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 به نام خدا

 سخنراني به مناسبت روز معلم

0Fپروفسور دكتر جان ويلسون

1 

 رئيس دانشگاه، دكتر محمدرضا منصوري

 !خانم ها، آقايان

مي دانم كه جشن هاي مربوط به روز . در حقيقت بسيار خوشحالم كه امروز، در روز معلم در ايران، با شما هستم
معلم ها و ابراز سپاس و قدرداني از آن ها بخاطر خدمت متعهدانه معلم در سرتاسر كشور براي گراميداشت تمام 

روز معلم بهترين روش براي گفتن اين به معلمان است كه از آن ها بخاطر . شان به ملت برگزار مي شود
 .حضورشان در جامعه تشكر مي كنيم

 .پيش از آنكه به صحبتم ادامه دهم، ميخواهم اندكي به صحبت هاي مقدماتي بپردازم

نخست اينكه ميخواهم از پروفسور دكتر باقر الريجاني بخاطر دوره تصدي گريشان در مقام رئيس دانشگاه علوم 
پزشكش تهران و همچنين به خاطر هدايت دقيق دانشگاه و ابتكارات شان، و به ويژه بخاطر ابتكارات در تقبل و 

اري براي كالج ها و دانشگاه هاي بين المللي تعهد اعتبارگذاري توسط يك نهاد خارجي، يعني، خدمات اعتبارگذ
)ASIC (قدرداني كنم. 

دوم اينكه، ميخواهم به دكتر محمدرضا منصوري بخاطر انتصابشان در مقام رئيس دانشگاه تبريك عرض كنم و 
 .براي ايشان در سرپرستي و هدايت توسعه مداوم اين دانشگاه معتبري آرزوي موفقيت دارم

1Fتشكرات و تاسفات آقاي ماوريس ديموكسوم اينكه مي خواهم 

، رئيس نهاد اعتبارگذاري ما، را به سمع شما 2
 .برسانم، كه به علت بيماري خانوادگي وي قادر به بودن ما ما نيست

بسيار زودتر از آنچه با اين وجود، نبود ايشان به نوعي به سود بنده است زيرا اين امكان را براي من فراهم كرده تا 
تم را در نوامبر گذشته ادامه دهم، و اين فرصت را به من داده تا برگردم و مالقا TUMSتم بتوانم به انتظار داش

 .بتوانم بسياري از افرادي را كه قبالً مالقات كرده ام بازهم مالقات كنم و از بودن در كنار آن ها لذت ببرم
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و باالخره، صرفاً در مقام يك پزشك، مي گويم كه از اينكه دعوت شده ام تا براي گروهي متشكل از بسياري 
ديگر به كمك هايي كه فيزيك به با اين وجود، . كاركنان برجسته و مجرب پزشكي صحبت كنم اندكي مي ترسم

، ميكروسكوپ MRIصوير برداري حوزه پزشكي كرده است از جمله اشعه هاي بنيادي ايكس تا سي تي اسكن و ت
الكتروني، درمان سرطان با استفاده از منابع راديواكتيوي و شتاب دهنده هاي خطي، و بسياري از كاربردهاي 

يكي از كاربردهاي خاص اين روش، . ، فكر نمي كنمليزر از قبيل جراحي ساده و اندازه گيري هاي دوپلر ليزري
سي، علم و فنآوري سابق بنده بود، اندازه گيري جريان خون در پوست كه منشا آن تا حدي در دانشكده مهند

اي تحقيق به ابزاري تجاري تبديل شد كه در (. است كه در ارزيابي سوختگي ها مورد استفاده قرار مي گيرد
 .)سرتاسر جهان به فروش رسيد و درآمد زايدالوصفي را توليد كرد

لستان پرسيده شد سه عامل مهم در موفقيت وي در دوره تصدي زمانيكه از يكي از نخست وزيرهاي جديد انگ
 :گريش چه بودند، پاسخ داد

 ."آموزش، آموزش، آموزش"

كليد صلح و ثبات دموكراتيك، شغل ها و رشد اقتصادي، بهداشت و سالمت، . آموزش كليد هر چيزي است
آموزش كليد بالفعل شدن پتانسيل  .احترام و هماهنگي ميان جنسيت ها، باورها، قوم ها و جوامع مختلف است

شما مي توانيد بدون داشتن ساختمان داراي يك . است و معلمان كليد آموزش اند ميلياردها انسان بي نظير
 مدرسه، دانشكده يا دانشگاه باشيد، حتي بدون كتاب و قبم و ميز و تخته سياه، كامپيوتر كه جاي خود دارد؛

هرچيزي در اين اتاق . بهمين سادگي است. دانشكده يا دانشگاه داشته باشيد اما بدون معلم، نمي توانيد مدرسه،
 .تجارب فراموش نشدني شكل گيري و تاثر از معلمان فوق العاده اي را دارد

همه ما و همچنين فرزاندان و نوه . بنابراين، در روز معلم در ايران، من به گرمي به شما معلمان درود مي فرستم
 .آن ها مديونيم هايمان عميقاً به

