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  :متن صورتجلسه هم انديشي 

در محل سالن جلسات  13/2/91 انديشي با عنوان تعامل استاد دانشجو بر مبناي انديشه شهيد مطهري در تاريخجلسه هم

  . دانشكده پرستاري و مامايي تشكيل گرديد

خانم پور، آقاي دكتر رحيمي، خانم دكترآهنگري، خانم ساطع، خانم نوروزي، خانم صديق: حاضرين در جلسه

تهراني، خانم حيدري، خانم احمري، خانم عابديني، خانم مهران، خانم رئيسي، خانم جعفربگلو، خانم دادخواه

و تعدادي از دانشجويان منتخب   قيديانتي، آقاي احمدي، آقاي صادپور، خانم صمدي، خانم وفاجويعابديني

  پرستاري و مامايي

در ابتداي نشست رياست دانشكده به ذكر . مجيد و ذكر صلوات برمحمدوآل محمد آغاز گرديد... جلسه با تالوت آياتي از كالم ا

  .نمودند هاي آن پرداختند و در ادامه حاضرين به بيان نظرات مبادرتخيرمقدم و تببين هدف تشكيل جلسه و برنامه

ايزدي به طرز برخورد دانشجويان در خصوص مسائل اخالقي و آگاهي آنان از .د.خانم دكتر آهنگري معاون آموزشي مركزآ

اصول بررسي بيمار و ارتباط اشاره نمودند و به رعايت اصول اخالقي و در نظر گرفتن آسايش و خلوت بيماران تاكيد كردند و 

راد رياست در ادامه خانم خرمي. براي كار در حرفه پزشكي و پرستاري را از ملزومات دانستندنياز به محدوديت در بعضي موارد 

ها و متضرر شدن دانشجويان ديگر به دليل برخوردهاي دانشكده به مسئله غالب بودن نظر بعضي از دانشجويان در كالس

صدر در برخورد با دانشجويان اري به داشتن سعهخانم كسايي دانشجوي پرست. نامناسب و رفتارهاي غير منطقي اشاره نمودند

تاكيد و اين مسئله را از ويژگيهاي مهم استاد ذكر نمودند و در ادامه افزودند بعضي اساتيد انتظار سكوت مطلق دارند و در 

فتند يكي از دانشجويان مامايي گ. كنندصورت واكنش از سوي دانشجويان حتي اقدام به مردود كردن دانشجويان هم مي

تري كنترل كالسهاي مختلط سخت است و معموال دانشجوياني كه متاهل و داراي فرزند و سن باالتري هستند رفتارهاي بالغ

يكي از اساتيد به عدم نظم و انضباط توسط دانشجويان . زنددارند و رفتارهاي نامطلوب معموال از دانشجويان سنين كمتر سرمي

دانشجويان بايد به حدود وظايف خود آگاه باشند و اگر خطايي از . ارد ديگر اشاره كردنددر طول سركشي امور آموزشي و مو

  .بنابراين خطاها بايد صحه گذاشته شود. فرزند يا ولي سر بزند هر دو حق اعتراض دارند

ه حفظ اقتدار و آقاي دكتر رحيمي رياست محترم دانشكده دندانپزشكي از دانشجويان سوال كردند كه آيا دانشجويان معتقد ب

  ها هستند؟حاكميت اساتيد در كالس
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ها توسط اساتيد اشاره كردند و معتقد بودند در صورت اقتدار اساتيد و يكنواختي دانشجويان در پاسخ به نحوه بيان درس

  .شود بعضي از اساتيد از نظر فن بيان و كنترل كالس ضعيف هستندكالسها اين مسئله حل مي

  . ان اقتدار علمي و عملي اساتيد به ارتباط مناسب آنان با دانشجويان و كنترل كالس تاثير دارداز ديدگاه  دانشجوي

راد به بررسي كيفيت عملكرد اساتيد و انتخاب آنان توسط مديران گروه اشاره كردند و انتقال نظرات و بازخورد خانم خرمي

