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رضا یوسفی رامندیسخن سردبیر

صفـــحه2

نه امیر کشاورز نجفیمعلــــما

نقش و اهمیت معلمان در جامعه
 اْقَرْأ بِاْسمِ َربَِّك الَِّذي َخَلَق...

الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ .

معلمــان محتــرم در هــر جامعــه ای یــک صنــف پراهمیــت بــوده و دارای نقــش ارزنــده و 
قابل مالحظه ای می باشــند. آموزگاران کســانی هســتند که نوجوانان و جوانان جامعه 
را آمــوزش می دهنــد، آن هایــی کــه بــه نوبــت رهبــران نَســل آینــده ی ملت خواهند شــد؛ 
آموزگاران کسانی هستند که دانش را در سال های تأثیرپذیر و حساس زندگی افراد به 
آن ها منتقل می کنند؛ آنچه بچه ها در کالس های درس از دبیران خود فرا می گیرند، 
بــه احتمــال زیــاد در مابقــیِ زندگیشــان بــا آن هــا خواهــد مانــد. بنابرایــن، معلمــان، اثــر 
چشــمگیری بر رشــد و پرورش فرزندان این کشــور خواهند داشــت، زیرا که به ایشــان 
کمک می کنند دانش و معلوماتشان را گسترش دهند تا این که بتوانند مسیرِ خود را 

در زندگی پیدا کرده و اعضای فعال و متعهد جامعۀ خویش باشند.
آموزش و پرورش اگر در مسیر درستی گام بردارد می تواند نسلی را برای امروز و آینده 
پرورش دهد تا جامعه به مکانی امن و قابل اطمینان برای زندگیِ اشــخاص حقیقی 
و حقوقــی خودتبدیــل گردد.دانش آمــوزان قویــاً تحــت تأثیــر عشــق و محبــت، َمنــش، 
کاردانی، و تعهد اخالقی دبیران خود قرار دارند. چنانچه یک معلم محبوب، سرمشقی 
بــرای دانش آمــوزان گــردد، آن هــا ســعی، می کننــد از رفتــار، پوشــش، آداب معاشــرت و 
سبک محاوره ای او پیروی کنند. به عبارتی، آن معلم، کمالِ مطلوب یا نمونه ی ایده آل
دانش آمــوزان اســت. آمــوزگار می توانــد بــا ِجدیــت در فعالیت های اجتماعی که جامعه 
را در مســیرِ درســت و ســازنده پیش خواهد برد، شــرکت داشــته باشــد. ورودِ معلمان 
در مســائل اجتماعــی و همراهــیِ دانش آمــوزان و خانواده هــا بــا ایشــان در ایــن مســیر، 
یکــی از نیازهــای اساســیِ جامعــه ی امــروز اســت. مســائلی چــون حفاظــت از محیــط 
زیســت، مهرورزی و کمک به هم نوعان ، آگاهی از مســائل دینی و اعتقادی، آشــناییِ 
مــردم بــا حقــوق شــهروندی و قانون مــداری، مــواردی هســتند کــه فرهنگیــان امــروز 
می توانند نقش بسیار مهمی در آموزش و آشناییِ جامعه با آن ها داشته باشند.هر 

معلمــان  قلــم بفرســایم موضــوع خاتمــه نخواهــد چنــد کــه در بــاره اهمیــت 
داشــت. بنابرایــن همینجــا بحــث را خاتمــه یافت و ادامه خواهد 

می دهم  .

