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رنج برای دانشجو است و بس!
نویسنده: سبحان سخاوتیان

دانشــگاه دامغــان خوشــبختانه یــا بــد بختانــه جــز اولیــن 
ــه  ــادر ب ــا ق ــیوع کرون ــروع ش ــا ش ــه ب ــود ک ــگاه هایی ب دانش
برگــزاری کالس هــای مجــازی در بســتر ادوبــی کانکــت بــرای 
دانشــجویان خــود شــد. ایــن امــر در نــگاه اول بســیار خــوب 
اســت زیــرا در شــرایطی کــه دانشــگاه های کشــور حتــی 
ــرای  ــاخت الزم ب ــر س ــناس زی ــگاه های سرش ــی از دانش برخ
برگــزاری کالس  هــا را ندارنــد ایــن بــار نــام دانشــگاه دامغــان 
می درخشــد البتــه گویــا ایــن خــوش اقبالــی را هــم مدیــون 
طرحــی بودنــد کــه قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا بــرای 
دانشــجویان دکتــری و ارشــد در شــورای تصویــب کــرده 
بودنــد. امــا چندیــن نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن میــان 
وجــود دارد، بــا نگاهــی کلــی بــه دانشــگاه های دیگــر و کمــی 
ــه  ــت ک ــگاهی اس ــر دانش ــه کمت ــویم ک ــه میش ــق متوج تحقی
ــد  ــته باش ــازی داش ــتر مج ــک بس ــط  ی ــر فق ــال حاض در ح
ــد و  ــم کرده ان ــم فراه ــتر ه ــه بس ــا س ــده ت ــده ش ــا دی و بعض
بســته بــه نــوع فعالیــت، محیــط مناســب آن را بــرای فعالیت 
ــاد  ــرایط آدم ی ــن ش ــدن ای ــا دی ــد. ب ــر می گیرن ــود در نظ خ
ضــرب المثــل رهــرو آن نیســت کــه گهــی تنــد و گهــی خســته 
ــد،  ــته رود می افت ــته و پیوس ــه آهس ــت ک ــرو آن اس رود، ره
ــعی  ــالش س ــر ت ــان پ ــرا چن ــدای ماج ــه در ابت ــگاهی ک دانش
کــرد در اســرع وقــت بســتر آمــوزش مجــازی را فراهــم کنــد 
حــال انــگار صــدای دانشــجویان را بــرای تعویــض یــا اضافــه 

ــنود.  ــد نمی ش ــتر جدی ــردن بس ک

اســت!  نشــده  شــروع  جــا  ایــن  از  ماجــرا  ایــن  امــا 
کــه معاونــت فرهنگــی  از روز هایــی شــروع شــده اســت 
ــکل  ــون و دو تش ــن کان ــن و چندی ــت انجم ــا بیس ــگاه ب دانش
کمتــر از انگشــتان یــک دســت ادوبــی کانکــت داشــت و هــر 
ــتیم  ــوردی داش ــی م ــدیم حت ــی میش ــاهد تداخل های روز ش
تشــکل اســالمی بــرای برگــزاری فعالیــت خــود لینــک بســتر 
مجــازی از دانشــگاه دیگــر دریافــت کــرد! بــا تمــام ایــن 
قضایــا هــر کســی تــوان بیشــتری داشــت لینــک اختصاصــی 
ــه  ــس ک ــر ک ــت و ه ــی گرف ــت پژوهش ــود از معاون ــام خ ــا ن ب

ــاخت.  ــوخت و س ــا س ــن تداخل ه ــا ای ــت ب ــوان آن را نداش ت

نتیجتــا بعــد از گــذر از یکســال پرحاشــیه کــه شــاهد 
اینترنــت،  هزینــه  نشــدن  رایــگان  بســیار،  قطعی هــای 
خــراب بــودن ســامانه امتحانــات بــه کــررات و  قبــول نکــردن 
مســئول  توســط  تعامــل  شــورای  اعضــای  پیشــنهادات 
مربوطــه بــرای تغییــر یــا اضافــه کــردن بســتر جدیــد بودیــم 
ایــن بــار در جلســه ی آخــر شــورای تعامــل دانشــگاه دامغــان 
بــا رئیــس دانشــگاه شــاهد پذیرفتــه شــدن ایــن درخواســت 
ــات  ــن اتفاق ــوع بهتری ــد وق ــه امی ــم، ب ــس بودی ــط رئی توس

ــیده.  ــج کش ــه رن ــجوی همیش ــر دانش ــرای قش ب
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دزد نگرفته پادشاه است... 
نویسنده: سبحان سخاوتیان

