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معاونت  مسئولیت  حوزه های  از  یکی 
به  موسوم  امر  بر  نظارت  و  توزیع  دانشجویی، 
تاکنون چه  این حوزه  دانشجویی« است؛  »کار 
پیگیری  اجتماعی  علوم  دانشکده ی  در  طور 

 شده است؟   
همان طور که خودتان هم فرمودید کار دانشجویی 
جزو وظایف معاونت دانشجویی محسوب می شود و تا 
اآلن اولویِت عمده ی کارهای دانشجویی با معلوالن، 
روشن دالن و کسانی بوده است که بخاطر مشکالت 
به  دانشجویان  سایر  هم چون  نمی توانستند  جسمی 
تحصیلی  و  پژوهشی  آموزشی،  عادی  فعالیت های 
اولویت  اآلن  تا  خاطر  همین  به  بدهند.  ادامه  خود 
این  برای  بتوانند  دستیارانی  که  بوده  این  بر  اصلی 
فایل  این ها  بعد  و  بخوانند  را  کتاب ها  روشن دالن 
صوتی اش را بتوانندگوش بدهند، و یا در هر مشکل 
گروه های  این  از  کدام  هر  است  ممکن  که  دیگری 

معلول یا روشن دل داشته باشند،کمک کنند.
 

 یعنی تنها عنوانی که کار دانشجویی به آن 
آسیب  دارای  دانشجویاِن  برای  شده  پرداخته 
بینایی و حرکتی بوده است؟ حوزه های دیگری 

در دانشکده نداشتیم؟
ما  است.  بوده  این  اولویت مان  ولی  داشتیم  چرا، 
موارد  کتابخانه  یا  رهبری  نهاد  مثل  دربخش هایی 
محدودتری داشته ایم. که مثاًل خود کتابخانه یا نهاد 
خودشان  دانشجویانی  حتی  یا  می کرده،  نیاز  اعالم 
مراجعه می کردند. ولی تا دانشجویاِن دارای مشکالت 

  

جسمی باشند، قطعاً اولویت با آن هاست.

شرایط  اآلن  است؟  طور  چه  حال  شرایط   
برای اشتغال دانشجویان در فضای دانشکده به 

چه صورت است؟
اآلن هم همینطور است. اتفاقاً من پرسیدم و گفتند 
که همین امسال هم روی برد اعالم شده بود و حتی 
بعضی  ظاهراً  و  بودند  کرده  مراجعه  هم  دانشجویان 
انجام  را هم چندروزی  از کار  دانشجویان بخشی  از 
داده بودند و بعد، به دلیل سختِی کاری که ممکن 
است کار با معلوالن و روشن دالن داشته باشد، اعالِم 
مجبور  ما  که  شد  نحوی  به  شرایط  کردند.  انصراف 
دانشکده های  دانشجویی  معاونت های  به  شدیم 
کنیم.  دانشجویی  کار  برای  نیاز  اعالم   دیگر 
یک مشکلی که کار دانشجویی دارد این است که به 
دلیل سختِی کار از یک سو و از سوی دیگر به دلیل 
محدودیت های مالی ای که برای پرداخت های مصوب 
هزینه  آن  با  این سختی  شاید  دارد،  وجود  دانشگاه 
ابتدا  به همین دلیل بچه ها  باشد.  نداشته  هم خوانی 
که می آیند ممکن است حتی تا زمانی همراهی هم 

بکنند ولی بعد اعالم انصراف می کنند. 

دانشجو  چند  ترم  هر  در  متوسط  طور  به 
مشغول به کار دانشجویی می شوند؟

نیم سال تحصیلی(  به طور میانگین، ساالنه ) دو 
فعالیت  به  مشغول  که  هستند  نفر  دوازده  ده، 
می شوند. البته هر سال که دانشجویان وارد دانشکده 

												سختی	کار	دانشجویی	
	با	حق	الزحمه	ها	هم	خوانی	ندارد

ایام تعطیالت )همچون اسکان نوروزی مسافرین(  در 
که در برخی از دانشگاه های سطح کشور وجود دارد، 
در دانشگاه تهران منتفی ست و این موضوع خود عدم 
اختصاص این فضا در این برهه ی زمانی به دانشجویان 

 را بیشتر زیر سوال می برد.   
هم اکنون  خوابگاهی  دانشجویان  اینکه  کوتاه سخن 
خود  اسکان  خصوص  در  عدیده ای  مشکالت  با  نیز 
مواجه اند )از ناکارآمدی سیستم رزرو تا نرخ اجاره بهای 
و    )... و  سنواتی  شبانه،  دانشجویان  اسکان  فزاینده، 
مساله ی بسته شدن خوابگاه ها در ایام نوروز و تعطیالت 
تابستان نیز بر تمام مشکالت پیشین افزوده شده و بر 
چالش ها و نگرانی های ایشان می افزاید. نظارت مجدد 
بازه های زمانی گفته شده و  قوانین منع اسکان در  بر 
دانشجویان  از  بسیاری  مطالبه ی  آن ها  در  تجدیدنظر 
ساکن خوابگاه ها است و انتظار می رود رسیدگی به این 
مطالبه هر چه زودتر در دستور کار مسئولین دانشگاه 

قرار گیرد. 

