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به كجا چنين شتابان؟
بسيج دانشجويي دانشگاه علوم 
پزشكي هرمزگان، دوازدهمين 
ش��ماره نش��ريه دانش��جويي 
»تلنگر« را منتش��ر كرد. در اين 
شماره از نشريه »تلنگر« بررسي 
ابعاد سياسي و اجتماعي حقوق 
زن��ان، فمينيس��م، نابراب��ري 
جنسيتي، الگوهاي موفق عدالت 
جنسيتي از جمله مطالب مهم 
آن است. گفت وگو با معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده 

رئيس جمهور نيز بخش مهم اين نشريه دانشجويي است.
-----------------------------------------------

حقوق ضد بشر
به همت انجمن اسالمي دانشجوبان 
دانش��گاه الزهرا )س(، شماره  ۳۹ 
نشريه دانش��جويي »بي تعارف« 
منتشر شد. در اين شماره از نشريه 
»بي تع��ارف« ب��ا عناويني چون 
فراخ��وان آزمون جامع رياس��ت 
جمهوري، در حصر پيرس��االن، 
حق��وق ض��د بش��ر، س��رانجام 
چكمه ه��اي متج��دد و اي درين 
خوابگه بي خبران بي خبر خفته چو كوران و كران را مطالعه خواهيد 
كرد. جوانگرايي، قوانين و مجازات پيشگيري از ارتكاب جرم، اصالح 
طرح قانون انتخابات رياست جمهوري و روايت اشغال تهران توسط 

متفقين از جمله موضوعات مهم اين نشريه دانشجويي است.
-----------------------------------------------

دولت متحول تا تحول دولت
ب��ه هم��ت تش��كل مس��تقل 
دانش��جويي انصارالزه��را)س( 
دانشگاه آزاد اس��المي دزفول، 
اولين شماره نشريه دانشجويي 
»آوان« منتش��ر ش��د. در اي��ن 
ش��ماره از نش��ريه دانشجويي 
»آوان« خالص��ه عملك��رد و 
برنامه ه��اي تش��كل مس��تقل 
دانش��جويي انصارالزه��را)س( 
دانشگاه آزاد اس��المي دزفول ارائه شده است. آموزش مجازي و 
چالش هاي آن، ادبيات فارس��ي، اعتراضات كارگري و عملكرد 
مديريتي و سياس��ي دول��ت از جمله مطالب مهم اين نش��ريه 

دانشجويي است.
-----------------------------------------------

دادگاه ويژه 
بسيج دانشجويي دانشكده حقوق 
و علوم سياسي دانشگاه تهران، 
شماره  اول نش��ريه دانشجويي 
»نگهبان« را منتشر كرد. در اين 
ش��ماره از نش��ريه دانشجويي 
»نگهب��ان« از ن��گاه حقوقي به 
مس��ائل نگاه شده اس��ت. آيات 
حقوقي قرآن بررس��ي شده، به 
تحوالت ايران از ش��هريور ۵۷ تا 
آبان ۹۸ ب��ا نگاهي تحليلي پرداخته ش��ده اس��ت. بازنگري در 
قطعنامه ۵۹۸ و ابعاد حقوقي فيلم سينمايي متري شش و نيم، از 

ديگر مطالب مهم اين نشريه دانشجويي است.
-----------------------------------------------

بورس تهران يا فاركس
ب��ه هم��ت انجم��ن اس��المي 
دانشجويان مس��تقل دانشكده 
مديريت دانشگاه تهران، اولين 
ش��ماره نش��ريه دانش��جويي 
»مديرانه« منتش��ر شد. در اين 
ش��ماره نش��ريه دانش��جويي 
»مديرانه« كه اولين شماره آن 
است، از نگاه دانشجويان مديريت 
به مسائل كشور نگاه شده است؛ 
سياست هاي مديريتي، مالي و اداري و مسئله  اين روزهاي كشور، 
بورس و سهام داري موضوعات مهم اين نشريه دانشجويي است.
-----------------------------------------------