ايشان از دانشجويان خواستند تا پيشنهادات . س بر شمردندمناسب به مديران گروه را از عوامل مهم در كنترل كيفيت تدري

  .خود را انتقال دهند و بازخورد به مديران گروه داده شود اما حفظ شخصيت و حرمت اساتيد را از اصول مهم بازخورد دانستند

شئونات اخالقي و حفظ خانم جعفربگلو  مديرگروه محترم مامايي  به نحوه بيان اعتراض و انتقادات اشاره كردند و رعايت 

  .حرمت اساتيد را مورد تاكيد قرار دادند

كنند از نظر آقاي دكتر رحيمي دانشجويان معموال مشكالت خود را در رابطه با كالسها و اساتيد به صورت مصداقي مطرح نمي

  . گيري كنندمتوانند با فراغ بال در اين مورد تصميتري دارند ميو با توجه به اينكه مسئولين افق ديدوسيع

دانشجويان اشاره داشتند كه گاهي ارتباط عاطفي بين استاد و دانشجو  برقرار نشده و تنها ارتباط علمي و ارائه كوريكولوم 

توانند مطرح است جابجايي دانشجويان خاطي در كالس و ارجاع بعضي از موارد به روانپزشك نيز در حل مشكالت آنان مي

شوند و ترساندن آنان از اينكه مباحث حذف و تدريس انشجويان از سوي اساتيد مورد تهديد واقع ميگاهي اوقات د. موثر باشد

  .شودگيرد باعث قطع ارتباط ميشود و در پايان دوره در امتحان مورد سوال قرار مينمي

دند و اعتراض دانشجويان ضعيف يكي از اساتيد به عدم تبعيت برخي دانشجويان و مقاومت در برابر تكاليف را مورد بحث قرار دا

از ديدگاه اساتيد معموال دانشجويان از . كنند را مطرح نمودندبا اين توجيه كه اساتيد وظايف خود را به دانشجو تحميل مي

ها توسط دانشجو به منزله منابع قدرت و داراي انرژي مضاعف براي تحقيق و تفحص در منابع هستند و انجام برخي از فعاليت

ها و آشنايي با مطالب جديد است كه به نفع ل وظايف نيست بلكه استفاده از پتانسيل دانشجو در جهت تكميل آموختهتحمي

  .هاي گروهي باشندباشد اما تكاليف بايد هدفدار باشد و در راستاي دروس مربوطه و با ترغيب مسئوليتاستاد و دانشجو مي

دانشجويان فعال و غير فعال تفاوت قائل شوند و در تكاليف گروهي به اين امر دانشجويان از اساتيد درخواست كردند كه بين 

  .توجه بيشتري داشته باشند تا انگيزه آنان حفظ شود

هاي كوچك كه توسط دانشجويان مطرح شد فرمودند رياست دانشكده در پاسخ به محدوديت امكانات و تسهيالت در دانشكده

فعاليت در مراكز كوچكتر به دليل تعامالت بيشتر دانشجويان و اساتيد و مهيا بودن  ها ولي جاي كار وبا وجود محدوديت

ايشان اقدامات اخير دانشكده . شودشرايط كار نسبت به مراكز بزرگتر فراهم است و گاهي بازخوردهاي بسيار موثرتري ديده مي

گامي در جهت ارتقاي فرهنگ دانشجويي و در خصوص معرض دانشجويان فعال و ساعي و داراي صفات اخالقي پسنديده را 

  .رعايت اخالق برشمردند و اين دانشجويان را الگويي براي ساير دانشجويان معرفي كردند

يكي از اساتيد به لزوم تذكر و برخورد با برخي دانشجويان اشاره كردند و از دانشجويان خواستند تا نظر خود را در مورد تذكر از 

خواهند به مقررات آموزشي پايبند باشند و با اين ع بيان كنند و اينكه چرا برخي از دانشجويان نميسوي آموزش و ساير مناب

