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حوزه و دانشگاه
مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

تراکم در خوابگاه های پسرانه
جزوه

رتبه  10بودجه دانشگاه
بجنورد
رتبه بودجه دانشگاه بجنورد در بین استان های
دیگر  10اســت .معاون مالی دانشگاه بجنورد
با بیان این مطلب افــزود :این رتبه در مقایسه با
دانشگاه های هم سطح و با توجه به سطح دانشگاه
که  3است رتبه خوبی است.
دکتر وحدانی گفت :اگر مقایسه ای بین دانشگاه
های استان ها می شود باید سطح دانشگاه های
کشور را هم در نظر داشته باشند و با توجه به این
که دانشگاه سطح  3است و ما وارد فرایند بودجه
ریزی عملیاتی شده ایم در بین استان های هم
سطح خود رتبه خوبی داریم .وی خاطرنشان کرد:
اگر قرار بر مقایسه باشد باید دانشگاه هایی را در
نظر بگیریم که هم سطح ما هستند.

حرف دانشجو
توقف سرویس های دانشگاه اشراق

چرا زمان توقف سرویس های دانشگاه اشراق در
میدان کارگر بجنورد زیاد است؟ در این سرمای
شدید  45دقیقه منتظر ســرویــس بــودیــم و بعد
اتوبوس بدون توقف به مسیر خود ادامه داد.

نبود کتاب

کتاب های رشته صنایع دستی یا پیدا نمی شود یا
گران است .دانشگاه در این مورد مساعدت کند.

محرومیت از امتحانات

چرا دانشگاه پیام نور بجنورد برخی دانشجویان
را به دلیل پرداخت نکردن شهریه از حضور در
امتحانات محروم کرده است؟

وام ودیعه مسکن

چــرا وام ودیعه مسکن دانشگاه بجنورد را نمی
پردازند؟ تا ثبل از این ترم وام ها سر موقع پرداخت
می شد اما امسال پرداخت وام با تاخیر روبه رو
شده است.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خوابگاه های پسرانه با تراکم مواجه اند و ساخت فاز دوم خوابگاه پسرانه به
کاهش تراکم در خوابگاه ها کمک خواهد کرد.مدیر دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این مطلب ،همچنین از ارتقای سطح
رضایتمندی دانشجویان و ارائه خدمات بیشتر به آن ها در ترم  ۲خبر داد.

دکتر قربانیان اظهارکرد:در ترم جاری خوابگاه  16آذر پسران و خوابگاه
بیمارستان امام حسن(ع) در اختیار دانشجویان قرار گرفت .وی افزود :در
این ترم خوابگاه دختران نیز جا به جا شد و افزایش تعداد سرویس های
رفت و آمد دانشجویان نیز از مهمترین اقدامات این حوزه است .وی به

نصب اینترنت وای فای در خوابگاه های دانشجویی اشاره و خاطرنشان
کرد :با وجود پوشش صددرصدی دانشجویان متقاضی خوابگاه یکی از
اولویت های ما کاهش تراکم اتاق های خوابگاه دانشجویی است و باید در
این رابطه نیز اقدام شود.

پیک حوزه

الیه های پیدا و پنهان سرانه دانشجویی

سرانهدانشجویی،حکایت
یک مویز و چهل قلندر
بهروز

خوابگاه ،غذا ،رفت و آمد ،نشریه ،برنامه های
علمی و جــذب استاد از موضوعاتی اســت که
دانشگاه ها برای آن ها به بودجه نیاز دارنــد و
البته در این سال ها بارها مدل تخصیص بودجه و
سرانه های دانشجویی تغییر کرده است .پارسال
همین موقع بود که گفته شد در سال  ۹۶مدل
تخصیص بودجه به دانشگاه ها بر اساس فعالیت
های کیفی و فناوری است و امسال گفته شده
است فرایند بودجه ریزی و اختصاص سرانه بر
اساس برنامه های عملیاتی و سطح دانشگاه ها
خواهد بود.
در هر حال کمبود بودجه دانشگاهی و سرانه
های دانشجویی از مشکالت عمده در دانشگاه
های ماست و به گفته یک استاد دانشگاه ،این
وضعیت بدتر هم می شود زیــرا بــرای افزایش
بودجه و سرانه احتیاج به طی مسیری است که
بیشتر شبیه حرکت روی لبه یک پرتگاه است.
به گفته عسکری ابیانه ،معاون مالی وزارت علوم،
سرانه دانشجویی در بودجه سال  ۹۷به صورت
متوسط حدود  ۹میلیون تومان لحاظ شده که
در گروه های مختلف دانشجویی متفاوت است
و در مورد این که بودجه سال آینده کفاف هزینه
دانشگاه ها را خواهد داد یا نه بیان کرده است:
بستگی دارد این موضوع را چگونه تعبیر کنیم،
حــدود  ۸۵تا  ۹۰درصــد اعتبارات در صورتی
که صد درصد تخصیص داده شود ،صرف امور
جاری مانند حقوق پرسنل و تغذیه دانشجویان
می شود و فقط از این بودجه ،صرف  ۱۰درصد
بــرای رسیدگی به پژوهش امکان پذیر است،
برخی مواقع صد درصد بودجه تخصیص داده
نمی شود مثل امسال که بودجه به طور کامل
تخصیص داده نشد ،اگرچه قــول داده شده
تا پایان سال جبران شود.به گفته یک استاد

