حوزه و دانشگاه
یک مسئول خبر داد:

کمبود استاد در مجتمع
فنی و مهندسی اسفراین

4

پنج شنبه  ۱۶آذر  ۱۸ 1396ربیع االول  143۹شماره 25۹۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

التدریس دفت می کنیم و برای این که بهترین استادان را انتخاب کنیم
مرحله مصاحبه نیز در جذب استاد قرار گرفته است .وی افزود :از دیگر
دانشگاه ها نیز استاد دعوت می شود و هم اکنون با وجود  36استاد تمام
وقت و  10استاد جدید منتظر حضور چهار استاد دیگر در این مجموعه

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با کمبود استاد مواجه و در زمینه جذب استاد در
حال پیگیری است   .رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با بیان این مطلب
افزود :با وجود جذب  10استاد در ترم جاری که وارد مجموعه شده اند برای رفع این کمبود
از استادان حق التدریس نیز استفاده می کنیم .دکتر حیدری گفت :در انتخاب استادان حق

جزوه

خوابگاه داریم و هزینه های زندگی موجب می
شود تا همه ما به دنبال کار باشیم اما برخی
مطالباتمان دیگر صنفی و رفاهی نیست و
آن هم احترام به شان و جایگاه ماست .وی می
افزاید :به عنوان یک دانشگاهی هنگامی که
می بینیم برخی کارکنان دانشگاه با عباراتی
نامناسب دانشجو را خطاب می کنند و گاهی
حتی اندک احترامی در رفتار و گفتار آن ها
دیده نمی شود دلم به درد می آید.

آیین بزرگداشت روز
دانشجو
نجفیان -به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو،
مــراســم مختلفی از ســوی مــراکــز آمـــوزش عالی
بــرگــزار شــد.مــراکــز آمـــوزش عــالــی اســفــرایــن در
آستانه روز دانشجو با برگزاری آیین جداگانه ای
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو ،این
روز را گرامی داشتند.در مجتمع آمــوزش عالی
فنی و مهندسی اسفراین تشکل های دانشجویی
با میزبانی از مهمانان ویژه ،آیین گرامیداشت این
روز را در سالن همایش های مهرگان برگزار کردند.
«صارمی» مدیر روابــط عمومی و امــور بین الملل
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با
اعالم این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:
تشکل فرهنگ و سیاست با دعوت از دکتر «سید
ابوالفضل حسینی» عضو هیئت علمی دانشگاه
حکیم ســبــزواری مراسم روز دانشجو را برگزار
کردند .به گــزارش خبرنگار ما همچنین تشکل
های بسیج دانشجویی و انجمن اسالمی مجتمع
آمــوزش عالی فنی و مهندسی هم با میزبانی از
دکتر «قــوامــی» رئیس مجمع نمایندگان استان
این آیین را پاس داشتند .در این مراسم همچنین
مسائل رفاهی و صنفی دانشجویان بررسی شد.از
سوی دانشکده علوم پزشکی اسفراین نیز مراسم
روز دانشجو در سالن شهید رخشی این شهرستان
برگزار شد .اگر چه در برخی جشن های دانشگاه
بجنورد از حضور خبرنگاران به گرمی استقبال شد
اما حراست دانشگاه بجنورد از ورود خبرنگاران به
مراسم روز دانشجو که سخنران آن حجت االسالم
رســایــی بــود ،جلوگیری کــرد .در ایــن دانشگاه
مراسمی در بزرگداشت روز دانشجو مانند تریبون
دانشجویی و مناظره های آزاد در روز های یازدهم و
دوازدهم ماه جاری برگزار شد .به گزارش خبرنگار
ما مراسم عطر افشانی مزار شهدای گمنام با حضور
ریاست ،مسئوالن و دانشجویان آموزشکده فنی
دختران انقالب بجنورد برگزارشد .در دانشگاه
آزاد بجنورد هم مراسم روز دانشجو با استقبال
دانشجویان همراه بود.

تابلو اعالنات
ﺍ ﺍنمایشگاه تولید و اقتصاد بــانــوان دانشجوی
خراسان شمالی در دانشگاه پیام نور برپاشد .این
نمایشگاه تا امروز ادامه دارد.

