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درخواستی 

خودمانی
ریحانه امیرآبادی - در این یادداشت 
برای شماره ی ویرگول برآن شدیم  در 
مطالباتی  خودمان  از  کلمه ای  چند 
هم،  کنار  در  بتوانیم  تا  باشیم  داشته 
مسالمت  زیست  خود  دانشکده ی  در 

آمیزتری را تجربه کنیم. 
اعضای این دوره ی شورای صنفی اقدام 
به تهیه ی سطل زباله هایی )بیشتر به 
سیگار  زیاد  فیلترهای  وجود  بهانه ی 
در سطح زمین( برای حیاط دانشکده 
کردند. در حال حاضر در بیشتر نقاط 
دانشکده سطل هایی به منظور سهولت 
قرار  فیلترهای سیگار  ریختن  دور  در 

داده شده است.
هرچند شاهد کم شدن حجم فیلترهای 
سیگار در جای جای دانشکده بوده ایم 

اما همچنان این معضل وجود دارد.

***            
پاکیزگی  و  چهره  که  است  بدیهی 
از  زیادی  مدت  آن  در  که  محیطی 
همگی  برای  کنیم  می  سپری  را  روز 
بنابراین ضمن  است؛  اهمیت  حائز  ما 
بابت توجه به این درخواست،  سپاس 
از همه ی دوستان هم دانشگاهی خود 
انداختن  دور  برای  که  خواستاریم 
سطل های  از  خود  سیگارهای  فیلتر 
دانشکده  حیاط  در  موجود  زباله ی 
و  شده اند  تهیه  منظور  همین  به  که 
استفاده  نیست،  کم  هم  تعدادشان 
داشتن  به  خود،  اقدام  این  با  و  کنند 
فضایی  و  زیباتر  و  تمیزتر  محیطی 

عاری از آلودگی کمک کنند.

وداع با ایده گستر
پایان پشتیبانی 7 ساله شرکت ایده گستر از سامانه ی خوابگاهی و تغذیه دانشگاه 

تهران

ساله  هر  خوابگاه  رزرو   - سلیمی  سهیل 
با  همراه  تهران  دانشگاه  دانشجویان  برای 
مشکالت فراوان بوده است. با وجود گذشت 
سامانه ی  راه اندازی  از  سال  ده  به  نزدیک 
اتوماسیون خوابگاه ها، دانشجویان همچنان 
عدیده ای  مشکالت  با  ثبت نام  بازه ی  در 
این  موارد  اغلب  در  می شوند.  مواجه 
که  اتوماسیون  ناکارآمدی  از  نه  مشکالت 
و  خوابگاه ها  کل  اداره  ناصحیح  مدیریت  از 
می شود.  ناشی  سامانه  این  بر  تغذیه  اداره 
نام  به  شرکتی  پیش  ماه  چند  همین  تا 
پشتیبانی  و  طراحی  متولی  »ایده گستر« 
دانشگاه  تغذیه  و  خوابگاه  رزرو  سامانه های 
تهران بود. شرکتی که اگر منصفانه بخواهیم 
نظر  از  دست کم  نرم افزارش  کنیم  قضاوت 
دانشجویان  برای  را  فنی مشکالت چندانی 
نداشت. سامانه های رزرو خوابگاه  به همراه 
هردو   )dining( تغذیه  و   )emsdorm(
تولید  و  طراحی  ایده گستر  شرکت  توسط 
شده بود که هم دارای امکانات مناسب و هم 
دارای طراحی گرافیکی قابل قبول بود. هر 
چند در پاره ای موارد به دلیل سیاست های 
محدودیت  اعمال  جمله  از  دانشگاه  غلط 
باید  بازه ی زمانی رزرو غذا، دانشجویان  در 
هفته  یک  ساده،  فراموشی  یک  عقوبت  به 
اینکه  یا  و  می شدند  متحمل  را  گرسنگی 
دانشجویان سنواتی و ساکن حومه تهران در 
اداره  مسئولین  توسط  خوابگاه  رزرو  بازه ی 
سامانه  این  سیاه  لیست  در  خوابگاه ها  کل 
از آن ها  اینترنتی  امکان رزور  قرار گرفته و 
دانشجویان  از  طیف  این  می گشت.  سلب 
به  بایستی  الجرم  خوابگاه  رزرو  برای 
مراجعه  دانشگاه  کوی  به  حضوری  صورت 
امسال،  ماه  شهریور  در  حال  می کردند. 
دالیلی  به  سال   7 از  پس  تهران  دانشگاه 
لغو  شرکت  این  با  را  خود  قرارداد  نامعلوم 