حبه مصـــــا علیرضا نوری

آقــای بردبــار. بــه تازگــی در اعضــای معاونــت هــای بســیج دانشــگاه انتصابــات 
جدیــدی داشــتید. ایــن دوســتان عزیــز را معرفــی می کنیــد؟ و چــرا برخــی از 

همکاران از ما جدا شدند؟
یکــی معاونــت عملیــات جهــادی مــا بودنــد کــه عــوض شــدند. از آقــای کشــاورز 
امامــی تقدیــر و تشــکر میکنیــم بابــت ایــن دو ســال زحمتــی کــه در مجموعــه 
کشیدند. ایشان صرفا به دلیل یک سری از مشکالت شخصی، علی رغم میل 
باطنی ایشان و ما، دیگر امکان ادامه همکاری را با ما نداشتند. البته ایشان 

هنوز هستند و کمک می کنند.
امــا از بــاب مســئولیت ان شــاءهللا از ایــن بــه بعــد آقــای مهــدی جانــی معاونــت 
عملیات جهادی بسیج پردیس شهید رجایی را بر عهده می گیرند. در این مدت 
هــم کارهــای خوبــی صــورت گرفــت کــه از جمله آنها، طبخ بیش از دوهــزار پرس 
غــذا بــود کــه در ایــام عیــد فطــر صــورت گرفــت. الحمدللــه بــا تدبیــر آقــای جانی، 
دوستانشان و دیگر عزیزانی که در این سه روز به ما کمک کردند، فعالیت های 
ــر و تشــکر جنــاب ســرهنگ  ــه تقدی خوبــی صــورت گرفــت کــه حتــی منجــر ب
حسینیانی، آقای کاظمی، دکتر مشهدی و مابقی مسئوالن استانی شد. این 
بزرگواران حتی در دانشگاه حضور به عمل آوردند و شخصا از این حرکت خوبی 

که انجام گرفت تقدیر کردند.
از این طرح اطعام نزدیک عید فطر را می شود بیشتر صحبت کنید؟ این که 
افطاری برای چه کسانی تهیه دیده شده بود و چه کسانی در آن نقش داشتند 

و کمک کردند؟
اگر به خاطر داشته  باشید در ماه رمضان هم تعداد 500 عدد پک افطاری که 
در استان قزوین پخش شد. اما جامعه هدفی که برای این کار مشخص شد، 
تــا حــدودی میتــوان گفــت کــه قشــر ضعیفــی بودنــد و مناطقی هــم که انتخاب 
شــدند، جزء مناطق حاشــیه ای و پایین اســتان بودند؛ مثل هادی آباد، اقبالیه، 

چوبین در، فلکه ایران گاز، راه آهن، بیدستان و شریف آباد.
ــم کــه  ــج دهی ــود کــه ســنت افطــاری دادن را در جامعــه تروی ــن ب ــر ای همــت ب
الحمــدهللا مشــارکت خوبــی رقــم خــورد. چندیــن دســتگاه در ایــن کار نقــش 
داشــتند که این همدلی، باعث جلو رفتن کار شــد؛ ســازمان بســیج ســازندگی 
اســتان قزویــن، ناحیــه بســیج دانشــجویی اســتان قزویــن، بســیج دانشــجویی 
دانشگاه فرهنگیان، خود مجموعه دانشگاه فرهنگیان، بنیاد مستضعفان که 

یک بخشی از هزینه این کار را متقبل شدند و خود خدمه و کارکنان دانشگاه 
فرهنگیان که با حضورشان کمک کردند.

چند دانشگاه دیگر نیز در این کار خیر شریک بودند. درست است؟
الحمدلله کارها که جلوتر رفت، دوستانی از سایر دانشگاه ها هم آمدند. مثال 
بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( یک روز آمدند و اینجا 
غــذا طبــخ کردنــد و عزیــزان پرســتار و پزشــک مــا از دانشــگاه علــوم پزشــکی یــک 
روز آمدنــد و کمــک کردنــد. یــک حــال و هــوای خوبــی شــکل گرفــت. بــه نوعــی 
دانشجویان استان حضور داشتند و نه فقط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. 