توصيه نامه خود را در مورد ) 1996اكتبر  ILO/UNESCO )5سال پيش، كنفرانس بين دولتي  50حدود 
توصيه نامه مشابهي در زمينه جايگاه تحصيالت  1997نوامبر  11جايگاه معلمان ابالغ كرد، كه پس از آن در 

آلكساندر .سال گذشته مي دانيم 2400گاه آن ها را در اما در واقع ما جاي. عالي و معلمان دانشگاه ها ابالغ گرديد
 ."بخاطر زندگي مديون پدرش است، اما بخاطر درست زندگي كردن مديون معلم خود است"كبير نوشت كه وي 

از طريق معمان است كه ارزش ها و . تدريس و معلمي همواره يك حرفه شريف در نظر گرفته مي شده است
نظام ارزشي، شخصيت و رفتار معلم ها تاثير مستقيمي بر جوانان ما . ري مي شودفرهنگ يك ملت و مردم آن جا
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آن را دروني يا جذب مي كنند جوانان  بعضي مواقع كه ت غلط و اقدامات كم براي يادگيرياما، اطالعا. اردمي گذ
خصوصيات منفي  ما بايد در برابر. نيز مي تواند به عدم دانش، درك ضعيف، يا غرض ورزي هاي معلمان برگردد

 .از خود محافظت كنيم

، كه براي مدارس و دانشگاه هاي موفق معلمان همواره شركت كنندگان در خط مقدم اصالحات آموزشي هستند
متاسفانه، با اين وجود، معلمان اغلب از سياست گذاري ها، مديريت نظام هاي آموزشي و . با كيفيت حياتي است

بنابراين، در تالش خود . ا و تصميم گيري هاي آموزشي كنار گذاشته شده اندهمچنين از توسعه روزانه راهبرده
براي ايجاد پيشرفت از طريق اصالحات آموزشي، بايد بر قدرتمندسازي معلمان تاكيد كنيم، كه شامل دادن 
فرصت هاي واقعي به آن ها براي سهيم شدن در چشم اندازها و تصميم گيريها در راستاي توسعه و پيشرفت 

 .آموزشي مي باشد

باور من اين است كه معلمان افرادي خالق و با استعدادند؛ معلمان هر زمان كه به آن ها احترام گذارده شود و در 
تصميم گيري هاي حياتي براي كارشان در كالس يا سخنراني گنجانده شوند پاسخ و واكنش مثبتي از خود 

موزشي دخيل شوند، نوعي حس مالكيت مي كنند، كه زمانيكه ايشان در طراحي برنامه آ. نشان مي دهند
بدينوسيله  برنامه هاي درسي و ارزيابي دقيق و مفصلي را طراحي و مواد آموزشي را انتخاب مي كنند، و 

 .هنگاميكه در برنامه هاي آموزشي گنجانده مي شوند اين امر به توسعه فكري و حرفه اي شان مي انجامد

بايد مورد تامل و تعمق همه معلمان قرار گيرد برابري و جامعيت و اشتمال هر نظام يكي از حوزه هاي حياتي كه 
بكار گرفته شده است كه بر برابري و جامعيت متمركز هستند و توجه برنامه هاي بيشماري . آموزشي است

گر مشكالت خاصي را بر اقليت ها، يا بر كودكان و دانشجويان داراي نيازهاي پزشكي يا يادگيري خاص و يا دي
منجر به يك جواني و شهروندي قدرت يافته خواهند شد، تنها اگر معلمان چنين برنامه هايي . معطوف مي كنند

چنانچه تالش ها براي افزايش دسترسي، يادگيري و حفظ و . حاميان قدرت يافته برابري و جامعيت باشند
شدن باشد، قدرتمندسازي معلم  در جهت موفق نگهداري دانش آموزان در آموزش ابتدايي، دبيرستان يا دانشگاه

 .و آموزش حائز اهميت اساسي است

زمان آن فرارسيده اطمينان حاصل كنيم كه تمام كودكان داراي فرصت استفاده از حقي برابر در مورد كيفيت 
در بسياري از نقاط جهان اين امر رخ نداده است، و بايد از حكومت هايي كه در آن ها . تحصالت آموزش هستند

با اين وجود، . ه محرومند انتقاد كنيمبعنوان مثال زنان جوان از حق آموزش و بطور كلي نقش داشتن در جامع
 .از تعداد بسيار زياد دانش آموزان دختر شگفت زده شدم TUMSمن در طول ديدار قبليم با 
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امروزه، شما در مسير فراهم آوردن آموزش با كيفيت براي جوانان خود هم با چالش و هم با فرصت روبرو 
 .اري براي تمام دانش آموزان انجام داد و يا خيرآيا مي توان بيش از اين ك هستيد، اما بايد پرسيد

از طريق شما، كشورتان مي توان اميد و انتظار ايجاد تعهد در جوانانتان نسبت به ارزش هاي برابري، عدالت، 
شما را تشويق به توسعه استقالل فكري، عملي و ظرفيت تصميم . آزادي و احترام به شرافت انساني داشته باشد