صــالح یــک کشــور یــا در مقیــاس کوچکتــر یــک دانشــگاه 
ــرای  ــرا ب ــت زی ــردم اس ــا م ــجویان ی ــود آن دانش ــرو خ در گ
انســان ها از میــان خودشــان رئیــس، پیشــوا و مســئول 
انتخــاب می شــود، بنابرایــن اگــر مــا خودمــان صالــح باشــیم 

ــت.  ــم داش ــز خواهی ــی نی ــران صالح ــس مدی پ

امــا فــرض کنیــم که مدیــر صالحــی داشــتیم، چطــور باید 
مطمئــن باشــیم کــه مابقــی ایــن سلســله مراتــب هــم ماننــد 
ــان  ــرای اطمین ــی ب ــال راه ــود؟ اص ــد ب ــح خواهن ــس صال رئی
ــی  ــتانی واقع ــرح دادن داس ــا ش ــال ب ــود دارد؟ ح ــن وج یافت
از تاریــخ ســرزمین خودمــان بــه ایــن مهــم دســت خواهیــم 

یافــت. 

روزی از امیــر کبیــر پرســیدند: در مــدت زمــان محدودی 
دزدی  هرچــه  از  رو  مملکــت  ایــن  چطــور  داشــتی  کــه 
پــاک کــردی؟ پاســخ داد: مــن خــودم دزدی نمی کــردم و 

نمی گذاشــتم معــاون مــن نیــز دزدی کنــد. 

کنــد  دزدی  او  نمی گذاشــتم  مــن  کــه  ایــن  از  نیــز  او 
خشــمگین میشــد و نمی گذاشــت معاونــش دزدی کنــد و 
ــدرت و  ــطح های ق ــن س ــا پایین تری ــب ت ــله مرات ــن سلس ای
ــردم  ــن دزدی میک ــر م ــا اگ ــت، ام ــه داش ــادی ادام ــردم ع م
تــا آخریــن ســطح از مــردم دزدی میکردنــد و کشــور تبدیــل 
ــن  ــد و در چنی ــا می ش ــرای دزد ه ــی ب ــه و محل ــه دزد خان ب
ــه ی  ــون هم ــتند و چ ــال دزد میگش ــم دنب ــه ه ــوری هم کش
مــردم  نمی شــد  محکــوم  دزدی  هیــچ  بودنــد  دزد  افــراد 
ــاول  ــتر چپ ــر روز بیش ــدند و ه ــب می ش ــج و متعج ــم گی ه
میشــدند. امیــدوارم بــا خوانــدن ایــن داســتان اهمیــن قــرار 
گرفتــن مدیــری صالــح در راس هــرم را فراگرفتــه باشــید 
ــر از  ــه متاث ــن کار را دارد ک ــی ای ــری توانای ــا مدی ــه قطع البت
افــراد ســودجو نباشــد و بــرای آنکــه در میــان گرگ هــا و 

ــود.  ــان نش ــگ آن ــم رن ــود ه ــوا نش ــدان رس فاس

همیــن طــور خالــی از لطــف نیســت کــه داســتانی از 
بهلــول را در همیــن بــاب نقــل کنیــم. 

 روزی بهلــول را گفتنــد: شــخصی کــه دزدی کــرده بــود را 
گرفته ایــم، بــه نظــرت بایــد چــکارش کنیــم؟ 

بهلــول گفــت: بایــد دســت حاکــم آن شــهر را قطــع 
ــم دزدی  ــر حاک ــرا! مگ ــیدند: چ ــب پرس ــا تعج ــه ب ــرد، هم ک
کــرده کــه دســتش را قطــع کننــد؟ بهلــول در جــواب گفــت: 
گناهــکار اصلــی حاکــم شــهر اســت کــه مردمــش بایــد بــراي 
امــرار معــاش دزدی کننــد. اینجاســت کــه شــاعر میفرمایــد: 

از  نیمــی  نمی نالیــدم،  داشــت  اگــر  گــرگ  دشــت مان 
ــورده ــان خ ــگ ِ چوپ ــا را س ــه ی م گّل
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وظیفه شناس هست 
ولی کم هست

