حوزه و دانشگاه
نگاه

ترم اولی ها،سالم
شیرازی – شاخ غول کنکور را شکستید و به مکانی که
وعده اش را با درس خواندن تان داده بودند رسیدید.
حــاال یــا خیلی درس خــوانــده ایــد و در دانشگاهی
کــه آرزویـــش را داشتید و در همان رشته ای کــه از
بچگی با آن رویا می بافتید قبول شده اید و یا کمتر
درس خــوانــده ایــد و در ایــن دانــشــگــاه هــای بــدون
آزمــون یا هر مــدل دیگری راحــت تر قبول شــده اید.
کاری با نوع و میزان درس خواندن تان نداریم ،کاری با
این که کجا قبول شده اید هم نداریم ،مهم این است که
شما استرس قبل از دانشگاه را حتما تحمل کرده اید.
اصال این استرس قبل از دانشگاه پروسه عجیب و غریبی
است .در تمام مدت تحصیل این استرس را داریــد و
تحمل می کنید تا وقتی که می رسید به دانشگاه.
تازه وقتی که به دانشگاه هم می رسید فکر رسیدن به
مقاطع باالتر نمی گذارد روی همان مقطع تمرکز کنید.
همین چند روز پیش بود که یکی از ترم باالیی های
دانــشــگــاه کــه خـــودش را بـــرای مقطع کارشناسی
ارشـــد آمــــاده مــی ک ــرد مــی گــفــت« :راســتــش درس
خـــوانـــدن از بــیــکــاری بــهــتــر اســــت ،بــــرای همین
ترجیح می دهــم نامم دانشجو باشد تا یک بیکار».
نمی دانــم چرا این جمله بار شوک و عاطفی زیادی
داشـــت و فــکــر کـــردم شــایــد ای ــن جمله را شــمــا هم
بخوانید بد نباشد .ترم اولی های عزیز اگر هدفتان
از دانشگاه رفتن این است کمکی به آینده مملکت
نخواهید کــرد .ایــن جمله را چند بــاری بخوانید و
بعد از ذهن تان دور کنید و از همین ترم اول با تمام
وجــود از همان مقطع و از همان کتاب هــای نوی
اولین ســال تحصیلی دانشجویی تــان لــذت ببرید.
راستی اگــر فکر می کنید فقط سر کــاس استاد و
با خواندن کتاب و جــزوه معرفی شده و معدل الف
شــدن قله تحصیل را فتح کــرده ایــد از همین حاال
ایــن هــشــدار را بدهیم کــه زهــی خــیــال بــاطــل ،این
اشتباه را نکنید .اصــا یک بــار هم که شــده بیایید
بــرای لــذت بــردن درس بخوانید .شاید ایــن طوری
خــودتــان را وادار کردید کتاب هایی غیر از کتاب
هــای معرفی شــده و غیر از ســوال هــای لو رفته آخر
ترم بخوانید و مطلب تازه و جدیدی هم یاد بگیرید.
اصال شما ترم اولی های عزیز شاید نابغه های بعدی
ایــران شوید.انتخاب واحد همین اول کار اذیت تان
کرده است ،خوابگاه نامناسب و دلتنگی و غذاهای
بی کیفیت ناراحت تان کرده است؟ این را هم بسپارید
به زمان ،کاری از دست تان جز تحمل و فراموشی در
زمان بر نمی آید ،پس به جای گوشی تلفن را برداشتن
و غر زدن و خون به دل خانواده کردن بهتر است کفش
آهنین تان را بپوشید و با وجود تمام خوبی و بدی های
دانشگاه سعی کنید از لحظه های تان لذت ببرید.
راستی اگر از همین امروز کتاب فروشی های اطراف
تان را شناسایی کنید راه دوری نمی رود .یادتان نرود
ترم اولی های عزیز شما آینده سازان ایران هستید.
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یک مسئول:

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اجاره بهای خوابگاه های دولتی تابع نرخ اجاره بهای ابالغی
از سوی صندوق رفاه است و در سال تحصیلی جدید افزایش
نمییابد.
رئیس بازرسی و نظارت بر خوابگاه های دانشجویی استان

