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آموزش جغرافیا 
در دانشگاه فرهنگیان
دکتر محمدرضا یوسفی روشن استان خراسان جنوبی

استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه فرهنگيان بيرجند

چکيده
تعليم وتربيت در یک کشــور امری حساس به شــمار می رود و این دو مقوله اگر در کنار یکدیگر باشند و به صورت 

صحيح عملی شوند، شاهد ترقی های همه جانبة آن کشور خواهيم بود. معلم، رکن اصلی تعليم وتربيت و کليد سعادت 
و شــقاوت یک ملت به دست فرهنگيان عزیز است. تأسيس دانشگاه فرهنگيان متناسب با شأن و منزلت فرهنگيان 

عزیز بوده است. نخستين دانشســرا در محدودة خراسان جنوبی به سال 1316 در شهر بيرجند تأسيس شد و سوابق 
جنوبی دو پردیس شــهيد باهنر و امام سجاد)ع( در شهر بيرجند  بيش از 8 دهه را در کارنامة خود دارد. در خراســان 

و مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر در شــهر فردوس دایرند که به تربيت نيروهای متخصص دانشجو معلم همت 
گمارده اند. در سال تحصيلی 98ـ1397 تعداد دانشجویان پردیس های استان خراسان جنوبی 1278 نفر است 

ـ1391 تا  که 82 نفر )6/5 درصد( آن را دانشجویان رشتة جغرافيا تشکيل می دهند. از سال تحصيلی 92
حاال تعداد 214 دانشــجوی رشتة آموزش جغرافيا )142 نفر مرد و 72 نفر زن( جذب کرده اند. از کل 

دانشجویان، تعداد 132 نفر فارغ التحصيل شدند که 81 نفر مرد و 51 نفر زن بودند. برای تحليل 
اندوخته های آموزش نظری و عملی در طی سه ترم تحصيلی گذشته 5 بازدید علمی استانی 

و برون استانی صورت گرفته است. در تاریخ 26 بهمن 1396 جشنوارة تجربيات برتر 
آموزشیـ  تربيتی اساتيد و معلمان آموزش جغرافيا در شهر بيرجند برگزار شد. 

طبق سياست های آموزشی دانشگاه فرهنگيان در حال حاضر، آموزش رشته ها 
به صورت قطبی در استان های کشور و در قالب پردیس های خواهران و 

برادران انجام می شود که بر این اساس، سه استان البرز، خوزستان 
و خراسان جنوبی عهده دار این مهم در حوزة آموزش تخصصی 

جغرافيا شده اند. مقالة حاضر به تشریح آموزش جغرافيا در 
دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبی می پردازد.

دانشگاه  جغرافيا،  آموزش،  کليدواژه ها: 
پردیس  خراسان جنوبی،  فرهنگيان، 

شــهيد باهنر، بيرجند، پردیس 
بنت الهدی  سجاد)ع(،  امام 

صدر

آموزش  سابقة 
در دانشگاه فرهنگيان 

جنوبی استان خراسان 
پس از مدرسة عالی دارالفنون و 
مدرســة ابتدايی رشدية تبريز، مدرسة 
شــوکتيه بيرجند سومين مدرســه از نوع 
مــدارس جديد در ايران به  شــمار می آيد که در 
ســال 1282 هجری شمسی در شــهر بيرجند داير 
شد. مدرســة مذکور اولين مدرســه ای بود که در استان 
خراســان و در شرق ايران به وجود آمد. استان خراسان جنوبی 
مهد علم، فرهنگ و هنر کشــور اســت و در طول زمان، مشاهير و 
خدمت گزاران بی شماری را در دامان خود پرورانده است. شهر بيرجند 
زادگاه دانشمندان بزرگی همانند دکتر محمدحسن گنجی، بنيان گذار 
دانش جغرافيای نوين و هواشناســی در ايران است. پروفسور گنجی 
آموزش دبستان و دبيرســتان را در بيرجند به پايان رساند. پروفسور 
کاظــم معتمد نژاد، پدر علــم ارتباطات و روزنامه نــگاری در ايران و 
پروفســور مهدی باللی مود، پدر علم سم شناســی ايران، همچنين 
پروفسور غالمحسين شکوهی، پدر علم تعليم و تربيت ايران، به موجب 
سابقة60 ساله در تعليم و تربيت و امور پژوهشی، لقب چهرة ماندگار 
تعليم و تربيت ايران را به خود اختصاص داده اند. نخستين دانشسرا در 
محدودة خراسان جنوبی به سال 1316 در شهر بيرجند تأسيس شد و 
ســوابق بيش از 8 دهه را در کارنامة خود دارد. در خراسان جنوبی، دو 
پرديس شهيد باهنر و امام سجاد)ع( در شهر بيرجند و مرکز آموزش 
عالی بنت الهدی صدر در شــهر فردوس دايرند که به تربيت نيروهای 