سازي نامناسب آموزش و پرورش يكي از اساتيد به فرهنگ. خواهند منضبط باشندتعبير كه دانشگاه با دبيرستان فرق دارد نمي
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در معارفه بدو ورود . شودشود ولي كاربردي برخورد نميگفته مي اشاره كردند ايشان معتقد بودند موارد كلي به دانشجويان

حفظ همكاري و تقويت روحيه كار . دانشجويان انتقال اين مطالب بهتر است و اگر حالت كارگاهي داشته باشد بهتر است 

  .گروهي در ايجاد تعامل استاد و دانشجو مطالبي بود كه توسط اساتيد مورد تاكيد قرار گرفت

يانتي اظهار نمودند برخورد دانشجو در زمان حضور در كارآموزيها در مراكز درماني از نظر وجهه اجتماعي مهم است با خانم د

توجه به اينكه مراجعين و همراهان بيماران قادر به تشخيص پرسنل از دانشجويان نيستند لذا هرگونه رفتار مشاهده شده از 

-ها اعتراض و برخورد فراهم ميذا با توجه به شرايط روحي نامناسبي كه دارند زمينهبينند و لدانشجويان را از ديد پرسنل مي

هاي باليني تعريف شده باشد و كارشناسان بايد به طور كاربردي گردد لذا بايد جايگاه و طرز رفتار دانشجويان در محيط

پذيرد و بايد از خود دانشجويان د نصيحت را نميمعموال نسل جدي. هاي مراجعين مراكز را مدنظر قرار دهندانتظارات و خواسته

  . هاي آموزشي استفاده شودبراي بهبود وضعيت محيط

در حاليكه ترس و واهمه از كميته نبايد باعث . دانشجويان اولين محل برخورد با دانشجو را كميته انضباطي معرفي كردند

ر دروس معارف اسالمي نيز بايد جايي براي انتقال مطالب اخالقي و د. اصالح رفتار شود بلكه احترام به قوانين بايد دروني شود

  .رفتاري تعريف شود تا آگاهي دانشجويان افزايش يابد

اي را ضامن اجراي بهتر خانم تهراني ايجاد يك برنامه منسجم در خصوص اصالح رفتارهاي دانشجويان و رعايت اخالق حرفه

ها بعد تكرار شود تا براي دانشجويان نهادينه شود دانشگاهي بايد آموخته شود و در ترماز ديد ايشان فرهنگ . ها دانستندبرنامه

حتي برخورد صحيح با پرسنل و ساير دانشجويان نيز در كنار تعامالت مناسب استاد و . و عمل به آن از وظايف آنان باشد

دانشجويان در اين سن . نبايد به سمت دانشجو باشد يكي از دانشجويان اظهار داشت همه تيرها. دانشجو بايد مد نظر قرار گيرد

  .به بلوغ رسيده و شخصيت آنان كامل شده است

اند آيا نظارتي بر اين مسئله وجود دارد آيا آقاي احمدي افزودند آيا پرسنل هم در خصوص برخورد با دانشجويان توجيه شده

  .شودشود توسط پرسنل رعايت مينكاتي كه توسط مربي آموزش داده مي

خانم تهراني در پاسخ گفتند وظيفه استاد تربيت دانشجو است وظيفه ما تربيت پرسنل نيست و مسائل پرسنلي به مسئولين 

توان به راحتي تغيير داد و پرسنل قديمي را نمي. گيري است و بايد هدايت شودشود دانشجو در حال شكلآنان مربوط مي

  .ترام بگذارندمعموال كوچكترها بايد به بزرگترها اح

هاي رفتار و پوشش دانشجو اشاره نمودند و تاكيد كردند كه اين خانم دكتر آهنگري به اقدامات اخير در خصوص بخشنامه

. قوانين زمينه پوشش و وضعيت دانشجو بايد طوري اجرا گردد كه دانشجوياني كه به اين امر اعتراض دارند وارد رشته نشوند

