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 چاي و نشريه
دانشجويان كانون ادبي و فرهنگي 
دانش��گاه علوم پزش��كي ش��هيد 
بهش��تي، ش��ماره اول نش��ريه 
دانشجويي »چاي نبات« را منتشر 
كردند. در نشريه دانشجويي »چاي 
نبات« اعضای تحريريه اين نشريه 
تازه شروع به كار كرده اند و شماره 
اول آن پيش روي شماست، قصد 
دارند با ايجاد فضايي فرهنگي دانشجويي، به معرفي كتاب، فيلم 
و تعريفي از فضاي دانش��جويي با پيش زمين��ه ادبي و فرهنگي 

بپردازند و به مخاطبان خود ارائه دهند.
----------------------------------------------

بحران ازدواج
بسيج دانش��جويي دانشگاه علوم و 
تحقيقات، ش��ماره   هفتم نش��ريه 
دانشجويي »افق تحليل« رامنتشر 
كرد. در اين شماره از نشريه »افق 
تحليل« به مسئله ازدواج جوانان، 
خصوصاً دانشجويان پرداخته شده 
است، بررس��ي موانع، فرهنگ ها و 
تأثير ش��رايط اقتص��ادي در حال 
حاضر بر اين امر در كنار معرفي يك كتاب و فيلم چيكده محتواي 

اين نشريه دانشجويي است.
----------------------------------------------

نقد آموزش مجازي
به همت بسيج دانشجويي دانشگاه 
فرهنگي��ان آذربايجان ش��رقي، 
ش��ماره ۳۱ نش��ريه دانش��جويي 
»قلم«منتشر شد. در اين شماره از 
نش��ريه »قلم« آموزش مجازي و 
ايرادت آن در دانشگاه فرهنگيان 
تبريز بررسي شده؛ نقد آزمون ها، 
سايت گلستان، وضعيت معلمان و 
دانشجو معلمان از جمله آنهاست. نقد نقدينگي و گردش ارز در 
دولت حسن روحاني و اعتراضات در دولت دونالد ترامپ، معرفي 
و نقد فيلم و كتاب از جمله بخش هاي مهم اين نشريه دانشجويي 

است.
----------------------------------------------

زنان و کرونا 
به همت انجمن اس��امي دانشگاه 
پيام نور مشهد، اولين شماره  نشريه 
دانشجويي »صبا« منتشر شد. در 
اين ش��ماره از نش��ريه دانشجويي 
»صبا« به بررس��ي راهكار كنترل 
خش��ونت خانگي با ارسال پيامك، 
بررسي تأثير كرونا بر فعاليت هاي 
اجتماعي زنان و نگاه��ي بر نقش 

زنان در خانواده در زمان كرونا پرداخته شده است.
----------------------------------------------

عقيده بي فرجام
به همت هيئت دانشجويي دانشگاه 
علوم پزشكي تبريز، سومين شماره 
نشريه دانشجويي »اسوه« منتشر 
ش��د. در اي��ن ش��ماره از نش��ريه 
دانشجويي »اسوه« به مسائلي چون 
بك زندگي، اعتراض هاي اجتماعي، 
هيئ��ت ت��راز انقاب��ي و قطعنامه 
ش��وراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي پرداخته شده است. عقيده بي فرجام، تنها چهار راهي 
كه به يك مقصد خت��م مي گردد، مس��ئوليت فرصت و جوكر و 

آنارشيسم كور تيترهاي اين نشريه دانشجويي است.
----------------------------------------------

رسانه مردمي
دومين ويژه نامه  نشريه دانشجويي 
»تحكيم« به هم��ت اتحاديه دفتر 
تحكيم وحدت منتشر شد. در اين 
شماره از ويژه نامه نشريه دانشجويي 
»تحكيم« به صدا و سيما پرداخته 
شده است؛ بررسي اين مسئله كه، 
صدا و سيما تا چه اندازه توانسته به 
عنوان يك رسانه  مردمي در جامعه 

ايفاي نقش كند؟ محوريت اين نشريه دانشجويي است.
----------------------------------------------

عدالت و اخالق در پزشکي
به همت دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكي ايران، شماره سوم نشريه 
دانشجويي »نسخه« منتشر شد. در 
اين ش��ماره از نش��ريه دانشجويي 
»نس��خه« در خص��وص عدالت و 
اخاق در حوزه پزش��كي مطالبي 
نوش��ته ش��ده اس��ت. اين نشريه 
واكنش هايي به مطالب شبه علم در 
زمينه شيوع و مبارزه با كرونا به قلم دانشجويان پزشكي را منتشر 

