم ــی نیس کم
معلــم فرزنــد خــود. اســام تمــام افــرادش، معلــم 
بایــد باشــند و تمــام افــرادش متعلــم. بانــوان هــم 
بایــد معلــم باشــند بــرای فرزنــدان خــود،در دامــن 
خــود مثــل اســتادان،مثل معلمــان تربیــت کننــد. 
پــدران بایــد معلــم باشــند، از بــرای فرزنــدان 
خــود. خانــواده ی شــما بایــد مدرســه باشــد تعلیــم 
احــکام اســام، تهذیــب اخــاق نونهاالن،شــما 
ــد  ــان بدهی ــل معلم ــذب تحوی ــاالن مه ــد نونه بای
ــد.  ــب کنن ــتر تهذی ــا را بیش ــد آنه ــان بای و معلم
معلمــان خیلــی مقــام بــزرگ دارنــد و خیلــی 
مســئولیت بــزرگ. اگــر معلمــان مــا کوتاهــی 
کننــد در تعلیــم، مســئول هســتند. معلمیــن، 
هســتند کــه مــی تواننــد مملکــت را حفــظ کننــد، 
ــه  ــی ک ــا، آنهای ــای م اســتقال مملکــت را، جوانه

ــود،  ــد ب ــا خواه ــه دســت آنه ــت ب ــدرات مملک مق
زیــر دســت معلمیــن بایــد تربیــت شــوند؛اگر 
ــه دســت  ــح ب ــح شــدند مملکــت صال ــت صال تربی
ــت  ــته تربی ــدای نخواس ــد و اگر-خ ــی افت ــا م م
هــای غیــر الهــی شــد، مملکــت از دســت مــی رود.
امــام ج 7 ص163( معلم!بیدارشــو!«)صحیفه ی 

ــانی  ــروی انس ــت نی ــام راحل)س(تربی ــر ام از منظ
متعــد و ســالم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار مــی 
باشــد و در ایــن بــاره به معلمان و اســاتید دانشــگاه 
هــا چنیــن توصیــه دارند:»آنهایــی کــه معلــم 
ــتند)نیروی  ــتاد هس ــا اس ــگاه ه ــتند، در دانش هس
انســانی درســت شــود(. در دبیرســتانها، دبســتانها، 
ــی  ــا تحویلشــان داده م ــه بچــه ه از همــان اول ک
شــود بایــد مســئول تربیــت آنهــا باشــند. مشــغول 
ــک  ــد، ی ــت کنن ــا را تربی ــه اینه ــند ک ــن باش ای
تربیــت صحیــح اســامی؛ کــه در تربیــت صحیــح 
اســامی همــه ی خصوصیــات اســت. یعنــی یــک 
ــی  ــام م ــه اس ــوری ک ــان ط ــر هم ــلم« اگ »مس
خواهــد بــزرگ شــود، ایــن ممکــن نیســت کــه بــه 
ــت  ــن نیس ــد؛ ممک ــت کن ــودش خیان ــت خ مملک
ــه همســایه ی خــودش  ــرادر خــودش، ب ــه ب کــه ب
ــه  ــک آدم غریب ــه ی ــودش، ب ــهری خ ــه همش ، ب
ــت بکنــد. اصــا خیانــت منتفــی مــی شــود. خیان

مــا بایــد کوشــش کنیــم کــه افــراد صالــح درســت 
ــق  ــی توفی ــارک و تعال ــدای تب ــن از خ ــم. م بکنی
ــه را  ــامت هم ــم و س ــی خواه ــان را م ــما آقای ش

ــه 477( ــد 6 صفح ــان جل ــی طلبم«)هم م
ــران  ــغل پیامب ــی را ش ــی)س( معلم ــام خمین ام
ــان  ــد. ایش ــی دانن ــازی م ــغل آدم س ــی و  ش اله
ــغلها  ــه ی ش ــغل را از هم ــن ش ــام ای ــه و مق درج
ــزرگ  ــیار ب ــغل را بس ــن ش ــد وای ــی دانن ــر م باالت
ــاره  ــن ب ــذا در ای ــد؛ ل ــی کنن ــی م ــریف معرف و ش
مــی فرمایند:»تعلیــم ســر مشــی همــه ی انبیاســت 
ــا  ــه آنه ــی ب ــارک و تعال ــدای تب ــرف خ ــه از ط ک
ــا  ــه  انبی ــدا ب ــت خ ــده؛ ماموری ــت داده ش ماموری
ــد و  ــد و آدم درســت کنن ــه بیاین ــن اســت ک همی
ــام  ــه مق ــا ب ــد آنه ــا نزدیکترن ــه انبی ــه ب ــی ک آنهای
آدمیــت نزدیکترنــد. آن وقــت کــه مائکــه اشــکال 

