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 یدیکل یها برتر: شاخصه یانتخاب دانشجو
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 "روز دانشجو"روز را به نام  کیهر ساله درغالب کشورها 

برتر را  انیو به بهانه آن دانشجو رندیگ یها جشن م در دانشگاه

 یها و شاخصه ها دگاهیگمان د یدهند. ب یقرار م قیمورد تشو

برتر وجود دارد. اما سوال  یانتخاب دانشجو یبرا یمتفاوت

 یدانشجو کی، یا آموزش حرفه یآن است که در راستا یجد

که  یدر صورت شود؟ یشناخته م ییها یژگیبرتر با چه و

 یانتخاب نیمورد استفاده در چن یها یژگیشاخص ها و و

برتر به توسعه آن  انیدانشجو قیتواند در تشو یباشد، م حیصح

 انیدانشجو گرید یآنان برا یدر مدل ساز زیها و ن یژگیو

و رقابت در  اقیتحس اش جادی. بعالوه با ادینما یکمک جد

مشابه  یها یژگیمستعد کسب و زیآنان را ن ان،یدانشجو گرید

است که  حیصح اسیمق کیداشتن  اریدر اخت نیا "کند. قطعا

         ایسازد. آ یبرتر را ممکن م یانتخاب درست دانشجو

از صفات خوب، همچون مطالعه  ییبلند و باال ستیل میتوان یم

حسن خلق و  ،یرزشکارباط، وضقانون، نظم و ان یاجرا اد،یز

 یبرا ازیامت یو آنها را مبنا میکن فیو ... را رد  ییراستگو

ها  نیا رایز ر،یخ "قطعا م؟یبرتر قرار ده یانتخاب دانشجو

از همه آحاد آن  یجامعه متعال کیهست که در  ییارزش ها

 کی یحرفه ا یاز شاخصه ها "مورد انتظار است و اساسا

 شود. یدانشجو محسوب نم

 یزیو در برنامه ر یدوره آموزش کیاستاندارد  یطراح در

خود  لیدر تمام طول دوران تحص انیپنهان، دانشجو یدرس

فردا  یدر زندگ یو اجتماع یشغل یها تیمسئول رشیپذ یبرا

 نیچن یچه آنان برا هر ن،یا(. بنابر8گردند) یآماده م

 یها هتر شده باشند، ممتازترند. شاخصتوانمند ییها تیمسئول

   احراز و انجام موفق  یدانشجو برا یسنجش توانمند

نامه تالش شده  نیدر ا ست؟یخود چ ندهیآ یها تیمسئول

 زیو ن یپژوهش - یاست تا با استفاده از سال ها تجربه آموزش

 سوال پاسخ داده شود. نیبه ا ان،یتعامالت گسترده با دانشجو

و  یحرفه ا ندهیدانشجو را در آ کی ،یژگیسه و داشتن

تر و  خود از گروه همساالن و همکالسان موفق یاجتماع

 سازد: یم زتریمتما

 خود یدر رشته تخصص یو فن یعلم . دانش و تبحر8

فارغ  کیکه اجتماع از  ستیانتظار نیتر ییمبنا نیا

کارشناس  کیاز ورود  ریدانشگاه انتظار دارد. کدام مد لیالتحص

کند؟!  یسواد به مجموعه خود استقبال م یب ایکم سواد 

 یدانشجو در رشته تخصص کی یو عمل یضرورت تسلط علم

       را  یشتریب حیکه توض ستیآشکار قتیخود چنان حق

 طلبد. ینم

 یپژوهش و نوآور ل،ی. توان نقد، تحل5

 یخام یگرفته است که چطور داده ها ادیممتاز  یدانشجو

ها و مشاهدات خود را  افتهیدارد پردازش کند،  اریرا که در اخت

 یو در صورت ضرورت بتواند بر مبان دینما لیو تحل هیتجز

را به نقد بکشد. او  جیرا یعملکردها ایها  دگاهید ،یعلم

 ای اتیفرض ،یعلم قیحقا یریآموخته است که به دنبال فراگ

موجود،  یندهایمطرح کند. با مشاهده فرآ دیجد یسواالت علم

 نامه به سردبیر
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 یها دهیآنها، نقادانه و عالمانه ا ینیگزیجا ایبهتر  یاجرا یبرا

(. 5) دیازمایشدن آنها را ب یاتیمطرح سازد و امکان عمل دیجد

امروز،  یدانشگاه ها یپر واضح است که در رتبه بند

آنان است در  نیادیبن یها تیمورکه پژوهش ازما ییها دانشگاه

به آموزش اهتمام دارند،  "که صرفا ییها با دانشگاه اسیق

 یرجحان برا نیهم "نایبرخوردارند. ع یبرتر گاهیآشکارا از جا

با پژوهش  گانهیب یبا دانشجو اسیپژوهشگر در ق یدانشجو

 مفروض است.  