متفاوت دانشکده ها و به درازا کشیدن فصل امتحانات، 
برای  _بخصوص  درسی  پروژ های  تحویل  بحث 
اواخر  یا  اواسط  در  زیبا_  هنرهای  و  فنی  دانشجویان 
که  دانشجویان  از  تعدادی  کاری  پروژ ه های  تابستان، 
بسیاری از آنها زیرمجموعه ی پروژ ه های دانشگاهی قرار 
می گیرد و بسیاری موارد دیگر دانشجویان را ملزم به 
حضور در تهران در طول فصل تابستان می سازد. امتناع 
دانشگاه از واگذاری خوابگاه، این دسته از دانشجویان 
انجام  بازگشت به شهرستان های خود و  به  را مجبور 
رفت و آمدهای مکرر برای تحویل پروژه ها و رتق و فتق 

 سایر امورشان در پایتخت می سازد.  
به مشکالت مذکور  توجه  با  نیز  در خوابگاه چمران   
زمان  تمدید مدت  بر  مبنی  دانشجویان  و درخواست 
از  تن  چند  جانب  از  مکرری  پیگیری های  اسکان، 
دانشجویان انجام شد که در نهایت مدت زمان تخلیه ی 
خوابگاه را تنها تا هفته ی دوم تیرماه به تعویق انداخت. 
دیگر  مصارف  برای  خوابگاه  از  استفاده  دیگرسو  از 

چشم  به  خوابگاه ها  سکنه ی  به  تنها  نه  هژمونیک 
چارچوب  از  را  پا  بلکه  می نگرد،  خویش  مستأجران 
روابط ضابطه مند مستأجر-صاحب خانه نیز فراتر نهاده 
و از مستأجران خود می خواهد تا در زمان تعیین شده 
مساکن خود را ترک کنند و در تاریخ معین دیگری 
بدان مکان بازگردند. بواقع دانشگاه این حق را برای 
که  زمان  هر  در  را  دانشجویان  که  است  قائل  خود 
بخواهد وادار به خروج از خوابگاه کند، غافل از اینکه 
چنین نظامی کژکارکردهای پرشماری را داراست )که 

پیشتر ذکر آن رفت(. 
این  از  وضعیت  کارشناسی  دانشجویان  درخصوص 
نیز  تابستان  در  ایشان  که  چرا  می شود  بغرنج تر  هم 
امکان استفاده از خوابگاه را ندارند و این حق تا شروع 
از  شهریورماه  اواسط  در  خوابگاه ها  مجدد  بازگشایی 
ایشان سلب می شود. مشکلی که نگارنده در خوابگاه 
آن  با  ملموس  گونه ای  به  جاری  سال  در  و  چمران 
روبرو شد. مساله اینجاست که نوع زمانبندی امتحانی 

ادامه در صفحه ی آخر

نیمه ی  در  معهود  رسم  مطابق  نیز  امسال 
خوابگاه ها  تمامی  دانشجویان ساکن  به  اسفندماه، 
ابالغ شد که موظف به ترک خوابگاه در تاریخ 27م 
آینده  سال  فرودین ماه  13م  تا  و  هستند  ماه  این 
امکان بازگشت به خوابگاه –تحت هیچ شرایطی- 
برای ایشان وجود ندارد. بدین ترتیب و در راستای 
دانشجویان  تعیین شده،  ضرب العجل  به  دادن  تن 
می بایست تمامی آنچه که در این دو هفته و اندی 
بدان نیاز دارند __من جمله کتب و جزوات حجیم و 
سنگین، پروژه های نیمه تمام و بسیاری از تکالیف و 
پروژه های درسی ای که قادر به جابجایی آن نیستند 
یا انتقال آنها به دشواری صورت می گیرد را با خود 
به شهرستان مقصد، فارغ از دوری و نزدیکی آن به 

 پایتخت، حمل کنند.   
معضل  به  مسامحت آمیز  نگاهی  با  اگر  حتی   
مطرح شده بنگریم باز به معضل جدید و جدی تری 
توجه  با  تعطیالت  پایان  از  پس  می خوریم؛  بر 
نیز  و  کالس ها  قریب الوقوع  شدن  تشکیل  به 
آموزش  مسئولین  و  اساتید  جانب  به  حق  موضع 
دشواری  و  راه  دوری  با  رابطه  در  دانشکده ها 
بازگشت بهنگام، دانشجویان شهرستانی می بایست 
به تعجیل به تهران بازگردند. موضوعی که عماًل به 
استرس زا  شدت  به  و  شبه بحرانی  موقعیتی  خلق 
برای دانشجویان منجر شده است. دشواری تهیه ی 
بلیط، دست نیافتن بدان در موعد مقرر، بحبوحه ی 
شلوغی و ترافیک جاده ها و مسیرهای عبوری، همه 
هستند  محتمل الوقوع  به شدت  مشکالتی  همه  و 
که دانشجو در رخ دادن آنها به هیچ وجه دخیل 

نیست. 
اگر تعریف ماهوی خوابگاه را خانه  ی دانشجویان 
نه  و  پایتخت  در  تحصیل  به  مشغول  شهرستانی 
صرفاً محل اسکان موقت ایشان بدانیم در درجه ی 
اتکا  با  دانشگاه  می خوریم:  بر  پرسش  این  به  اول 
به کدام منطق و مکانیزم دانشجویان خوابگاهی را 
ملزم به ترک اجباری خوابگاه و درواقع خانه شان 
اقتدار  دارای  نهادی  مثابه ی   به  دانشگاه  می کند؟ 

