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گزارش پنجمین جلسۀ
 هم اندیشی اتحادیۀ 

کشوری و دبیران انجمن های 
علمی-آموزشی معلمان جغرافیا

پنجمين 
اعضای  جلسه 

معلمان  اتحاديــه 
جغرافيــای کشــور و 

دبيــران انجمن های برخی 
اســتان ها و با حضــور اعضای 

هيــأت اجرايــی انجمن اتــرک؛ با 
هماهنگی های انجام شــده بين انجمن 

جغرافيــای اترک بــا سرپرســت و معاون 
پژوهش برنامه ريزی و توسعه منابع انسانی اداره 

کل آموزش وپرورش خراسان شمالی )24 و 25 آبان( 
در مرکز فرهنگیـ  رفاهی بجنورد برگزار شد.

طبق برنامه ريزی صــورت گرفته پذيرش مهمانان گرامی از 
چهارشنبه شــروع و صبح روز پنج شنبه 42 آبان جلسه در محل 

سالن اجتماعات مرکز رفاهی فرهنگيان با تالوت آياتی از قرآن کريم 
آغاز شــد. پس از پخش ســرود جمهوری اسالمی ايران، جناب آقای 
ميرزايی، رئيس اتحاديه کشــوری و دبيــر انجمن جغرافيای معلمان 
تهران ضمن تشکر از ميزبانی و مهمان نوازی اداره کل آموزش وپرورش 
و انجمن اترک در خراسان شمالی؛ به بررسی عملکرد و روند فعاليت 

اتحاديه به شرح زير پرداختند:
انجمن هــا نهادهای غيردولتی هســتند کــه در آموزش وپرورش 
مسئوليت هايی را برعهده دارند؛ از جمله برگزاری نشست ها، کارگاه ها 
که در راســتای اهداف انجمن تعريف می شــود و مجری شيوه نامه و 
اساســنامه ای که وزارت مشخص کرده است، می باشند. ما در انجمن 
تهــران اردوهــای علمی و نشســت ها وکارگاه هايی با اخذ ســاعت 

ضمن خدمت از وزارت و اداره کل برگزار می کنيم.
پس از تأســيس، با توجه به فراخوانی که ارديبهشــت ماه از طريق 
ســامانه  LTMS وزارت آموزش وپرورش انجام شــد، اولين جلسه به 
ميزبانی تهران انجام و مسئوليت رياست اتحاديه عالوه بر انجمن تهران 

به اينجانب واگذارشد.
جلســات بعدی به ترتيــب به ميزبانی انجمن مازنــدران، قزوين و 
گيالن برگزار گرديده و اکنون در پنجمين نشست در خدمت دوستان 

خراسان شمالی هستيم.
ازجمله فعاليت های اتحاديه بحث مشارکت همکاران عضو در تأليف 
کتاب های درسی است که آقای دکتر تورانی »رئيس سازمان پژوهش 
و برنامه ريــزی« قول اين همکاری را دادند. البته به علت اتمام تأليف 
کتاب های نونگاشت جغرافيا، بی فايده است. يکی ديگر از فعاليت های 
اتحاديه برگزاری بازديد علمی ازجمله بازديد از ناوشکن حمزه و موزه 
نيروی دريايی بوده که بدون کمک مالی اداره کل انجام شده است. برنامه 

بعدی 
يــد  د ز با

علمــی 
توسط  کويرنوردی 

اعضای اتحاديه در 12و 
16 آذر بــه ميزبانی انجمن 

يزد است.
ايشــان در مورد همايــش ملی با 

عنــوان »آموزش جغرافيــا در مدارس با 
رويکرد محيط زيســت در کتاب های درسی« 

که توســط انجمن معلمان جغرافيــای تهران در 
تاريخ 42 دی ماه برگزار خواهد شــد توضيحاتی ارائه و 

به ارســال مقاله و شرکت اعضای انجمن استان ها و اتحاديه 
تأکيد کردند.

در ادامه ايشــان برگزاری همايش آموزش جغرافيا را در سال آينده 
در بجنورد پيشنهاد دادند.

ســپس ســرکار خانم زنوزی دبيــر انجمن جغرافيای خراســان 
شمالی)اترک(، مراتب سپاس خود را از قبول زحمت وتشريف فرمايی 
مدعوين اعالم و از ســخنرانی آقای ميرزايی تشکر و قدردانی نمودند. 
همچنين ضمن قدردانی از اعضای هيأت اجرايی انجمن اترک، اذعان 
داشــتند همه ما دبيران جغرافيا گروه ها و اعضای انجمن در خراسان 
شــمالی با داشتن همدلی و همکاری، سعی در انجام فعاليت هايی در 
راســتای اهداف آموزش جغرافيا داريم و هيچ کدام از همکاران عزيز 

گزارش هامیش

منصوره زنوزی
انجمن معلمان جغرافيا، خراسان شمالی
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علی رغم عدم اختصاص ســاعت و بودجه به اعضــای انجمن ازهيچ 
تالشی دريغ نمی کنند.