آنها در این روزها واقعا قوت قلب و امید هستند.
خداقوت به شما. در باب انتصاب های جدید موارد دیگری هم بوده؟

بلــه چنــد مــورد دیگــر هــم هســت. از آقــای رضــا اعرابــی بابــت ســردبیری نشــریه 
انعکاس تقدیر و تشکر به عمل آمد و آقای یوسفی رامندی که تقریبا سه ماه 
پیش به عنوان ســردبیر جدید نشــریه معرفی شــدند. البته این مورد قبال ذکر 

نشده بود.
یک مورد هم در معاونت نیروی انسانی بود که از آقای قدیمی تقدیر و تشکر 
می کنیــم کــه تــا پارســال بســیار کمــک می کردنــد کــه بــا آمــدن بیمــاری کمــی 
فعالیت ها کمتر شده بود و دوستان دیگری مثل آقای حمزه ئی کارها را پیش 

بردند اما اخیرا آقای علی رستمی به این عنوان معرفی شدند.
آقای بردبار. در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ به نظر می رسد سرتان 

شلوغ است!
اخیرا دوستان ما زحمت ثبت نام و مصاحبه طرح والیت کشوری را می کشند. 
کاری بــه مراتــب ســنگین و طاقت فرســایی هســت کــه در ایــن مــدت انجــام شــد 
و واقعــا قابــل تقدیــر و تشــکر اســت. در ایــن طــرح جــزء اســتان هــای ســرآمد 
کشــور هســتیم؛ هــم بــه لحــاظ تعــداد ثبت نام کننده هــا و هــم بــه لحــاظ تعــداد 
مصاحبه شــوندگان. بــه جرئــت میتوانــم بگویم کــه کار مصاحبه را دانشــجویان 
سایر دانشگاه ها هنوز آغاز نکردند در حالی که در دانشگاه فرهنگیان به اتمام 

رسیده. از لحاظ ثبت نام ها هم جزء سه استان برتر هستیم.
آقای یوسفی هم در بحث نشریه انعکاس که بعد از عید دو شماره خوب و قوی 

نشر داده اند. مطمئنا با آمدن شماره بعدی، استقبال بیشتری هم خواهد شد. 
و در آخر؛ برنامه شما برای آینده چیست؟

بــه امیــد خــدا در بــاب انتخابــات برنامه هــای ویژه و دســت اولــی را داریم که نحوه 
اجرا، زمان و مکانش را به زودی اعالم خواهیم کرد.

مصاحبه با مهدی بردبار، فرمانده بسیج دانشجویی
پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان قزوین 

۱۴۰۰/3/9

به گمان من، معلمی ترکیبی میان این دو مفهوم است. چراکه از طرفی، نقش اجتماعی، وظایف 
ســازمانی، حقــوق اجتماعــی، چارچــوب هــای دولتــی و... معلــم را بــه عنــوان یکــی از کارکنــان وزارت 
آمــوزش و پــرورش معرفــی میکنــد. امــا از طــرف دیگــر، تــالش هــای فــوق ســازمانی و شــوق درونــی، 

معلمان را در حوزه ی نقش آفرینی های خودخواسته و خودانگیخته برجسته ساخته است.
 آنچه در شــماره ی چهاردهم خواهید خواند، مجموعه ای خواهد بود با نظر به هر دوی این ابعاد.
نادیده گرفتن جایگاه شغلی و حقوقی معلمان، ظلمی خواهد بود به این قشر زحمتکش و خدوم و 
مفید برای جامعه و همچنین، در نظر نگرفتن ابعاد معنوی و فراسازمانی معلمی، برابر خواهد بود با 

نادیده انگاشتن بخش مهم و موثر حوزه ی کاری معلمان.
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معلمی را شــغل بنامیم یا عشق و عالقه؟
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قی حقــــــو مرتضی گونجی

خــود ناگزیــر از زندگــی درون یــک جامعــه اســت و دولــت نیــز بــرای تنظیم مناســبات 
ایــن زندگــی اجتماعــی، رکنــی اساســی و غیرقابــل انــکار خواهــد بــود. در حقیقــت، 
ابــن خلــدون، نگاهــی ابــزاری بــه جامعــه دارد. وی اصالتــی برای جامعه قائل نیســت 
و وجــود آن را تنهــا از آن جهــت کــه بــرای ادامــه بقــای انســان، ضــروری اســت، بــه 