متخصص دانشجومعلم همت گمارده اند.

استان  فرهنگيان  دانشــگاه  دربارة 
خراسان جنوبی

مديريــت اســتانی دانشــگاه فرهنگيان اســتان 
خراسان جنوبی در مجموع از دو پرديس و يک مرکز آموزش 

گزارش دانشگاه ها
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عالی تشکيل شده است. پرديس برادران شهيد باهنر و پرديس خواهران 
امام ســجاد)ع( در شهر بيرجند و مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر 
خواهران در شهر فردوس واقع شده که دو پرديس و يک مرکز آموزش 
عالی توسط مديريت اســتانی دکتر ايرج مهديزاده مديريت می شوند. 
عالوه بر اين خانم دکتر باقرزاده، سرپرست پرديس امام سجاد)ع( و خانم 
خادمی سرپرست مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر فردوس هستند. 
تربيت دورة کارشناســی آموزش جغرافيا در 2 پرديس شهيد باهنر و 

پرديس امام سجاد)ع( بيرجند صورت می گيرد.
دانشگاه فرهنگيان اســتان خراسان جنوبی در ســه گروه مطالعات 
اجتماعی، تربيت حرفه ای، معارف و تربيت اسالمی، در قالب سه رشتة 
اختصاصی مطالعات اجتماعی)آموزش جغرافيا، آموزش تاريخ، آموزش 
علوم اجتماعی(، تربيت حرفه ای )راهنمايی و مشــاوره( و يک رشــتة 
عمومی )آموزش ابتدايی( و همچنين دانشجويان مهارت آموز )مادة 28( 
مشغول فعاليت است. کل دانشجويان در پرديس باهنر 683 نفر، پرديس 
امام ســجاد)ع( 540 نفر و مرکز آموزش عالی بنت الهدی صدر فردوس 
55 نفرند که جمع کل آمار دانشجويان استان خراسان جنوبی به 1278 

نفر می رسد )جدول 1(.

جدول 1. آمار دانشجويان دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبی مشغول به تحصيل
ـ1397  در سال تحصيلی 98

تعداد رشتة تحصيلیمقطعپردیس/مرکز
دانشجو

پرديس شهيد 
باهنر

کارشناسی 
پيوسته

376آموزش ابتدايی

30آموزش تاريخ

61آموزش جغرافيا

114آموزش علوم اجتماعي

مهارت آموز 
)مادة 28(

78آموزگاران ابتدايي

12دبيري تربيت بدنی

12دبيري علوم تجربي

پرديس امام 
سجاد)ع(

کارشناسی 
پيوسته

363آموزش ابتدايی

18آموزش تاريخ

21آموزش جغرافيا

99آموزش علوم اجتماعي

39راهنمايی و مشاوره

واحد دانشگاهی 
بنت الهدی صدر 

فردوس

کارشناسی 
40آموزش ابتدايیپيوسته

کارشناسی 
15آموزش وپرورش ابتداييناپيوسته

مسئول اســتانی دانشگاه فرهنگيان 
خراسان جنوبی

رياست استانی دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبی 
بر عهدة آقای دکتر ايرج مهديزاده، عضو هيئت علمی دانشگاه 
فرهنگيان استان خراسان جنوبی است. دکتر ايرج مهديزاده از سال 
1394 سرپرستی و مديريت امور پرديس های استانی دانشگاه فرهنگيان 

خراسان جنوبی و پرديس شهيد باهنر را بر عهده  دارد )تصوير1(.