نویسنده: سبحان سخاوتیان

کامــاًل  مختلــف  کشــور های  در  مســئولین  وظایــف 
متفــاوت اســت مثــال در کشــور های جهــان ســومی قالبــا 
مســئوالنی داریــم کــه وظیفــه آن هــا فقــط زدن یــک امضــای 
طالیــی در روز اســت! در ایــن ســاختار راس هــرم بیشــترین 
درآمــد و کمتریــن کار را دارد و هرچــه پایین تــر میاییــم و بــه 
قشــر های آســیب پذیــر نزدیکتــر می شــویم حقــوق کمتــر و 
کار بیشــتر اســت، بــرای مثــال یــک دانشــگاه را نــگاه کنیــد 
ــگاهی  ــنواره دانش ــک جش ــزاری ی ــرای برگ ــجو ب ــک دانش ی
بیشــترین زحمــت را میکشــد و در قالــب کار دانشــجویی 
مبلغــی کــه عمــال بــه هیــچ دردی نمیخــورد را دریافــت 
ــت  ــا درخواس ــا ب ــه صرف ــرای آنک ــر ب ــک مدی ــا ی ــد ام می کن
ــرده دارد  ــت ک ــنواره موافق ــزاری جش ــرای برگ ــجو ب آن دانش
ــی  ــن جامعه های ــرد. در چنی ــود را میگی ــاص خ ــای خ مزای
عــدم وجــود مســئولین مدبــر و کاردان کامــاًل مشــهود اســت، 
ــویم  ــئول می ش ــا مس ــر ی ــی مدی ــل وقت ــت حداق ــوب اس خ
هرچنــد مناســب آن جایــگاه نباشــیم حداقــل برخــی اصــول 
ــیم،  ــو نباش ــال: دروغگ ــرای مث ــم ب ــت کنی ــی را رعای اخالق
بــر مصلحــت  وعــده الکــی ندهیــم و مصلحــت مــردم را 
خودمــان مقــدم شــماریم یــا بــا ایــراد گرفتــن و نــزدن امضای 
ــه  ــف جامع ــر ضعی ــای قش ــای کار و طرح ه ــود پ ــی خ طالی
ســعی در اختــالل ایجــاد کــردن در رونــد کاری آنــان نداشــته 
باشــیم. خــوب اســت کــه بــه حســاب خــود رســیدگی کنیــد 

ــد.  ــیدگی کن ــابتان رس ــه حس ــد ب ــه خداون ــل از اینک قب

بــه  رمضانپــور  دکتــر  پاســخ 
تعامــل شــورای  مطالبــات 

نویسنده: سبحان سخاوتیان

جنــاب دکتــر رمضانپــور معــاون محتــرم دانشــجویی 
ــه مطالبــات اعضــاي شــوراي  دانشــگاه دامغــان در پاســـخ ب
تعامــل در دو بخــش قوانیــن صـــندوق رفــاه در خصــوص 
و  معیــار  و  دانشــجویان  بــه  بســتانکاري  مبلــغ  عــودت 

شــاخص هــاي کار دانشــجویی را بیــان فرمودنــد. 

در  دانشــجویان  رفــاه  صـــندوق  قانونــی  بنــد  الــف( 
خصــوص عــدم امکان برگشــت مبلــغ بســتانکاري به حســاب 
دانشــجو قبــل از بســته شــدن ســرفصل تحصیلــی وي: 
همانگونــه کــه اســـتحضار داریــد صـــندوق رفاه دانشـــجویان 
بــه منظــور ایجــاد زمینــه مناســب جهــت رشــد اســتعدادها و 
کمــک بــه وضــع تحصـــیلی و معیشــت دانشــجویان مســتعد 
فنــاوري  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  در  بضاعــت  کــم  و 
تشــکیل و در چارچــوب آییــن نـــامه اعطاي وام و تســـهیالت 
رفاهــی و آییــن نامــه نحــوه واگـــذاري و اداره خوابگاههــاي 
دانشـــجویی، خـــدماتی را بــه دانشـــجویان ارایه می نمایـــد. 
ــه  ــوق ب ــاي ف ــه ه ــن نام ــوب آیی ــدمات در چارچ ــه خـ ارای
نحــوي اســت کــه دانشـــجو بابــت دریافــت خدمــات بــه 
صنــدوق رفــاه دانشــجویان بدهــکار می شــود و بنابرایــن 
تعییــن تکلیــف وضعیــت مالــی دانشــجو، طبــق رویــه جــاري 
و معمــول صنــدوق، بعــد از بســته شــدن ســرفصل تحصیلــی 

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــع تحصیل ــر مقط ــجو در ه دانش

در نیمســـال دوم ســال 98 بعـــد از مــدت کوتاهــی از 
اســـکان و واریــزي اجــاره بهــاء، بدلیــل شـــیوع ویــروس 
ــا مصوبــه ستـــاد ملــی مبـــارزه بـــا ویــروس کرونـــا  ــا و ب کرون
کلیــه خوابگاههـــاي دانشـــجویی تعطیــل گردیـــد و بنابرایــن 
بــا حمایــت و  ایــن خوابگاههــا،  دانشـــجویان ســاکن در 
آن  از  را  مبالغــی  دانشــجویان،  رفــاه  صنــدوق  تصمیــم 

صنــدوق بســتانکار شــدند کــه طبــق روال معمــول، 

تعییــن تکلیــف آن بــه زمــان ورود بــه دانشــگاه یــا زمــان 
موکــول  دانشــجویان  تحصیلــی  ســرفصل  شــدن  بســته 