كرده است.
----------------------------------------------

زير آسمان همين شهر 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی 
فسا، شماره بيس��ت و يكم نشريه 
دانش��جويی »كاری  نو« را منتشر 
كردند. در اين ش��ماره از نش��ريه 
دانش��جويی »كاری  نو« به مسائل 
اجتماعی، سياس��ی و فرهنگی با 
عناويني چون لزوم چ�پگرايی در 
ايران، هميشه پای يك زن در ميان 
است، سردارمان را خودی ها كش��تند و زير آسمان همين شهر 

پرداخته شده است.

گشت نشریات

وزارت علوم همچنان تأكيد دارد كه اجبار نيست 
دانشجویان جدیدالورود سه هفته اول در دانشگاه 
حضور داشته باشند. از طرف دیگر این وزارتخانه 
اولویت حضور در دانشگاه را به دانشجویاني داده 
كه كارگاه یا درس عملي دارند. حضور دانشجویان 
تحصي�ات تكميل�ي ه�م تأیيد ش�ده اس�ت.

از اسفند سال قبل و با ش��يوع ويروس كرونا وزارت 
علوم با اعام اينكه تابع تصميمات ستاد كروناست، 
كار خود را راحت كرد. وقتي ستاد كرونا تصميم گيري 
را ب��ه وزارت علوم مي س��پارد، وزارت عل��وم هم به 
دانشگاه ها تفويض اختيار مي كند، به راحتي يك نامه 
زدن و منتظر ماندن براي رسيدن اباغيه اي ديگر از 

ستاد كرونا.
هرچند وزارت علوم اين مس��ئله را مش��اركت دادن 
دانش��گاه ها در برنامه ري��زي و فرصت دهي در اعام 
نظرات آنها مي داند اما در چنين شرايطي يك مرجع 
واحد براي تصميم گيري و برنامه ريزي ضروري است. 
در غير اين  صورت دليل حضور و فعاليت وزارتخانه اي 
همچون علوم، تحقيقات و فناوري با كلي مسئول و 

مدير حقوق بگير چيست؟
 گمانه زني هاي وزارت علومي

از روز ۱5 شهريور فعاليت دانشگاه ها بنا به صاحديد 
خودشان آغاز شد. دانشجويان تحصيات تكميلي به 
بهانه اندك بودن شان و دانشجويان رشته هاي فني 
هم كه دروس كارگاهي دارند، نخستين افراد حضور 

يافته در دانشگاه بودند.
سازمان سنجش قول داده اسامي پذيرفته شدگان 
را در چهار مقطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي 
ارشد و دكتري بعد از ۲۰ مهر اعام كند و پس از آن 
ثبت نام دانشجويان نوورود به صورت الكترونيكي 
در دانش��گاه ها آغاز خواهد ش��د. معاون آموزشي 
وزارت علوم در همين رابطه گفت��ه احتماالً اوايل 
آبان آم��وزش براي دانش��جويان جديدالورود آغاز 

خواهد شد.
 رعایت حداكثري پروتكل هاي بهداشتي

البت��ه در خص��وص ارائ��ه خدم��ات خوابگاهي به 
دانش��جويان غيربومي تأكيد شده كه سرويس دهي 
به ص��ورت هتلين��گ باش��د و تغذيه نيز ب��ا رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي به اين دانشجويان داده خواهد 
شد. بر اس��اس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قرار 
است نودانشجويان اول آبان به دانشگاه ها وارد شوند و 
توصيه شده در ترم اول نودانشجويان تعداد واحدهاي 
كمتري نسبت به سال قبل انتخاب كنند. در همين 
حال برخي دانش��گاه ها تقويم آموزشي نيم سال اول 
۱4۰۰-۱۳99 خود را با تأكيد بر آموزش غيرحضوري 
اعام كرده اند. برخي تأكيد كرده اند كاس هاي عملي 
و كارگاهي با رعايت حداكثري پروتكل هاي بهداشتي 

به صورت حضوري برگزار مي شود.
 دانشجویان جدیدالورود با محيط دانشگاه 

آشنا شوند
معاون آموزشي وزارت علوم هم درباره نحوه و شرايط 
حضور دانشجويان جديدالورود اعام كرده كه الزامي 
نيست همه دانش��جويان جديدالورود سه هفته در 