ادامه در صفحه ی دوم

گفتگو	با	معاونت	دانشجویی	دانشکده	ی	علوم	اجتماعی

خوابگاه

کرد. من تا جایی که بتوانم  به صورت جزئی و رفاقتی 
اما  بکنم.  هم  رایزنی  و  انجام  دهم  کارهایی  حاضرم 
تمرین  و  ممارست  با  امور  این  که  می گویم  هم  باز 
ایجاد می شود و اصاًل نباید تالش های جزئی را نادیده 
گرفت. من برای همایش هشت دهه علوم اجتماعی 
وقت  دانشجویِی  علمی-  انجمن  چهار  نمایندگان  از 
در کمیته ی همایش دعوت کردم و آن ها به فراخور 
دانشکده  تاریخچه ی  کتابچه ی  تهیه ی  برای  رشته ، 
به  را  بخشی  همایش،  در  حتی  و  کردند  همکاری 
ارائه  ی مقاالت دانشجویان اختصاص دادیم که هم در 
سایت و هم در انجمن ها فراخوان آن منتشر شد. اگر 
اما  برداشت  راه  از سر  را  موانع  نمی شود همه ی  چه 
را زد و خود دانشجوها  استارت کار  می شود حداقل 
بشود  کمکی  هر  شخصه  به  کرده اند.  کمک  بسیار 

 انجام می دهم.    
خود نشریه ی ویرگول در جشنواره ی نشریاِت امسال 
موفقیت  توانست  رمضانی  مرحوم  تالش های  قِبل  از 
پرانگیزه  بسیار  که  بود  کسی  ایشان  و  کند  کسب 
نادیده  دانشکده  در  را  چیز  هیچ  و  بود  ایده پرداز  و 
را  این  و  گذشت  نمی شود  این ها  از  نمی گرفت. 
ما جزو  دانشکده ی  نشریاِت  دیدید که در جشنواره، 
رتبه های برتر دانشگاه شد. این ها بخاطر این است که 
دانشجویاِن  با  مقایسه  در  ما  دانشکده ی  دانشجویاِن 
دیگر هم ذهن پویاتر، فعال تر و توانمندتری دارند و 
هم با مسائل اطراف درگیرند. این زمینه ای است که 
باید در ابعاِد خرد جدی گرفته شود تا به ابعاد کالن تر 

 برسد.    
 واقعاً من اگر بتوانم کمکی انجام دهم قطعاً انجام خواهم 

 داد. پیشنهاد بدهید، من استقبال خواهم کرد. 
 به عنوان نمونه من مستمراً با مسئول جهاد دانشگاهِی 
دانشکده، آقای میرزایی، در تماس هستم و از ایشان 
استفاده کند،  افراد مستعد دانشکده  از  تا  می خواهم 
چنانچه یک تیم متشکل از دانشجویان در جهاد گرد 
این  باشند.  فعالیت  مشغول  آن جا  در  تا  آمدند  هم 
قدم های کوچک است که تبدیل به قدم های بزرگ تر 

خواهد شد.

است  دانشجویی  معاونت  وظایف  حوزه ی  در 
اشاره ای هم نشده است.

من حتماً پیگیری می کنم و به دوستان می گویم تا 
این نقص اصالح شود و امکان تکمیل فرم درخواست 
هم فراهم شود؛ همچنین اعالم نیاز به کار دانشجویی 

از سوی معاونت دانشجویی هم ذکر بشود.

 آقای دکتر اعتمادی فرد! تا به اینجای بحث 
حوزه ی  در  که  رسمی  دانشجویی   کار  از  شما 
کردید،  صحبت  است  شده  تعریف  شما  قانونی 
سؤال این است که شما به عنوان استاد و معاون 
دانشجویی، برای گسترش کار دانشجویی فراتر 
از حوزه ی قانونی خود و ابالغیه های موجود چه 

کرده اید؟
تشکل ها، انجمن ها، کانون ها و حتی جهاد دانشگاهی 
همیشه با معاونت فرهنگی همکاری داشته اند و من 
تالشم بر این بوده است تا بچه ها متناسب با مهارت 
کنند  پیدا  سوق  مربوطه  تشکل  به  خود  عالقه ی  و 
این دیده شدن گاهی  و فعالیت شان دیده شود. حاال 
عنوان  به  می کنند.  پیدا  فراتری  و  جدی  تر  شکلی 
مثال برخی از بچه ها به دنبال آن بوده اند که تا قبل 
من  و  کنند  اجرا  برنامه  هم  تئاتر  کانون  تأسیس  از 
سعی  کانون،  تأسیس  از  پیش  تا  حتی  که  گفته ام 
می کنم با ارجاع به یک انجمن یا تشکل دیگر این امر 
هم  علمی-پژوهشی  بخش  در  حتی  انجام شود. 
چند  علمی  انجمن  دانشجویان  سوی  از  پارسال، 
مورد کتاب  با موضوعات ویژه چاپ شدکه اصاًل نباید 
دست کم گرفته شود. از این گونه کارها نباید گذشت 
و ارزش آن را پایین دانست چرا که همین فعالیت ها 
که  امور  با  عادی  مواجهه ی  از یک  تا  باعث می شود 
آن  به  بقیه  که  ببینید  را  چیزی  شما  دارند،  همه 
توجه دغدغه مندی نکرده اند. من استقبال می کنم که 
دانشجویان در باب مسائِل روِز منطقه و کشور با کمک 
اساتید شروع به فعالیت کنند و در زمینه ی انتشار آن 

