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حوزه و دانشگاه

دو شنبه  ۲۸خرداد  ۴ 1397شوال  143۹شماره 27۳۷

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

پرداختحقالتدریسمدرسان؛خطدرمیان
بهروز
شاید عالقه بیش از اندازه به تدریس یا جایگاه
واالی استاد در دانشگاه ،باعث شــده تعداد
زیــادی از افــراد تحصیل کــرده به صــورت حق
التدریس در دانشگاه ها مشغول به کار شوند
آن هم کاری که گاهی دستمزدی بسیار ناچیز
دارد .در کنار این امر آن چه برای این دسته
مهم است ،سابقه تدریس است و امید به این که
بتوانند بهصورت رسمی جذب دانشگاه شوند
و البته این در حالی است که هیچ دانشگاهی
برای جذب این افراد تعهدی ندارد.
کمبود هیئت علمی و استاد یکی از دردهای
آمــوزش عالی در استان اســت امــا آیــا به کار
گرفتن کارشناسان ارشد و دکترها به صورت
حق التدریس آن هم با مزد های ناچیز می تواند
برخی از این کمبود را جبران کند و کیفیت
آموزش را با افت مواجه نکند؟

I Iبی مزد و منت

یک عضو هیئت امنای دانشگاه بجنورد با بیان
این که تعداد زیاد دانش آموختگان دانشگاهی
که همگی برای اشتغال آمادگی دارند ،موجب
شده دانشگاهها هیچ دلهره و نگرانی بابت
کمبود مدرس نداشته باشند ،می افزاید :این
روند به شکلی است که دانشگاه ها شاید دادن
چند واحد برای تدریس را به یک نفر با منت
انجام دهند.

I Iکسر حق التدریس

در عین حال یکی از مدرسان که سابقه تدریس
در دانشگاه های مختلف استان را دارد در این
مورد می گوید :پرداخت دستمزد های اندک
که  ۶مــاه و گاهی یک ســال طــول می کشد و
کسر حق التدریس روزانــه به عناوین مختلف و
قوانین خود ساخته هیئت مدیره دانشگاه ها
از مشکالت ماست .یکی از مدرسان دانشگاه
علمی  -کاربردی خراسان شمالی نیز در این
مــورد می گوید :نبود امنیت شغلی به دلیل
دانشجو محور بــودن دانشگاه و کسب درآمد
دانشگاه از طریق جذب حداکثری دانشجو به
طریق مختلف و با وعده هایی همچون حضور

رئیس دانشگاه پیام نور استان اعالم کرد:

الزام دانشجویان به
پرداخت شهریه برای
راهیابی به امتحانات

نیافتن در کالس طی ترم از مشکالتی است
که با آن مواجه ایم .وی ادامــه می دهد :تحت
فشار قــراردادن استادان جهت چشم پوشی از
بی انضباطی دانشجویان طی تــرم در برخی
از دانشگاه ها و انتظار همکاری برای پاس
کردن واحدها و حذف برخی استادان دلسوز
و مجرب به دلیل رعایت اخالق کاری تدریس
که باعث ناراحتی دانشجویان تنبل و درس
نخوان و بی انضباط شــده از دیگر مشکالت
است که مدرسان حق التدریس با آنها مواجه
هستند و مقاومت منجر به حذف آن ها می شود.

باید برای
مدرسانی که
سابقه طوالنی
تری در
تدریس دارند
و به نوعی
شغل آن ها
تدریس شده
است جداول
جداگانه های
تدوین و حق
الزحمه ها جدا
از بقیه در نظر
گرفته شود