دانشگاه حضور داشته باشند.
عل��ي خاكي صديق درب��اره نحوه س��ه هفته حضور 
دانشجويان جديدالورود در دانشگاه ها گفت: الزامي 
نيست كه همه دانشجويان جديدالورود سه هفته در 

دانشگاه حضور داشته باشند.
وي با بيان اينكه چنين چيزي به دانش��گاه ها اعام 
نشده است، افزود: به دانش��گاه ها اعام شده از آنجا 
كه خوب اس��ت دانش��جويان جديدالورود با محيط 
دانشگاه آشنا ش��وند، بهتر اس��ت و توصيه مي شود 
دانشگاه هايي كه مي توانند دانشجويان جديدالورود 
را به صورت حضوري بپذيرند، اين دانشجويان حداقل 
دو تا سه هفته حضور يافته و آموزش حضوري ببينند 
اما اگر اين موضوع مس��تلزم نقل و انتقاالت وس��يع 
باشد، يا اينكه دانشگاه ظرفيت خوابگاهي براي ارائه 
به دانش��جويان نداشته باش��د، چنين كاري صورت 

نمي گيرد.

 مبناي آموزش دانشجویان
معاون آموزشي وزارت علوم درباره اينكه رئيس جمهور 
عنوان كرده دانشگاه ها در جايي كه امكانپذير است 
بايد حضوري و فعال باشند و در جايي كه نمي توانند، 
كاس ها به صورت غيرحضوري برگزار شود، افزود: 
در صورتي كه دانش��گاه ها بتوانند ش��رايط را فراهم 
كنند، مش��كلي هم در نقل و انتقال دانشجويي رخ 
ندهد، مس��ئله خوابگاه نيز كامل حل ش��ود، آن گاه 
مي توانند حضوري برگزار كنند. خاكي صديق درباره 
نوع آموزش دانش��جويان نيز گفت: مبناي آموزش 
دانشجويان كارشناسي مجازي بوده و مبناي آموزش 
دانشجويان تحصيات تكميلي با محوريت آموزش 
مجازي به صورت تركيبي خواه��د بود. به گفته وي 
فعًا اولويت حضور در دانشگاه با دانشجوياني است 
كه كارگاه داشته يا درس عملي و آزمايشگاهي دارند، 
دانشجويان تحصيات تكميلي هم چون تعداد آنها 

كم است، در دانشگاه حضور دارند.
همچنين وزارت علوم به دانش��گاه ها اعام كرده اگر 
فضاي خوابگاهي ايجاد شد كه دسته اي از دانشجويان 
در دانشگاه حضور داشته باشند، اولويت با دانشجويان 
جديدالورود است كه بتوانند در دانشگاه حضور يافته 

و با دانشگاه آشنا شوند.
دانش��گاه يا مؤسس��ه آموزش عالي در شهرستاني 
كه عمده دانشجويان دانش��گاهش بومي بوده و در 
وضعيت س��فيد نيز ق��رار دارد مي توان��د به صورت 

حضوري دانشجويان را بپذيرد.
 دانش�گاه هاي عل�وم پزش�كي: آغ�از 

سریع السير
سال تحصيلي دانش��گاه هاي علوم پزش��كي از ۱5 
شهريور آغاز شده و مدت آموزش نيم سال اول سال 
تحصيلي ۱4۰۰-۱۳99 به م��دت ۱۷ هفته خواهد 
بود و ۱۱ دي 99 به پايان مي رسد. همچنين حذف و 
اضافه براي دانشجويان به مدت دو هفته پس از شروع 

نيم سال تحصيلي انجام مي شود.
حذف اضط��راري براي دانش��جويان به مدت س��ه 
هفته مانده به پايان نيم سال تحصيلي انجام خواهد 
شد. امتحانات نيم س��ال اول تحصيلي دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي به مدت دو هفته برگزار خواهد ش��د 
و امتحانات از ۱۳ دي 99 آغاز ش��ده و تا ۲5 دي 99 

ادامه دارد.
 دسته بندي دانشجویان در دانشگاه آزاد

س��خنگوي دانش��گاه آزاد در خصوص زم��ان آغاز 
سال تحصيلي براي دانش��جويان جديد گفته است: 
دانشجويان جديدالورود به دو دسته تقسيم مي شوند؛ 