سنگين اما بي وزن
به همت بسيج دانشجويي پرديس 
ش��هيد باهنر اصفهان دانش��گاه 
فرهنگيان، ش��ماره ۴۰ نش��ريه 
دانشجويي »تحرير« منتشر شد. 
در اين شماره از نشريه دانشجويي 
»تحرير« به بررسي قرارداد بين 
ايران و چي��ن از منظر راهبردي 
بودن آن يا مشابهت آن با قرارداد 
تركمنچاي پرداخته شده است. 
عدالت آموزشي، وضعيت سينماي ايران و هاليوود، آقاي خاص 
موسيقي ايران، محسن چاووشي، فمينيسم و مسائل اجتماعي از 

جمله موضوعات اين نشريه دانشجويي است.
-----------------------------------------------

نظاره گر، انگشت  به دهان
به هم��ت بس��يج دانش��جويي 
بهش��تي،  ش��هيد  دانش��گاه 
دوازدهمي��ن ش��ماره نش��ريه 
دانشجويي »هفت تير« منتشر 
ش��د. در اين ش��ماره از نشريه 
دانشجويي »هفت تير« به مسئله 
خصوصي سازي و عدالتخواهي، 
ويژه پرداخته شده است؛ شرايط 
كارخان��ه هپك��و و كارگرانش، 
اصول عدالتخواهي و تأثير جنبش دانشجويي و مردمي بر روند 
عدالتخواهي، مسائلي است كه بررسي ش��ده است. تحليلي بر 
مجازي شدن تمام امور زندگي ما در دوران بيماري كرونا، يكي از 

مطالب مهم اين نشريه دانشجويي است.

هس�تند جواناني ك�ه با عل�م ب�ه محدودیت هاي گشت نشریات
آم�وزش عال�ي، درد معلم�ي داش�ته و ب�ه خاطر 
دغدغه اي كه ب�راي تعلي�م و تربيت وط�ن دارند، 
دانش�گاه فرهنگيان را انتخاب كرده و مش�كالت 
آن را نيز به جان مي خرن�د. دبيرخانه جذب هيئت 
علمي دانش�گاه هم بهت�ر اس�ت فارغ التحصيالن 
دانش�گاه هاي دولتي باكيفيت را در اولویت جذب 
قرار دهد و از طرف دیگر افرادي كه موفق به جذب 
در دانشگاه مي شوند را به صورت جدي حمایت كند.
دانشگاه فرهنگيان به عنوان يك نهاد مأموريت محور 
كه وظيفه جذب و تربيت معلمان كارآمد آينده را بر 
عهده دارد، همواره با چالش هايي اساسي در مسير خود 
مواجه است. يكي از اين چالش ها، كمبود هيئت علمي 
و تنزل كيفيت اساتيد اين دانشگاه است؛ مسئله اي كه 
موجب نارضايتي دانش��جويان و اساتيد اين دانشگاه 

شده است.
 نسبت باالي استاد به دانشجو

دانش��گاه فرهنگيان با ۷۸ هزار دانشجو حدود هزار نفر 
هيئت علمي دارد كه البته ۲۰۰ نفر از اين افراد به تازگي 
جذب ش��ده و هنوز رسمي نش��ده اند. با احتساب اين 
افراد نسبت استاد به دانشجو در اين دانشگاه يك به ۷۸ 

مي باشد كه با استاندارد ها فاصله زيادي دارد.
حدود ۶۰۰ نفر از اين اس��اتيد از مدرسان سابق تربيت 
معلم هستند كه پس از تأس��يس دانشگاه فرهنگيان 
قريب به ۲۰۰ نفر از اين افراد تطبيق وضعيت ش��ده و 
هيئت علمي اين دانشگاه شده اند اما ۴۰۰ نفر ديگر به 
داليلي مورد تأييد وزارت علوم قرار نگرفته و احكام آنها 
ممهور به حكم وزارت علوم نش��ده است و تحت عنوان 

هيئت علمي داخلي مشغول فعاليت هستند.
نكته قابل مالحظه اين اس��ت كه تا سال ۱۴۰۴ حدود 
۸۰ درصد از اين اساتيد بازنشسته مي شوند و دانشگاه 
فرهنگيان بايد تدابيري براي اين موضوع بينديش��د تا 
مانند كمبود معلم وضعيت فعلي با بحران مواجه نشده و 
همانند وزارت آموزش و پرورش دست به دامان هر روشي 