تصوير 1. رياست استانی دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبی و
 سرپرست پرديس شهيد باهنر، دکتر ايرج مهديزاده

برنامة آموزشــی دانشگاه فرهنگيان 
استان خراسان جنوبی برای آموزش جغرافيا

دانشــگاه فرهنگيان استان خراســان جنوبی از زمان 
دريافــت ابــالغ مأموريت آمــوزش تخصصــی جغرافيای 
قطب شــرق ايران و پوشــش بيش از 14 استان کشور، اقدامات 
الزم در جهت فراهم کــردن امکانات موردنياز آموزش جغرافيا در حد 
استانداردهای ملی دانشــگاهی را آغاز کرده است. با توجه به آمار کل 
دانشجويان در ســال تحصيلی 98ـ1397 در دو پرديس بيرجند، 6/5 
درصد آن را دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا تشکيل می دهند. تمامی 
دانشجويان دبيری آموزش جغرافيا ورودی بهمن ماه دانشگاه فرهنگيان 
کشور به شهر بيرجند، پرديس شــهيد باهنر معرفی شدند و در سال 
تحصيلی 98ـ1397 تعداد 82 نفر دانشــجوی رشــتة جغرافيا در دو 
پرديس شــهر بيرجند مشغول آموزش جغرافيا هستند )جدول 2(. در 
کل از نظر پراکندگی محل سکونت، دانشجويان چهارده استان کشور 
را پوشــش می دهند و در جذب دانشجومعلمان از سراسر کشور تنوع 

قوميتی دارد.

جدول 2. آمار دانشجومعلمان در طی سال های 1391 تا 1397

139113921393139413951396رشتهپردیس

1397

جمع ورودی 

مهر

ورودی 

بهمن

شهيد 
باهنر 
برادران

آموزش 
3229142---213525جغرافيا

امام 
سجاد)ع( 
خواهران

آموزش 
72-21--1833جغرافيا

گفتنی اســت دانشگاه فرهنگيان خراســان جنوبی از سال تحصيلی 
92ـ1391 تا کنون تعداد 214 دانشجوی رشتة آموزش جغرافيا )142 
نفر آقا و 72 نفر خانم( جذب کرده است. از کل دانشجويان تعداد 132 

نفر فارغ التحصيل شدند که 81 نفر آقا و 51 نفر خانم بودند.
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گروه جغرافيای دانشــگاه فرهنگيان 
پردیس های امام ســجاد)ع( و شهيد باهنر 

بيرجند
دانشگاه فرهنگيان پرديس های امام سجاد)ع( و شهيد باهنر 
بيرجند از ســال تحصيلی 92ـ1391 در رشتة آموزش جغرافيا 
علمی 3 نفرند که گرايش های مختلف دارند  پذيرش دارد. اساتيد هيئت 
)جدول 3(. عالوه بر اين، با توجه به درس های ارائه شدة هر ترم از اساتيد 
متخصص دانشگاه دولتی بيرجند و فرهنگيان محترمی که دارای مدرک 