دانشگاه هیئت های امنای دانشگاه ها مصوبه
دارند که در دانشگاه های سطح یک  ۲۵درصد
و در دانشگاههای دورتــر  ۱۵درصد بودجه به
پژوهش اختصاص یابد که رشد  ۱۳درصدی
بودجه  ۹۷با  ۲۵درصدی که برای اختصاص به
پژوهش مشخص شده در دانشگاه ها همخوانی
ندارد.دکتر حسینی می افزاید :اگر چه گفته
شده است که وزارت علوم برنامه بودجه ای را
تدوین کرد که با برنامه ششم تطبیق دارد اما این
برنامه بودجه ای منطبق بر شاخص هایی مانند
نسبت دانشجو به هیئت علمی است که براساس
این برنامه باید از  ۲۵به  ۲۰برسد یا سرانه مقاله
هر هیئت علمی از  0.64به  0.95برسد ،اگر
با این شاخص ها بخواهیم فعالیت کنیم ،حدود
 ۲۷درصــد رشد نیاز داریــم تا بتوانیم متوسط
پژوهش را نیز داشته باشیم.
وی با بیان ایــن که دانشگاه هــای غیر دولتی
سهمی از بودجه های دولتی ندارند می گوید :در
بودجه سال  ۹۷بخشی از هزینه ها برعهده خود
دانشگاه ها قرار داده شده و هدف گذاری هیئت
امنای دانشگاه ها این است که به تدریج درآمد
اختصاصی دانشگاه ها در بخش آموزش ،صنعت
و پژوهش افزایش یابد.وی خاطرنشان می کند:
با توجه به مشکالتی که صنایع ما دارنــد و با
توجه به نبود صنعتی که همگام با دانشگاه های
استان باشد و در حالی که باید  ۲۰تا  ۲۵درصد
هزینه های عمومی را دانشگاه های کوچک از
این ارتباطات تامین کنند واضح است که این
رقم محقق نمی شــود.در عین حال یک استاد
دانشگاه بجنورد در این باره می گوید :هزینه
های دانشجویی در مقاطع ،شرایط و دانشگاه
های مختلف متفاوت است و هر کدام از دانشگاه
ها اعم از غیرانتفاعی ،شبانه و پیام نور هزینه ها و
شاخص های خاص خود را دارند.
شادیان ادامه می دهد :دانشگاه پیام نور ضوابط

کمبود سرانه
بر خدمات
رفاهی،
فرهنگی و
دانشجویی
اثر می گذارد

دانش افزایی علم منطق

مشخصی دارد چرا که زیرمجموعه وزارت علوم
اســت و در بودجه ساالنه کشور سهمی برای
این دانشگاه در نظر گرفته می شود ،بنابراین
دانشگاه پیام نور هم از بودجه عمومی بهره مند
می شود و هم از شهریه دانشجویی استفاده می
کند.وی می افزاید :اما دربــاره دانشگاه شبانه
باتوجه به ظرفیت خالی این دانشگاه و همچنین
تخصیص نیافتن اعتبار در بودجه کشور برای پر
شدن ظرفیت آن ،از دانشجویان این دانشگاه
شهریه دریافت می شود که طبق برآوردهای
انجام شده شهریه دانشجویان شبانه از پیام نور و
حتی دانشگاه غیرانتفاعی نیز بیشتر است.
وی ادامه می دهد :هنوز الگوی مدون و جامعی
بــرای محاسبه هزینه سرانه دانشجویی وجود
ندارد و در مورد شهریه های دانشگاه های غیر
دولتی هم کسی نمی دانــد که مــاک تعیین
شهریه دانشجویان چیست .وی بیان می کند:
اگر در سال آینده بودجه دانشگاه ها براساس
کیفی سازی و عملکرد تولید علم باشد باز هم
سر ما بی کاله می ماند زیرا همه می دانیم که هر
چه امکانات دانشگاهی بیشتر باشد تولید علم
هم بیشتر است و بودجه هم بیشتر می شود اما
آیا ما امکانات کافی داریم؟ آیا می توانیم رشته
های کارشناسی ارشد و دکترای خود را با توجه
به این که در آخرین مرتبه به لحاظ هیئت علمی