ــد.  گردی
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بنابرایــن بــا توجــه بــه نــکات فــوق، در مجموعــه قوانیــن 
و مقــررات صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــه صراحــت بــه 
موضــوع فــوق اشــاره نشـــده امــا می تــوان تلویحــا تـــذکر ذیل 
مــاده 3 دســـتورالعمل مربــوط بــه اجــاره بهــاي خوابگاههاي 
دانشـــجویی دانشــگاهها و موســـسات آمــوزش عالــی مصوب 
هیــات امنــاي صـــندوق رفــاه را بــه عنــوان پاســخ بــه مطالبــه 
ــاس و  ــی تمـ ــد ط ــر چنـ ــرد. ه ــوان ک ــز عن ــجویان عزی دانش
ــاه  ــندوق رف ــناسان صـ ــا کارشـ ــده بـ ــه شـ ــاي گرفت ارتباطهـ

دانشـــجویان بابــت پیگیــري عــودت اجــاره بهــاء

ــوع  ــال دوم 98، موض ــجویان در نیمس ــی دانش خوابگاه
ــد  ــد و تاکی ــورد تایی ــه م ــان مربوط ــرف کارشناس ــوق از ط ف

ــت.  ــرار گرف ق

داشــته  را  خاطــر  اطمینــان  ایــن  عزیــز  دانشــجویان 
ــه  ــاي زیرمجموع ــجویی و واحده ــت دانش ــه معاون ــند ک باش
حــق  بــه  حقــوق  مدافــع  حــال  همــه  در  و  همیشــه  آن 
دانشــجویان دانشــگاه بــوده و از هیــچ تالشــی بــراي پیگیري 

ــرد.  ــد ک ــرده و نخواه ــغ نک ــا دری ــق آنه و تحق

ب( معیارهــا و شــاخصه هــاي تخصیــص کاردانشــجویی 
بــه دانشــجویان چیســت؟ کل مبلــغ کار دانشــجویی پرداخت 

شــده بــه دانشــجویان در نیمســال اخیــر چقــدر اســت؟ 

ــدف  ــا ه ــجویان ب ــه دانش ــجویی ب ــیص کار دانشـ تخصـ
ترویــج فرهنــگ کار در بیــن دانشــجویان، بهــره گیــري از 
توانمنــدي آنهــا در پیشــبرد امــور دانشـــگاه، ایجـــاد زمینــه 
کســب تجربــه بــراي ایشـــان و کمـــک بــه تـــامین بخشـــی از 
مخـــارج آنهــا، در چارچــوب دســـتورالعمل کار دانشـــجویی 
عالــی  آمــوزش  موسســات  و  دانشــگاهها  دانشـــجویان 
)قابـــل دســترس از طریــق ســایت معاونــت دانشــجویی 
بــه آدرس stu. du. ac. ir ( ابالغــی وزارت علــوم تحقیقــات 
کار  متقاضیــان  شـــرایط  می گیــرد.  صــورت  فنــاوري  و 
ــت.  ــده اس ــر شـ ــتورالعمل ذک ــاده 3 دسـ ــجویی در م دانشـ
بـــا توجــه بــه بنـــد 4 ایــن مـــاده و بنـــا بــه مصـــوبه شــوراي 
دانشـــجویی، کاردانشـــجویی بــه دانشـــجویانی کــه بیــش از 
ــی  ــه انضباط ــی از کمیت ــا حکم ــده ی ــروط ش ــرم مش ــک ت ی
ــاعت  ــر سـ ــه ه ــرد. تعرف ــق نمی گی ــد تعل ــت نموده ان دریاف
ــات  ــتورالعمل و مصوب ــاس دسـ ــر اس ــز ب ــجویی نی کار دانشـ
نهادهــاي باالدســتی تعییــن و مبلــغ نهایــی کار دانشـــجویی 

هــر دانشــجو مطابــق ســاعات تاییــد شــده توســط مســئولین 
واحدهــاي متقاضــی کار دانشــجویی محاســبه و بــه حســاب 
آنهــا واریــز می گــردد. کل مبلــغ کاردانشـــجویی در نیمســال 
میلیــون   578 حــدودا   1399-1400 تحصیلــی  ســال  اول 

ــت.  ــوده اس ــال ب ری

از  پــس  کــه  اســت  گفتنــی  پایــان  در  همچنیــن 
هزینــه  دانشــجویی،  معاونــت  بســیار  پیگیری هــای 
ــجویان  ــه دانش ــت ب ــال پرداخ ــس در ح ــای پردی خوابگاه ه
می باشــد و دانشــجویانی کــه شــماره حســاب تجــارت خــود 
را بــه بــه معاونــت دانشــجویی اعــالم کرده انــد پــول خــود را 

گرفته انــد.  پــس 
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