رسمیت می شناسد.
در حقیقت پس از قرن هجدهم، غالب اندیشمندان بر آزادی انسان و حمایت از 

فردیت آن تأکید ورزیدند.
ژان ژاک روســو بــر ایــن عقیــده بــود کــه بشــر آزاد بــه دنیــا آمــده اســت و بایــد آزاد 
زیســت کنــد. بــی تردیــد زندگــی در اجتمــاع، آزادی فــرد را محــدود می کند؛ ولی این 
محدودیت تا جایی مشــروع خواهد بود که مســتند به رضای خود او باشــد که وی 
در این خصوص نظریه قرارداد اجتماعی را مطرح نمود. انسان تا جایی می تواند 
از آزادی خود برای شــرکت در اجتماع دســت بکشــد که زندگی اجتماعی مســتلزم 

چنین ضرورتی باشد.
به هر حال نقد های بسیاری بر هریک از نظریات وجود دارد که به دلیل مالحظات 
بنــده قضــاوت را بــر دوش خواننــده می گزارم.شــاید بتــوان گفــت آنچــه حلقــه گــم 
شده این نظریات است،عدم توجه به تاثیر علل زیستی ،روانی،اقلیمی،تاریخی 

و فرهنگی زمانه ی یک جامعه باشد.
بگذاریــد نگاهــی هــم بــه دیــدگاه امیــل دورکیم،بنیــان گــذار جامعــه شناســی نویــن 
داشــته باشــیم.وی معتقد بود منشــاء پدیده های اجتماعی را باید در جامعه جویا 

شد.
دورکیم، جامعه را به عنوان یک هویت مستقل در نظر میگیرد که هرچند از افراد 
تشــکیل مــی شــود، امــا پــس از ایجــاد، هویتــی مســتقل پیــدا مــی کنــد؛ وی معتقــد 
است قانون در جامعه، ریشه در وجدان جمعی )وفاق اجتماعی بر ارزشها( دارد و 
یک تصمیم فردی نیســت. قانون متضمن ارزشــهایی اســت که از وجدان جمعی 
ناشی می شود و هنگامی که توافقی جمعی برهم بخورد، پدیده مجرمانه شکل 
می گیرد. از نظر دورکیم، جوامع نخستین دارای همبستگی مکانیکی و متشکل 
ازمجموعــه ای از خانــواده هــا یــا خــرده واحدهــای اجتماعــی دیگــر بــا مشــخصه هــای 
ــد نیازهــای  ــوده و قادرن مشــترک هســتند کــه اغلــب از نظــر اقتصــادی خودکفــا ب
تولیــدی و مصرفــی خــود را تامیــن نماینــد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن نوع از همبســتگی 
در جوامــع ماقبــل صنعتــی تجلــی دارد کــه افــراد در آداب و رســوم، باورهــا، مهارتها و 
مسئولیت های شغلی یکسان مشترک هستند. عالوه بر این، مردمان نخستین 
از وجــدان جمعــی یعنــی کلیتــی از اعتقــادات و عواطــف مشــترک در 
میــان شــهروندان معمولــی برخوردارنــد کــه قواعــد 
اخالقی برای ایجاد همبســتگی اجتماعی در 

این مجموعه اعتقادات تجلی پیدا می کنند؛ همانندی افراد در جامعه مکانیکی 
ناشی از دو امر مهم است: نخست، منابع معرفتی واحد که سبب میشود افراد به 
ارزشهای واحدی دل بسته باشند و دوم، تقسیم کار اجتماعی تا فنی که از تمایز افراد 