 می توان رایزنی کرد.    
فکر  هم  آرمانی تر  نقاط  به  باید  که  می پذیرم  کاماًل 

حوزه ی  در  موجود  رکود  از  بخشی   شما 
دانشجویان  خود  متوجه  را  دانشجویی  کار 
حاضر  پایین  دستمزد  دلیل  به   دانستیدکه 
بی رغبتی  شما  نظر  به  نیستند.  همکاری  به 
نیروی  از  استفاده  به  دانشگاه  زیرمجموعه های 
دانشجویان در این رکود تأثیری نداشته است؟

دانشکده  در  دانشجویی  کار  که  ندارم  قبول  من 
معاونت  بخش  در  دانشجویی  کار  چون  است،  راکد 
دانشجویی و همینطور در قالب دستیاران اساتید در 
حال انجام است. اما به قول شما باید تنوع بیشتری 
عمل  بایدگسترده تر  هم  فراخوان  برای  و  کند  پیدا 
مسئله ی  به  مرتبط  هم  بی رغبتی  این  همه ی  کرد. 
سختی  دلیل  به  آن  از  مهمی  بخش  و  نیست  مالی 
بخشی  و  پذیرفت  را  هزینه ها  باید  است.  کار 
هزینه های  و  ارتباطی  مسائل  به  مربوط  آنها  از 

 زمانی هستند.   
کار  برای  ماهیانه  کار  ساعت   60 قانون،  در  مثاًل   
دانشجویی تعریف شده است اما دستیار بیش از این 
سقف زمانی وقت می گذارد. به نظر من سختی ماجرا 
خیلی مهم تر از بحث مالی است. کسانی بوده اند که 
بدون چشم داشت مالی آمده اند اما کار را رها کرده اند 

و به دلیلی سختی ها انصراف داده اند.

 در سایت دانشگاه هایی مثل شهید بهشتی، 
مثل  هایی  دانشکده  وحتی  صنعت  و  علم 
نام  به  اقتصاد دانشگاه تهران بخشی  دانشکده 
کار دانشجویی وجود دارد که به دانشجویان در 
مورد کار در بخش های مختلفی مانند کتابخانه، 
سایت، واحد ورزش و غیره اطالع رسانی شده 
طور  به  دارد.  وجود  هم  مربوطه  فرم  بعضًا  و 
قطع این دانشگاه ها به اندازه ی تمام متقاضیان 
حال   هر  به  اما  داشت  نخواهند  شغلی  فرصت 
تهیه  دانشجویی  کار  متقاضیان  از  لیستی 
کار شوند.  به  نیاز دعوت  تا در صورت  می شود 
بخشی  چنین  تنها  نه  ما  دانشکده ی  سایت  در 
که  دانشجویی  کار  به  حتی  بلکه  ندارد  وجود 
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هیئت رئیسه  با  دانشجویان  جلسات  در  چندین بار  که  بحثي  فراخور  به  شماره،  این  ویرگول  در 
دانشجویی«  »کار  سراغ  به  مي شد،  طرح  صنفي  شوراي  عمومي  نشست هاي  در  همین طور  و 
ذکر  است.  همراه  فراواني  ابهامات  با  دانشجو  اذهان  در  معموالً  که  عنواني  رفتیم.  دانشکده  در 
عنوان  برای  می توان  ببخشد؛  سامان  را  موضوع  این  گسترده ی  ابعاد  می تواند  مهم  نکته ی  یک 
رساني،  اطالع  که  است  فعالیتي  به  مربوط  آن  بخش  یک  برشمرد.   را  حوزه  دو  دانشجویي  کار 
است  مؤسسه  هر  دانشجویي  معاونت  برعهده ی  آن  حق  الزحمه ی  پرداخت  و  نظارت  توزیع، 
دستیاري  قالب  در  دانشجویان  فعالیت  هرگونه  که  است  گسترده  ای  حوز ه ی  دیگر،  بخش  و 

 اساتید، همکاري در طرح هاي آموزشي و پژوهشي و امثالهم را شامل مي شود.  
به عملکرد  بود که نسبت  ابهاماتي  و  اول و طرح سؤاالت  به بخش  پرداختن  این مصاحبه،  از   هدف 
نیز  به بخش دوم  اما در خالل بحث،  با »کار دانشجویي« وجود داشت؛  معاونت دانشجویي در رابطه 
رسیدیم و دامنه ی صحبت وسیع تر شد. آنچه در ادامه مي خوانید ،حاصل گفتگویی حدوداً یک ساعته 

با دکتر سیدمهدي اعتمادي فرد، معاون دانشجویي- فرهنگي دانشکده ي علوم اجتماعي است.  

	 									دانشجویان،مستأجران	
مستأصل	خوابگاه	ها

من	باب	لزوم	بازنگری	در	ساز	وکار	منع	اسکان			
دانشجویان	در	ایام	نوروز	و	تابستان

سیده سارا حسینی



  

می شوند، بسته به اینکه این دانشجویان چه شرایطی 
که  همان طور  می کند.  تغییر  اوضاع  باشند،  داشته 
این  شخصاً  من  خود  اولویت  شد،  گفته  هم  پیش تر 
حتماً  است  مشکل جسمی  دچار  کسی  اگر  که  بوده 
در اولویت قرار بگیرد. از این جهت که این دانشجویان 
تکالیف  انجام  هنگام  تا  دانشکده  در  ورودشان  بدو  از 
هستند.  زیادی  مشکالت  دچار  پژوهش ها  و  کالسی 
سایر  و  این ها  که  طوری هست  هم  ما  ارزشیابی های 
ما  دلیل  همین  به  می سنجیم.  هم  با  را  دانشجویان 
باید زمینه را فراهم کنیم تا این دانشجویان به نحوی 

بتوانند نقصشان را جبران کنند. 