کرده و اتوماسیون رزرو خوابگاه را به سامانه 
منتقل  »گلستان«  چندان خوش آوازه ی  نه 
پشتیبانی  و  است. مسئولیت طراحی  کرده 
به  جدیدی  شرکت  به  نیز  تغذیه  سامانه 
شده  سپرده  برتر  اندیشه  داده کاوان  نام  
است. گفته می شود دلیل این تصمیم، عدم 
اطالعات  داده  پایگاه  به  دسترسی  توانایی 
و  گلستان(  دانشجویان)سامانه  آموزشی 
عدم انعطاف پذیری الزم برای گزارشات در 
بوده است. هم چنین شرکت  قبلی  سامانه ی 
ایده پرداز پشتیبانی مناسبی از دستگاه های 
و  نداشته  تغذیه   )POS( فروش  پایانه ی 
دستگاه ها  این  اغلب  اخیر  سال های  در 
یا  و  معیوب  شهر  سطح  خوابگاه های  در 
غیرفعال شده بودند. اواسط سال 93  واحد 
از  تهران  دانشگاه  دانشجویی  امور  تغذیه 
 USSD امکان شارژ موجودی توسط سامانه
خبر داد که با استقبال بخش قابل توجهی 
از دانشجویان محروم از اینترنت مواجه شد. 
شرکت ایده گستر این درگاه ها را خود تهیه 
کرده و در سامانه قرار داده بود اما چندی 
این ها  تمامی  افتاد.  کار  از  سامانه  این  بعد 
دالیلی کافی بود تا دانشگاه تهران در یک 
اقدام ناگهانی تصمیم به لغو قرارداد خود با 
این شرکت و در اقدامی عجیب تر انتقال آن 

به سامانه قدیمی گلستان بگیرد.
 15 نزدیک  اکنون  دولتی  های  دانشگاه 
گلستان  جامع  سامانه  از  که  است  سال 
بر  مبتنی  سامانه  این  اما  می کنند  استفاده 
سیستم قدیمی oracle طراحی شده است 
از  نیست.  مطابق  روز  استانداردهای  با  و 
شرکت  که  سامانه  این  مشهود  ضعف های 
نوپرداز اصفهان نیز تاکنون تدبیری برای آن 
نیندیشیده، وابستگی آن به مرورگر مهجور 
بارگذاری  و  اجرا  جهت  اکسپلورر  اینترنت 

است.

 حال با رونمایی از سامانه جدید رزرواسیون 
با  دانشجویان  گلستان،  سیستم  در  خوابگاه 
گذشته  شده اند.  مواجه  جدیدتری  مشکالت 
)که  گلستان  سامانه  ساختاری  مشکالت  از 
و  اختصاصی  صورت  به  آتی  شماره های  در 
تفصیلی بدان خواهیم پرداخت.( انتقال سامانه 
رزرو خوابگاه به این نرم افزاِر قدیمی مشکالت 
عدیده ای را برای دانشجویان به همراه داشته 

است.
***                           

سهراب در این رابطه می گوید: »در ابتدا لینک 
آنکه  از  بعد  اما  نکرد؛  باز  را  پرداخت  سامانه 
با مصیبت های فراوان موفق به پرداخت مبلغ 
شدم خوابگاه م پرید و کس دیگری اتاق من 
را رزرو کرد. اکنون نیز بیم آن را دارم که به 

علت پر شدن ظرفیت، اتاقی به من ندهند.«

ندا می گوید:»سامانه قبلی با تمام مشکالتش به 
مراتب بهتر از سامانه ی جدید بود. در سامانه ی 
پیشین حتی امکان مشاهده اتاق های پر شده 
وجود داشت ولی در سامانه گلستان اتاقی که 
پر شود اطالعاتش به کل بسته می شود و حتی 
امکان مشاهده شماره آن اتاق نیز وجود ندارد. 
اگر بخواهم ساده تر بگویم اتاق های رزرو شده 

