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تکمیل
ساختمان دانشگاه
تک جنسیتی کوثر
در پیچ و خم تامین
است.رئیس دانشگاه کوثر با
اعتبار باقی مانده
بیان این مطلب به
این
خبرنگار ما افزود:
دانشگاه در سایت
ساختمان جدید
ارکان  60درصد
500
پیشرفت فیزیکی دارد و
میلیون تومان برای
تاکنون  5میلیارد و
ساخت آن هزینه شده
است.دکتر رباط
جزی گفت :برای

نارضایتیها

بهروز

روزنامه

ادامه کار ساخت و
ساز به  5میلیارد و
وی در
 200میلیون تومان
مورد متوقف شدن
اعتبار نیاز داریم.
ساخت و ساز این پروژه
ساز متوقف
نشده است و با وجود فراز و نشیب دانشگاهی گفت :ساخت و
هایی که
ادامه دارد.به
وجود دارد این پروژه
گزارش خبرنگار ما،
احداث ساختمان
آموزشی دانشگاه کوثر

بجنورد در
مساحت  5هزار و 900
متر مربع در قالب
معظم رهبری به
مصوبات سفر مقام
استان در دستور کار
قرار دارد.دانشگاه
در سال 9۱
تک جنسیتی کوثر،
با مصوبه شورای
گسترش آموزش عالی
و فناوری با
وزارت علوم ،تحقیقات
پذیرش دانشجو در 7
رشته آغاز به کار کرد.