نسبت به یکدیگر می کاهد.
نوع دوم از همبستگی، بیانگر جامعه ای صنعتی است؛ جامعه های که در ابعاد 
متفاوت برخورداری های مالی، وابستگی ها و خصوصیات قومی و هم چنین ادیان 
و باورهــا، طبیعتــی نامتجانــس دارد و در عیــن حــال، در ســطح باالیــی از تخصصــی 
شدن مشاغل قرار گرفته است. در جوامع جدید، افراد تفاوت بسیاری با یکدیگر 
دارند و در زندگی روزانه خود به فعالیت های تخصصی مشغول هستند و هنجارها 
و ارزشــهای متفاوتــی، راهنمــای رفتــار شــخصی آنهاســت؛ در ایــن جوامــع، وجــدان 
جمعــی نمــی توانــد حافــظ همبســتگی باشــد، چــرا که وجدان شــخصی یعنی تاکید 
بر تمایز فردی، به طور فزاینده ای در اذهان عموم بروز میکند؛که شاید نظریه ی 

آنومی وی دیدگاهی نسبتا جامع در این حوزه ارائه میدهد.
 بــه طــور خالصــه بایــد گفــت دور کیــم فروپاشــی ارزش هــای اجتماعــی را در دوره 
صنعتی بیان میکند و طرفدار حفظ  نظم اجتماعی با اصالت دهی به فرد است 
هرچنــد کــه وقــوع جــرم را در جامعــه امــری عــادی میدانــد،در پــی ایجــاد جامعــه ای 

متعادل بر می آید.
سخن آخر

بــه شــرایط کنونــی جامعــه نگاهــی بیاندازید،انســان مــدرن تحــت بمبــاران اطالعــی 
رسانه ها قرار دارد،هر روز حجم اطالعات جامعه شناختی،روان شناختی و تاریخی 
بیشــتر میشــود،نظریات متفاوتــی در حــوزه اداره جوامع،سیاســت و نحــوه صحیــح 
زندگــی صــادر میشــود ،تقســیم کارهــای اجتماعــی هــر روز پــر رنــگ تــر شــده و تنــوع 
شغل ها موجبات تنوع ارزش هارا فراهم میکند،و البته با ایجاد دهکده جهانی و 
آگاهی از نحوه زندکی و افکار و نظریات اقوام و گروه های انسانی در سراسر جهان 
انســان مدرن بیش از همیشــه در ارزش های خود دچار تردید شــده اســت و ما در 
بهبوهــه ایــن نظریــات ســردرگم بدنبال حقیقت زندگی هســتیم،لذا توافــق واحد بر 
روی عقاید ثابت امروزه کمرنگ شده و هر روز بر تفاوت های میان ارزش ها افزوده 
میشــود،از نظــر بنــده مفاهیمــی کــه در گذشــته انســان را در چهــار چــوب هــای واحد 
قرار میدادند امروزه دیگر امکان دفاع ندارند و شــاید الزم باشــد تفاوت های فردی 
را بپذیریــم و آگاهانــه و بــه دور از تعصبــات بــه زندگــی صلــح آمیــز و ســالمی در کنــار 

یکدیگر بپردازیم.

در علــوم انســانی ارتبــاط تنگاتنگــی میــان رشــته هــای مختلــف مشــاهده می شــود. 
جامعه شناسی حقوق، نمونه بارز تعامل و ارتباط دو شاخه مهم از علوم انسانی 

یعنی حقوق و جامعه شناسی است.
حقــوق از علــوم اجتماعــی اســت، زیــرا هــدف آن جســتجوی قواعــدی اســت کــه بــر 
اشخاص از آن جهت که عضوی از جامعه هستند، حکومت می کند و از این رو با 
جامعه شناســی که اجتماع انســان ها را به منظور کشــف قواعد آن مورد مطالعه 

قرار می دهد، ارتباط تنگاتنگی دارد.
حقــوق بــه تعریــف حقوقدانــان، مجموعــه ای از قواعــد الــزام آور دارای ضمانــت 
اجــرای دولتــی اســت کــه در قالــب هایــی چــون قانــون، عــرف و رویــه قضایــی بیــان 
میشــود،موضوع مطالعه جامعه شناســی حقوق، مطالعه همین مجموعه قواعد 
اســت؛ اما تنها منحصر به آن نیســت که به بررســی تأثیر این مجموعه بر جامعه 
بپــردازد. در جامعــه شناســی حقــوق تــالش مــی شــود تــا از یکســو دریابیــم؛ چگونــه 
یــک قاعــده حقوقــی یــا قانــون از بطن اجتماع سرچشــمه گرفته و در نهایت توســط 
قانونگــذار، ضمانــت اجــرای قانونــی مــی یابــد و از ســوی دیگــر بــه این پرســش پاســخ 
دهیم که قوانین و ساختارهای حقوقی در یک جامعه چه تاثیری بر روابط اجتماعی 