تخصصی دکترا هستند، برای تدريس دعوت می شود.
جدول 3. اعضای هيئت علمی رشتة جغرافيا

اساتيد   
هيئت   
علمی

درجهنوع مدرک، گرایشنام و نام خانوادگی

مدرس جغرافيا و برنامه ريزی روستايیدکتر معصومه سليمانی

مربی پاية 12کارشناس ارشد زمين شناسی اقتصادیمهندس محمد ديمه ور

دکتر محمدرضا 
يوسفی روشن

جغرافيای طبيعی، گرايش 
استاديار پاية 8ژئومورفولوژی

توان های آموزش جغرافيا در استان خراسان جنوبی
با توجه به برنامه ريزی دانشــگاه فرهنگيــان، قطب آموزش جغرافيا 
در شــرق ايران به خراسان جنوبی شهر بيرجند واگذار شده است. اين 
شــهر زادگاه پروفسور گنجی و تعدادی ديگر از اساتيد شهير در کشور 
به حســاب می آيد. دانشگاه فرهنگيان در ســال تحصيلی 97ـ1396 
دانشجويان رشتة جغرافيای 8 استان  خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، 
سيستان وبلوچستان، کرمان، يزد، هرمزگان و اصفهان را تحت پوشش 
قرار داده اســت، اما در سال تحصيلی 98ـ1397 در 3 گروه دانشجوی 
دبيری جغرافيا ورودی مهرماه و بهمن ماه پذيرش داشــته است. عالوه 
بر 8 استان باال، استان های تهران، گلستان، مازندران، همدان، مرکزی 
و بوشــهر دانشجويان رشــتة جغرافيا را پذيرش کردند که در مجموع 
14 استان کشــور را از نظر آموزش رشتة جغرافيا تحت پوشش دارد. 
مهم ترين موضوع قابل اشــاره تنوع در جذب دانشجو معلمان از سراسر 
کشور با تنوع قوميتی است. شهر بيرجند توانمندی های زيادی درزمينة 

آموزش جغرافيا دارد که در اينجا به آن ها اشاره می شود:
é بهره گيری از اساتيد تخصصی هيئت علمی وزارت علوم؛

é بهره گيری از اساتيد تخصصی مدعو با مدرک دکتری در گرايش های 
مختلف؛

é دعوت از اســاتيد دانشــگاه دولتی بيرجند با درجة دانشياری که 
خوشبختانه همکاری بسيار خوبی با دانشگاه فرهنگيان دارند؛

é برخــورداری از دو کارگاه آموزش جغرافيای پيشــرفته و مجهز در 
پرديس امام سجاد)ع( و پرديس شهيد باهنر؛

é وجود دو کتابخانة مجهز به کتاب های تخصصی و سالن مطالعه؛
é برخــورداری از برنامه های کامل آموزشــی مصــوب وزارت علوم، 
تحقيقــات و فناوری و شــورای برنامه ريزی آموزش عالــی برای دورة 

کارشناسی پيوستة آموزش جغرافيا )خاص دانشگاه فرهنگيان(؛
é برخورداری از برنامة جامع بازديدهای علمی دانشــجويی آموزش 

جغرافيا برای هر ترم تحصيلی؛
é وجود لندفرم های ژئومورفيک متنوع، همجواری با دشت لوت و تنوع 

اشکال جغرافيايی و توانمندی های معدنی استان که همگی نقش بسيار 
مهمی در آموزش جغرافيا به ويژه بازديدهای علمی دارند؛

é تدوين و چاپ کتب تخصصی دانشــگاهی آموزش جغرافيا توسط 
اعضای هيئت علمی؛

é شرکت اساتيد در کارگاه های تخصصی؛
é مشارکت اعضای هيئت علمی گروه جغرافيای دانشگاه فرهنگيان در 
کنفرانس های ملی و بين المللی دانشگاه بيرجند و پرديس شوکت آباد 
)ارســال مقاله و عضويــت کميتة علمی اوليــن کنفرانس بين المللی 

گردشگری بيابان لوت(.