 IIهزینه های بسیار

خیابانی دانشجوی ترم  8دانشگاه بجنورد
اس ــت .او دبــیــری انجمن صنفی دانشگاه
بجنورد را هم در کارنامه خود دارد و در باره
مطالبات دانشجویان می گوید :اکنون فضای
دانشگاهی در کشور به شکلی شده که هزینه
هــای دانشجویی روز به روز در حــال صعود
است .وی تصریح می کند :حتی اگر فضای
درســی خــوب و مناسب باشد ،در دانشگاه
دولتی که هزینه ها باید کم باشد این طور
نیست چون هزینه های دانشجویی باال رفته
است.
این دغدغه موجب کاهش تمرکز دانشجو روی
درس و افت تحصیلی می شود .وی می گوید:
به عنوان مثال از یک سال و نیم پیش سنوات
رفاهی دانشجو را کم کرده اند و اگر دانشجو
به هر دلیلی حتی به علت مشکالتی که خود
دانشگاه یا استاد پیش آورده است و تقصیری
هم در آن نــدارد سنوات تحصیل او افزایش
پیدا کند و از  8ترم بگذرد هزینه های خوابگاه
و غذا آزاد محاسبه و چند برابر می شود.

روایت هایی از روزهای دانشجویی

حرف هایی
از جنسی دیگر
بهروز
خیلی ســاده می تــوان در بــاره روز دانشجو
نوشت و از این روز گذشت ،از دغدغه های
دانشجویی ،از نگرانی ها ،از مشکالت صنفی
رفاهی اما امروز فقط یک روز یا یک نام نیست
امروز روزی است که با گذشت سال ها هنوز
در ذهن تاریخ تازه است و اگر چه بسیاری از
دغدغه های دانشجویی این روزها رنگ و بوی
دیگری دارد اما اصل و اســاس نگرانی های
دانشجویی تفکرات و خواسته ها همان بود که
 63سال قبل مطرح شد.

 I Iیک ذهن زیبا

می گوید :دانشجوی دانشگاه دولتی هستم،
دانشجویی که این روزها با این شرایط دشوار
اقتصادی با هر سختی و مشکلی که باشد
درس می خوانم و با وجــود ایــن که همه از

چشم انــداز آینده ای مبهم سخن می گویند
دانشجوی ما ذهنی زیبا دارد و می خواهد
جامعه و خود را بسازد آن هم با زیباترین شکل
و شیوه.
او ادامه می دهد :دانشجو جوینده دانش است
اما این روزها دانش بدون مسئولیت و تعهد به
درد نمی خورد.
گاهی ناامید می شوم وقتی می بینم برخی
استادانی که به من درس می دهند فقط به
جنبه آمــوزش می پردازند و پــرورش دانشجو
برای آن ها مفهوم چندانی ندارد.
پــاکــزاد دانشجوی تــرم  6دانشگاه بجنورد
است .او می گوید :دانشجویان رسیدگی به
مشکالت صنفی ،رفاهی شان را در اولویت
مطالباتشان می دانند و همه می دانیم که
وضعیت سلف دانشگاه مناسب نیست و رفت و
آمد هایمان به دانشگاه سخت است .کمبود

 IIنیاز به توجه برابر

از یک سال
و نیم پیش
سنوات رفاهی
دانشجو را کم
کرده اند

یکی از دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای
نیز می گوید :دانشگاه فنی و حرفه ای سرانه
دانشجویی کمی دارد و در مقایسه با دیگر
دانشگاه ها به آن توجه الزم نمی شود.
وی ادامه می دهد :خوابگاه ما خارج از شهر
است و با فشار کم آب مواجه ایم و ساختمان
آموزشی که قرار بود مهر ماه امسال به بهره
بــرداری برسد همچنان ناتمام مانده این در
حالی است که تقریبا به اتمام رسیده و دارد
خاک می خــورد اما مهمترین مشکل ما این
است که به دانشجوی فنی و حرفه ای توجه
الزم نمی شود و با این که بسیاری از ما صاحب
ایــده و خالقیت هستیم امــا ارتباط ضعیفی
با صنایع داریــم .این در حالی است که اگر
متولیان کمی همت داشته باشند می توانند
ارتباطات خوبی با بازار و صنایع برقرار کنند تا

هستیم .وی اظهارکرد :در جذب استاد تمام ،محدودیت هایی داریم که در
پی رفع آن هستیم.به گزارش خبرنگار ما در این مجتمع آموزش عالی دو
هزار دانشجوی فنی و مهندسی در  9رشته کارشناسی پیوسته ،دو رشته
کاردانی و دو رشته کارشناسی ناپیوسته تحصیل می کنند.