که  است  بوده  پیش بینی ای  چنین  آیا   
کار  به  مربوط  ما در سایر بخش های  باعث شده 
خاطر  به  یعنی  ببینیم؟  رکود  هم  دانشجویی 
بخش  در  دانشجویان  همکارِی  از  که  بازخوردی 
بینایی  آسیب  دارای  دانشجویاِن  به  مربوط 
انتشارات،کتابخانه،  بخش  در  که  هست  گرفتید 
داده  فراخوانی  هم  غیره  و  تغذیه  سایت، 

نمی شود؟
در بخش هایی مثل سایت و کتابخانه و تشکل هایی 
مثل نهاد رهبری و غیره، این ها باید درخواست بدهند، 
نیازمند  دالئل  این  به  ما  که  کنند  اعالم  ما  به  یعنی 
به کار دانشجویی هستیم؛ بعد ما بر اساس نیازمندی 
آن ها، اگر فراخوانی اعالم کردیم و بر اساس آن کسی 
مراجعه کرد به دوستان اعالم می کنیم. نهایتاً معرفِی 

ما هم باید منوط به تأیید نهایی آن ها باشد. 

نظر شما چرا  به  اما  است  روند درست  این   
از  مثاًل  دانشجویی  کار  برای  درخواستی  هیچ 
سمت کتابخانه داده نمی شود؟ آیا علت این است 
که هیچ نیازی به کار دانشجویی در این بخش ها 

دیده نشده است؟
به  چرا  اینکه  کرد،  سوال  واحدها  این  خود  از  باید 
واقعاً  را  نشده  ارائه  دانشجویی  کار  درخواست  من 

نمی دانم. 
 

در  شدت  به  فرهنگ  این  شما  نظر   به 
دانشکده ی ما کم رنگ نشده است؟

ببینید کار دانشجویی یک عنوان عامی است که از 
غیررسمِی  فعالیت های  مثاًل کل  است.  فراتر  ما  بحث 
دانشجویی را می تواند شامل شود. اگر از من بپرسید، 
فارغ از بحث معاونت دانشجویی، به شما عرض می کنم 
که فعالیت های دانشجویی مثل دستیاری در حوزه های 
ازکارهای  عمده  بخش  یک  باید  اساتید،  با  پژوهشی 
دانشجویی حساب شود و این بدنه باید تقویت شود. 
فعالیت  دانشجوها  با  بعضاً  هم  دانشکده  اساتید  خود 
برای  هم  دوسویه،  منافع  واقعاً  امر  این  و  می کنند 
یک  در  دانشجو  دارد.  دانشجو،  برای  هم  و  استاد 
فضای رسمی تری قرار می گیرد تا از قابلیت های استاد 
به  را  خودش  توانمندی های  بتواند  و  کند  استفاده 
و  ظرفیت ها  از  می تواند  هم  استاد  و  برساند.  فعلیت 

توانایی های دانشجویش استفاده بکند. اما بحث ما اآلن 
معاونت  طریق  از  برایش  که  است  دانشجویی ای  کار 
دانشجویی پول پرداخت می شود، از این جهت است که 
نباید فقط به معاونت  می گویم کارهای دانشجویی را 
فراتر هست. دانشجویی  کار  کرد،  محدود   دانشجویی 

کار  اداری  قلمرو  به  را  بحث  امر  بدو  در  اگر  اما   
و  هست  مسأله  این  بله،  کنیم،  محدود  دانشجویی 
دلیلش را هم نمی دانم، در دوره ی مسئولیت من عمدتاً 
درخواست های قبلی تمدید شده و کمتر درخواستی 

از سوی بخش ها جهت اعالم نیاز ارسال شده است. 

بهره گیری  که  است  این  دیدگاه  یک   
مختلف  بخش های  در  دانشجو  توانمندی  از 
هم  و  دانشجو  هم  یعنی  طرفین،  برای 
قضیه  این  ولی  ندارد.  مادی  نفع  دانشکده، 
ارزشمندی  فرصت  که  کرد  انکار  نمی توان  را 
و  است  دانشجو  برای  تجربه  کسب  جهت 
و  اداره  در  دانشجو  می شود  باعث  هم چنین 

 پیشبرد امور دانشکده مشارکت کند. 
کنونی  فضای  از  که  برداشتی  به  توجه  با  شما   
دانشکده دارید و دیدگاهی که از هیئت رئیسه 
را  دانشکده  هیئت رئیسه ی  دید  دارید،  سراغ 
نسبت به این افزایِش مشارکت دانشجو در سطح 

دانشکده چه طور می بینید؟
اینکه  از  فارغ  دارد.  ضرورت  آن  از  بخشی  قطعاً 
بخشی  کنیم،  فکر  مزایایش  و  محسنات  به  بخواهیم 
که  است  همین  برای  است.  انسانی  و  ضروری  آن  از 
مشکل  شدن  برطرف  من  اصلی  اولویت  می گویم 
دانشجویانی است که محدودیت جسمی دارند؛ این را 
نمی توان نادیده گرفت یا به بحث امکانات و سالئق و 
غیره ارجاع بدیم. این ضرورت است و با هر سلیقه ای 
باید برآورده شود. اما بخش های دیگری هست که به 
تعریف  باید  دانشکده  بخشِی  نیازمندی های  حسب 
یا  کتابخانه  مثل  بخشی  هر  در  اینکه  به  بسته  شود. 
سایت چه وضعیتی و یا در هر ترم چه نیازمندی هایی 
آن  مسئوِل  خود  باید  را  این  باشد،  داشته  وجود 