نخست آنهايي كه بدون كنكور در دانشگاه آزاد ثبت 
نام كرده اند كه اين افراد ت��ا هفتم مهر براي ثبت نام 
فرصت دارند و پس از آن مدارك و سابقه علمي آنها 
بررسي خواهد شد. چند روز بعد نيز كاس ها شروع 
مي شود. سخنگوي دانشگاه آزاد افزود: دسته ديگر 
آنهايي هس��تند كه از طريق كنكور در دانشگاه آزاد 
ثبت نام كرده اند كه بر اساس اعام سازمان سنجش 
قرار اس��ت اس��امي پذيرفته ش��دگان تا ۲۰ مهر به 

دانشگاه اعام شود.
همچنين رئيس دانشگاه آزاد اعام كرده قرار است 
در ترم آينده دانش��جويان در گروه ه��اي پنج نفره 
حداقل چهار جلسه در دانشگاه حضور داشته باشند 
و ۱۲ جلس��ه ديگر به صورت غيرحضوري و مجازي 

برگزار شود.
 دانشگاه شهيد بهشتي: كاس هاي آموزشي 

شروع شده
دانشگاه ش��هيد بهش��تي اعام كرده انتخاب واحد 
دانشجويان اين دانشگاه از ش��نبه ۱5 شهريور آغاز 
ش��ده و تا سه شنبه ۱۸ ش��هريور ادامه داشته است. 

شروع كاس ها نيز از ۲۲ شهريور بود.
بر اساس تقويم آموزشي، كاس ها چهارشنبه ۱۰ دي 
به پايان مي رسد و امتحانات پاياني نيم سال از شنبه 
۱۳ دي آغاز مي شود و تا پنج شنبه ۲5 دي ادامه دارد. 
دانشجويان تحصيات تكميلي نيز تا ۳۰ بهمن براي 
دفاع از پايان نامه و رساله مقاطع تحصيات تكميلي 

خود فرصت دارند.
 دانشگاه اميركبير: ثبت نام شروع شد

آن طور كه دانش��گاه صنعتي اميركبي��ر اعام كرده 
ثبت نام دانشجويان در روزهاي شنبه و يك شنبه ۲۲ 
و ۲۳ شهريور شده و پس از آن كاس ها ۲9 شهريور 

آغاز خواهد شد. فرآيند حذف و اضافه نيز در روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه ۱ و ۲ مهر انجام مي شود.

بر اساس اعام اين دانشگاه، هفته پاياني كاس هاي 
كارشناسي شنبه ۱۳ دي تا چهارشنبه ۱۷ دي اعام 
شده و آزمون هاي پاياني نيز از روزهاي شنبه ۲۰ دي 

تا ۲ بهمن برگزار خواهد شد.
ثبت نام دانش��جويان تحصيات تكميلي دانش��گاه 
صنعتي اميركبير براي نيم سال اول ۱۳99-۱4۰۰ 
در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ۲5 و ۲۶ شهريور 

انجام مي شود.
بر اساس اعام دانشگاه شروع كاس ها نيز از شنبه 
۲9 ش��هريور خواهد بود و حذف و اضافه در روزهاي 
يك شنبه و دوشنبه ۶ و ۷ مهر انجام مي شود. هفته 
پاياني كاس ها از شنبه ۱۳ دي الي چهارشنبه ۱۷ 
دي اعام شده و امتحانات پايان ترم قرار است شنبه 

۲۰ دي الي ۲ بهمن برگزار شود.
 دانش�گاه تربيت مدرس: ح�ذف و تعویض 

دروس تا 1۳ و 1۴ مهر
در تقويم آموزشي دانشگاه تربيت مدرس نيز اعام 
شده انتخاب واحد و آغاز نيم سال اول سال تحصيلي 
۱4۰۰-۱۳99 براي دانش��جويان ورودي 99-9۸ و 
قبل از آن، از ۱5 تا ۱9 شهريور بود و كاس هاي اين 
گروه دانشجويان از ۲9 شهريور شروع مي شود. طبق 
تقويم مذكور ح��ذف و تعويض دروس ۱۳ و ۱4 مهر 
و پايان كاس هاي اين دسته از دانشجويان ۱۷ دي 