کردنــد کــه آدمــی کــه مفســد در ارض اســت چــرا 
ــی  ــن م ــه م ــود ک ــن ب ــودی. جــواب ای ــق فرم خل
دانــم چیــز هایــی کــه شــما نمــی دانیــد. دنبالــش 
ــه ادم  ــد تعلیــم همــه ی »اســماء« را ب هــم خداون
کــرد و وقتــی کــه عرضــه داشــت بــه مائکــه، آنهــا 
دیدنــد کــه نمــی تواننــد ایــن طــوری  کــه آدم می 
توانــد ادراک کنــد حقایــق را، آنهــا نمــی تواننــد. از 
اول ایــن بــود کــه »آدم« کــه آمــد بــا تعلیــم الهــی 
ــر  ــم بش ــم معل ــا ه ــود. انبی ــر ب ــم بش ــد ومعل آم
بودنــد. شــغل معلمــی یــک شــغل عمومــی اســت 
ــا  ــا فاســفه و امام،ت ــا ت ــا اولی ــا گرفته،ت ــرای انبی ب
ــا  ــاءا... از آنه ــا انش ــه م ــا ک ــی ه ــا و فرهنگ علم
باشــیم. پــس شــغل، شــغل بســیار بزرگــی اســت 
شــغل آدم ســازی. دیگــر شــغل هــا بــه ایــن درجــه 
نمــی رســند؛ بــرای اینکــه آنهــا مربــوط بــه جهــات 
دیگــر اســت. در عالــم هیــچ موجــودی بــه پایــه ی 
انســان نمــی رســد و هیــچ شــغلی بــه پــای انســان 
ــزرگ  ــیار ب ــغل بس ــس ش ــد. پ ــی رس ــازی نم س
است،بســیار شــریف اســت.«)همان جلــد7ص427(

حســن ختــام ایــن نوشــته را  بــه فرمــوده ی امــام 
خمینــی)س( در آســتانه ی ســالگرد شــهادت 
شــهید مرتضــی مطهری)ره(اختصــاص مــی دهیــم.
امیدواریــم بــا الگــو قــرار دادن ایــن شــهید مجاهــد 

ــه ی معلمــی موفــق باشــیم. در حرف
ــه  ــت ک ــر اس ــهیدی مطه ــهادت ش ــالروز ش »س
ــادگار  ــه ی ــدی ب ــرات جاوی ــاه خوداث ــر کوت در عم
گذاشــت کــه پرتــوی از وجــدان بیــدار و روح 
ــی  ــا قلم ــود. او ب ــب ب ــه مکت ــق ب ــار از عش سرش
ــامی  ــائل اس ــل مس ــا در تحلی ــری توان روان و فک
و توضیــح حقایــق فلســفی، بــا زبــان مــردم و بــی 
ــه  ــت جامع ــم و تربی ــه تعلی ــراب، ب ــق و اضط قل
پرداخــت. آثــار قلــم و زبــان او بــی اســتثنا آموزنــده 
ــه از  ــح او ک ــظ و نصای ــت و مواع ــش اس و روانبخ
قلبــی   ســر شــار از ایمــان و عقیــدت نشــات مــی 

ج14ص325( گرفت.«)همــان 
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 د دم نی تغییر 00.00 س ع  وب 00.00 س ع   ن ر  و ح،  نتخ ب نن  :  ع.  نیر
  ن و وم نی، وی، ر و ح،  نتخ ب ور   دب نمقع  آ   ت  نامن، ن بمر د نا می   ت 

 .وزنی، خمد آس یش و ن ن خم ب

م.دنریفی:  وحین  ق، م نن  ورگز ر  دور    تظریالد تکمیای ور   د نا می    
پرسیل پردیس ه  و نر  ز وب نیظمر  رتق   واهب  همچیین ردتب ه   نختا  و

 عامی د ناا   خم ه، ومد.

 قدر  آ دانشللیو ا  که کیدم می طیاحی طوری را سللیس   سللل :  نمازی علی
 در س شود رعا ت قانونی فاصله س محبت نکنند  کد گی به  صل   داخل صلمممانه 

 .شود کمتی ص  داخل دانشیو ا  صممممت ،نها ت

 فصر  ن وع، وتم نی، د نا می   ت   ردم نی حغم  ر ظهر  ن وع،   ه السه د .د: 
 .وبییی، خم ب رو پ دد   ت  هف  و ورون، ن ن خم ب وب دب ت  ن ه ر

ابوالفضلل داسدی : بینامه کس  اا رس اا رسز دسشلنبه قیار می دادم اا دانشیو ا    
 .بیسند س کانو  گیمشو  از ام نپاشدمتاال بتوانند ای افته به سصال  ار 

 

 به رسمد  زما  اا بتوانم اا شدم می دانشگاه حماط سارد مبدل قمافه بام.بیاا : 
 .بمانم اما  در دانشیو ا  اای درخواست اما  بی  سمل از دفتیم

ور   یکب ر هم دننن،  خمدم ر  و    د ناننن می   نی گذ دنننتم ت  وهتر  آ.م: 
 نتخ ب و ح،  وضننعی  خم وا     ناننکالتی  ن قبیل: مفهمناننکالتانن   ر  و 

  مبمده  و...