 بخش تعریف کند.   
 قطعاً من می دانم که هیئت رئیسه مشکلی با اصل کار 
دانشجویی ندارد و حتی بخشی از آن برایش ضرورت 
را  خودم  چیست،  اشخاص  نظر  اینکه  از  فارغ  دارد. 
شخصاً موظف می دانم که سازمانی پیگیری کنم. حاال 
اگر موردی هم باشد که بخشی به من اعالم نیاز کند، 
قطعاً پیگیری می کنم تا یک کار دانشجویی متناسب 
تعریف  بخش  همان  نهایی  تأیید  با  بخش  آن  نیاز  با 

شود.

 سؤال بعدی در مورد نرخ حق الزحمه هاست. 
همانطورکه می دانید در سال ۹2 به ازای هر ساعت 
کاردانشجویی، برای دانشجویان کارشناسی 700 
تا ۹00 تومان، برای دانشجویان کارشناسی ارشد 
تا   2000 دکترا  دانشجویان  برای  و   ۱500 تا   ۱200
۳000 تومان تعریف شده است. آیا در سال ۹۳ و 

سال جاری شاهد افزایش نرخ بوده ایم؟ 
برای  تومان   1600 حدود   ۹3 -۹۴ سال  در 

کارشناسی، تقریباً 3000 تومان برای ارشد و 3500 تا 
۴000 برای دکترا بوده است. 

 دانشجوهایی که کار دانشجویی می پذیرند 
مسائل  خاطر  به  صرفًا  داشته اند؟  ویژگی ای  چه 

مالی بوده یا رغبت به همکاری در این امور؟
اگر بخواهیم بگوییم مشکالت مالی، به لحاظ مالی 
معموالً  هم،  تحصیلی  لحاظ  به  ندارد.  آنچنانی  عواید 
 2 تبصره ی  در  هستند.  توانمند  می آیند  که  افرادی 
ماده ی 1 شرایط کار دانشجویی مصوب ۹۴-۹3 آمده 
دانشجویانی که در نیم سال های پس از اشتغال به کار 
دانشجویی  کار  ادامه ی  از  شوند،  مشروط  دانشجویی 
بخواهد  و  بیاید  دانشجویی  اگر  یعنی  می گردند.  منع 
اصل  نتواند  اما  انگیزه ای-  هر  به  بگذارد-  هم  وقت 
وظیفه ی آموزشی خودش را انجام دهد، نمی تواند این 
کار را ادامه دهد. این نشان می دهد که این دانشجویان 
که  افرادی  معموالً  باشند.  داشته  را  باید حداقل هایی 
مالی  انگیزه ی  به  است  اینکه ممکن  باوجود  می آیند، 
انسانی  عالئقی  که  هستند  افرادی  باشند،  آمده  هم 
دارند  دوست  واقعاً  که  را  افرادی  دیده ام  من  دارند. 
و یک  بکنند  دارندکمکی  دانشجویانی که مشکلی  به 
سنگی بردارند. یعنی من قضیه را فقط مالی نمی بینم. 
کار هزینه ی  این  دیگر هم  مورد بخش های  در  حتی 
زمانی دارد و انرژی باید صرف شود، لذا بنظر می آید 
فقط بحث مالی نباشد؛ یعنی باید به آن محیط و آن 

مجموعه هم یک تعلقی داشته باشد. 

کار  به  مشغول  دانشجویان  از  که   آماری 
صورت  چه  به  داریم  حاضر  حال  در  دانشجویی 

است؟
داریم،  کار  به  مشغول  دانشجوی  مقطع  سه  هر  از 
است  این  جالب  و  آقایان،  هم  و  هستند  خانم ها  هم 
که خانم ها بیشتر هستند. حدوداً می توانم بگویم که از 
مقطع کارشناسی 7 نفر، از مقطع کارشناسی ارشد ۴ 

نفر و از مقطع دکترا 1 نفر هستند. 

دانشکده،  دانشجویان  کل  از   بنابراین 
دانشجویی  کار  به  مشغول  نفر   ۱2 حدود  تنها 

هستند...    
بله، در حال حاضر چنین است. اما هر ترم متفاوت 
است. بسته به دانشجویانی که هرسال وارد می شوند، 
بخش  هر  که  درخواست هایی  و  دارند  که  مشکالتی 

می دهد وضعیت متفاوت می شود. 

دانشجویی  کار  عنوان  با  که  بودجه ای   آیا 
قرار  دانشجویی  معاونت  بودجه ی  ردیف  در 
می گیرد هرسال واریز می شود؟یا اینکه بر اساس 
هستند  کار  به  مشغول  که  دانشجویانی  تعداد 
واریز  آن  از  پس  و  می شود  داده  درخواست 

صورت می گیرد؟  
اآلن معاونت دانشجویی دانشکده هیچ ردیف بودجه  
از  مجتمعاً  متمرکز  صورت  به  فقط  ندارد.  مستقلی 
طریق  دانشگاه  به حساب دانشکده واریز می شود و 
را  این ها  از حساب داخلی دانشکده  ما می توانیم  بعد 

گزارش  شده  این ها  همه ی  یعنی  کنیم.  پرداخت 
مالی  اداری-  معاونت  امضای  به  می شود،  تأیید  و 

می رسد و بعد پرداخت می شود. 