برنامه ريزي شده است.
پذيرش و آغ��از كاس هاي دانش��جويان نوورود به 
دليل تعويق آزمون هاي ورودي دانش��گاه ها در همه 
مقاطع تحصيلي منوط به زمان اع��ام نتايج نهايي 

پذيرفته شدگان بوده و متعاقباً اعام خواهد شد.
تش��كيل كاس ها در نيم س��ال تحصيلي جديد به 
صورت غيرحضوري و از طريق سامانه رسمي آموزش 
الكترونيكي دانش��گاه )LMS ( انجام مي ش��ود. در 
صورت تصويب س��تاد ملي مبارزه ب��ا كرونا و امكان 
حضور فيزيك��ي ايم��ن دانش��جويان، كاس هاي 
آموزش��ي به صورت حضوري يا  به صورت تركيبي 

)حضوري- مجازي( برگزار خواهد شد.
 دانش�گاه ته�ران: آغ�از كاس ه�ا از ۲۹ 

شهریور 
آن طور كه در تقويم آموزش��ي دانشگاه تهران آمده 
است؛ كاس هاي آموزشي دانشجويان دانشگاه تهران 
براي نيم س��ال آينده از ۲9 ش��هريور آغاز مي شود و 
دانشجويان از ۱۲ تا ۱4 مهر به مدت سه روز مي توانند 

نسبت به حذف و اضافه خود اقدام كنند.

بر اساس اعام دانش��گاه تهران امتحانات ميان ترم 
دانشجويان دانش��گاه تهران در ترم آينده از ۱۷ آبان 
آغاز و ۲۸ پايان مي ياب��د و ۲4 دي پايان كاس هاي 
نيم سال اول دانشجويان اعام شده است. همچنين 
امتحانات نهايي ترم نيز از ۲5 دي آغاز مي شود و اين 

مهلت تا 9 بهمن ادامه دارد.
 دانشگاه شریف: آغاز امتحانات از ۲۲ دي 

بر اس��اس تقويم آموزشي دانش��گاه صنعتي شريف 
ثبت ن��ام دانش��جويان كارشناس��ي )ورودي 9۸ و 
ماقبل( از روز ۱5 شهريور آغاز و تا روز سه شنبه ۱۸ 
شهريور ادامه داشت. همچنين ثبت نام دانشجويان 
تحصيات تكميل��ي )ورودي 9۸ و ماقب��ل( از روز 
چهارشنبه ۱9 شهريور آغاز ش��د و تا روز شنبه ۲۲ 
شهريور ادامه داشت. بر اساس اين اطاعيه آخرين 
مهلت تقاضاي مرخصي تحصيلي روز سه ش��نبه ۸ 
شهريور اعام شد. كاس ها در اين نيم سال تحصيلي 

از ۲9 شهريور آغاز مي شود و تا ۱4 دي ادامه دارد.
همچنين آخري��ن مهلت تقاضاي حذف نيم س��ال 
روز چهارش��نبه ۳ دي ماه س��ال جاري اعام شده 
اس��ت. امتحانات پايان ترم نيز از روز دوش��نبه ۲۲ 
دي آغاز خواهد شد و تا روز يك شنبه 5 بهمن ادامه 

خواهد داشت.
 دانشگاه علمي و كاربردي: پذیرش با تأخير 

از نيمه مهر
كاس هاي علمي كاربردي دانش��گاه جامع علمي و 
كاربردي از روز ۱5 ش��هريور آغاز شده و بنا به گفته 
مسئوالن اين دانشگاه بخش نظري كاس ها به صورت 
مجازي برگزار و بخش عملي با رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي به صورت حضوري برگزار مي شود.
رئيس دانش��گاه اعام كرده پذيرش نودانش��جويان 
از نيمه مهرماه با تأخير خواهد بود ولي دانشجويان 
جاري دانش��گاه از ۱5 ش��هريور پذيرش مي شوند و 
تاش ما اين اس��ت كه بخش عمل��ي دروس تا آغاز 
پيك جديد كرونا برگزارشده و سپس دروس نظري 

به صورت مجازي برگزار خواهد شد.
 دانش�گاه پيام ن�ور: انتخ�اب واح�د تا ۲۳ 

شهریور 
بر اساس اعام دانش��گاه پيام نور، ثبت نام و انتخاب 
واحد ترم مهر 99 از ۱۰ ش��هريور براي دانشجويان 
كارشناسي و ارشد دانشگاه آغاز شده و تا ۲۳ شهريور 
ادامه داشت. اين زمان براي ورودي هاي قديم بوده اما 
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان جديد بعد از اعام 