براي جبران اين كمبود نشود.
 انتقال تجربه به دانشجویان

دانشگاه فرهنگيان هم اكنون از روش هاي متفاوتي براي 
تأمين اساتيد خود اس��تفاده مي كند. طاهر روشندل، 
معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه فرهنگيان 
در اين خصوص مي گويد: كميسيون دائمي هيئت امنا 
اخيراً طرحي را تصويب كرده است كه طبق آن بتوانيم 
آيين نامه مدرسي را احيا كنيم. به اين معني كه بتوانيم با 
در نظر گرفتن حقوق مادي و معنوي، از ظرفيت افرادي 
كه امكان تطبيق وضعيت برايشان وجود ندارد، استفاده 
كنيم. بخش ديگري در اين آيين نامه مربوط به مأموران 
آموزشي مي باشد. قصد بر اين است كه طي يك فرآيند 
افرادي كه صالحيت ه��اي الزم را دارن��د از آموزش و 
پرورش به دانشگاه فرهنگيان منتقل كنيم تا با استفاده 
از اين مدرس��ان توانمند كه تجربه معلمي را نيز دارند، 

بخشي از نياز هاي خود را مرتفع كنيم.
در اين آيين نامه بخشي نيز تحت عنوان افرادي كه جزو 
كاركنان دانشگاه هستند و مدرك دكتري از دانشگاه هاي 
معتبر دارند، وجود دارد كه شرايط تبديل كارشناس به 
هيئت علمي را ندارند. دانشگاه مي تواند با اخذ تعهد از 
اين افراد، آنان را به عنوان كادر آموزش��ي براي گذر از 

اين مرحله به كار بگيرد. منتها با اي��ن تعهد كه پس از 
مرتفع شدن نيازهاي دانشگاه به وضعيت قبلي برگشته 
و در پست اداري شان مشغول به كار شوند. مسئله ديگر 
پيگيري براي اخذ سهميه بيشتر از وزارت علوم مي باشد. 
راه حل نهايي نيز بحث انتقال از دانشگاه هاي ديگر است 

كه تعدادي نيز از اين طريق جذب شده اند.
 مدرسان مدعو جایگزین هيئت علمي

عضو هيئت علمي دانش��گاه فرهنگي��ان و مدير گروه 
مطالعات تربيت معلم در انجمن مطالعات برنامه درسي 
ايران در گفت وگو با خبرگزاري بسيج دانشجويي معتقد 
است: »هر راهكاري كه در آن جذب اعضاي هيئت علمي 
كافي و كيفي و نگهداش��ت حرفه اي آنها در دستور كار 
دانشگاه نباشد، راه گشا نيست. بسياري از اوقات مشاهده 
مي شود هرچه اس��اتيد خوب كه تعدادشان در اقليت 
است، رشته مي كنند، برخي از مدرسان كم صالحيت 
آنها را پنبه مي كنند. غالب اساتيد دانشگاه فرهنگيان، 
مدرسان مدعو هستند كه در بس��ياري موارد به سبب 
نياز مبرم دانشگاه توجه چنداني به صالحيت هاي علمي 
و حرفه اي آنها نمي شود. دانش��گاهي كه استاد هيئت 
علمي كافي و كيفي نداشته باش��د نمي تواند عملكرد 
خوب و قابل دفاعي داشته باشد. استاد هيئت علمي به 
خاطر تعلق و تعهد حرفه اي به دانشگاه، توجه جدي تري 
به رشد شاخص هاي وجودي دانش��گاه به ويژه در ابعاد 