قــرار داریــم بیشتر کنیم؟ آیا می توانیم تعداد
مربیان خود را کاهش دهیم و تعداد استادیاران
و دانشیاران خود را بیشتر کنیم؟ نمی توانیم و
برای همین باز هم با کاهش بودجه و تخصیص
اعتبار مواجه خواهیم شد.این سخنان را رئیس
دانشگاه فرهنگیان استان تصدیق می کند .او
یکی از مهمترین چالش ها در این دانشگاه را
کمبود بودجه بیان می کند و ادامــه می دهد:
سرانه این دانشگاه نه تنها در این استان بلکه در
تمام استان ها کم است و با وجود رسالتی که
داریم و ماموریت محور بودن ما ،کمبود بودجه ما
را با چالش های جدی تری مواجه می کند.
دکتر «صفرزاده» ادامه می دهد :دانشجویان این
دانشگاه شبانه روزی هستند و با توجه به کمبود
بودجه با کمبود فضا ،سرانه فرهنگی و رفاهی و
معضالتی مانند این ها مواجه هستند.
رئیس مجتمع فنی و مهندسی اسفراین نیز در
این مورد بیان می کند :امسال در الیحه بودجه،
بودجه دانشگاه افزایش دارد اما تا جذب کامل آن
راه درازی را باید طی کنیم.
دکتر «حیدری» ادامه می دهد :کمبود سرانه بر
خدمات رفاهی ،فرهنگی و اردوهای دانشجویی
اثر می گذارد.وی می افزاید :این در حالی است
که بودجه ســال  ۹۶را نتوانستیم صددرصد
جذبکنیم.

دوره آموزشی  2روزه دانــش افزایی علم منطق
بــا حــضــور «مــهــدی مــعــلــم» در بــجــنــورد بــرگــزار
شد.مسئول اداره آمــوزش حوزه علمیه استان با
بیان این که در این دوره  50طلبه مدارس علمیه
استان حضور داشتند افــزود :هدف از برگزاری
این دوره ،كاربردی کردن منطق از سطح حافظه
به تحلیل بود.حجت االسالم «حسین زاده» گفت:
ارتباط علم منطق با سایر علوم ،كاربردی كردن
دروس منطق ،تاریخچه علم منطق ،ضــرورت
علم منطق و ارتباط مباحث منطقی با یکدیگر از
جمله موضوعات مطرح شده بود.وی همچنین از
برگزاری دوره مهارتی «تربیت مربی امر بهمعروف و
نهی از منکر» ویژه طالب خواهر حوزه علمیه استان
با حضور حجتاالسال م «سید مصطفی رضایی
طلب» مسئول اداره برنامهریزی تبلیغی معاونت
تبلیغ حــوزه علمیه خــراســان در مدرسه علمیه
فاطمةالزهرا (س) بجنورد خبر داد.

تابلوی اعالنات
ﺍ ﺍ یوسفی رئیس دانشگاه علمی  -کاربردی استان
اعالم کرد :از سال  95تاکنون تعداد کد رشته های
دانشگاه عملی  -کاربردی به نصف رسیده است.
ﺍ ﺍفــراخــوان چهاردهمین جــشــنــواره ملی فن
آفرینی شیخ بهایی ارائه شد.
ﺍ ﺍمرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری در
رشته های غیر انتفاعی و پیام نور آزمون کاردانی
به کارشناسی و کاردانی نظام جدید تا  15بهمن
تمدید شد.
ﺍ ﺍ دانشجویان دانشگاههای استان خراسان
شمالی كه تاریخ عقد آنها از اول مهر  95تا اول
دی 96است می توانند برای شركت در بیست و
یكمین مراسم ازدواج دانشجویی كه از سوی نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای كل
كشور برگزار میشود ثبتنام كنند.

