
 

 گزارش گردهمایی کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت 

 داشت مقام معلم در گرامی
 

، در روز 6931اولین گرد هم آیی اعضاء کانون صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 

 بزرگداشت مناسبت به  اردیبهشت ماه در محل باشگاه اساتید برگزار گردید. این گردهم آیی 61سه شنبه 

 .بود شده برپا معلم روز با مقارن و دانشگاه اساتید ارزشمند جایگاه و مقام

ک تبری در این مراسم که با تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، در ابتدا جناب آقای دکتر امامی ضمن ابراز 

روز معلم به حضار در خصوص جایگاه کانون های صنفی اعضاء هیئت علمی و نقش مهمی که می توانند در 

کمک به اداره دانشگاهها داشته باشند صحبت نمودند و اینکه با همیاری کانون صنفی اعضاء هیئت علمی 

 شده  عی فراگیر و ملی تشکیلدانشگاه عالوه بر کانون صنفی استادان دانشگاههای کشور که به عنوان مجم

 دولتی مختلف دانشگاههای در علمی هیئت اعضاء صنفی کانون یا مجمع هفت و بیست حاضر حال در است

 هیئت وعض میالنی، دکتر آقای جناب دانشگاه، صنفی کانون مدیره هیئت نماینده و اند کرده بکار آغاز کشور

 .هستند ها تشکل این مرکزیت اجرایی

 سخنرانی ایراد به "نقاد تفکر آموزش"نران مدعو سرکار خانم دکتر فرزانه شهرتاش در خصوص در ادامه سخ 

            " تأملی تفکر" بحث  و 6361 سال به "نقاد تفکر" مبحث که شدند متذکر ابتدا در ایشان. پرداختند

سازی و  آماده چگونگی و ضرورت در اجمال به  سپس ایشان. بود دیویی جان آقای آن مبدع که گردد برمی

تعلیم و تربیت دانشجویان بر مبنای تفکر عقالنی و توانایی تفکر نقاد و خالق برای رسیدن به قضاوت حرفه ای 

اشاره کردند. در این روش، دانشجویان باید با مهارت های پرسشگری و استدالل در قالب های شفاهی و نحوه 

نا شوند. همچنین فضای آموزش باید از سطح متقاعدسازی در نوشتن، شناخت و تفکیک استدالل و ادعا آش

ین ترین سطح توانایی های شناختی انتقال دانش )اطالعات( از استاد به دانشجو و توقف در این سطح )که پای

 نمندیتوا ارتقاء و( خلق و ارزیابی تحلیل،) باال سطوح شناختی های مهارت به دستیابی سوی به( است  لومع

در تولید فناوری و در بستر فرهنگی، اجتماعی سوق داده شود. در راستای بسط  دانش بکارگیری و واکاوی

 صحیح تدریاف برمبنای ها"باید"تفکر نقاد و خالق )که از یکدیگر مستقل نیستند( موضوع توجه به اخالق و 

 .است گرفته قرار توجه مورد تازگی به که  است نقاد تفکر مقوالت دیگر از ها"هست"

جلسه با اهداء هدایایی از سوی کانون صنفی به همکاران محترمی که در سال گذشته به در بخش پایانی  

درجه بازنشستگی نائل شده اند، آقایان مهندس کاظمی از دانشکده برق، دکتر شایگان منش از دانشکده 

کتر هادی و دریاضی، دکتر گلستانی فرد و دکتر صمیم از دانشکده مواد، دکتر قارونی نیک از دانشکده راه آهن 

 .تجلیل بعمل آمد افشار از دانشکده عمران،

گردهم آیی کانون صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با ذکر و یاد مرحوم جناب آقای دکتر  

اسرافیلیان و مرحوم جناب آقای دکتر نقندریان و اهداء یادبودی به بازماندگان آنان همراه باقرائت فاتحه برای 

 .یزان به پایان رسیداین عز