فرهنگيان  دانشگاه  علمی  بازدیدهای 
استان خراسان جنوبی

شــناخت همه جانبــة لندفرم هــای جغرافيايــی و 
ژئومورفولــوژی در مقيــاس محلی، ناحيــه ای و ملی برای 
دانشــجويان دبيری جغرافيا که به عنوان آموزش دهندگان درس 
جغرافيا در سطح مدارس کشور منصوب می شوند، بدون مشاهدة علمی 
امکان پذير نيست. مســافرت های علمی تجزيه و تحليل اندوخته های 
آموزش نظری و عملی دانشجويان را در پی خواهد داشت. اساتيد گروه 
جغرافيای دانشگاه فرهنگيان، پرديس شــهيد باهنر و امام سجاد)ع( 
خراسان جنوبی به برگزاری مسافرت های علمی با مساعدت مسئوالن 
محترم اهتمام می ورزند و در طول هر ترم تحصيلی حداقل يک مسافرت 
علمی با توجه به ســرفصل دروس ارائه شــده برنامه ريزی می شود. لذا 
مقدمات سفر علمی، شامل فراهم کردن وسيلة نقلية استاندارد، بيمة 
تمامی دانشجويان و اساتيد و تأمين تمامی هزينة سفر علمی يک روزه 
تا يک هفته را برنامه ريزی می کنند. مســئوالن محترم و اساتيد گروه 
جغرافيا از برگزاری مسافرت های علمی استقبال می کنند و آن را بخش 
تکميلی و عملی آموزش جغرافيا می دانند. مسافرت های علمی در سال 

تحصيلی 97ـ1396 و 98ـ1397 به شرح ذيل است:

مســافرت علمی یک روزه شامل سه مســافرت علمی در داخل 
استان خراسان جنوبی: بازديد از شهر بيرجند، رؤيت هالل ماه و مشاهدة 
سيارات منظومه شمسی قابل رؤيت و بازديد از معدن قلعه زری )جدول 
4(. هدف اين مسافرت، مطالعه و بررسی پتانسيل های استان، لندفرم های 
ژئومورفيک، پتانسيل های معدنی اســتان، روش تحقيق، برنامه ريزی 
شهری )بازديد بافت قديم و جديد شهر بيرجند(، بازديد از روستاهای 
متمرکز، واحه )روستای دهسلم(، عشاير، رصد سيارات منظومة شمسی، 

رؤيت هالل ماه و شروع ماه قمری است.

جدول 4. بازديد علمی يک روزة دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا
هدفدانشجویان پردیستاریخمحل بازدیدشماره

ورودی 1393، 1396/07/30شهر بيرجند1
پرديس شهيد باهنر

برنامه ريزی شهری و 
مخاطرات شهری

ارتفاعات 2
ورودی 1397، 1397/09/17بيرجند

پرديس شهيد باهنر
رؤيت هالل ماه و سيارات 

منظومة شمسی

معدن مس 3
ورودی 1397، 1397/10/01قلعه زری

پرديس امام سجاد)ع(
پتانسيل های معدنی، 
شناسايی کانی ها و 

سنگ ها
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در تاريــخ 1396/07/30 بازديــد يــک روزه از شــهر بيرجند، برای 
دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا برنامه ريزی شد و در آن با بافت قديم 
وجديد شهر بيرجند، مدرسة شوکتيه، برنامه ريزی شهری و مخاطرات 

شهری آشنا شدند )تصوير 2(.

تصوير 2. بازديد دانشجويان ورودی 1393 از شهر بيرجند، 1396/07/30

در تاريخ 1397/09/17 در پی هماهنگی با جناب آقای مهندس باقری 
عضو رؤيت هالل ماه در استان خراســان جنوبی، بازديد يک روزه برای 
دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا برای درس زمين در فضا ترتيب داده 
شــد که دانشجويان به صورت عملی با رؤيت هالل ماه، آغاز ماه قمری، 
رؤيت سيارات منظومة شمسی به ويژه زحل و حلقه های زيبای آن آشنا 
شدند و اندوختة ديگری بر اندوخته های نظری و عملی خويش از درس 

زمين در فضا افزودند )تصوير 3(.

تصوير 3. رؤيت هالل ماه و سيارات منظومة شمسی قابل رؤيت در پارک صياد شيرازی 
بيرجند، تاريخ 1397/09/17

بازديد ميدانی برای يادگيری و تجربة مستقيم زمين شناسی برای جغرافيا 
از معدن مس قلعه زری در تاريــخ 1397/10/01 صورت گرفت. در اين 
بازديد، دانشجويان با نحوة تشکيل معدن مس قلعه زری، شناسايی کانی ها 

و سنگ ها و سختی کار در معدن از نزديک آشنا شدند )تصوير 4(.
  