تدريس و پژوهش نشان مي دهد.«
 فرهنگ حاكم بر دانشگاه

رحمت اهلل خسروي با بيان اينكه بعضي اوقات شاهد 
هس��تيم كه متقاضيان جذب هيئت علمي دانشگاه 
فرهنگيان از كيفيت بااليي برخوردار نيستند، افزود: 
»اين امر داليل مختلفي دارد. يكي از مهم ترين داليل 
آن تنزل كيفي دانشگاه ها در تربيت دانشجويان دكتري 
باكيفيت اس��ت. خروجي آموزش عالي به سبب نبود 
يا كمبود زيرساخت هاي انس��اني و امكاناتي الزم در 
برخي دانش��گاه هاي مجري دوره دكتري در بسياري 
از رشته هاي مورد نياز دانشگاه فرهنگيان، چندان قابل 
دفاع نيست. از جمله داليل ديگر، امكانات محدود، رتبه 

علمي پايين و فرهنگ حاكم بر دانش��گاه فرهنگيان 
است. برخي از متقاضيان خوب هيئت علمي تمايلي 
به شروع حيات حرفه اي در چنين شرايطي را ندارند.« 
كمبود امكانات دانشگاه فرهنگيان و هموار نبودن مسير 
رشد علمي اساتيد از عواملي است كه موجب مي شود 
تا بعضاً افرادي كه به لحاظ علم��ي و تجربي در مرتبه 
خوبي قرار دارند، اين دانشگاه را انتخاب نكنند يا  پس 
از ورود به دانشگاه دچار يأس و نااميدي شده و به فكر 

انتقالي بيفتند.
 دانشگاه فرهنگيان با حداكثر ظرفيت 

عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان و معاون آموزشي 
سابق دانشگاه فرهنگيان مي گويد: »وقتي استادي وارد 
دانشگاه مي شود از او انتظار مي رود وظايف استادي خود 
را به خوب��ي انجام دهد ولي چون دانش��گاه فرهنگيان 
ظرفيت خود را به حداكثر رس��انده اس��ت جايي براي 
استقرار نيروها ندارد و امكانات خوبي در اختيار هيئت 
علمي قرار نمي گيرد. اين مسائل موجب مي شود تا عضو 
نورسيده كه انتظار دارد مورد حمايت سيستم قرار بگيرد، 

دلسرد شده و به فكر انصراف بيفتد.«
نعمت اهلل موسي پور با اشاره به اينكه برخي از انتظارات 
دانشگاه قانوني اس��ت ولي وقتي امكانات كافي وجود 
نداش��ته باش��د، عالوه بر دلزدگي موجب ب��روز نوعي 
تعارض نيز مي شود، افزود: »براي مثال انتظار دانشگاه 

اين است كه هيئت علمي ۴۰ ساعت در دانشگاه حضور 
داشته باشد اما اين وقتي امكانپذير است كه هيئت علمي 
دفتر كار و امكانات حداقلي مانند سيس��تم، اينترنت، 
كتابخانه خوب و... در اختيار داشته باشد. اين امكانات 
در دانشگاه فرهنگيان به خوبي در اختيار هيئت علمي 
قرار نمي گيرد، بنابراين وقت شخص به جز ساعاتي كه 
به كالس درس مي رود صرف گفت وگوهاي بي حاصل 
مي شود و در نهايت عضو نمي تواند به مقاالت و تحقيقات 
خود برسد. اين عوامل موجب تعارض عضو و سازمان و 

تنزل كيفيت مي شود.«
 استعالم ها و مصاحبه هاي متعدد

مس��ئله ديگ��ر نداش��تن اختي��ار عم��ل كاف��ي در 
تصميم گيري هاي دانش��گاه و س��رعت عمل پايين در 
فرآيند جذب مي باش��د. طي اين س��ال ها وزارت علوم 
در هر فراخوان تعداد ۵۰ سهميه به دانشگاه فرهنگيان 
اختصاص مي دهد كه دانشگاه موفق به جذب همه اين 
افراد نمي شود. طول كش��يدن بيش از حد فرآيند هاي 
مصاحبه و گزينش نيز موجب دلسردي و انصراف برخي 
متقاضيان مي شود به گونه اي كه برخي افراد با رتبه هاي 
خوب در طی اين فرآيند انصراف داده و به سرعت جذب 