اي و دانشجويي نداند ورهاي ديگر دانشجويي كه خود را موظف به رعايت اصل و قوانين حرفهاين در حالي است كه در كش

  .شوداخراج مي

آقاي محيطي در خصوص ويژگيهاي استاد خوب مطالبي را بيان نمودند ايشان جامعيت، خالقيت، صالبت، انسانيت و تربيت را 

ايشان افزودند در كتاب . تمامي مدرسين و معلمين الزم استامتياز آثار شهيد مطهري برشمردند كه آموختن آن براي  5

هاي سني انسان موجود برتر است و داراي اختيار و آگاهي است و محدوديت: مجموعه آثار به نكات ذيل اشاره شده كه شامل 

-آگاهي، تكليف خودآگاهي و خدا. آفريني دارد در عين حال كه اختيار الهي بر امور وي حكمفرماستقدرت نقش. هم دارد
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شناسي در غرب، تنزل و سقوط نفي امانيزم و اثبات ناقص بودن انسان. پذيري و كمال جويي از ويژگيهاي ديگر انسان است

انسان غربي، خودبيگانگي و خودفراموشي در غرب، نقش قضا و قدر و اراده انسان و علم ازلي، در مجموعه آثار شهيدمطهري به 

گرايش به جمال و  –گرايش به فضائل  –باني تربيتي از ديدگاه شهيد مطهري كمال جويي طور جامع بحث شده است م

گرايش به عشق و پرستش، گرايش به سعادت ابدي و جاودان عنوان شد و هدف كلي تربيت انسان به فعليت رساندن  –زيبايي 

  .ها ذكر شدبالقوه

كند و انسان كامل از ديدگاه شهيدمطهري كسي است كه ظلم نمينهايي از پرورش انسانها رسيدن به انسان كامل است و هدف

  .دهد و دوستدار بندگان خداستپذيرد، مبارزه با نفس اراده و عزت دادن به نفس مطئنه را مورد تاكيد قرار ميظلم نمي

راهكارهاي رسيدن . تپرورش قوه ابتكار و تفكر و روحيه علمي و در نهايت جسم و روح انسان براي رشد و تعالي وي الزم اس

جهاد  ،مشارطه، معاقبه، كار و تالش  ،محاسبه  ،به اين تعالي شامل تقويت اراده، عبادت، امر به معروف و نهي از منكر، مراقبه 

  .توبه و عشق و محبت است ،صبر و تربيت  ،بال  ،عشق ، ازدواج  ،

استاد بايد در تمام مراحل نفع خود و دانشجو را مدنظر آقا محمدي با پاسداشت روز معلم فرمودند مسئول نهاد رهبري حاج

نفسا االوسعي لها ماكسبت و عليها ماكتسبت توجيه كردند كه ... ايشان با اشاره به آيه اليكلف ا. همه بايد نفع ببرند. قرار دهد

شهيد مطهري نيز با . يرد هر چيزي براي خود انسان و ديگران مفيد است و به نفع خود و ديگران باشد بايد مد نظر قرار گ

توانست ايشان به خيرخواهي جامعه انديشيد و در حاليكه مي. هاي خود پرداختتوجه به منافع و شرايط زمان به فعاليت

مجتهد باشد و صرفا به امور مذهبي بپردازد ولي براساس نياز جامعه كه گرايش جوانان به سمت روشنفكري بيمار غربي بود به 

شدن بي ديني در دنيا از اهم مسائل آن زمان بود به منافع جامعه و ديگران توجه نمود و و در حاليكه غالبارشاد پرداخت 

آثاري را خلق نمود كه تاكنون نيز فرا راه جوانان و بشريت است عشق و وفاداري، جلوگيري از افراط و تفريط و انگيزش براي 

به اين ترتيب اگر فرد به ديگران و جامعه بينديشد همه . فكري ايشان بودهاي جلوگيري از تهاجم غرب از اجزاء مهم فعاليت