ازحق الزح
مه کاردانشجویی

شاپ
کار می کند و البته
می تــوان
گفت برنامه ریــزی
را هم دارد.
هزینه دانشگاه ها
نادرست در زمینه
به اندازه ای زیاد
هدایت
شده است وی
دانشجویان به سمت
که اگر خانواده ای
می گوید :کــار در
رشته های مورد نیاز
یک دانشجو داشته
بــازار کار و
دانشگاه دولتی برای
باشد و از من
سپس هدایت آنــان
قضا درآمد آن خانواده
تجربه خوبی بــود و با
به سمت مشاغل
متناسب با
متوسط باشد باید همه
محیط اداری آشنا
و غم خود را
رشته خود باعث به
هم شدم اما در
معطوف به برآورده
همه دانشگاه ها
وجود آمدن مشکلی
بزرگ به
در محیط اداری
کردن نیازهای به
نام نداشتن تناسب
دانشجویش کند .در
دانشجویان کار داده نمی
تحصیالت بسیاری از
واقع پولی شدن
شاغالن در
شود و در برخی
دانشگاه دانشگاه
شغل های مختلف
ها ،افزایش تورم و
ها دانشجویان را با
با محل و نوع کار
باال رفتن هزینههای
آنان شده است.
دستمزد کم به کار
باعث
تحصیل میگیرند.
شده است تا عالوه بر
سال
خانواده خود دانشجو
هم
هاست که مشکل
وی بیان می کند:
دست به کار شود و هر
متناسب نبودن
شرایط
طوری
ب
ـ
بازار
که
ـرای
شده
دانشجویان
کار در
اشتغال و رشته هــای
کاری مقطع
برای خودش دست و
کاردانی اصال خوب
دانشگاه به چشم می
خورد.
پا کند اما کار در
نیست و دستمزد آن
های خارج
محیط ها حتی
دانشگاه ها
از دانشگاه امنیت
کمتر از هزار تومان
جذب دانش
دانشجو را تامین
در ساعت است که
نمی
آموختگان
کند
رقمی
و
دانشگاه
نیست
دستمزدهایی
که دانشجو را
ها و مراکز آموزش
دانشجو را
که دانشجو برای
عالی کشور
ترغیب به کار کند.
دانشجویی
کار یکی دیگر
در بازار کار منوط
دریافت می کند
از دانشجویان در
به داشتن توانایی
ها و
به انــدازه ای کم
اسفراین هم می
برای ورود
ویژگی هایی است که
است که او را به
گوید :متقاضیان کار
بخشی از آن ها باید در
سمت کار در خارج از
طول دوران
دانشجویی زیاد هستند
دانشگاه اما در
میکشاند.
این که
تحصیل در دانشگاه
به جامعه
برخی دانشگاه ها
دستمزدی که در
کسب شود اما به
نظر می
گزینش به شکل سلیقه
ای
ازای کار دانشجویی
به
رسد تناسب نداشتن
یکی از دانشجویان
است و با این که
بین فرایندها و مواد
دانشجویان پرداخت می شود کم است ،بهمهارت نوشتن یک نامه اداری را ندارد چه برسد آماده می کند
آموزشی
مقطع کارشناسی با
من بارها برای کار
رشته
اشاره
به
تقاضا
های
این
داده
تحصیلی
که دوران
کسب
و به مسئول امور
موجود در دانشگاه
اظهارمی کند :بخشی از
دانشجویی فرصتی
ها با مهارت
دانشجویی و مسئوالن
مهارت های دیگر و کار دانشجویی و از سویی با
کار دانشجویی به
است که مرتبط
ها و توانایی های
دلیل
دانشجو بتواند خود را بـ
مراجعه کرده ام اما
بهترین فرصت برای
مورد نیاز بازار کار،
انتفاع و دستمزد است
مهمترین
ـرای ورود به بــازار
کاری به من نداده اند
کسب تجربه است.
محک
و خودمان قبول
عامل موفق نبودن
کار و هنگامی
داریــم که
دانشجو مدارا
بزند ،می گوید :کار
وی می افزاید:
که به نحوه گرفتن
تحصیل کرده ها در
دستمزدی پرداخت می
دانشجو اعتراض
مراجعاتی که در این
را برای ورود به بازار کار دانشجویی ،دانشجو کـ
کاریابی و اشتغال است.
است اما
شود کم داریم
ـردم گفتند برخی از
نــا
مورد می شود که به
آماده می کند و
باید در نظر داشت
زیاد نیست و مهم
دانشجویان که شرایط
هماهنگی ظرفیت
مهمترین کار
که فقط دستمزد
انگیزه برای
ترین دلیل آن هم
فعلی پــذیــرش
در بیرون از محیط
در کار دانشجویی
او نیاز مالی است.
گمان می کنم کم
در
دانشجو
مطرح
دانشگاه
بودن
را
درسش
نیست
دانشگاه
ندارند
و
و
دستمزد
بلکه
لطمه
نیاز
است.
مهارت