به طور کلی “محو اثر” می شوند.«

شیدا می گوید: »سامانه گلستان در ابتدا برای 
من باز نمی شد چرا که سامانه احراز هویت از 
با دشواری های  اینکه  از  بعد  بود.  افتاده  کار 
فراوان موفق به تماس تلفنی با اداره خوابگاه 
شدم، گفتند که سایت از ساعت 12 به بعد باز 
می شود اما چنین نشد. بار دیگر حوالی ساعت 
که  گفتند  گرفتم،  تماس  اداری  بخش  با   14
اما  تا 10 دقیقه ی دیگر مشکل حل می شود 
اتفاقی نیفتاد. چندی بعد اداره کل خوابگاه ها 
امکان  کرد  اعالم  سایت  در  اطالعیه ای  طی 
رزرو خوابگاه تا ساعت 16 میسر می شود. اما 
فراوان  علی رغم تالش های  نیز  در ساعت 16 

موفق به رزرو خوابگاه نشدم. بخش هم گروهی 
ها نیز به طور کلی غیر فعال بود.«

می گوید:  کارشناسی ارشد(  )دانشجوی  پیمان 
ارشد،  دانشجویان  ما  اصلی  مسأله ی  »امسال 
بود.  تابستانی  خوابگاه  از  کردن مان  بیرون 
تحویل  موعد  شهریور   27 و   26 که  درحالی 
خوابگاه دانشجویان ارشد بود در تاریخ بیست 
و چهارم دستور تخلیه خوابگاه را به ما ابالغ 
کردند. این دو روز را با تالش و جنجال فراوان 
اقامت در خوابگاه جمال زاده شدیم.  موفق به 
بدون  را  رزرو  بازه ی  نیز  خوابگاه  رزرو  هنگام 
هیچ اطالع قبلی دو ساعت به عقب انداختند. 
در ابتدا قرار بود که سامانه ساعت 16 باز شود 
ویرایش  را  قبلی  اطالعیه   16:30 ساعت  اما 
 16 ساعت  جایگزین  را   18 ساعت  و  کردند 
کردند )یعنی حتی زحمت درج اطالعیه جدید 
را به خود نداده بودند(. از سوی دیگر سیستم 
است  مناسب  کاربری  رابط  فاقد  نیز  گلستان 
و در اغلب موارد کاربران را سردرگم می کند. 
برعکس  »انتخاب«  دکمه  کارکرد  مثال  برای 
برای  اگر  که  صورت  بدین  بود  شده  تعریف 
رزرو اتاق اگر گزینه »عدم انتخاب« را انتخاب 
با  و  می شد  »انتخاب«  به  تبدیل  می کردی 
اتاق  »انتخاب«  گزینه  روی  بر  کردن  کلیک 
همین  به  دقیقاً  من  می پرید.  شده ات  رزرو 
خوشبختانه  دادم.  دست  از  را  اتاقم  شیوه 
پرداخت من با مشکل مواجه نشد اما یکی از 
اتاقش  ناموفق  بار پرداخت  از 6  دوستانم بعد 

پرید.
***                         

حراست  مأموران  سخت گیری  دیگر  سوی  از 
ورود  و  حضوری  مراجعه  در  دانشگاه  کوی 
نارضایتی  بر  نیز  مجتمع  به  دانشجویان 
دانشجویان افزوده است. در بسیاری از موارد 
ورود  برای  را  دانشجویان  حراست،  کارکنان 
امور  تخصصی ترین  مورد  در  و  کرده  مواخذه 
مربوط به پذیرش نیز از آنان سوال می کنند. 
سپس در صورت صالحدید، دانشجویان را به 