صرفا برای تفکر
درحیرتــم کــه انتهــای مســیرمان کجاســت؟مقصد کدامیــن جایــگاه 

اســت؟و در تاطــم حیات،آخریــن مــوج آرامــش  کجــا قــرار دارد؟
بــه راســتی آدمــی پــس از پیمــودن مســیر پــر فــراز و نشــیب حیــات 

در کدامیــن ایســتگاه و بــرای همیشــه آرام و قــرار مــی گیریــد؟
ــت  ــته اس ــی را شایس ــه آدم ــت ک ــواالتی اس ــه س ــه و هم ــا هم اینه
قبــل از فرصــت حیــات پاســخی برایــش بیابــد و خــود را بــرای حادثــه 

ای بــزرگ آمــاده بکنــد.
آخریــن پنــج شــنبه ســال کــه مــی شــود، دیــار خامــوش مــردگان پــر 
مــی شــود از حضــور زنــدگان و امــا ایــن همــان روزهایــی اســت کــه 
زمســتان آخریــن نفــس هایــش را مــی کشــد و چشــم انتظــار بهــاری 

اســت کــه بــی تــاب آمــدن اســت .
ــگ  ــا دلتن ــد ت ــی مان ــت م ــه دل ــی اســت ک ــان روزهای ــا هم ــن ه ای
نبــودن هایــی باشــی کــه بــه دیدنشــان عــادت داشــتی یــا خوشــحال 
باشــی از بهــاری کــه باردیگــر مــی خواهــد همــه ی خوبــی هایــش را 

بــه تــو عرضــه کنــد.
در همیــن روزهــا و هنگامــی کــه از مــرز دنیــای رنگــی و پرحاشــیه ی 
زنــدگان فاصلــه مــی گیریــم و بــه دنیــای ســرد و خامــوش مــردگان 
ــه ی   ــی هم ــای خال ــم ج ــاس میکنی ــتر احس ــگار بیش ــیم ان میرس
ــاک   ــیر خ ــروز اس ــا ام ــد وام ــوده ان ــان ب ــه روزی کنارم ــی را ک آنهای
ــا کام نبــی آخریــن)ص(   اند.نمــی دانــم ایــن رســم چــه ارتباطــی ب
دارد کــه فرمود:»هــر آنــگاه کــه بهــاران را دیدید،رســتاخیز را فــراوان 
ــرای  ــت ب ــال دل ــنبه س ــج ش ــن پن ــو در آخری ــتی ت ــاد کنید«راس ی
ــو  ــرای فرزندت؟بخــدا ت ــا ب ــادرت ی ــی شــود،برای م ــگ م ــدرت تن پ
هــم حــق داری اگــر  دلتنــگ باشــی و اشــک بریــزی بــه یــاد همــه 
ــا اویــی کــه امســال عیــد را دیگــر در کنــارت نیســت. خاطراتــت  ب

ــیاری  ــای بس ــود ه ــی نب ــود و یک ــی ب ــز یک ــار نی ــود و چه ــال ن س
داشــت، همــان نبــودن هایــی کــه گریــه ام مــی گیــرد بــه هنگامــی 
ــر  ــم و دردناکت ــی بین ــان را م ــز مزارش ــان قرم ــای رب ــبزه ه ــه س ک
مــادری کــه دیدگانــش خیــس از اشک،ســنگ مــزار جگــر گوشــه اش 
ــر چــه  ــه ی »ه ــه جمل ــز در وجــودش ب ــه چی ــی شــوید، و هم را م

ــرو مــی نشــیند. حمکــت اوســت« ف
ــروز  ــا ام ــد وام ــروز بودن ــه دی ــی ک ــه آنهای ــاد هم ــان بخیر،ی یادش
نه،همــه ی آنهایــی کــه بهــار پیشــین را کنارمــان بودنــد امــا امســال 

ــم. ــی کنی ــا فاتحــه ای یادشــان م ــا ب تنه

گرگ اجل یکایک از این گله می برد
وین گله را نگر که چه آسوده می چرد
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