نیازهای آتی بـ
آموزی
سمیه یکی دیگر از
بیشتری به کار و درآمــد
دکتر حیدری رئیس
ـازار کار و محتوای
مسئله مهمی است که
دانشجویانی است که
آموزشی با
حاصل از آن دارنــد در
در یک اولویت
بیش از انتفاع و
مجتمع آموزش عالی فنی نخورد تا در
مهارت های شغلی
آموزشگاه زبان کار می
مد نظر دانشگاه
هستند.وی ادامه می
مهندسی اسفراین
و توفیق نیافتن
دانشگاه ها
کند .او می گوید :از
هاست .وی ادامه می
دهد :افرادی که
هم در این مورد با
در ایجاد و تقویت
ترم در محیط
تجربه
اول جویای کار بودم
اداری دانشگاه کار
ان ــدوزی و آشنا
دهد :به این که طرح کار دانشجویی در این اشاره کنار آن بتواند
روحیه علمی از جمله
و با دیدن فراخوان
مواردی است
شــدن با محیط
می کنند می توانند
متقاضی
دانشگاه ارتباط
که موجب متناسب
های هم اجرا
اداری و از همه
کار شدم اما اولین
بهتری با دانشگاه و
نبودن بازار کار با
مجتمع کار کند
رشته های
می شود ،می گوید:
پاسخ این بود که به
مهمتر کسب مهارت
استادان و مسئوالن
دستمزدی که به
دانشگاهی شده است.
هایی دانشجو
دانشجویان ترم اول کار
مانند آشنایی با
دانشگاهی داشته باشند و
پرداخت می شود بر
داده نمی شود و
محیط های اداری و
تجربه های مختلفی
موضوع از
اساس آیین نامه
این کسب کنند
آن مانند
ملزومات ای است
قوانین دانشگاه است.
و به همین دلیل
پذیرش ارتباط با
که به همه دانشگاه
متقاضی زیاد هر
رجوع خیلی مهم
ها ابالغ می شود و
تابلوی اعالنات
است.
امیر دانشجوی
چند درآمد و
دستمزد کم است.
دانشجویان برای کار در
دیگری است که در یک
کتابخانه،
کافی
بخش
مدیر
اداری،
دستجردی ادامه
دانشجویی دانشگاه
پژوهشی و تحقیقات به کار
ﺍ
می دهد :در جامعه
اشراق با اذعان به
گرفته می شوند ولی
دانشجویان دوره دکترای
همیشه این کار
موضوع
دانشگاه آزاد که
مطرح است که چرا
تمامی
دانشجویی در دانشگاه به
دانشجوی ما حتی
عنوان سابقه کار
دروس مرحله آموزشی
محسوب نمی شود.
شان را با موفقیت
گذرانده
باشند و میانگین کل
جزوه
نمرات آن ها از ۱6
کمتر
نباشد و نمره قبولی
درآزمــون زبان را هم
کسب کرده
باشند می توانند
تا  ۱6اردیبهشت
ماه امسال
برای ثبت نام در
آزمون جامع
سطح یک و دوی
در
آزمون جامع دکتری
دوره آموزش پزشکی
نیم سال دوم سال
به صورت
مجازی ،در سایت
تحصیلی  96-97اقدام
کنند.
الکترونیکی برگزار شد.به
دانشکده پزشکی و
دانشگاه با
پرستاری و مامایی
گزارش روابط عمومی
اعالم این مطلب
دانشگاه علوم پزشکی،
دانشجویان رشته دندان
افزود :رشته آموزش
ﺍ ثبت نام وام شهریه
معاون آموزشی این
علمی توسط دانشگاه
پزشکی مجازی در
دانشجویان که از
پزشکی دانشگاه علوم
های
دیروز
پزشکی
راستای
دندان
علوم
آغاز
تا
پزشکی
خراسان
بجنورد با
پزشکی مجازی
شد بیست و پنجم
علمی
توانمندسازی اعضای هیئت
شمالی به اردوی جهادی
در حال اجراست.
بیان این مطلب افزود:
اردیبهشت ادامه دارد.
دانشگاه علوم پزشکی
رفتند.رئیس دانشکده
در این طرح که در
هزار و 300مورد
دکتر گنجی با بیان
خراسان شمالی در
این
معاینه ٦0٦،مورد
این که  20هیئت
شهرستان محروم راز و
این آزمون شرکت
آزمون با مشارکت
کشیدن دندان پوسیده،
جرگالن اجرا شد ،حدود
کردند ،تصریح کرد:
 52دانشگاه علوم
گیری و همچنین
 ۱00مورد ترمیم و
پزشکی در سطح
تمام مراحل اجرای
توزیع مسواک انجام و
کشور انجام می شود.
دکتر جعفری
کتاب آموزشی اهدا و بهداشت دهان و فیشورسیالنت  ٨۱ ،مورد جرم
خاطرنشان کرد :باال بردن
دندان به اطفال
مهارت دانشجویان،
محروم از مهم
آموزش داده شد.
ترین اهداف برگزاری
آشنایی با محیط درمان و
اردوی
خدمت
جهادی
رسانی
به
امسال بود.
مناطق