تصوير 4. معدن مس قلعه  زری در عمق 500 متری زمين، 1397/10/01

مسافرت علمی چندروزه
سفرهای علمی اساتيد و دانشجويان که در سطح 
جوامع دانشــگاهی برگزار می شوند از جمله پربارترين 
فعاليت های علمی هســتند که می توانند پيوند بين دانش 
تئوری و عرصة ميدانی را رقم بزنند. در سال تحصيلی 97ـ1396 
دو بازديد علمی چندروزه برای دانشجويان پرديس شهيد باهنر بيرجند 
برنامه ريزی شــد. اســاتيد تخصصی گروه جغرافيا قبل از سفر علمی 
چندين جلسه تشــکيل دادند و از طريق Google Earth ايستگاه ها و 
مراکز مورد بازديد را مشــخص کردند و در طول سفر علمی چندروزه 
از لندفرم های ژئومورفيک، پديده های طبيعی و انسانی بازديد کردند و 
با توجه به گرايش تخصصی اساتيد، توضيحاتی برای دانشجويان ارائه 
 شد. اولين اردوی علمی از تاريخ 1396/08/30 تا 1396/09/06 از شهر 
بيرجند تا جزيرة قشم و دومين سفر علمی در ترم دوم از شهر بيرجند 

به زابل از تاريخ 1397/02/14 تا 1397/02/16 برگزار شد.
ـ1396 جدول 5. بازديد علمی چندروزة دانشجويان رشتة آموزش جغرافيا در سال تحصيلی 97

هدفتا تاریخاز تاریخمحل بازدیدشماره

بيرجندـ  1
1396/08/301396/09/06بندرعباس

عبور از دشت لوت، بازديد 
پديده های جغرافيايی استان های 
خراسان جنوبی، کرمان، سواحل و 

جزاير هرمزگان

بازديد علمی از پديده های 1397/02/141397/02/16بيرجند-زابل2
جغرافيايی سيستان

در مسير بازديد علمی از بيرجند به بندرعباس، پديده های جغرافيايی 
مورد بازديد قرارگرفتند و توضيحاتی برای دانشــجويان ارائه شــد. اين 
پديده ها شامل منشورهای بازالتی سربيشه، آسياب های بادی که از انرژی 
بادهای 120 روزة سيســتان برای آرد کردن گندم استفاده می کردند، 
بدلندهای مسير نهبندان به سمت روستای دهسلم بودند. عالوه بر اين، 
بازديد از روستای دهســلم به عنوان نگين سرسبز بيابان لوت، عبور از 
دشت لوت که تجربة بسيار عالی برای اساتيد و دانشجويان بود، بازديد 
از لندفرم های ژئومورفيک کلوت های دشت لوت و اشکال ويژة مناطق 
بيابانی نيز انجام شــد. دو لندفرم کاماًل مجزا در مناطق کلوت ها وجود 
داشــت: يکي پشته ها و ديگري راهروها، که هر يک 50 درصد وسعت 

منطقه را به خود اختصاص داده است. کلوت ها 4 درصد كل بيابان 
لوت را شــامل می شود. نبکا و پيکان های ماسه ای در حدود 

20 کيلومتری شــهداد، درختان و درختچه های گز در 
گلدان های بيابانی لوت جای گرفته اند که به آن نبکا 

يا تل های گياهی )تل گز( گفته می شود. تمامی 
اين پديده هــای جغرافيايی مورد بازديد 

دانشجويان قرارگرفت و رابطه ای بين 
آموخته هــای تئوری در کالس 

و طبيعــت برای همة آنان 
ايجاد شد.
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تصوير 5. کلوت های دشت لوت و جنگل حرا در
 جزيرة درگهان قشم، 1396/09/04

تصوير 6. بدلندهای جادة نهبندان به دهسلم و آسياب های بادی
 خوانشرف نهبندان، 1396/08/30  