اجاره بهای خوابگاه های
دولتی افزایش نمی یابد

انتخاب واحد با اعمال شاقه

تراژدی انتخاب واحد
بهروز
پرده اول
می گوید :امروز روز انتخاب واحد بود .نمی
دانــم مدیر و معاونان و اصــ ً
ا برنامه ریــزان
دانشگاه چه فکری دارنــد که تصمیم گرفته
اند انتخاب واحــد صدها دانشجو را محدود
به یک هفته کنند آن هم از طریق سایتی که
به سختی باز می شود .پروانه که دانشجوی
دانشگاه دولتی است در ادامــه می گوید :از
ساعت  8مشغول کلنجار رفتن با سایت بودیم
تا عاقبت بعد از  2ساعت تالش سایت باز شد و
این تازه آغاز ماجرا بود زیرا لود شدن مدارک و
اطالعات دانشجویی هم به کندی حرکت الک
پشت بود و وقتی انتخاب واحد تمام شد و نفس
راحتی کشیدیم گفتند برنامه های برخی از
گروه ها تغییر کرده است و حاال باید به دنبال
این باشیم که تداخل در انتخاب واحدها پیش
نیاید.وی خاطرنشان می کند :البته جای
تقدیر دارد که اوضاع نسبت به قبل و زمانی که

ما تازه وارد بودیم بهتر شده است اما تغییرات
در برنامه دروس ارائه شده هر ترم وجود دارد
و بــاز هم در چند روز گذشته شاهد اعمال
تغییرات در عناوین و ساعات دروس ارائه شده
بودیم.عطیه هم در این باره می گوید:متاسفانه
اگر یک ترم در درسی نمره نگیریم این درس را
نمی توانیم در ترم آینده دوباره انتخاب کنیم
و این مشکل در دانشگاه بجنورد وجود دارد
و برای ما که در ترم های باال هستیم همیشه
وجود داشته است و مجبوریم بعد از یک سال
دوباره آن را انتخاب کنیم و از سویی برخی از
دروس ما فقط با یک استاد ارائه می شود که
این هم مشکل بزرگی است و ما قدرت انتخاب
استادی را که می خواهیم نداریم   .
پرده دوم

 I Iتغییربرنامه

یکی از دانشجویان دانشگاه اشراق هم با بیان
این که مشکالت انتخاب واحد گاهی با تغییر
برنامه درســی دو چندان می شود بیان می
کند :جالب این است که تغییرات برنامه پس

یک
مسئول:سایت
دانشگاه
اشراق برای
دانشجویانی
که بدهی دارند
باز منی شود و
بعد از تعینی
تکلیف بدهی
دانشجویان باز
خواهد شد

پیک حوزه
امام جمعه اسفراین تاکید کرد:

ضرورت توجه به بایدها و
نبایدهای عزاداری

االسالم «محمدیان» امام جمعه اسفراین با اعالم این
مطلب در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی این
شهرستان با هدف برنامه ریزی برای ایام سوگواری
سید الشهدا(ع)گفت :طالب و روحانیون از فرصت
تبلیغ در این ایام با هدف جذب جامعه جوان بیش از
گذشته بهره مند شوند.
حجت االسالم «بداریه» رئیس اداره تبلیغات اسالمی
اسفراین هم گفت :آیین علم بندان در میدان امام
خمینی(ره) ،برگزاری همایش طالیه داران تبلیغ،
اعزام روحانیون ،مبلغان و طالب به مناطق روستایی
از مهم ترین مصوبات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی
بــرای اغنای برنامه های سوگواری سیدالشهدا(ع)
خواهد بود.

آیین بازگشایی مدارس علمیه
اسفراین
نجفیان -باید به بایدها و نبایدهای عــزاداری توجه
جــدی شــود و ایــن مسئله یــک ض ــرورت است.حجت

آیــیــن بازگشایی مـــدارس علمیه اســفــرایــن بــرگــزار
شد.امام جمعه اسفراین در آیین آغاز سال تحصیلی و

گشایش مدارس علمیه خواهران و بــرادران اسفراین
در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) گفت :علم
آموزی در دین اسالم صاحب جایگاه رفیعی است و باید
مورد توجه حوزویان باشد.حجت االسالم «محمدیان»
ابراز کرد :طالب و روحانیون باید به علم جامه عمل
بپوشانند و خود در زمینه پیوند علم و عمل پیشگام و
پیشتاز باشند.حجت االسالم «ابراهیمی» مدیر مدرسه
علمیه حضرت ولی عصر(عج) با اشــاره به ورود 53
طلبه خواهر و  50طلبه برادر به عنوان طالب جدید در
 2مدرسه علمیه این شهرستان ابراز کرد 140 :طلبه
در مدرسه علمیه بــرادران حضرت ولی عصر (عج) و
 110طلبه در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه
زهرا(س) تحصیل می کنند.