 یعنی تا اآلن بودجه ای به عنوان بودجه ی 
کار دانشجویی واریز نمی شده؟

فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت  مورد  در  اآلن  ما 
هیچ درآمد مستقلی نداریم که از آن بتوانیم خرج 
کنیم. از این جهت،  ما خودمان نمی توانیم بخش 
ردیف  کنیم، چون  تأمین  را  دانشجویی  کار  مالِی 
بودجه ای نداریم. به همین دلیل این ها را گزارش 
به  مالی  اداری-  معاونت  تأییِد  از  پس  و  می کنیم 
حسابدار ارائه شده و حسابدار از درآمد اختصاصی 

دانشکده آن ها را پرداخت می کند. 

برای  بودجه ای  مستقاًل  فرمودید  که   این 
معاونت دانشجویی واریز نمی شود، برای سایر 
صورت  همین  به  هم  دانشکده  معاونت های 
روال  یا  است  اینطور  حاضر  حال  در  است؟ 

همیشه بر این بوده؟
سابق را نمی دانم ولی از موقعی که من مسئولیت 
داشتم بحث حساب مالی در دانشکده متمرکز بوده 
است.  همین طور  هم  آموزش  در  مثاًل  اآلن  است. 
می آیند  که  مدعوی  اساتید  هم  آموزش  در  یعنی 
پرداخت  مالی  اداری  معاونت  طریق  از  داورها،  یا 
داشته  سند  همه  که  است  دلیل  به  این  می شود. 
باشد و مشخص باشد این حساب ها بر چه اساسی 

هزینه شده است. 

نامه ی  آیین   ۴ ماده ی   ۳ تبصره ی   در 
در  دانشگاه ها  دانشجویی  تسهیالت  ارائه ی 
قبال انجام خدمات، آمده که اگر ۱0 درصد کل 
دانشجویان دانشکده  برای انجام خدمات به 
کار گرفته شوند، تا نیمی از مبلغ کمک هزینه 
امور دانشجویان پرداخت و بدین  را سازمان 
ترتیب حمایت مالی می کند. بنابراین حدی از 

حمایت مالی هم تعریف شده است... 
اینطور نیست که  ما حداکثر زمان داریم؛ یعنی 
ماده ی  طبق  باشد.  سقف  بدون  دانشجویی  کار 
اساس  بر  دانشجو  هر  اشتغال  مدت  حداکثر   5
شرایطی که گفتم 60 ساعت در یک ماه است، و در 
ماده ی 6 به عنوان نحوه ی پرداخت حق الزحمه ی 
از  حق الزحمه   که  است  شده  قید  دانشجویی  کار 
قابل  دانشکده  یا  پردیس  اختصاصی  درآمد  محل 
این  با  دانشگاه  عماًل  یعنی  می باشد.  پرداخت 
دوش  به  خودش  دوش  از  را  مالی  بار  نامه  آیین 
پردیس ها  و  دانشکده ها  اختصاصی  درآمدهای 

منتقل کرده است. 

هر  که  اشتیاقی  میزان  در  مسأله  این   و 
کار  بحث  رونق  برای  دانشجویی  معاونت 
داشت  خواهد  دانشکده اش  در  دانشجویی 

تأثیر می گذارد...
داشته  مالی  بار  چه  که  این ها  همه ی  از  فارغ 

فکر می کنم  باشد، من خودم  نداشته  و چه  باشد 
دانشجوهایی  مورد  در  خصوصاً  را  آن  از  بخشی 
نمی توان  عنوان  هیچ  به  مشکل هستند  دچار  که 
اینکه  از  فارغ  به نظر من حداقل ها  نادیده گرفت. 
چه میزانی هست و چه کسی پرداخت می کند و 
محل تأمینش کجاست باید همیشه پرداخت شود. 
این را من شرط ضرورِی سازمانِی خودم می دانم. 
کتابخانه،  مانند  بخشی؛  نیازهای  بله،  آن،  از  بعد 
باید  لحاظ سازمانی  به  دیگر هم  و جاهای  سایت 

مد نظر قرار گیرد. 

برای  برنامه ریزی  درمورد   دانشکده 
چشم اندازی  خودش  اختصاصی  درآمدهای 
که  درآمدی  با  مثال  عنوان  به  که  دارد؟ 
کار  بخش  به  درصد  چند  دارد   ۹۴ سال  در 
دانشجویی در سال بعد بیفزاید و ...؟ یا اینکه 
اکثراً در هنگام بروز مسائل به صورت مقطعی 

تصمیم گیری می شود؟
دانشکده  جاری  هزینه های  جزء  آن،  از  بخشی 
است. مثاًل یک سری هزینه های معاونت دانشجویی 
یا پژوهشی هست که همیشگی است. ولی ممکن 
و  بیاید  پیش  جشنی  برنامه ی  یک  مثاًل  است 
بتواند  کار  این  حداقل  که  بشود  تأمین  بودجه ای 
انجام شود. این چیزی نیست که لزوماً بتوان از یک 
فضای  در  اگر  یا  کرد.  پیش بینی  را  آن  قبل  سال 
دانشکده اختاللی ایجاد بشود مثاًل لوله  ای بترکد، 
به صورت موردی معاونت  یا فضایی تخریب شود 
سری  یک  ولی  بگیرد.  تصمیم  باید  مالی  اداری- 
همین  به  است.  همیشگی  دانشکده  هزینه های  از 
اداری- مالی می تواند درموردش  دلیل هم معاون 

تصمیم بگیرد و برنامه ریزی کند. 