همچنين از تالش ها وحمايت های مديرکل محترم، معاونت پژوهش، 
برنامه ريزی و توسعه نيروی انســانی، اداره کل تدارکات و پشتيبانی، 
برنامه ريزی نيروی انسانی مرکز فرهنگی رفاهی استان، تعاون و بودجه 
آموزش وپرورش خراسان شــمالی و همه دست اندرکاران در برگزاری 

نشست و جلسه، سپاسگزاری و قدردانی نمودند.
در ادامه با ارائه پاورپوينت به تشــريح برنامه ها و عملکرد يک ساله 
 انجمن پرداخته و برخی دســتاوردهای مهم انجمن را به طورخالصه 

به شرح زير فهرست کردند:
ـ ارتباط با دســتگاه های اجرايی مرتبط بــا جغرافيا مانند اداره کل 

محيط زيست، اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری
ـ ارتباط با دبيران مطالعات اجتماعی متوســطه اول و زمين شناسی 

متوسطه دوم
ـ برگزاری بازديدهای علمیـ  آموزشی

ـ برگزاری کارگاه های آموزشی در مرکز و شهرستان های استان
ايشــان يکی از برنامه های آينده انجمن را انتشار مجله ای با عنوان 
»انســان و محيط زيســت« اعالم و از همکاران محترم تقاضا کردند 

مقاالت يا تجارب ارزنده خود را جهت چاپ ارسال نمايند.
پس از پذيرايی مختصر کليپ جذاب »سرزمين من« پخش شد.

در ادامــه جناب آقای ايمانــی رئيس محتــرم اداره برنامه ريزی و 
توسعه نيروی انســانی آموزش وپرورش خراسان شمالی ضمن عرض 
خوش آمدگويی و آرزوی اقامتی خوش در اســتان برای مدعوين و از 

انجمن اترک تشکر کرده و فرمودند:
با توجه به اينکه آقای ســعيدی سرپرســت اداره کل سال ها معاون 
متوســطه شهرستان و استان و رئيس گروه متوسطه بودند با مباحث 
آموزشی درگير و آشنا هستند و اين برای دوستانی که دغدغه آموزش 
دارند مفيد خواهد بود. همچنين آقای دکتر خوش آينه معاون پژوهش 
در راستای فعاليت ها گســترش انجمن ها گام های بزرگی برداشته و 
عالقه زيادی به اين موضوع دارند علی رغم مشکالت مالی و بحث های 
جانبی در اســتان، تالش های ما برای فعال ســازی مفيد بوده برخی 
انجمن ها خيلی خوب عمل کردند خوشــبختانه انجمن ها در استان 
بســيار فعال هســتند از جمله خانم زنوزی و همکارانشان در انجمن 
اترک. ما خواهان حضور و مشــارکت بيشــتر انجمن ها در حوزه های 
پژوهشی هستيم. گام های مؤثری درخصوص کيفيت بخشی آموزشی 
توسط انجمن ها برداشته شــده است. هدف وزارت مشارکت مؤثر در 
بهبود کيفيت آموزشی و حضور بيشتر در پژوهش ها و اجرايی کردن 

سند تحول بنيادين توسط انجمن هاست.
مباحثی را در خصوص انجمن های علمی اســتان و مســاعدت های 

وزارتخانه به شزح زير بيان فرمودند:
وزارت سال  1131 نامه ای به استان ها در مورد فعال سازی انجمن ها 
ارسال کرد . خانم احمدی و تيمشان زحمات زيادی را در اين خصوص 
متقبل می شوند. در اين راستا کميسيون راهبری در استان ها ايجاد و 

اهداف زير پيگيری شده است:
1. اخذ مجوز برای انجمن ها

2. تالش هايی در جهت روند ثبت شرکتی انجمن ها
3. توسعه کّمی و کيفی انجمن ها

 .4
تهيــه 

بــرای  فضا 
انجمن ها

5. تفويض اختيارات 
به انجمن ها در بحث ضمن 

خدمت
6 استفاده از همکاران متخصص در 

دوره های آموزشی
6. ارائــه راهکارهايی جهت بهبود شــرايط 

انجمن ها و عدم وابستگی مالی به آموزش وپرورش 
و اداره کل تالش های ما در اســتان تســهيل در ثبت 

شــرکتی و اولويت انجمن ها در حوزه اعتبارسنجی و توليد 
محتوای الکترونيکی است. با توجه به تجربه آقای دکتر ميرزايی و 

انجمن های جغرافيا و افزايش اختيار عمل انجمن ها در راستای حوزه 
تحصيالت تخصصی به خصوص مباحــث مختلف جغرافيايی مدنظر 
است با توجه به مردم نهاد بودن انجمن راهکارهايی جهت درآمدزايی 

پيگيری شود مانند انجمن زبان.
سختی کار در بحث ثبت شرکتی انجمن هاست انجمن ها برای انکه 
مســتقل عمل کنند ســعی کرديم موازی کاری با گروه های آموزشی 
نباشد خالقيت و نوآوری در فعاليت های انجمن است که بدون هزينه 

و ساعت کاری با عشق و عالقه فعاليت می کنند.