 گرانیارتباط سالم و انجام تعامل با د ی. قدرت برقرار1

ارتباط درست و سالم با  یممتاز قادر به برقرار یدانشجو

نظرات خود را  ایها  دهیتواند ا یاطراف خود است. او م یایدن

در گوشه و کنار  یمخاطبان د،یبا همکالسان، اسات یبه راحت

بگذارد.  انیآزاد در م یآبها یدر آن سو یکسان یحت ایکشور و 

ارتباطات و  جادیا یبرا ازیممتاز ابزار مورد ن یدانشجو

(. در دهکده 1)الت درست را در خود پرورانده استتعام

ارتباطات چهره  یامروز، او به همان اندازه که در برقرار یجهان

 یبرا یمجاز یاز فضا حیبه چهره موفق است، در استفاده صح

هدف تواناست. او به همان سهولت که ممکن است شفاها  نیا

 کی یبرا یادار یا نامه ایگفتار استادش را نقد کند و 

تواند از  یم سد،یاش بنو  دانشکده سیبه رئ یدرخواست منطق

 گریوبالگ ها و د ،یمجاز یگفتگو، شبکه ها تاالرهای ل،یمیا

   انیب ،یطرح سواالت علم یبرا یمجاز یامکانات فضا

. او ردیخود مدد بگ یپژوهش یها افتهیانتشار  ایها و  دگاهید

تواند از  یمسلط است. او نه تنها م جیرا یرهابه کاربرد نرم افزا

 لیو تحل هیو تجز یریگ  ثبت، گزارش یبرا جیرا ینرم افزارها

بلکه قادر است در صورت  رد،یخود بهره گ یپژوهش یداده ها

 پیکل دیخود را با تول یگزارشات علم ایضرورت، دانش و 

 دمخاطبان خو ایو  دیبه همکالسان، اسات یچند رسانه ا ییها

 نیعرضه کند. پر واضح است که چن یمجاز یدر فضا

نوع تعامالت، در استفاده از  نیبه ا لین یبرا ییدانشجو

 اطالعات و ارتباطات یتکنولوژ

 (Information & Communication Technology/ICT )زیو ن 

 است. افتهیمهارت  یبخوب یسیبه زبان انگل

خود چنان  ییدر دوران دانشجو انیدانشجو یبرخ گاه

تفکر نقادانه و  ،ی)سواد علم یسه عنصر اصل نیاز ا یبیترک

خود را در  گاهیجا "که عمال زندیآم یقدرت تعامل( را بهم م

دانشجو  کیاز سطح  یبه شکل نانوشته ا یمناسبات دانشگاه

 یدهند. اعضا یهمکار ارزشمند استاد ارتقا م کیبه سطح 

 رایبالند، ز یم یانیدانشجو نیبوضوح به داشتن چن یعلم اتیه

توانند با مشارکت  یم یانیدانشجو نیاند که چگونه چن دهید

 یطرح هاخود، مبتکر و آغازگر  یو فکر یحرفه ا ،یعلم یها

و  یپژوهش ،یآموزش طیاطراف شان )اعم از مح طینو در مح

نظر ممتازند  نیا از ژهیبه و یانیدانشجو نی( باشند. چنیاجتماع

 یحرفه ا یزندگ ،ییکه توانسته اند از همان دوران دانشجو

بر اجتماع  یخود را بوضوح شکل دهند و به شکل مطلوب

 نیباشند. ا نیو در آن نقش آفر رگذاریخود تاث رامونیپ

اعتماد کرد و  شانیها یی، به تواناداشت زیعز دیرا با انیدانشجو

 یاز ابزارها قتیبه حق نانیرا بال و پر داد. ا شانیها شهیاند

  شوند از  تیریو اگر خوب مد دیاسات تیدر موفق یاصل

که  کیآکادم طیمح کیهر دانشگاه اند. در  یارتقا یمولفه ها

همان  نانیآنست، ا یاصل یها تیاز مامور یا حرفه یتعال

گردند  یمعرف یبه جامعه دانشگاه دیکه با "برترند انیدانشجو"

 .رندیگ قرار قیو مورد تشو
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