  .شودمسائل حل مي

آقاي حاج رحيميان نيز به تشكيل كار گروهها و بحث و تبادل نظر بين دانشجويان در خصوص علل و مواضع مختلف مشكالت 

انشجويان خواسته شود تا ارزشها و ضد ارزشها را ليست هاي آموزشي بايد از داز ديدگاه ايشان در برنامه. آموزشي اشاره كردند

كنند و دانشجوياني كه بيشتر دچار مشكالت هستند وارد مباحث شود و به جاي اينكه دانشجويان خاطي و داراي مشكالت 

جه به ايشان افزودند با تو. ها بررسي شودكنار گذاشته شوند از آنان دعوت شود تا مسائل خود را مطرح نموده و چالش

كنند نسل جوان در معرض خطرات جدي است تغييراتي كه در جامعه حاصل شده است و خطراتي كه دانشجويان را تهديد مي

در پايان . هاي اصالح رفتاري قرار گيردو درگير كردن خود دانشجويان در امر به معروف و نهي از منكر بايد در راس برنامه 

انديشي در جهت پيشبرد فرهنگ حضور فعال قدرداني شد و بر استمرار جلسات همجلسه از حاضرين به دليل همفكري و 

  .  اسالمي در محيط دانشجويي تاكيد گرديد
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 در سالن آمفي تئاتر مجتمع 12/2/91اساتيد در مورخ  مراسم گراميداشت هفتهبرگزاري )4

جتمع آموزشي در سالن آمفي تئاتر م 13الي12جشن پاسداشت مقام اساتيد از ساعت �

ومامايي تقدير بعمل آمد شرح مراسم در اين جشن از اساتيد دانشكده پرستاري. برگزار شد

  .در ذيل آمده است

  شروع مراسم با تالوت آياتي از قرآن كريم   �

 پخش سرود جمهوري اسالمي ايران  �

 تبريك هفته پاسداشت مقام اساتيد با ذكر دكلمه �

هاي فرهنگي و تبريك هفته معلم و مقام استاد در آموزهرياست دانشكده مبني بر بيانات �

 ديني و انتظارات اساتيد از دانشجويان

 اهدا هداياي نفيس به اساتيد  �

با توجه به درخواست مكرر اساتيد در شوراهاي آموزشي جهت ترويج آداب و اخالق  �

ه قيد قرعه دانشجويي درخصوص تكريم اساتيد، تعدادي از دانشجويان نمونه از اين لحاظ ب

 انتخاب ومورد تقدير قرار گرفتند 

استفاده از بيانات تك تك اساتيد با سخناني كوتاه و ماندگار در جهت تشويق دانشجويان   �

به ادامه تحصيل و تقويت روحيه آنها در امر آموزش و درمان و حرفه پرستاري و مامايي و 

مورد رضايت خاطر حضار در توصيه هاي اخالقي در خصوص آداب معاشرت بين المللي كه 

 .جمع واقع شد

 ين فرآيندهاي آموزشي از سوي دانشجويان و اساتيدعناومسابقه طرح  برپايي �
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 :ارتقاي تفكر عمومي دانشجويان و اساتيد نسبت به جشنواره آموزشي شهيد مطهري)5

 برگزاري مسابقه طرح ايده فرايند آموزشي بين دانشجويان  �

دانلود فرايندهاي منتخب كشوري دانشگاه علوم پزشكي قم در وب سايت دانشكده جهت بهره  �

 برداري
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 تقدير از دانشجويان نمونه اخالق)6

كرامت مقام تا جو دانشجويي دانشكده در جهت نيل به منويات اخالق حرفه اي وآداب دانشجويي و رعايت 

 .استادي سوق داده شود

 

انتخاب و معرفي استاد برتر از ديدگاه دانشجويان دانشكده  هماهنگ با ساير دانشكده ها و )7

 طبق نظر مركز توسعه و معرفي استاد انتخاب شده به مركز توسعه 

  


