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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اما و اگرهای فعالیت دانشگاه های مجازی

بهروز

ارائه آموزش های مجازی یا حتی در نگاهی
گسترده تر ایجاد دانشگاه مجازی از دهه 80
در ایــران مطرح شــد .مهمترین علت مطرح
شدن این مبحث گسترش و پیشرفت شبکه
های اینترنتی و ضریب نفوذ فناوری اطالعات
و ارتباطات بود که این نوع سیستم آموزشی
را در دستور کار متولیان امر قرار داد .اکنون
دانــشــگــاههــای صنعتی شــریــف ،امیر کبیر،
علم و صنعت ،خواجه نصیرالدین طوسی،
تهران(مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه
تهران) ،شیراز ،اصفهان و چند مؤسسه آموزش
عالی غیرانتفاعی به شکل مجازی دانشجو می
پذیرند.
در استان ما هم در این زمینه آموزش عالی گام
هایی برداشته اما کافی نیست.

 I Iاگر بستر فراهم شود

یک استاد دانشگاه در این باره می گوید :این
که  20درصد از دروس عمومی باید به شکل
مجازی گذرانده شود آیین نامه ای است که به
دانشگاه ها ابالغ شده است اما این استادان
هستند که باید به آموزش دانشگاه ها اعالم
کنند که آیا می خواهند تعدادی از دروس را به
شکل مجازی ارائه کنند یا نه؟
طالبیان می افزاید :ارائه دروس دانشگاهی
بــه شکل مــجــازی بــه ایــن دلــیــل خــوب است
کــه حــداقــل نیاز دانشجو بــرای شرکت در
دورههای آموزشی دسترسی به دستگاه رایانه
و شبکه اینترنت و داشتن انگیزه ای قوی برای
موفقیت در کالس غیرسنتی است.
وی تصریح می کند :با این روش دانشجو
م ـیتــوانــد در هــر زمـــان و در هــرجــایــی به
آمــوزش دسترسی داشته باشد اما در این
استان موضوع مهم فراهم نبودن زیر ساخت
هاست.
وی می افزاید :مهمترین حسن آموزش مجازی
سرعت عرضه و تولید محتوای الکترونیک
نسبت به محتوای چاپی و فیزیکی اســت و
خیلی سریع می تــوان محتوای جدید را به

دعوت منطقه ویژه از
آموزش عالی

دانش پذیران عرضه کرد در حالی که تغییر
محتوای آموزشی چاپی به علت هزینه های
باالی تولید و عرضه محتوا سخت است و این
تغییر دیر انجام می شود.
وی مــی گــویــد :ایــن اتــفــاق باعث شــده بــرای
برخی بخش ها که محتوای آموزشی مدام
عوض می شود ،مثل آموزش نرم افزارها دیگر
استفاده از محتوای چاپی و فیزیکی توجیهی
نــداشــتــه بــاشــد .وی مــی اف ــزای ــد :نداشتن
ت زمان ،درنظر گرفتن استعدادهای
محدودی 
فــــردی ،مــحــدود نــبــودن ظــرفــیــت پــذیــرش،
گسترش فرهنگ یادگیری مستقل و استفاده
از استادان مجرب و همچنین مکان تطبیق و
بهینهسازی کالسها ازمهمترین مزیت های
استفاده از فضای مجازی در آمــوزش های
دانشگاهی است.

 I Iکیفیتپایین

یکی از دانــش آموختگان مقطع کارشناسی
ارشد دانشگاه های استان عقیده دارد :ایجاد
دوره های مجازی با توجه به تعدد دانشگاه ها
و مراکز آموزش عالی در استان مطلوب نیست
زیرا کیفیت آموزش در دانشگاه های خراسان
شمالی نسبت به استان های دیگر پایین است
چه برسد به این که بخواهیم دوره های آموزش

مجازی را هم ایجاد کنیم.
یک عضو هیئت علمی دانشگاه هم در این باره
اظهار می کند :عقیده دارم که دانشجویان
باید بسیاری از آموزه های علمی و اخالقی را
از طریق ارتباط رودررو و تنگاتنگ با استاد به
دست آورند و نباید علم را تجاری کنیم و بهای
آن هم پایین آمدن کیفیت باشد.
وی بــا اش ــاره بــه ایــن کــه آم ــوزش مــجــازی به
فناوری هایی نیاز دارد ،می افزاید :تامین زیر
ساخت ها زمــان می بــرد و از سویی آمــوزش
مستقیم در دانشگاه های استان با استقبال
کم مواجه است چه برسد به آموزش مجازی،
امــا اگــر ایجاد دوره هــای آمــوزش مجازی با
ماهیت شغلی -حرفه ای و کارآفرینی همراه
باشد بسیار عالی است.
وی می گوید :در کشورهایی مانند ژاپــن و
آمریکا در کنار دانشگاه های مجازی مراکز
جــوار صنعت وجــود دارد و در دانشگاه های
تهران به دلیل فراهم بودن زیرساخت های
مناسب در مقاطع تحصیالت تکمیلی و فقط
در چند رشته خاص دانشجوی مجازی پذیرفته
می شود اما در خراسان شمالی با وجود این که
فقط چند درصد از دروس عمومی به صورت
مجازی ارائــه می شود بــرای تطبیق واحدها

زون آموزشی منطقه ویژه اقتصادی به مساحت  15هزار
مترمربع به دانشگاه هایی که متقاضی سرمایه گذاری در
این منطقه باشند واگذار خواهد شد.مدیرعامل شرکت
شهرک های صنعتی و صنایع کوچک با بیان این مطلب به
خبرنگار ما افزود :با توجه به این که منطقه ویژه اقتصادی
شرایط ویژه ای دارد فعالیت موسسات آموزش عالی در

مشکل داریم چه برسد به این که همه دروس
یک رشته مجازی شود.