آن جامعه خواهد داشت.
نظریات بسیاری در حوزه علوم اجتماعی در رابطه با این مسئله وجود دارد.ما در 
اینجــا خالصــه از یــک نظریــه بــه عــالوه جمــع بنــدی محتــوای کلــی مقالــه را خواهیــم 

آورد.
3 دیدگاه:

در رابطه با ارتباط میان جامعه و  حقوق انسانی 3 دیدگاه تاریخی وجود دارد؛
اول اصالــت بخشــی بــه اجتمــاع اســت بــه طــوری کــه در نظریه حقــی فــارغ از کارکرد 

هــای اجتماعــی بــه طــور مســتقل وجــود ندارد که میتــوان در نظریات افالطــون آن را 
مشاهده کرد،وی به دخالت نامحدود دولت در همه زمینه های اجتماعی اعتقاد 

داشت.
دوم دیدگاه معتدل تری است که منکر حقوق فردی نیست بلکه حقوق اجتماعی را 

مقدم میداند در واقع با تاکید بر اصالت جمع، فرد را جدا از جامعه تصور نمیکند..
ســوم دیــدگاه ابــن خلــدون کــه معتقــد اســت؛ زندگــی اجتماعــی، الزمــه ادامــه حیات 

بشــر اســت؛ امــا در ایــن زندگــی اجتماعــی، تضــاد منافــع افــراد بــا یکدیگــر و تضــاد 
منافع فرد با اجتماع و در نتیجه رقابت و درگیری، اجتناب ناپذیر است. پس از این 
جهت، دولت نقش مهمی در دیدگاه وی برای برقراری نظم در جامعه و جلوگیری 

از هــرج و مــرج دارد. خــوِد زندگــی اجتماعــی در نظــر ابــن خلــدون اصالتــی 
نــدارد. وی برخالــف ارســطو و افالطــون، بــرای فــرد، اصالت قائل 

بــوده؛ امــا معتقــد اســت کــه فــرد بــرای ادامــه حیــات 

حقوق انسانی و انسان حقوقی

صفـــحه3
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محمد قلی بیگیدانشجویی

  آموزش کاربردی دوران ضمن خدمت
اهمیت و ضرورت آموزش های ضمن خدمت 

پیشــرفت و بالندگــی هــر کشــور بــه انســانهای آن کشــور بســتگی دارد و نیــروی 
انســانی کارامد و با دانش اســت که یک جامعه را بالنده و پیشــرفته م یگرداند. 
تحقــق توســعه، نیازمنــد پــرورش نیــروی انســانی باکیفیــت و باصالحیــت اســت و 
پیشرفت همهجانبه بدون داشتن انسانهایی فرهیخته و متدمن ممکن نیست . 
فراینــد آمــوزش و ب هســازی از فعالیتهــای ضــروری و پیگیــر بــرای تطبیــق نیــروی 
انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط میباشد و آموزش، ابزاری است که به 
وسیله فنون و روشهای مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاری میرساند. ایجاد 
یــک نظــام اداری مطلــوب و مناســب، تــا انــدازه زیــادی بــه کمــک آمــوزش و ارتقــاء

توانمندیهای نیروی انسانی امکانپذیر است. 
چیرگی روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناختهها و پژوهش 
برای یافتن تکنی کها و ابزارهای جدید به منظور حل مسائل و مشکالت جامعه 
به ویژه در کشورهای در حال پیشرفت، مسئله آموزش نیروی انسانی را بیش از 

