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   IUSTتاريخچه آموزش واقعي و طبيعي در 
، كليه موضوعات آموزشـي و فعاليـت هـاي سـازمان دهـي شـده وابسـته بـه ورزش و          ۱۳۶۲قبل از سال 

آموزش عيني به عنوان يك واحد با نام مديريت آموزش واقعي تحت نظـارت قـرار گرفـت و از سـوي     
حاظ ساختاري به عنوان يك بخـش وابسـته   اين اداره به ل. يكي از اعضاي گروه آموزشي كنترل مي شد 

، طـي تغييـرات    ۱۳۶۲در سـال  . به نهاد دانشجويي بود و فعاليت گسترده اي را مورد اجـرا قـرار مـي داد    
بوقوع پيوسته در زمينه اشتغال پرسنل به كار رفته در حوزه هاي آموزشي ، كارمندان بخش هاي مذكور 

و گروه آموزشي  مي شوند اعضاي همان گروه بـه شـيوه اي   به منظور ارتقاي درجه از كارشناسي به عض
خودكار از معاونت حوزه هاي دانشجويي تفكيك مي شوند و به بخش علوم بنيادي مي پيوستند بـا ايـن   

به واسطه تعداد محـدود دانشـجويان و فعاليـت هـاي آموزشـي ، سـبك آمـوزش بـه         همه در اين مرحله 
ر شكل يافت اين برنامه ها عمـدتاً از سـوي مـديريت آمـوزش     صورت برنامه هاي سازمان دهي شده تغيي

در همين زمان به واسطه نياز به برنامه هاي منسجم و شرايط دانشـجويان ، سـاختار   . عيني طراحي مي شد 
جديدي را براي آموزش سازمان در نظر گرفتند كه تا حـدودي اجتنـاب ناپـذير بـود از ايـن رو اعضـاي       

ه به ايجاد يك سيستم مناسب در اين بخش و پي گيري موضوعات سازمان هيئت علمي و پرسنل دانشگا
بعضي از برنامه هاي ارائه شده به واسطه وجود محـدوديت هـاي   .دهي شده توجه خاصي نشان مي دادند

از اين رو اين دو تقسـيم بنـدي بـه    . مالي در پرداخت حقوق كاركنان خاص مورد تاييد قرار گرفته نشد 
ي باقي ماند اختالف يا شكاف بين اين دو حوزه به تدريج ايجـاد شـد و در زمـان    صورت تفكيك شده ا

و واگذاري اين گونه وظايف به حوزه هاي ورزشـي و سـازمان آمـوزش      IUSIتسهيالت ورزش ارائه 
طي اين دو مذيران ورزشـي تسـلط كـاملي را بـر برنامـه هـاي آموزشـي        . يني ، به نقطه اوج خود رسيدع

دانشگاهي در مقايسـه بـا سـاير    ) ورزش(انعكاس مستفيم آن كاهش چشمگير عملكرد تيم هاي . داشتند 
  . دانشگاه ها بود 

  .شاركت مي كردندآموزش واقعي م ۲و۱دانشجو هفته اي يك بار در زمينه هاي  ۱۵۰۰تقريباً  -۱
تيم هاي دانشگاهي در صورتي كه به صورت ايده ال تنظيم شده باشند و فعاليت هـاي گسـترده    -۲

اي را تحت اجرا قرار دهند ، مي توانند حداقل هر دو هفته يـك بـار در فعاليـت هـاي ورزشـي      
 .مربوط به رشته تخصصي خود شركت داشته باشند

 .به گروه زنان فعال مي باشندرشته ورزش متعلق  ۱۰دانشجوي دختر در  ۵۰۰بطور ميانگين  -۳

 .حوزه ورزشي متعلق به گروه مردان فعال هستند ۲۰دانشجوي پسر در  ۶۰۰ميانگين  -۴

مشاركت ) حداقل خفته اي يكبار ( نفر به طور مرتب در فعاليت هاي سازمان دهي شده  ۳۰۰) الف
  .دارند