دانشگاه هاي خوب كشور مي شوند.
حسين خنيفر، رئيس دانشگاه فرهنگيان به تازگي در 
پاسخ به انتقادها در اين خصوص گفت: »تمام تالش ما 
بر اين است كه افراد باصالحيت جذب دانشگاه شوند. 
علت پر نشدن تعدادي از رديف ها در برخي فراخوان ها 
نيز عدم صالحيت الزم برخي از متقاضيان مي باشد. در 
خصوص طوالني شدن فرآيند هم خيلي دست دانشگاه 
نيست. استعالم ها و مصاحبه هاي متعددي وجود دارد 
كه بايد سپري شوند و دانشگاه يك واسطه در اين زنجيره 

طوالني است.« 
 لزوم ساماندهي و آمایش رشته اي

نعمت اهلل موس��ي پور درخصوص عملكرد دانشگاه 
در جذب هيئ��ت علمي مي گوي��د: »فرآيند جذب 
داراي مشكالتي اس��ت كه موجب طوالني تر شدن 
اين مسير شده اس��ت. يكي از مسائل سرعت عمل 
پايين خود دانشگاه است كه به خاطر نوتأسيس بودن 
و عملكرد اجرايي آن مي باشد. ديگري هم به دليل 
دخالت نهادهاي مختلف اس��ت كه مي خواهند در 
تصميمات دانشگاه اعمال نظر داشته باشند. نهاد هايي 
كه به نحوي در تصميم گيري هاي دانش��گاه دخيل 
هستند ولي وقتي ورود پيدا مي كنند آسيب هايي را 
به دنبال دارد و موجب كاهش اختيار عمل دانشگاه 

مي شود.«
گفتني اس��ت يكي از چالش هاي اساس��ي دانش��گاه 
فرهنگيان تكثر مراكز و پراكندگي برخي رش��ته هاي 
آن مي باشد. دانشگاه فرهنگيان با ۹۸ واحد دانشگاهي 
در سراسر كشور شروع به فعاليت كرد كه در اين سال ها 

چند واحد نيز به آن اضافه شده است.
 به نظر مي رسد دانشگاه فرهنگيان به ساماندهي در مراكز 
و آمايش رشته اي احتياج دارد. مي توان گفت اهميت اين 
موضوع در توزيع هيئت علمي ها اين طور است كه اگر 
آمايش رشته اي درستي صورت بگيرد و رشته ها به خوبي 
قطب بندي ش��وند، تعداد هيئت علمي هاي هر مركز 
افزايش يافته و مي توان امكانات موردنياز هر رشته اي را 

با كيفيت بيشتري ارائه داد.

ماندگار شدن كروناي منحوس باعث 

دالرام عبدزاده
شد دانشجویان جدیدالورود نتوانند    گزارش 2

به خوبي طعم لذت حضور در دانشگاه را 
بچشند و سال تحصيلي جدید بدون برگزاري جشن هاي استقبال از 
این دانشجویان شروع شد. در این ميان تشكل هاي دانشجویي نيز 
كه همه ساله برنامه هاي مختلفي را براي استقبال و البته عضوگيري 
و شناخت استعداد از ميان دانش�جویان جدید تدارك مي دیدند، 
راهي جز تغيير شيوه برگزاري برنامه هایشان نداشتند. بررسي ها 
نشان مي دهد تشكل هاي دانشجویي با تغيير در برنامه هاي خود، نه 
تنها وضعيت جدید را هضم كرده اند، بلكه با جذب دانشجویان جدید، 
كنن�د. اجرای�ي  اس�ت  ق�رار  را  مفصل�ي  برنامه ه�اي 

با تعطيلي دانشگاه ها روند فعاليتي تشكل ها در يك بازه كوتاه مدت ناشي 
از شوك كرونا به صفر رسيد و فعاليت ها متوقف شد. ابتدا همه باورها بر 
اين بود كه در بدترين شرايط دو ماهه اين موضوع به پايان مي رسد كه 
اين باور به خاطر جديدبودن اين ويروس و اطالعات كم و ناقص از ميزان 
خطر آن بود. بعد از گذش��ت مدت كمي از ش��يوع ويروس و نياز باالي 
دولت به همكاري هاي مردمي و خودجوش در مبارزه با كرونا و كمك به 
اقشار آسيب ديده تشكل ها و دانشجويان به خود آمده و شروع به فعاليت 
كردند كه ضدعفوني معابر و اماكن عمومي، توليد ماسك و گان بهداشتي 
و شركت بسيار فعال در رزمايش همدلي و مواسات از جمله مهم ترين 