داخل راه می دهند.
شایان می گوید: »من دانشجوی سنواتی ترم 
به  جاری  ترم  در  هستم.  مشهد  ساکن  و   9
اینترنتی  رزرو  به  موفق  بودنم  سنواتی  دلیل 
تهران  به  منظور  همین  به  نشدم.  خوابگاه 
مسئول  با  را  مشکالتم  تا  کردم  مراجعه 
به  ورود  بدو  اما در همان  بازگو کنم  پذیرش 
کوی دانشگاه، ماموران حراست علت مراجعه 
من را جویا شدند. وقتی که متوجه ترم نهی 
بودن من شدند با این وعده که »به زودی به 
امور سنواتی ها رسیدگی خواهد شد.« از ورود 
من ممانعت به عمل آوردند. من فکر می کنم 
بدیهی ترین  از  پذیرش  مسئول  با  مالقات 
حقوق دانشجویان است که متاسفانه کارکنان 
از  را  این حق  موارد  از  بسیاری  در  انتظامات 
دانشجویان سلب کرده و دانشجویان را در بدو 

ورود فیلتر می کنند.«
نیز  پذیرش  واحد  تلفن  خطوط  طرفی  از 
کسی  یا  و  هستند  اشغال  موارد  اغلب  در  یا 
در  می رسد  نظر  به  نیست.  آن ها  پاسخگوی 
دانشگاه  اینترنتی  اتوماسیون  که  شرایطی 
نیاز های  به  پاسخگویی  برای  الزم  ظرفیت 
دانشجویان را ندارد و حراست دانشگاه نیست 
اداره  به  دانشجویان  ورود  برای  هم چنین  و 
پذیرش سخت گیری زیادی به عمل می آورد، 
تخصیص چند خط تلفن برای پذیرش تلفنی 
هر  به  نباشد.  گزافی  خواسته ی  دانشجویان، 
آغاز  حالی  در  را  جدید  تحصیلی  سال  روی 
)به  ما  دانشجویان  از  بسیاری  که  می کنیم 
مشکالت  دلیل  به  دختر(   دانشجویان  ویژه 
و  خوابگاه  ثبت نام،  فرایند  در  آمده  پیش 
سرپناهی ندارند و این شرایط به هیچ عنوان 
زیبنده دانشگاه مادر کشور نیست. امید است 
کل  اداره  سوی  از  تدابیری  اندیشیدن  با  تا 
خوابگاه ها مشکالت مربوط به تمدید و ثبت نام 
 95 ماه  بهمن  در  دیگر  بار  تا  شده  برطرف 
شاهد وقوع چنین معضالتی برای دانشجویان 

خوابگاهی نباشیم.

            »اصالحیه «

اشتباهی  خاطر  به  پوزش  عرض  با  ویرگول 
قبل  شماره ی  در  غیرعمدی  شکل  به  که 
یکی  سخن  اصالحیه ای،  طی  افتاد؛  اتفاق 
عمومی  شورای  جلسه ی  در  دانشجویان  از 

پیرامون مطالبات از ریاست دانشکده ی علوم 
اجتماعی را بیان می کند.

صفحه ی  در  ویرگول  سی ام  شماره ی  در 
آخر، سخن یکی از دانشجویان این گونه بیان 
شورای  و  علمی ها  انجمن  که:»  شده است 
صنفی نمی توانند مستقیما با نهاد بزرگی چون 
نهاد  اینکه  مگر  داشته باشند.  ارتباط  مجلس 
علمی های  انجمن  اتحادیه ی  مثل  میانجی ای 

کشور بتواند این رابطه را برقرار کند.«
در شماره ی سی و یکم ویرگول سخن ایشان 

را به شکل اصالح شده بیان می کنیم:
نمی دانم  صنفی  شورای  و  علمی ها  »انجمن 
می توانند یا نمی توانند مستقیما با نهاد بزرگی 
چون مجلس ارتباط داشته باشند. شاید نهاد 
علمی های  انجمن  اتحادیه ی  مثل  میانجی ای 

کشور بتواند این رابطه را برقرار کند.«



 نگاهی به فعالیت های دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف

محمد شریفی مقدم )دبیر کانون یاریگران 
فعالیت   های   - شریف(  صنعتی  دانشگاه 
دانشجویی در زمینه های علمی و فرهنگی 
دانشگاه صنعتی  بارز  از مشخصه های  یکی 
شریف از بدو تأسیس بوده که در طول زمان 
گسترده تر و متنوع تر نیز شده است. معاونت 
سیاست های  اساس  بر  دانشگاه  فرهنگی 
از  بهره گیری  و  دانشگاه  فرهنگی  کالن 
نیروهای مستعد دانشگاهی متولی مدیریت 
اساتید،  سطح  در  فرهنگی  فعالیت های 
و  نظارت  اعمال  و  دانشجویان  و  کارکنان 