دانشجو در آمد هم داشته باشد.
یکی دیــگــر از دانــشــجــویــان از برنامه های
بــدون بــازخــورد و خروجی هــای ضعیف این
برنامه ها می گوید و اضافه می کند :برنامه
های تکراری ،نمایش های طنز و خنداندن و
خندیدن به هر قیمت دانشجو را دیگر جذب
نمی کند و محتوایی که باید برنامه ها داشته
باشند راضی کننده نیست.
او می گوید :چند سال است که در کمتر برنامه
های ویژه روز  16آذر شرکت کرده ام .او می
گوید :کیفی سازی برنامه های این روز مهم
است اما برنامه ها به سمت و سویی که مورد
انتظار ماست نمی رود.
  دانشجوی ترم  5عمران اشراق است و می
گوید :جدا از شهریه دانشگاه های غیر دولتی
مبلغ  40هزار تومان از دانشجویان به عنوان
سرانه فرهنگی دریافت می شود اما واقعا این
 40هــزار تومان کجا هزینه می شــود؟ کدام
برنامه فرهنگی در طول سال در دانشگاه اجرا
شده است؟
او از ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت و دستگاه
های اجرایی استان گالیه دارد و می گوید :از
نظر دستگاه های دولتی و صنایع ،دانشگاه
فقط دانشگاه بجنورد است و دانشجویان دیگر
دانشگاه ها از توجه الزم برخوردار نیستند.
وی مــی گــویــد :در حالی کــه دانشجویان و
استادان توانمندی داریم چرا باید پروژه های
اســتــان دســت پیمانکاران دیگر اســتــان ها
باشد؟ این برای ما که در دانشگاه ها دانشجو
و استاد توانمند و نخبه در رشته مهندسی
عمران داریم واقعا نقص است.
یکی دیگر از دانشجویان هم از نادیده گرفتن
توانایی دانشجویان چیره دست می گوید و
می افزاید :با وجود آن که دانشجویان هنرمند
توانمندی داریم اما مسئوالن استان ترجیح
می دهند که میلیون ها تومان هزینه کنند  
و بــرای برنامه هــای فرهنگی از هنرمندان
تهرانی دعوت کنند در حالی که کمتر از این
مبالغ را می توانند هزینه کنند که این گونه به
دانشجویان هنرمند کمک می شود.
او که به ذکر نام خود در این گزارش تمایلی
ندارد از بی توجهی ها به فعالیت های انجمن
های علمی در دانشگاه ها می گوید و ادامه می
دهد :از این که می بینم بودجه های کالنی در
بعضی جاها هزینه می کنند اما دریغ از ذره
ای توجه به برنامه های انجمن های علمی و
تشکل های فرهنگی افسوس می خورم.

پیک حوزه

 200اثر پژوهشی در
نمایشگاه پژوهش مشهد

محمدی -بیش از  200اثــر پژوهشی ،کتاب و
مقاله در حــوزه های پژوهشی و فرهنگی استان
در نمایشگاه دس ــت ــاورده ــای پــژوهــشــی حــوزه
علمیه خراسان به میزبانی مشهد مقدس ارائــه
خواهد شد.مسئول اداره پژوهش حــوزه علمیه
خــراســان شــمــالــی بــا بــیــان ای ــن مطلب افـــزود:
نمایشگاه دســتــاوردهــای پژوهشی حــوزه علمیه
خراسان از فردا( 17آذر) به مدت پنج روز میزبان
دستاوردهای پژوهشی مدارس علمیه استان های
خراسان شمالی ،رضــوی و جنوبی خواهد بود.
حجت االسالم «سعادتی» با اشاره به دومین سال
حضور حوزه علمیه استان در این نمایشگاه گفت:
سال گذشته در این نمایشگاه بیش از  40مرکز و
موسسه حضور داشتند و امسال مهم ترین هدف از
حضور در این نمایشگاه ارائه آثار و آخرین فعالیت
های طلبه های استان در حوزه های مختلف است
تا در آینده شاهد حضور آثــار پژوهشی استان در
نمایشگاه های کشوری هم باشیم.وی با بیان این
که در این نمایشگاه ،حداقل میزبان دو نشست
خواهیم بود ،افزود :در تالش هستیم برگزاری این
جلسات و نشست ها با محوریت مطالبات رهبری و
بیانات ایشان در زمینه شعار سال باشد.
وی از برنامه ریزی ها برای اعزام طالب استان برای
بازدید از این نمایشگاه خبر داد و تصریح کرد :با این
حضور ،نویسندگان و محققان تشویق خواهند شد.

حرف دانشجو
تغییراستاد

دانشگاه اشراق در وسط ترم استادان خود را تغییر
داده است.

قطعاینترنت

چند روز است اینترنت خوابگاه پردیس خواهران
دانــشــگــاه بــجــنــورد قطع شــده اســت و همچنین
آبگرمکن ها هم مشکل دارد و آب را گرم نمی کند.

مسدود شدن پرتال

چــرا پــرتــال برخی دانشجویان فنی و مهندسی
اسفراین مسدود شده است؟

ساختمانناتمام

از مسئوالن دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد
بپرسید ساختمان جدید دانشگاه چه زمان قرار
است به پایان برسد؟دو سال است منتظریم.