با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت:نرخ اجاره بهای خوابگاه های دولتی
تحت پوشش صندوق رفاه دانشجویی از جمله خوابگاه های ملکی دانشگاه
بجنورد هیچ افزایشی ندارد.
دکتر قربانی افزود :حدود 40درصد از دانشجویان متقاضی خوابگاه در

از انتخاب واحد دانشجویان و دریافت پرینت و
امضای مسئول آموزش ایجاد می شود و بنابر
این اگر شب خوابیدید و صبح متوجه شدید
که در سامانه یک درس یا زمــان آن را تغییر
داده اند نباید ناراحت شوید و باید دوباره به
دانشگاه برگردید و روال طی شده را باز هم
طی کنید اما این بار به شکلی دیگر.او ادامه
می دهد :ظاهرا چیزی که اصال اهمیت ندارد
وقت و انتخاب دانشجویان است.
او می گوید :البته دور از انصاف اســت که
زحمات معاونت های دانشجویی و آموزشی را
در نظر نگیریم اما این طور که مشخص است
بیشتر تغییرات ساعت کالس ها توسط اساتید
اعالم می شود.
یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد هم عنوان
می کند :انتخاب واحدهای مورد نیاز از میان
دروس ارائه شده روی کاغذ عمل غیرممکن و
دشواری نیست اما در دانشگاه انتخاب واحد
برای تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاههای
آزاد و پیام نــور تبدیل بــه یــک کــابــوس شده
است .شکیبا با اشاره به ضعف سیستمهای
اینترنتی دانشگاه می گوید :هر ترم در روز
های انتخاب واحد  ،پرداخت شهریه ،اعالم
نمرات و حذف و اضافه با سیستم اینترنتی
آن درگیریم .سعادتی اضافه می کند :قطع
سیستم اینترنتی و مکانیزه در این دانشگاهها
تا جایی اســت که افــراد حاضرند به صورت
حضوری کــارهــای اداری و اجــرایــی خــود را
انجام دهند اما از سامانه دانشگاه استفاده
نکنند.یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور
بجنورد هم می گوید :سامانه گلستان گاه
و بیگاه قطع می شــود و با توجه به ایــن که
طیف گسترده دانشجوها از خدمات سیستم
گلستان استفاده میکنند با گذشت چند سال
هنوز هم شاهد مشکالت فنی و ساختاری
زیادی هستیم .زهرا می گوید :هر سال موقع
پرداخت شهریه که میشود سایت باز نمی شود
یا اگر هم باز می شود خیلی سخت می توانیم
وارد درگاههای بانکی شویم و برای واریز پول
به مشکل بر می خوریم .وی می گوید :از خانه
یا با تلفن همراه نمی شود انتخاب واحد کرد و
باید از طریق کافی نت اقدام و یا برای انتخاب
واحد به بخش آموزش دانشگاه مراجعه کنیم.
پرده سوم

 I Iاتالف وقت

کیانی دانــشــجــوی عــمــران اســت او هــم می
گوید :در زمان حذف و اضافه و انتخاب واحد

استان در خوابگاه های دولتی سکونت دارند .وی تصریح کرد :حدود 60
درصد از دانشجویان متقاضی خوابگاه در استان یعنی معادل هزار و 600
نفر در خوابگاه های غیر دولتی سکونت دارند و کمبودی در مورد خوابگاه
های غیر دولتی در استان نداریم.