حمایت های الزم می باشد.
این  زیرمجموعه ی  فعالیت های  جمله  از 
فرهنگی،  کانون های  به  توان  می  معاونت 
دانشجویی،  علمی  انجمن های  هنری، 
دانشجویی،  نشریات  اسالمی،  تشکل های 
آموزش های  اجتماعی،  پژوهش های  دفتر 
فوق برنامه، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی 
و هنری، مسابقات و جشنواره های فرهنگی 
و هنری و اجتماعی و اردوها و بازدیدهای 

علمی اشاره نمود.
دانشجویی  نشریات  انتشار  اجازه ی  و  ثبت 
صورت  نشریات،  بر  نظارت  هیات  توسط 
می گیرد. مدیر مسئول و سردبیر هر نشریه، 
می  بررسی  انضباطی  و  آموزشی  لحاظ  از 
واحد  توسط  نشریات،  چاپ  اکنون  شوند. 

اداری و رایگان صورت می گیرد. 
سخنرانان،  از  دعوت  و  نشست ها  برگزاری 
به  نیاز  دانشگاه،  سیاسی  تشکل های  برای 
دارد.  تشکل ها  بر  نظارت  هیات  تاییدیه ی 
در این هیأت کنداکتور برنامه و سخنرانان 

به دقت بررسی می شوند.
کانون های  توسط  که  نشست هایی  اما 
صورت  علمی  انجمن های  یا  و  فرهنگی 
فرهنگی  مدیر  شخص  تأیید  به  می گیرد، 
اعضای  از  یکی  فرهنگی  مدیر  می رسد. 
رابطه  این  در  است.  دانشگاه  علمی  هیأت 
سلیقه ی شخص مدیر فرهنگی و در صورت 
دانشگاه  فرهنگی  معاون  سلیقه ی  ارجاع، 

بسیار اثر گذار است.
البته گاها نهادهای دیگر نیز بر این مسائل 
 ، دانشگاه  حراست  جمله  از  تاثیرگذارند؛ 
نهاد رهبری و معاونت دانشجویی دانشگاه .

انجمن  بسیج،  جمله  از  تشکل ها  دفاتر 

اسالمی، جامعه ی اسالمی و انجمن مستقل 
دانشگاه،  ساختمان  رفت و آمدترین  پر  در 
اکثر  دارد.  قرار  سینا،  ابن  ساختمان 
کوه،  گروه  جمله  از  فرهنگی،  کانون های 
فرهنگی،  مطالعات  دفتر  موسیقی،  کانون 
کانون یاریگران، کانون تئاتر، کانون سینما، 
و  ادب  و  شعر  کانون  ایران شناسی،  کانون 
اتحادیه  ساختمان  در  زیست  محیط  گروه 
که  ساختمانی  دارند.  قرار  رضایی(  )شهید 

یک همکف و یک نیم طبقه دارد.
همکف این ساختمان محلی برای برگزاری 
نیز  اجتماعی  فرهنگی  برنامه های  برخی 
سال  که  برنامه هایی  جمله  از  باشد،  می 
می  شد،  برگزار  ساختمان  این  در  گذشته 
توان به سخنرانی های استاد نقویان، جشن 
کرد.  اشاره   94 انتخابات  مناظرات  و  یلدا 
دانشگاه  موسیقی  کانون  اکنون  همچنین 
کانون های  قوی ترین  و  قدیمی ترین  از  که 
دانشجویی دانشگاه است، به صورت هفتگی 

در این ساختمان اجرای زنده می رود.
تئاتر  آمفی  و  حیان  بن  جابر  سالن  دو 
برنامه های  و  نشست ها  برای  مرکزی، 
گرفته شده است  نظر  در  اجتماعی  فرهنگی 
رزرو  و  برنامه  مجوز  گرفتن  در صورت  که 
نشدن آن ها توسط گروه دیگری به سادگی 