 .مبتني بر منطق و درك مي نمايم قگيري هاي دقي

از طريق . از طريق شما، جوانانتان بايد حساسيت نسبت به خوشي و احساسات ديگران را در خود توسعه دهند
شما، جوانانتان بايد توانايي كار و شركت در فرآيندهاي اقتصادي و اجتماعي و همچنين در فرآيندهاي تغيير 

 .اجتماعي را توسعه بخشند

عاري از ترس، آسيب روحي و محيط اموزشي بايد اين آمال و آرزوها براي جوانان ضرورتاً بدين معني است كه 
رفتن به  از فكرهيچ فرد جواني، صرف نظر از مذهب، جنسيت يا اجتماعي كه بدان تعلق دارد نبايد . نگراني باشد

 .دانشگاه بهراسدمدرسه، دانشكده يا 

همگام با توسعه، بايد توازن دقيقي . ي كشورها در وضعيت بسيار بحراني قرار داردنظام هاي آموزشي در بسيار
با توجه به اينكه هر . بين سنت و تداوم از يك طرف، و مدرنيته و نوع آوري و تغيير را از طرف ديگر حفظ كنند

بخصوص در حوزه هايي روز بر تاريخ افزوده مي شود و همچنين با در نظر داشتن نرخ روزافزون بي سابقه توسعه 
در مقام معلم، . از قبيل پزشكي، مهندسي و علم، بايد گفت كه رسيدن به اين توازن همواره كار آساني نيست

گرانبهاترين منبع ملي هستيد، و كشور براي شما در ميان مهمترين ملت سازان هستيد، ما تشكيل دهنده 
ظرفيتشان براي داشتن يك زندگي شرافتمندانه و  هدايت جوانان در تالششان براي كسب حقيقت دانش و در

 .باعزت چشم اميد به شما دارد

 .در زندگي دانش آموزان خود دارند واالييمعلمان نقش 

معلمان بعنوان راهنماي زندگي عمل مي كنند، مسير موفقيت را نشان مي دهند و شخصيت دانش آموزان خود 
ايشان استعدادهاي دانش آموزان خود را كشف و آن ها را براي . را با انتقال دانش اخالقي و علمي پربار مي سازند

 .رسيدن به بهترين نتايج بالفعل مي كنند
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مهم معلمان و همچنين شناسايي و استقبال گرم از حمايت دريافت شده از بسياري  نقش اساساًدر شناخت ...
2Fبدون كمك هاي كتابخانه پيكا. ديگر در مدارس و روابط

و كاركنان حمايت اجرايي و كاركنان نگهداري و  3
 .صيانت، مدارس و دانشگاه كاركرد اينچنين موثري نخواهند داشت

 :نقل در زمينه معلمي و تدريس را براي شما بخوانمدر خاتمه، ميخواهم چند عبارت و 

معلم بزرگ . معلم بهتر ثابت مي كند و نشان مي دهد. معلم خوب توضيح مي دهد. معلم متوسط مي گويد"
 ".الهام مي بخشد

هدف يك معلم ايجاد دانش آموزاني همچون خود نيست، بلكه پرورش دانش آموزاني است كه تصويري از "
 ".كنند خودشان خلق مي

 "آنچه خود معلم است از آنچه درس مي دهد مهم تر است"

خواب و رويا با معملي آغاز مي شود كه به شما ايمان دارد، شما را بجلو مي راند و به دشت بعدي هدايت مي "
 ".كند، بعضي اوقات با چوب تيزي به نام حقيقت به شما تلنگر مي زند

 ".ها را ياد مي دهد معلمي حرفه اي است كه  همه ديگر حرفه"

3Fهنگاميكه دكتر الرونس واتسون

و بنده از دانشگاه علوم پزشكي تهران ديدن كرديم تا اعتبارگذاري آن را  4
ايشان نه تنها دانش برجسته اي در . برعهده بگيريم، بي نهايت تحت تاثير تعهد و كيفيت سخنرانان قرار گرفتيم

جويان  موضوع مورد نظر، همچنين مهارت كافي در امر تدريس و مهمتر از همه تعهدي حالصانه نسبت به دانش
اين يكي از داليل فراواني اين بود كه قادر بوديم در سيستم اعتبارگذاري خود رتبه نخست را به . خود داشتند

TUMS )بدهيم) دانشگاه علوم پزشكي تهران. 

تبريكات گرم و صميمي خودم را به همه اسبت روز معلم، نبه م. با اين سخنان، به يكايك شما تبريك مي گويم
علمي، ابراز مي دارم، از شما حمايت مي كنم، و براي يكايكتان موفقيت و پيشرفت در زندگي اعضاي جامعه م

 .شخصي و كاري آرزومندم

 .را تقديم مي كنم ASICدر نهايت، ميخواهم اعتبارگذاري 

 گواهي رياست دانشگاه، دكتر محمدرضا منصوري
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