نتايج قبول شدگان صورت مي گيرد.
 دانش�گاه خواجه نصي�ر: آغ�از كاس هاي 

آموزشي از ۲۹ شهریور
همچنين معاون آموزشي دانشگاه خواجه نصيرالدين 
طوسي اعام كرده كاس ها از ۲9 شهريور به صورت 

مجازي برگزار خواهد شد.
 دانش�گاه خوارزمي: ش�روع كاس ها از ۲۲ 

شهریور
انتخاب واحد در دانشگاه خوارزمي از ۱5 شهريور آغاز 
شده و تا ۱۸ شهريور ادامه داشت. دانشگاه همچنين 
اعام كرده بود انتخاب واحد با تأخير در روزهاي ۱9 

و ۲۰ شهريور انجام مي شود.
شروع كاس ها هم ۲۲ شهريور بود و حذف و اضافه 
دو درس )ويژه كارشناسي( در تاريخ هاي ۲9 شهريور 

تا ۲ مهر صورت مي گيرد.
 دستورالعمل مشخصي وجود ندارد

دانش��گاه ها همچنين با اين پرسش روبه رو هستند 
كه بايد در ت��رم جديد پذيراي چه تعداد دانش��جو 
به صورت حضوري باش��ند؟ از طرفي هنوز جزئيات 
و نح��وه پذي��رش دانش��جويان و استقرارش��ان در 
خوابگاه، چگونگي تأمين و توزيع غ��ذا و نحوه ارائه 
س��اير س��رويس دهي ها به دانش��جويان غيربومي 
و... مش��خص نيس��ت. با وجود اين، اگر قرار باش��د 
دانشگاه ها پذيراي دانش��جويان باشند، اينكه هنوز 
هيچ دستورالعمل مشخصي براي حضور دانشجويان 
در كاس و خوابگاه ه��ا تدوين و اباغ نش��ده، ابهام 
ديگري است كه در آغاز س��ال تحصيلي پيش روي 

دانشگاه ها قرار دارد.

درهايبازدانشگاهبرايفنيهاوتكميليها
وزارت علوم حضور دانشجویان تحصيات تكميلي و دانشجویاني كه كارگاه دارند را تأیيد كرد

نگراني از كاهش جايگاه دانشگاه در رتبه بندي هاي جهاني

عليرضا سزاوار

پرونده
بازگشایي كرونایي دانشگاه ها

دانش�گاه ها ب�ا این پرس�ش 
روب�ه رو هس�تند ك�ه بای�د 
در ت�رم جدی�د پذی�راي چه 
تع�داد دانش�جو ب�ه ص�ورت 
حض�وري باش�ند؟ از طرف�ي 
هنوز جزئيات و نحوه پذیرش 
دانش�جویان و استقرارش�ان 
در خوابگاه، چگونگي تأمين و 
توزیع غذا و نحوه ارائه س�ایر 
سرویس دهي ها به دانشجویان 
غيربومي و... مش�خص نيست

نظر اک رشنا س

رئيس دانشگاه پلي تكنيك نسبت به كاهش جايگاه دانشگاه در 
رتبه بندي هاي بين المللي به دليل كاهش فعاليت هاي پژوهشي 

دانشجويان تحصيات تكميلي ابراز نگراني كرد.
احمد معتمدي درباره مهم ترين دغدغه هاي دانشگاه در آستانه 
ترم جديد گفت: مش��خصاً موضوع بودجه، دغدغه هميشگي 
ما بوده و هس��ت؛ خصوصاً در برهه كنوني، اهمي��ت و نگراني 

درخصوص آن دوچندان نيز شده است.
 در نگاهي سطحي، شايد اين گونه به نظر برسد كه با شيوع كرونا 
و حضور نيافتن دانشجويان در دانشگاه، هزينه هاي ما كاهش 
پيدا كرده اما واقعيت اين است كه تورم سال جاري در مقايسه با 
سال 9۸، عدد و رقم بااليي است تا حدي كه برخي هزينه هاي ما 

اكنون حتي به بيش از دو برابر افزايش يافته است.
وي ادامه داد: در مقاب��ل، از طرفي برخي درآمدهاي ما از قبيل 
آزمايشگاهي، خدماتي و... با كاهش مواجه شده و از سوي ديگر، 
افزايش 4۰ درصدي حقوق ها را داش��ته ايم كه البته منابع آن 
هنوز از جانب سازمان برنامه تأمين نشده است، بنابراين سال 