اقدامات تشكل ها بود.
تشكل ها در فضايي جديد و پيش بيني نشده با كمبود ابزار و شيوه هاي 
نو مواجه شدند كه مسيري براي ارتباط جمعي با دانشجويان و جامعه 
براي خود دست و پا كنند. اينستاگرام اما شيوه مهمي بود كه با استقبال 
گسترده دانشجويان و البته فضاي جامعه دانشگاهي همراه شد. خالقيتي 

كه همچنان تشكل هاي دانشجويي را پرشور نگه داشته است.
 پاره وقت در محيط دانشگاه حضور داریم

در همين زمينه مسئول سياسي بسيج دانشگاه شهيد بهشتي با بيان 
اينكه كرونا چالش بزرگي براي جريان دانش��جويي محسوب مي شود، 
گفت: »نحوه تعامل، جذب، كادرسازي و شبكه سازي در شرايط فعلي 
دانشگاه ها كار بسيار دشواري است. در بحث جذب دانشجو نيز تعاملي را 
با معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه برقرار كرديم كه طبق آن بتوانيم 
اطالعات اوليه اين دانشجويان را دريافت كنيم، البته ما به صورت پاره وقت 
در محيط دانشگاه حضور داريم تا بتوانيم براي دانشجوياني كه به صورت 
فيزيكي به دانش��گاه مي آيند و كارهاي ثبت نام شان را انجام مي دهند، 

برنامه ريزي كنيم.«
مهدي خطيب دماوندي با تأكيد بر اينكه جذب دانشجويان در تشكل مان 
را از طريق حضوري و غيرحضوري دنبال مي كنيم، اظهار داشت: »سايت 
رسمي دانشگاه شهيد بهشتي و همچنين صفحات مجازي آن اقدام به 
معرفي فعاليت هاي دانشجويي از قبيل تشكل ها، نشريات، انجمن هاي 
علمي و... كرده و اينها جزو راه هاي ارتباطي اوليه با دانشجويان جديد 

محسوب مي شود.«

 2 نشریه الكترونيكي راه انداختيم
مسئول سياسي بسيج دانشگاه شهيد  بهشتي تصريح كرد: »ما دو نشريه 
الكترونيكي نيز توليد كرده ايم و در كنار آن بحثي با عنوان »دانشگاهت 
را بهتر بشناس« در صفحات مجازي بسيج راه اندازي كرده ايم و از طريق 
آن دانشكده هاي مختلف، نحوه انتخاب  واحد، عضوگيري و... را معرفي 
كرده ايم و تالش مان اين بود تا در مدت زمان ثبت نام و آغاز كالس ها به 

نوعي دانشجويان را با دانشگاه و فعاليت هاي دانشجويي آشنا كنيم.«
خطيب دماوندي با بي��ان اينكه تصور نمي كنم امس��ال عضوگيري از 
دانشجويان جديد به معني عامه آن صورت بگيرد، به خبرگزاري دانشگاه 
آزاد گفت: »در س��ال جاري خدماتي كه تشكل ها و بسيج دانشجويي 
ارائه مي دهند از طريق فضاي مجازي صورت مي گيرد. به همين دليل 
نمي توان گفت در اين ترم بحث جذب نيروي جديد را همانند گذشته 
خواهيم داشت. همچنين موضوع اول مان اين است كه بتوانيم يك نوع 
آشنايي بين دانشجويان جديد با فضاي دانشگاه و فعاليت هاي تشكيالتي 
انجام دهيم و صرفاً به دنبال ايجاد دريچه ارتباطي ميان آنها هستيم. البته 
با راه اندازي گروه در فضاي مجازي قطعاً بحث شبكه سازي دانشجويان 