که مقطع حساسی برای دانشجویان به علت
پر شدن کالسها و زمان بندی محدود است
سایت در کندترین حالت خود قرار میگیرد.
امیرحسین دانــشــجــوی دانــشــگــاه علمی -
کاربردی است .او هم در این مورد می گوید:
در حالی که باید برای انتخاب واحد و ریختن
شهریه اقدام کنیم اما نمره برخی از دروس
هنوز اعالم نشده است و این موضوع موجب
مــی شــود تــا نتوانیم بــرای انتخاب واحــد با
دســت بــاز اقــدام کنیم و ایــن در حالی است
که دانشجویانی که معدل بیش از  17دارند
میتوانند  20واحد درسی انتخاب کنند اما
وقتی که هنوز نمره ها نیامده نمی دانیم چه
باید بکنیم و چگونه انتخاب واحــد کنیم تا
دروس با هم تداخل نداشته باشند.
معاون دانشجویی دانشگاه اشراق بجنورد در
مورد باز نشدن سایت و ثبت نام دانشجویان
می گوید :سایت برای دانشجویانی که بدهی
دارنــد بــاز نمی شــود و بعد از تعیین تکلیف
بدهی دانشجویان سایت باز خواهد شد.
وی در مــورد تغییر برنامه های دانشگاه هم
میگوید :ایــن اتفاق گاهی می افتد و علل
مختلفی هم دارد که معموال به تغییر برنامه
های اساتید باز می گردد و در غیر این صورت
برنامه ها کمتر تغییر می کند.
امــانــی مــی افــزایــد :در ایــن دانشگاه هــزار و
 600دانشجو و در دانشگاه پیام نور استان
 6هــزار دانشجو تحصیل می کنند .رئیس
دانشگاه پیام نــور استان در مــورد مشکالت
ثبت نام برخی از این دانشجویان مانند باز
نشدن سایت گلستان می گوید :با توجه به
ثبت نام همه دانشجویان در سایت گلستان که
سایتی سراسری است ممکن است در روزهای
ابتدایی ثبت نام و انتخاب واحــد مشکالتی
بــرای دانشجویان وجــود داشته باشد امــا به
تدریج برطرف خواهد شد و اگر در برنامه ها
تغییری ایجاد شود که به ندرت ممکن است
اتفاق بیفتد دانشجویان ترم های باالتر در
زمــان حذف و اضافه می توانند برنامه های
خود را تغییر دهند.دکتر مسعودی فر ادامه
می دهد :دانشجویان جدید هم اگر نتوانستند
از طریق سامانه ثبت نام کنند می توانند با
مراجعه حضوری به دانشگاه مــدارک خود
را در دانشگاه بــارگــذاری کنند.وی تصریح
میکند:مشکالت مربوط به باز نشدن سایت
گلستان به علت هجوم دانشجویان در مهلت
ثبت نام است اما این زمان تمدید خواهد شد.

تابلوی اعالنات
*برنامه سرویس های دانشجویی دانشگاه بجنورد در هفته
جاری اعالم شد.
* هیئت های دانشجویی شب های محرم در دانشگاه های
آزاد و پیام نور راه اندازی شدند.
*هنوز دستورالعمل وام دانشجویی یک میلیون تومانی
برای سفر اربعین دانشجویان به استان ابالغ نشده است.

حرف دانشجو
 I Iمدرک گرایی

با وجود اعالم این که برخی دانشگاه ها 50درصد در
شهریه تخفیف می دهند اما باز هم پول شهریه برای
ثبت نام نداریم.

 I Iتردد سخت

با وجود این که اعالم شد برای دانشجویان دانشکده
بهداشت سرویس رفت و آمد تعیین می کنند اما هنوز
این اتفاق نیفتاده است.

 I Iنمره دروس

هنوز برخی از نمرات ما دانشجویان دانشگاه علمی -
کاربردی را اعالم نکرده اند و برای ثبت نام به مشکل
برخورده ایم.

جزوه

رتبه برتر کشوری توسط
استاد دانشگاه آزاد شیروان
عوض زاده -استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شیروان به عنوان استاد برتر درس معارف در بین
اساتید دانشگاه آزاد اسالمی در کشور معرفی
شد.
مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد شیروان با بیان این
مطلب گفت« :محسن معتمدی» از اساتید این واحد
توانست در ارزیابی های انجام شده به عنوان استاد
برتر دانشگاه آزاد اسالمی معرفی شود.
«مــریــم ریحانی» افـــزود« :معتمدی» دارای مــدرک
دکترای تاریخ و تمدن ملل اسالمی و دانشجوی رشته
دکترای فقه حقوق است که از سال  79عضو هیئت
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان است.
دانشگاه آزاد شیروان از قدیمی ترین دانشگاه های
خراسان شمالی است.