99، سال س��ختي از لحاظ بودجه اي بوده و درخواستمان اين 
است كه مسئوالن مساعدت كنند تا بتوانيم امسال را به پايان 
برسانيم. رئيس دانشگاه اميركبير با بيان اينكه گذشته از بحث 
بودجه و منابع مالي، عدم حضور دانش��جويان و كاهش حضور 
اساتيد در دانش��گاه و نيز نيمه تعطيل ش��دن دانشگاه ها، يكي 
از نگراني های جدي ماس��ت، گفت: اعتقاد ما بر اين اس��ت كه 
اين م��وارد، در ميان مدت و درازمدت قطعاً لطمات س��نگيني 
به فعاليت هاي دانش��گاه وارد خواهد كرد. درس��ت اس��ت كه 
ما در مواجهه با موض��وع كرونا، به منظ��ور جلوگيري از توقف 
فعاليت هاي آموزش��ي، دوره ه��ا را به صورت مج��ازي برگزار 
كرديم و با وجود ايجاد وقفه اي كوتاه در قراردادهاي صنعتي و 
فعاليت ش��ركت هاي دانش بنيان، كار مجدداً از سر گرفته شد، 
با وجود اين اما ادامه اين ش��رايط و روند ترم گذشته و بالطبع 
عدم حضور دانش��جويان، خصوص��اً دانش��جويان تحصيات 
تكميلي در دانشگاه، قطعاً به فعاليت هاي پژوهشي لطمه زده و 
موجب كاهش جايگاه ما در رنكينگ هاي بين الملل خواهد شد. 

معتمدي عملكرد دانشگاه اميركبير 
و ساير دانشگاه هاي كشور را با توجه 
به اص��ل غافلگي��ري در مواجهه با 
كرون��ا در ترم گذش��ته قابل قبول 
توصيف كرد و افزود: با اين حال اما 
بر اين باور هستيم كه اگر بخواهيم 
ت��رم آت��ي و در ص��ورت ادامه اين 
ش��رايط، ترم هاي پ��س از آن نيز، 

با همين سبك و س��ياق عمل كنيم، قطعاً نمره ما نمره قبولي 
نخواهد بود. ترديدي نيست كه با توجه به تجربه اي كه به دست 
آمده است، بايد تمهيدات و برنامه هاي جديد داشته باشيم. در 
همين راستا ما در دانش��گاه اميركبير، برنامه هايي را در دست 

تدوين داريم كه مراحل نهايي خود را طي مي كند.
وي ادامه داد: همچنين حضور نيافتن در دانشگاه، خصوصاًَ در 
مورد دانشجويان تحصيات تكميلي، از يك سو، اثرات نامطلوب 
و اساسي به روي پروژه هايش��ان خواهد داشت و از سوي ديگر 

نيز فارغ التحصيل شدنش��ان را به تعويق مي اندازد. اين امري 
بديهي است كه اين گروه از دانش��جويان حتماً بايد با استاد در 
ارتباط باشند و بس��ياري از كارها را به صورت حضوري، تجربي 
و كاربردي، در آزمايش��گاه انجام دهند. بنابراين درحال فراهم 
ساختن شرايطي هس��تيم كه بتوانيم حضور آنها را در دانشگاه 

تسهيل كنيم.
معتمدي اظهار داشت: اين يك واقعيت است كه با گذشت چند 
ترم، اگر يك دانشجو خصوصاًَ دانشجوي كارشناسي دانشگاه و 
محيط آن را نبيند و تجربه نكند، قطعاً هم با مشكات اساسي در 
روند تحصيل و هم با لطمات بعضاً جبران ناپذير روحي- رواني 
مواجه خواهد شد. يقيناً جوانان فعال، با بي هدف ماندن در خانه 
و نداشتن برنامه دقيق و مدون روزانه و هفتگي و... به خودي خود 
دچار معضات روحي خواهند شد كمااينكه در حال حاضر نيز با 
مواردي كه به همين علت دچار افسردگي و نگراني هايي شده اند، 
روبه رو هستيم. با اين حال در تاش هستيم حضور دانشجويان را 

با رعايت پروتكل ها در دانشگاه فراهم كنيم.
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