پیش مهم و مؤثر نموده است . 
مزایای شرکت در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان  

 احتمــاال بســیاری از شــما نمــی دانیــد کــه مزایــای شــرکت در دوره هــای ضمــن 
خدمــت فرهنگیــان چیســت و چــه  لزومــی بــه گذرانــدن ایــن دوه هــا وجــود دارد.
 مزیت اصلی دوره های ضمن خدمت مجازی فرهنگیان (در شرایط حال حاضر 
ایــن دوره هــا مجــازی برگــزار مــی شــوند امــا پــس از رفــع کرونا ، تمامــی کالس ها و 
آزمــون هــا حضــوری خواهنــد بــود) ، افزایــش حقــوق فرهنگیــان گرامــی می باشــد.
دریافت و در فیش حقوقی ltms پایان هر سال کارگزینی ادارات ، گزارش ضمن 

خدمت را از سایت و  فرهنگیان اعمال می کند. در واقع هر یک ساعت ضمن 
خدمت ، شامل نیم امتیاز است که در حق شاغلدر حکم کارگزینی محاسبه می 

گردد که افزایش حقوق را در پی دارد.
حداکثــر ســاعات قابــل اعمــال در حکــم کارگزینــی 1000 ســاعت یعنــی 500 امتیــاز 

است که با زیاد شدنسابقه کار ، افزایش می یابد . 
عــالوه بــر افزایــش حقــوق ، تاثیر مثبتی در ارزشــیابی ســاالنه فرهنگیان نیــز دارد. 
راهبران آموزشــی مناطق ، ارزشــیابی ســاالنه را از کلیه کارکنان آموزش و پرورش 
انجــام مــی دهنــد و یکــی از عواملــی کــه تاثیــر مثبــت در ارزشــیابی دارد ، گذرانــدن 
دوره هــای ضمــن خدمــت اســت. ارزشــیابی ســاالنه ، مــالک و مرجعــی بــرای 

سازماندهی ، امتیازبندی ، رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان و کارکنان 
آموزش و پرورش است .

نمره قبولی در آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان  

بــرای هــر یــک از دوره هــای آموزشــی ، 4 مرحلــه آزمــون برگــزار مــی شــود کــه اجــرای 
آزمون ها در سایت رایادرس است. نمره قبولی آزمون ضمن خدمت فرهنگیان 
در این 4 آزمون ، 12 از 20 می باشد و به عبارتی فراگیران باید بتوانند در 4 مرحله  

میانگین نمره 12 را به دست آورند. 
پس از آنکه در سایت ltms  ثبت نام انجام می دهید ، اطالعات کاربری شما به 
همراه دوره های ضمن خدمت ثبت نام شده فرهنگیان در سایت رایادرس نیز 
ذخیره می شود اما برای آنکه بتوانید به دوره ها و همچنین آزمون ها دسترسی 
پیــدا کنیــد ، الزم اســت اولیــن بــار کــه وارد ســایت رایــادرس مــی شــوید ، رمــز عبــور 
خود را تغییر دهید و در صورت عدم تغییر رمز ، سامانه رایادرس ضمن خدمت 

به شما اجازه شرکت در آزمون ها را نخواهد داد . 
 چند نکته نهایی و مهم در ضمن خدمت فرهنگیان 

هر ساعت ضمن خدمت  نیم_امتیاز دارد.  حداکثر ساعات قابل اعمال در حکم 
کارگزینی ۱۰۰۰ساعت یعنی ۵۰۰ امتیاز است . 

هرسال حداکثر ۲۵۰ الی ۳۰۰ ساعت برای سازماندهی قابل اعمال است.  
هر چند ساعت که داشته باشید در حکم قابل اعمال است . 