I Iرفتار نا مناسب

یکی دیگر از مدرسان با گالیه از ایــن که در
دانشگاه های شهریه ای به دانشجویان میدان
زیادی برای برخی از امور داده می شود ،می
گوید :در برخی از دانشگاه ها نظارت بر رفتار
دانشجویان در قبال کارمندان و استادان کم
است و حتی برخی گردانندگان دانشگاه ها
اذعــان کــرده انــد که به دانشجویان در قبال
پرداخت شهریه مدرک می دهند آن هم بدون
بررسی کیفیت آموزشی و تالش برای ارتقای
سطح کیفی آموزشی.رئیس دانشگاه جامع
علمی  -کــاربــردی خراسان شمالی با تایید
برخی از مشکالت مطرح شده از سوی مدرسان
حق التدریس می گوید :حق الزحمه مدرسان
از سوی وزارت علوم و با توجه به جداولی که
ابالغ می شود تعیین و پرداخت می شود.
دکتر دهقان نیری می افزاید :در قراردادها این
جداول و مبالغ اطالع رسانی می شود اما تاخیر
در پرداخت حق الزحمه ها اگر وجود دارد به
نبود اعتبار و بودجه باز می گردد.
وی با بیان این که در دانشگاه علمی  -کاربردی
بودجه دولتی نداریم ،می افزاید :در دانشگاه
هایی که پرداخت شهریه مالک تامین منابع
مالی است اگر دانشجویان شهریه های شان
را به موقع پرداخت کنند حق الزحمه ها هم
به موقع پرداخت می شود اما این طور نیست
و برای دریافت شهریه اگر به دانشجو سخت
بگیریم ممکن اســت  30یا حتی 40درصــد
دانشجویان از تحصیل باز بمانند .وی با بیان

این که حق الزحمه های مدرسان باید توسط
وزارت علوم بازنگری شود ،می افزاید :باید برای
مدرسانی که سابقه طوالنی تری در تدریس
دارند و به نوعی شغل آن ها تدریس شده است
جداول جداگانه های تدوین و حق الزحمه ها
جدا از بقیه در نظر گرفته شود.

I Iبار آموزشی

وی با بیان این که مدرسان حق التدریس 40
درصد بار آموزشی کشور را به دوش می کشند،
می افزاید :این زحمت باید دیده و برنامه ریزی
شــود تا انگیزه ایــن افــرد بیشتر شــود و کیفیت
آموزش افزایش یابد.دکتر دهقان نیری در مورد
فشار برای راه آمدن با دانشجو یا به نوعی نمره

دانشجویان برای راهیابی به امتحانات و دسترسی به
سایت باید شهریه شان را بپردازند.رئیس دانشگاه پیام
نور استان با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :شهریه
ثابت توسط دانشجویان و از طریق وام پرداخت می شود
و به دانشجو فرصت داده می شود تا شهریه را به مرور
پرداخت کند.دکتر مسعودی فر گفت :دانشجویانی

دادن از سوی عوامل دانشگاهی می گوید :این
مطلب کلی نیست و در مورد آن تردید دارم به ویژه
از سوی کادر آموزشی ،اما نمی توان آن را به طور
کلی رد کرد ،این کار ممکن نیست از سوی افرادی
که خــود در کــادر آموزشی هستند مانند مدیر
گروه باشد .ممکن است هر فردی به هر علتی
از مدرسان تقاضای نمره کند و این افراد ممکن
است یا دانشجویان باشند یا وابستگان شان و
حتی کادر اداری ،اما استادان نباید زیر بار بروند
و اگر در مورد ادامــه کارشان تحت فشار بودند
باید به هیئت نظارت دانشگاه مــادر منعکس
کنند زیرا دستگاه های نظارتی می توانند وارد
ایــن قضیه شوند و مــوضــوع را پیگیری کنند.

که شرایط خاصی دارند می توانند این شهریه را در دو
قسط پرداخت کنند و دانشجو را تا جایی که بتوانیم
از امتحان محروم نمی کنیم و امکاناتی در اختیار او
می گذاریم تا بتواند در امتحان شرکت کند اما در هر
حال سایت امتحانات برای دانشجو باز نخواهد شد و به
طور سیستمی محدودیت هایی در دسترسی به سایت

امتحانات به وجود خواهد آمد که دانشجویان پس از
پرداخت شهریه می توانند ایــن دسترسی را دوبــاره
داشته باشند.
وی بیان کرد :تجربه نشان داده اگر این سختگیری
نباشد دانشجویان شهریه های شان را پرداخت نمی
کنند.