تصوير 7. ارگ بم و سد جيرفت، 1396/09/03 

تصوير 8. سواحل خليج فارس و باغ شازده ماهان کرمان، 1396/09/02
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بازديد علمی دوم از منطقه سيســتان در ارديبهشت ماه برگزار شد. 
مواردی که مورد بازديد قرارگرفتند، عبارت  بودند از: معدن آزبســت 
حاجات که به علت مسائل زيست محيطی متروک شده باقی مانده بود؛ 
درياچة هامون که روزگاری زنده بود و زندگی می بخشــيد و دشــت 
سيســتان را با آن گندم زارانش ســيراب می کرد و مردمان آن ديار را 
روزی بخش بود، اما اکنون خشک و مملو از گردوغبار بود. دانشجويان 
از تمدن بزرگ شــهر ســوخته بازديد کردند که آدمــی را به تأمل 
درگذشته فرامی خواند. رودخانة خشــکيده ای را ديديم که روزگاری 
هيرمند نام داشــت و شاهرگ حيات ديار سيســتان بود. در ادامه از 
ايستگاه تنگة غالمان و چاه نيمه های زهک که آب بسياری از شهرهای 

سيستان وبلوچستان را تأمين می کرد بازديد به عمل آمد.

تصوير 9. رودخانة هيرمند، مرز ايران و افغانستان و کوه خواجه در زابل، 1397/02/15   
  

تصوير 10. شهر سوخته و موزة آن، 1396/02/16

ی  ر ا گز بر
تجربيات  جشنوارة 

تربيتی  ـ  آموزشــی  برتر 
اساتيد و معلمان آموزش جغرافيا

جشنوارة تجربيات برتر آموزشیـ  تربيتی اساتيد و 
معلمان آموزش جغرافيا در روز پنجشنبه 1396/11/26 

ســاعت 8 صبح تا 20 در محل هتل سپهر بيرجند، با هدف 
پاسداشت ياد مرحوم پروفســور گنجی، پدر علم جغرافيا و تهية 

بنای جريان يادگيری در مدارس و توسعة تجربيات معلمان در فضای 
دانشگاه تربيت معلم و همچنين اندوختة قابل توجهی برای معلمان با 

تجربة کمتر در مراکز آموزشی برگزار شد.
گام نخســتين اين جشــنواره در تاريــخ 1396/04/11 با موافقت 
دانشــگاه فرهنگيان کشور برداشته شد و هم زمان با آن دبيرخانة اين 
جشــنواره در استان تشکيل شد و در آبان ماه 1396 نيز اطالع رسانی 
و فراخوان اين جشــنواره صورت پذيرفت که در آن از همة اســاتيد، 
معلمان و پژوهشــگران دعوت به عمل آمد تــا با توجه به محورهای 
جشنواره مطالب خود را ارائه دهند. با به پايان رسيدن مهلت ارائه آثار 
در مجموع 115 نفر برای شرکت در اين جشنواره ثبت نام کردند که 
بعد از بررســی های اوليه 65 اثر کامل توسط دبيرخانة اين جشنواره 
دريافت شد. با بررسی اولية آثار، مهلتی برای اصالح اثر در نظر گرفته 
شد و در نهايت 30 اثر برای تيم های سه گانة داوران ارسال شد و مقرر 
شــد که داوران 70 درصد از امتياز را برای نحوة تدوين تجربه و 30 
درصد از نمره برای نحوة ارائة تجربه لحاظ کنند که بعد از اعالم نظر 
داوران در نهايت 12 اثر به صورت حضوری و 8 اثر نيز به صورت پوستر 

پذيرفته شد.

دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبی 
در سه گروه مطالعات اجتماعی، تربيت 
حرفه ای، معارف و تربيت اسالمی، در 

قالب سه رشتة اختصاصی مطالعات 
اجتماعی)آموزش جغرافيا، آموزش 

تاریخ، آموزش علوم اجتماعی(، تربيت 
حرفه ای )راهنمایی و مشاوره( و یک 
رشتة عمومی )آموزش ابتدایی( 

و همچنين دانشجویان 
مهارت آموز )مادة 28( 

مشغول فعاليت 
است
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تصوير 11. پوستر اولين جشنوارة تجربيات برتر 
آموزشی ـ تربيتی اساتيد و معلمان آموزش جغرافيا، 

1396/11/26

 

اين جشنواره دارای دو بخش جانبی، نمايشگاه و کارگاه های آموزشی 
بود. از اين رو با توجه به گســتردگی زمين لــرزه در چند ماهة اخير، 
احساس شد ارتقای سطح دانش و آگاهی در اين زمينه می تواند نقش 
مهمی در مقابله با باليای طبيعی از جمله زمين لرزه داشــته باشــد. 
دو کارگاه آموزشــی با عنوان »مروری بر مخاطرات طبيعی اســتان 
خراســان جنوبی با نگاهی ويژه بر لرزه خيزی و فرونشســت زمين« و 
»کارگاه آموزشــی روش تدريس کتاب جديد التأليف جغرافيا« برای 
معلمان آموزش جغرافيا برگزار شــد. در پايان بعد از ارائة تجربيات بر 

اساس نظر داوران، 6 تجربة برتر اول معرفی شد.

تصوير 12. برگزاری جشنواره در هتل سپهر بيرجند؛ تصويرپايين، مزار مرحوم دکتر گنجی

http://hjo.te.cfu.ac.ir :آدرس سايت جشنواره

برگزاری سخنرانی علمی و کارگاه های 
آموزشی تخصصی

فعاليت های علمی که در دانشگاه فرهنگيان پرديس 
شــهيد باهنر و امام سجاد)ع( برگزار شد، شامل سخنرانی 
علمی با عنوان »نوسانات ســطح آب دريای خزر در دورة ثبت 
ابزاری از ســال 1837 تا 2014 ميالدی« بود. اين سخنرانی در تاريخ 
1396/09/25 در ســالن کنفرانس پرديس شــهيد باهنر برگزار شد 
)تصوير 13(. برگزاری کارگاه آموزشــی توليــد محتوای الکترونيک 
با اســتفاده از نرم افــزار Active Inspir برای دانشــجويان در تاريخ 
1397/01/21 و کارگاه آموزشی آمادگی در برابر زمين لرزه در تاريخ 
1397/10/01 در ســالن کنفرانس پرديس شــهيد باهنر برگزار شد 
)تصوير 13(. مهم ترين معضل پرديس شــهيد باهنر، فضای فيزيکی 
آن است که با توجه به وجود گسل های فعال و زمين لرزه های تاريخی 
گذشــتة آن، نيازمند توجه ويژة اســتانی و ملی است تا يک فضای 
آموزشی اســتاندارد و ايمن، در شــأن و جايگاه دانشجويانی احداث 
شود که بيشــتر آن ها رتبة زير 1000 کسب کرده و اولويت انتخاب 
آن ها دانشگاه فرهنگيان بوده است. لذا کارگاه ها و سخنرانی ها با هدف 
تقويت دانش جغرافيايی دانشجومعلمان و تبادل علمی در هر ترم در 

دانشگاه فرهنگيان استان برگزار می شود.

تصوير 13. برگزاری سخنرانی علمی نوسانات سطح آب دريای خزر
 و آمادگی در برابر زمين لرزه

کارگاه های تخصصی آموزش جغرافيا
در دو پرديس شــهيد باهنر و امام سجاد)ع( که 
دانشجويان رشتة جغرافيا مشــغول به تحصيل اند، دو 
کارگاه مجهز رشــتة جغرافيا به نام کارگاه پروفسور گنجی 
داير اســت. تمامی دروس عملــی در کارگاه برگزار می شــود. 
وسايل موردنياز، شامل نقشــه های توپوگرافی در مقياس 1:50000 
و 1:250000، نقشــه های طبيعی، کورويمتــر، پالنيمتر، قطب نما، 
 ،(Mirror Stereoscopes( ميکروســکوپ، استريوســکوپ آيينه دار
کانی ها و ســنگ ها در کارگاه موجود است. اساتيد با توجه به دروس 

کارگاهی برای آموزش دانشجويان از اين وسايل استفاده می کنند.