هرســال بــرای ارزشــیابی ۴۰ســاعت الزم اســت  چــون ایــن امتیــاز در حــق شــاغل 
اعمــال میشــود فقــط در پایــان ســال یعنــی در حکــم  فروردیــن اعمــال می شــود .  
ترتیــب  بــه  ،ارشــد،خبره،عالی)  پایــه   ) ای  حرفــه  بنــدی  رتبــه  اعمــال  بــرای 

۱۸۰،۱۵۰،۱۲۰،۱۰۰ساعت بین دورتبه الزم است . 
 ایــن کار بــه صــورت سیســتمی انجــام میشــود ، یعنــی در پایــان ســال سیســتم 
کارگزینی ضمن خدمت ها را از سامانه ltms دریافت و اعمال میکند ،بنابراین 

احتیاج به مراجعه ندارد.  
ایــن بــود آمــوزش و تحلیــل دوره هــای ضمــن خدمــت فرهنگیــان کــه مخاطــب 

اصلیمان ورودی های جدید دانشگاه فرهنگیان بود . 
مرا هزار امید است و هر هزار تویی... 

آغاز شادی و پایان انتظار تویی ... 
تا دیداری دوباره بدرود ... 

 با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان خداوند روزی ده رهنمای  همراه شما  
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هستیم ( دانشگاهی به وسعت نظام تعلیم و 

تربیت( 
 ایــن بــار بــا آمــوزش کاربــردی دوران ضمــن خدمــت  کــه چــه بســا خیلــی از 

دانشجویان جدید الورود اطالعی از آن ندارند. 
آمــوزش ضمــن خدمــت فرهنگیــان آن دســته از آمــوزش اســت کــه حیــن خدمــت 
برگــزار مــی شــود و هــدف از آن ارتقــا ســطح دانــش و مهــارت معلمــان و فرهنگیان 
است.  در ادامه درباره دوره های ضمن خدمت فرهنگیان اطالعات بیشتری را 

آورده ایم. 
در ایــران دانشــگاه فرهنگیــان، توانمندســازی و ارتقــای شایســتگیهای عمومــی، 
تخصصی و حرفهای منابع انســانی وزارت آموزش و پرورش از طریق آموزشــهای 
کوتاهمدت و تحصیالت تکمیلی را بر عهده دارد .معلمان در آموزش و پرورش 
نیاز به بهسازی دارند و این کار در دانشگاه فرهنگیان زمین هساز تحول در نظام 

آموزش و پرورش است. 
 از دیربــاز مراکــر تربیــت معلــم محوریتریــن پایــگاه در امر آموزش و توانمندســازی 
معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش بودهاند. توسعه مهارت حرف های و 
توانمندیهای علمی و تربیتی معلمان با ارتقای کیفی آموز شهای ضمن خدمت و 
برنامهریزی برای روزآمد کردن اطالعات تخصصی و تحصیالت تکمیلی معلمان 
متناســب بــا نیــاز آمــوزش و پــرورش جــزو سیاســتهای کلــی ایجــاد تحــول در نظــام 

آموزش و پرورش است . 
 ایــن مســئولیت بــر عهــده مرکــز بهســازی منابــع انســانی و تحصیــالت تکمیلــی 

دانشگاه فرهنگیان است. 
معلمــان در دوره هــای ضمــن خدمــت ثبــت نــام مــی کننــد و بــا قبولــی در آزمــون 

پایانی این دوره ها رتبه خود را ارتقا می بخشند. 
LMS. ثبــت نــام کننــدگان دوره هــای محتــوای آموزشــی دوره را در ســامانه 
rayadars.com دریافت می نمایند. هر سال برای هر مبحث (تربیت، تربیت 
قرآنــی، سیاســی اجتماعــی، مشــاوره) 4 مرحلــه آزمــون برگــزار مــی شــود و مجمــوع 
نمرات کسب شده در طول آزمون های میان دورهای، قسمتی از نمره نهایی را 
تشکیل خواهند داد، لذا همه فراگیران باید در تمام آزمون ها شرکت نمایند تا 

بتوانند، نمره کامل دوره را دریافت کنند. 

نشریه انعکاس -شماره ۱۴-۷ تیر ماه  ۱۴۰۰