 I Iتطبیق واحد ها

در همین بــاره مدیر آمــوزش مجتمع فنی و
مهندسی اســفــرایــن مــی گــویــد :بــا توجه به
مجازی شــدن دنیای امـــروز ،ایجاد آمــوزش
مجازی انکارناپذیر است اما هنوز دانشگاه
های دولتی در خراسان شمالی سر و سامان
نگرفته انــد .موسی زاده می گوید :با وجود
این که ابالغ شده است تا  20درصد از دروس
عمومی را به طور مجازی ارائه کنیم اما هنگام
تطبیق واحدها بــرای دانشجویان مشکل به
وجود می آید و همچنین زیرساخت های الزم
را نداریم ،امکانات نرم افزاری باید فراهم باشد
تا بتوان به شکل آنالین با استاد در ارتباط بود
که این اتفاق نمی افتد.
دکتر مسعودی فر رئیس دانشگاه پیام نور
استان نیز با اذعان به فراهم نبودن زیرساخت
های مناسب نرم افزاری بیان می کند :یکی
از رسالت های دانشگاه پیام نور ارائه آموزش
های غیر حضوری و الکترونیکی است و در
دروســی که تعداد دانشجو کم باشد کالس
های ما به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

این منطقه می تواند برای دانشگاه ها امکانات خوبی را
به منظور تبادل اطالعات و استفاده از استادان خارجی
مهیا کند.سیاوش وحــدت گفت :از سویی اراضــی این
منطقه بعد از آماده سازی با شرایط خوبی واگذار می شود
که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند از آن
ها استفاده کنند.وی ادامه داد :همه سرمایه گذاران از

زیرساخت
های الزم
را نداریم
امکانات نرم
افزاری باید
فراهم باشد
تا بتوان به
شکل آنالین
با استاد در
ارتباط بود که
این اتفاق نمی
افتد

جمله موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها اگر بخواهند
در منطقه ویژه سرمایه گذاری کنند ،با پرداخت نقدی 20
درصد قیمت زمین و اقساط  ۳۰ماهه می توانند از تنفس
 ۶ماهه استفاده کنند و عالوه بر آن زون آموزشی نیز مانند
دیگر اراضی این منطقه با زیرساخت هایی همچون گاز،
آب ،برق و فیبر نوری واگذار خواهد شد.

حوزه و دانشگاه
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پیک حوزه

تشکیل  16گروه جهادی در مدارس علمیه
محمدی 16 -گروه بسیجی ،جهادی در  16مدرسه
علمیه استان تشکیل شد.مسئول سازمان بسیج طالب
و روحانیان سپاه حضرت جواداالئمه (ع) استان با اعالم
ایــن خبر افــزود :در هر مدرسه علمیه استان با هدف
سامان دهی اعزام افراد به اردوی جهادی و کمک رسانی
به مناطق محروم ،یک گروه بسیجی ،جهادی تشکیل
شد.حجت االسالم «محمدی» با بیان این که اولویت کار
اردوهای جهادی طلبه ها و روحانیان بسیجی ،تبلیغی
است ولی بحث عمرانی هم وجود دارد ،افزود :بیشتر اعزام گروه های جهادی طلبه ها و روحانیان بسیجی در
تابستان انجام می شود و سال گذشته  400نفر به مناطق محروم اعزام شدند.وی با اشاره به برگزاری اردوهای
جهادی در پنج شنبه و جمعه هر هفته توسط طالب و روحانیان بسیجی تصریح کرد :بیشتر اردوهای جهادی آخر
هفته ها در مناطق حاشیه شهر و روستاهای اطراف برگزار می شود.

جزوه

نشست ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
نشست ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بجنورد با حضور اعضای ستاد ،مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران خراسان شمالی ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بجنورد و کارشناسان این نهاد برگزار
شد.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت :تکریم خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر جزو وظایف اصلی ما و
ستاد است و امیدواریم با هم افزایی و تعامل بنیاد و دانشگاه خدمات مطلوبی به دانشجویان مشمول ارائه شود.در
این نشست با اعالم این که  82دانشجو از خانواده شهدا در این دانشگاه به تحصیل اشتغال دارند در مورد تقویت
بنیه علمی دانشجویان ،ارتباط موثر گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر با مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی
دانشگاه ،تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی و موانع اشتغال دانش آموختگان بحث و تبادل نظر شد.

محوطه سازی سایت پردیس
عملیات محوطه سازی سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی واقع در جاده ارکان شهرستان بجنورد آغاز
شد.مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی با بیان این که اعتبار مورد نیاز این پروژه  6میلیارد و  900میلیون
تومان برآورد شده است ،اظهار کرد :این رقم برای جدول گذاری ،تسطیح و خیابان بندی ،ایجاد فضای سبز و
تاسیسات مورد نیاز است .خالقی افزود :زمان اجرای این پروژه  12تا  15ماه تعریف شده است.

تابلوی اعالنات
*نشریات برگزیده سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی معرفی شدند.
*نتایج برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده دندان پزشکی اعالم شد.
*مرحله کشوری بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در بخش معارف مرداد ماه و در
بخش آوایی مهر ماه با حضور  25نماینده از دانشگاه های استان برگزار می شود.

حرف دانشجو
امتحاناتفشرده

چرا امتحانات ترم سوم رشته عمران دانشگاه بجنورد پشت سر هم و فشرده است؟

تفاوت سواالت با درس

برخی استادان مباحث مختلفی را درس می دهند و چیز دیگری امتحان می گیرند و بین سواالت و دروس
تفاوت وجود دارد.

استادراهنما

کمبود استاد راهنما موجب شد پایان نامه من یک ترم دیگر بماند.