پیک حوزه

(

آزمون جامع
پزشکی مجازی
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مــحـ
ـمــدی -مــســئــول
ســازمــان بسیج ط ــالب و
روحانیون سپاه حضرت
جواداالئمه (ع) خراسان
شمالی ،نقش طالب و
روحانیان بسیجی برای
تحقق شعار
سال را مهم دانست.
حجت
االسالم «محمدی»
حمایت از کاالی ایرانی
را به معنای
حمایت از اقتصاد
کشور دانست و بر
ضــرورت
حمایت از کــاالی
ایرانی بــرای حرکت
بیشتر چرخه
اقتصاد و اشتغال
کشور تاکید کرد و
افزود:
مصرف کاالی ایرانی
وظیفه ای همگانی و
راهکاری برای حمایت از
تولیدات داخلی جوانان
کشور است.
وی با بیان
این که برنامه ریزی
ویژه ای در سازمان
بسیج طـ
ـالب و روحانیان
کشور و استان برای
تحقق شعار
امسال خواهد شد،
تصریح کرد :طلبه
ها و روحانیان
بسیجی باید در
این زمینه تالش
کنند و
حمایت
از
کاالی ایرانی
در نهایت به نفع
جامعه،
جوانان و اقتصاد
کشور خواهد بود.
وی با
بیان این که ضرورت
دارد تولید کنندگان
بــرای تولید محصول
باکیفیت تــالش کنند و
واردات
کاالهایی که مشابه
داخلی دارند متوقف
شـــود،
تصریح کـــرد :فرهنگ
ســـازی از جمله
اقداماتی
است که حوزه علمیه
و سازمان بسیج
طالب و روحانیان
می
توانند
برای تحقق شعار
سال تالش کنند.
وی ادامــه
داد :برای تحقق
شعار سال ،طالب و
روحانیان
بسیجی مانند قبل از
تولید داخلی به
معنای واقعی حمایت و
پشتیبانی خواهند کرد.

حو

زه و دانشگاه

حرف دانشجو
شهریه

اردوی جهادی دان

شجویان دندان پزشکی

 8صفحه به انضمام  8صفحه نیازمندیها ( روز بازار) شماره  26۹۰قیمت 3000ریال

۶

نقش
در مهم طالب بسیجی
تحقق شعار سال

تجربه کار دانشجویی

)

سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی

شهریه های
دانشگاه پیام نور
زیــاد است و باید
بازنگری شود.

حق

الزحمه مدرسان

چــرا حق
الزحمه مدرسان
دانشگاه پیام نــور را
پرداخت
نمی کنند؟ دو ترم
است که ما مدرسان
این دانشگاه حق
الزحمه نگرفته ایم.

آسیب های اجتماعی

برخی
دانشجویان دانشگاه
های استان با آسیب
های
اجتماعی مانند مصرف
سیگار درگیرند و
باید فکری به
حال آن ها شود.

مدیرکل استاندارد اعالم کرد:

تعلل 9ماهه درجمعآوری تجهیزات بازیغیراستاندارد
صفحه ۴

پیش فروش سکه در استان آغاز شد
۲

احتمال سیالبی شدن مسیل ها
۲

یک مسئول خبر داد:

تصویب  50میلیارد تومان
اعتبار عمران روستایی

افزایش زیر پوستی کرایه برخی تاکسی ها
بهمنیار

صفحه ۴

اوضاعکشمشی بازارکشمش
صادرات کشمش استان به نام همدان و مالیر؛مدیران بی خیال

صفحه ۳

 50میلیارد تومان اعتبار عمران روستایی در استان مصوب شد.معاون عمران بنیاد مسکن
خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :اعتبار عمران روستایی در گذشته
 15و  20میلیارد تومان بود اما برای سال  50 ،96میلیارد تومان مصوب شد...

۳

بیشترین فراوانی کودکان دارای مشکالت ذهنی متولدان
چه فصل هایی هستند؟

متولدان فروردین
2

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی
به  4بیمار دیگر
۲