جديد را دنبال خواهيم كرد.«
 برنامه هاي تبليغاتي داریم

مسئول بسيج دانش��گاه صداوس��يما با بيان اينكه برنامه هايي را براي 
دو هفته آينده در نظ��ر گرفته ايم، گفت: »در وهله اول با دانش��جويان 
ورودي جديد ارتباط خواهيم گرفت تا بتوانيم از اين طريق براي جذب 
دانشجويان در تشكل مان استفاده ببريم. همچنين برنامه هايي را براي 
معرفي دانشگاه در نظر گرفته ايم و تبليغاتي نيز به صورت اينفوگرافيك، 
پوس��تر و... مدنظر داريم كه در حال طراحي آن هستيم و قرار است از 

طريق اين مسير فضا و فعاليت هاي بس��يج را براي دانشجويان جديد 
معرفي كنيم.« سجاد فخرايي ادامه داد: »دانشجويان از طريق تبليغاتي 
كه در آينده انجام خواهيم داد، مي توانند نسبت به اعالم حوزه هاي مورد 
عالقه شان اقدام كنند و طبيعتاً اين دانشجويان بر همين اساس جذب 
خواهند شد، البته تا حدي اين كار را آغاز كرده ايم چراكه پيش از ورود 
دانشجويان جديد گروهي را در فضاي مجازي تشكيل داده بوديم و تا 
حدودي با بخش زيادي از دانش��جويان ارتباط داريم و قطعاً از همين 

ظرفيت براي ورودي هاي جديد نيز بهره خواهيم برد.«
مسئول بسيج دانشگاه صداوسيما اظهار داشت: »قطعاً شرايط جديد 
باعث ش��ده تا روند كاري تش��كل ها نيز تغيير كند و بيشتر به سمت 
بهره مندي از بس��تر فضاي مجازي رو بياورند، ما نيز تالش كرديم تا از 
ظرفيت موجود اين حوزه براي معرفي دانشگاه، شناخت استعدادها و 

بالطبع عضوگيري از دانشجويان جديدالورود بهره ببريم.«
 روبات راه اندازي كرده ایم

دبير انجمن اسالمي دانش��جويان دانش��گاه خوارزمي با بيان اينكه با 
همكاري معاونت فرهنگي، كليپي براي معرفي دانشگاه تهيه كرده ايم، 
گفت: »با كمك معاون پژوهش��ي در حال تهيه بروشوري براي معرفي 
امكانات رفاهي دانشگاه اعم از خوابگاه، سالن ها و... هستيم. همچنين 
با معاونت آموزشي نيز درصدد هستيم تا به سؤاالت دانشجويان در اين 
حوزه پاسخ دهيم. با اين حال گروه پرسش و پاسخي را هم با همكاري 
بسيج دانشگاه راه اندازي كرده ايم تا از طريق آن بتوانيم به سؤاالت مختلف 

دانشجويان پاسخ دهيم.«
عباسعلي خوانس��اري افزود: »درصدد هس��تيم تا براي دانشجوياني 
كه خواهان عضويت در تشكل ها هس��تند، بتوانيم طي هفته هاي آتي 

جلسه اي را به صورت وبينار برگزار كنيم تا در جريان كم و كيف تشكل ها 
قرار بگيرند. البته اين مسئله جدا از بحث استعداديابي دانشجويان است 
و تالش داريم از دانشگاه، شماره تماس دانشجويان جديد را بگيريم و با 
استفاده از روباتي كه راه اندازي كرده ايم، فرم هايي را در اختيار دانشجويان 
بگذاريم و آنه��ا بعد از تكميل آنها زمينه هاي مورد عالقه ش��ان را براي 

فعاليت به ما معرفي كنند.«
 دانشجویان اصالً با فضاي دانشگاه آشنا نيستند

دبير انجمن اسالمي دانشجويان دانش��گاه خوارزمي تصريح كرد: »بر 
اساس اطالعاتي كه دانشجويان در اختيارمان مي گذارند، براي جذب 
نيرو نه تنها در اين تشكل، بلكه در تشكل بسيج و حتي انجمن هاي علمي 
اس��تفاده خواهيم كرد؛ با اين حال از آنجايي كه همچنان كالس ها به 
صورت كامل برگزار نشده، بازه زماني مشخصي را براي جذب دانشجويان 
در نظر گرفته ايم و قطعاً در صورت مهيا شدن شرايط مسئوالن پذيرش 