پیک حوزه

مناطق محروم؛ مقصد اردوهای جهادی
محمدی -عــمــده اردوهــــای جــهــادی متمرکز در
تابستان در مناطق محروم استان از جمله کالیمانی،
چوپلی تپه ،خرق و صفی آباد انجام می شود.مسئول
سازمان بسیج طالب و روحانیان استان با بیان این
مطلب افزود :مناطق مستعد برای برگزاری اردوهای
جهادی طالب و روحانیان بسیجی با کمک دهیاری
ها و امامان جماعت روستاها شناسایی می شود.
حجت االسالم «محمدی» با اشاره به نتایج برگزاری
اردوهای جهادی افزود :حضور طلبه ها و روحانیان در بین مردم تاثیرگذار بوده و این تاثیر گذاری در قالب
اردوهــای جهادی بیشتر است و می توان گفت برگزاری اردوهــای جهادی طالب و روحانیان بسیجی در
مناطق محروم استان تاثیر مثبتی داشته است و اهالی آن مناطق از برنامه های فرهنگی و تبلیغی و عمرانی
طالب و روحانیان بسیجی استقبال کرده اند.
وی ادامه داد :یکی از اولویت های سازمان بسیج طالب و روحانیان در بحث اردوهــای جهادی ،معرفی
روحانی همراه گروه های جهادی ،دانشجویی است.به گزارش خبرنگار ما بیش از  4هزار طلبه و روحانی
بسیجی در  33پایگاه بسیج طالب و روحانیان در سراسر استان عضو هستند که  11پایگاه از این تعداد
مربوط به اهل سنت است.

جزوه

رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی منصوب شد
رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی منصوب شد.طی حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رئیس
جهاددانشگاهی ،دکتر رضا شاهینفر بهعنوان رئیس جهاددانشگاهی خراسان شمالی منصوب شد.

تابلوی اعالنات
* دفترچه راهنمای پذیرش دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دیروز منتشر شد.
*دکتر صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی گفت :امسال برای نخستین بار
«رضایت دانشجویان» به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی دانشگاهها در امور انضباطی در نظر گرفته
شد.
*کنکور سراسری  ۹۷به منظور پذیرش دانشجو در دورههای روزانه ،شبانه ،نیمه حضوری ،مجازی ،پردیس
خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،پیام نور ،موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین در
کد رشتههای با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در روزهای پنج شنبه و جمعه  ۷و  ۸تیرماه  ۹۷برگزار می شود.
* کالس های درس مربوط به ترم تابستان  ۹6-۹7حدود  ۲۱دانشگاه کشور از جمله موسسه های آموزش
عالی و دانشگاه های آزاد استان از نیمه تیرماه آغاز می شود و تا انتهای مردادماه ادامه دارد.
* شرایط انتقال طالب سطوح عالی پایه های  ۷تا  ۱۰مدارس علمیه مدیریت های استانی تحت پوشش به
حوزه علمیه قم اعالم شد.
* مبلغ وام ودیعه مسکن دانشجویان افزایش یافت.

حرف دانشجو
کالس های فشرده

در برخی از رشته های دانشگاه آزاد اسفراین بعضی از کالس ها که به علل مختلف تشکیل نشده بود این
روزها به طور فشرده تشکیل می شود و امان ما دانشجویان را بریده است.

اعالم نمره

نمرات گرافیک دانشجویان دانشگاه انقالب را ترم قبل دیر اعالم کردند و با حذف و اضافه مصادف شد .این
ترم نمره ها را زودتر اعالم کنند تا دانشجویان از انتخاب واحد جا نمانند.

خوابگاه

اعالم کرده اند این ترم باید خوابگاه های خودگردان را زودتر تخلیه کنیم ،برخی می گویند می خواهند به
مسافران اجاره دهند.