در  ما  فرمودید  صحبت  اوایل  در   شما 
از  بینایی  آسیب  دارای  دانشجویان  مورد 
جهت  استقبالی  دانشکده  دانشجویان  طرف 
دانشکده های  به  و  نمی دیدیم  همکاری 
که  تجربه ای  طی  ولی  شدیم.  متوسل  دیگر 
اداری  بخش  از  فارغ  داشت،  صنفی  شورای 
به  فراخوانی  بروکراتیک،  رایج  روندهای  و 
را  جمعی  توانستیم  و  دادیم  دانشجویان 
و  داوطلبانه  مشتاقند  که  بیاوریم  هم  گرد 
کنند  صوتی  کتاب  حق الزحمه ای  هیچ  بدون 
اساس  بر  می شود.  دنبال  دارد  قضیه  این  و 
یا ضعف  نقص  از  بخشی  آیا شما  تجربه،  این 
نحوه ی  متوجه  را  دانشجویی  کار  در حوزه ی 
معاونت  پیگیری  نحوه ی  یا  رسانی  اطالع 

دانشجویی نمی دانید؟
بله، قطعاً. اگر اطالع رسانی گسترده تر و متنوع تر 
بدنه ی  توانایی های  و  ظرفیت  از  می شد  می بود، 
بشود  استفاده  وسیع تری  صورت  به  دانشجویی 
شورای  که  است  تالشی  می گویید،  شما  اینکه  و 
قابل  تالش  واقعاً  و  می دهد  انجام  دارد  صنفی 
را می پذیرم که همیشه  این  تحسینی هست. من 
با صورت های  و  بهتر  می تواند  اطالع رسانی ها  این 

متنوع تری باشد.

 و شاید با عزمی جدی تر.
اگر  خودم  من  ندارم.  قبول  را  غیرجدی  عزم   
دیگر  جاهای  به  نمی خواستم  را  مسأله  این  حل 
که  به کسانی  نمی کردم. چندین بار حتی  مراجعه 
دارند  را  کار  این  سابقه ی  یا  می توانند  می دانستم 

مراجعه کرده ام.

دانشجویان  دستیار  که  کسانی  برای   
و  کالس ها  هستند  بینایی  آسیب  دارای 
و  اولیه  اصول  آموزش  جهت  کارگاه هایی 

آشنایی با ضروریات گذاشته می شود؟
دارد.  دوره هایی  سری  یک  دانشگاه  خود  بله، 
زمینه  این  در  هم  دانشکده  مشاوره ی  بخش 
افراد  خود  معمول  طور  به  اما  می کند،  اقداماتی 
دانشجویان  این  با مشکالت  قبل  از  مراجعه کننده 
آشنا هستند و در اصل به همین دلیل می خواهند 
در این بخش کار کنند. البته پیش می آید که فرد 
سخت  خیلی  شرایط  می بیند  کار  به  آغاز  از  بعد 
است و به آسانِی چیزی که تصور می کرده نیست، 

در نتیجه از ادامه ی فعالیت منصرف می شود.

دانشجویان  با  عمومی  جلسات  در  ما   
دانشجویی  کار  که  داشتیم  بازخوردی  چنین 
به  و  نیست  مهم  برایشان  مادی  بعد  از  فقط 
آن  بودن  کارورزانه  و  تجربه  کسب  جنبه ی 
اگر  که  می کنیم  پیش بینی  دارند.  توجه  هم 
شرایط کار دانشجویی در بخش های کتابخانه، 
از  دانشجویان  باشد،  فراهم  غیره  و  سایت 
باره  این  در  شما  نظر  کنند،  استقبال  آن 

چیست؟ 
بله، این مورد را قبول دارم، اما فعالیت دانشجویان 
مورد  بخش  درخواست  به  منوط  حوزه ها  این  در 
دانشجویان  از  استفاده  برای  و...(  )کتابخانه  نظر 
چیزی  برای  بدهیم  فراخوان  نمی توانیم  ما  است. 

که اعالم نیاز نشده است.

معاونت  اما  است  قبول  قابل  شما  حرف 
دانشجویی نمی تواند در ترغیب سایر بخش ها 

به استفاده از نیروی دانشجویان مؤثر باشد؟
قطعاً. همین کاری که برای تهیه ی منابع صوتی 
قدم  من  نظر  به  است  گرفته  صورت  روشندالن 
خیری بود که شما برداشتید. درست است که فقط 
است  صوتی  کتاب های  روشندالن  نیاز  از  بخشی 
گونه  هر  از  هم  من  و  است  مهمی  بخش  این  اما 
کمک در این زمینه دریغ نمی کنم؛ اما یک سری 
از مسائل باید به صورت اداری پیگیری شود که من 
ان شاءاهلل  نمی کنم.  کوتاهی  آن ها هم  پیگیری  در 
را  دانشجویی  کار  تنوع  بتوانیم هم  به کمک شما 
افزایش دهیم و هم نحوه ی اطالع رسانی را بهبود 
ببخشیم و حتی اگر ممکن باشد، بخش مالی آن 

را هم تأمین کنیم.

ادامه از صفحه ی اول