تشكل ها اين كار را دنبال خواهند كرد.«
خوانساري گفت: »با توجه به اينكه شرايط امسال در دانشگاه ها كاماًل 
متفاوت بوده و از طرف ديگر بخشي از دانشجويان اصالً با فضاي دانشگاه 
آشنا نيستند، نمي توانيم بازه زماني مشخصي را براي جذب نيرو در نظر 
بگيريم. به همين دليل در ابتدا بايد منتظ��ر بمانيم تا در جريان عالقه 
دانشجويان قرار بگيريم و بعد آن دسته از دانشجوياني كه خواهان فعاليت 

در تشكل ها هستند را بنا به سابقه فعاليت شان عضو كنيم.«
 مسئول بسيج دانشگاه تهران: در طول سال تحصيلي از طریق 

فضاي مجازي با دانشجویان در ارتباط خواهيم بود
مسئول بسيج دانشگاه تهران با بيان اينكه امسال با توجه به شيوع كرونا 
دانشجويان ورودي اصاًل وارد دانشگاه نشده اند، گفت: »با توجه به اينكه 
دوران تحصيل در مدارس با تحصيل در دانشگاه ها كاماًل متفاوت است، 
مشكالتي را در آينده در خصوص نودانشجويان شاهد خواهيم بود و با 
توجه به اينكه وظيفه تشكل ها آش��نايي دانشجويان با فضاي دانشگاه 
اس��ت، تالش كرديم با انج��ام برخي فعاليت ها مانند س��اخت كليپ، 
اينفوگرافيك  و... بخش هاي مختلف دانش��گاه و تشكل هاي فعال را به 
اين دانشجويان معرفي كنيم. خوشبختانه توانستيم در همين مدت با 
تعدادي از دانشجويان جديدالورود در بستر فضاي مجازي ارتباط گرفته 
و بخش هاي مختلف دانشگاه و تشكل مان را در چارچوب ضوابط بسيج 

دانشجويي به آنها معرفي كنيم.«
مسئول بسيج دانشگاه تهران تصريح كرد: »در بحث استعداديابي براي 
عضوگيري از دانشجويان جديدالورود اقداماتي توسط دانشگاه صورت 
گرفته و در كنار آن ما نيز برنامه هايي را اج��را خواهيم كرد كه يكي از 
آنها ارائه فرم هايي به دانشجويان است كه با تكميل آن مي توان بخش 
مهمي از استعداديابي را انجام داد، قطعاً در مرحله بعد از ظرفيت هر يك 
از دانش��جويان كه خواهان فعاليت در بدنه تشكل دانشجويي هستند، 
استفاده خواهيم كرد. البته اين فرم ها طي هفته هاي آينده و در صورت 
آماده بودن بستر الزم و همكاري دانش��گاه در اختيار دانشجويان قرار 

خواهد گرفت.«

درد معلمي و محدوديت هاي دانشگاه
كمبود امكانات دانشگاه فرهنگيان مي تواند موجب دلسردي دانشجویان توانمندي شود

 كه این دانشگاه را انتخاب كرده اند

طي این سال ها وزارت علوم در 
هر فراخوان تعداد 50 سهميه به 
دانشگاه فرهنگيان اختصاص 
مي دهد كه دانش�گاه موفق به 
جذب همه این افراد نمي شود. 
ط�ول كش�يدن بي�ش از حد 
فرآیند هاي مصاحبه و گزینش 
نيز موجب دلسردي و انصراف 
برخ�ي متقاضي�ان مي ش�ود

عليرضا سزاوار
   گزارش يک

خون تازه در رگ تشكل هاي دانشجويي
حضور دانشجویان جدیدالورود شور بيشتري به فعاليت هاي دانشجویي بخشيده است
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