در اختیار گروه ها قرار می گیرد.
اردوهای دانشجویی در صورتی که زیر نظر 
تفکیک  شرط  با  باشد،  فرهنگی  معاونت 
استثنای  به  می گیرد  مجوز  جنسیتی 
شرط  با  که  علمی،  انجمن های  اردوهای 
مختلط  علمی  هیأت  عضو  یک  حضور 
توجه  با  البته  کرد.  برگزار  توان  می  نیز 
رخ  کمتر  امر  این  سنگین،  مسئولیت  به 
با گرفتن  می دهد. همچنین برخی گروه ها 
مجوز از تور و یا انتخاب راه های جایگزین 
برنامه های شان  برگزاری  به  اقدام  دیگر، 

می کنند.
همچون  دارد  وجود  نیز  اردوهایی  البته 
اردوی ورودی های دانشگاه)سفر به مشهد( 
حضور  عدم  اما  باال  هزینه های  با  که 
برگزار  ها  تشکل  یا  و  فرهنگی  کانون های 
می شود. امسال بیش از ده تشکل و کانون 
فرهنگی با انتشار بیانیه ای خطاب به ریاست 
دانشگاه خواستار تغییر در روند فعلی شدند.

جمله  از  شریف  دانشگاه  به  افراد  ورود 
معضالت فعالیت فرهنگی در دانشگاه است. 
کانون های فرهنگی می بایست طی نامه ای 
مشخصات  انضمام  به  را  خود  درخواست 
به  را  کامل و شماره ی ملی فرد مورد نظر 
معاونت فرهنگی ارائه دهد، در صورت تایید 
نامه به حراست دانشگاه فرستاده می شود. 
برخی  که  شده  باعث  وضعیت  همین 
دانشگاه  خارج  فضای  دانشگاه،  کانون های 
را برای میتینگ ها و جلسات خود انتخاب 

کنند.
***                

فعالیت ها در دانشگاه شریف بیشتر از طرف 
می شود  و حذف  سانسور  دانشجویان  خود 
سازی  درونی  نوعی  دانشگاه.  مسئولین  تا 
اجتماعی در  تفاوتی  بی  سرکوب، کرختی، 
میان دانشجویان مشاهده می شود. بسیاری 
از دانشجویان سرگرم بررسی راه های خروج 
از ایران برای همیشه هستند. و نبود حس 
تعلق، تفکر به بهبود شرایط را نیز می گیرد.

در  که  اساسی  فعالیت های  از  بسیاری 
بایست  می  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه ی 
رخ دهد؛ در تاریک خانه ی ذهن دانشجویان 
این  از  می شود.  فیلتر  و  حذف  شریف 
سال  این  در  مطالعاتش  دفتر  که  روست 
ها کتابی در زمینه ی علوم اجتماعی را به 
بحث نگذاشته است. کانون شعر و ادب ش، 
کانون  گیرد.  نمی  موالنا  برای  بزرگداشتی 
پخش  اجتماعی  مستندی  سینمایش، 

نمی کند و...
طی  در  شده،   درونی  سکوب  این  البته 
زمان و به صورت درماندگی آموخته شده ای 
تجربه های  برخی  از  روایت  و  درآمده است 
تلخ دانشجویی در تاریخ دانشگاه دارد. گرچه 
خود  دانشجویی  فضای  که  کردیم  اشاره 
انفعال را انتخاب کرده است اما نمی توانیم 
از تاثیر رویکردهای دانشگاه در بروز چنین 
پدیده ای در دانشجویان چشم پوشی کنیم. 
روی  دانشجویی  حرکت  یک  که  گه گاهی 
از هر روش  مرزهای دانشگاه حرکت کند، 
حرکت  آن  خاموشی  برای  ناجوانمردانه ای 

استفاده می شود.

سنوات و وضع ُکمیت تسهیالت دانشجویی!
سایت  به  سری  اگر   - علیدادی  عباس 
صندوق رفاه بزنید به این نتیجه می رسید که 
همه چیز مطلوب است، اما اگر به دانشگاه ها 
بیایید می فهمید که جریان چیز دیگری است. 
درسال  سنوات.  بحث  همین  مثال  باب  من 
مجاز  مدت  که  می کند  اشاره   15 ماده   91
تحصیل در دوره های کاردانی )اعم از پیوسته 
دو سال  ناپیوسته  کارشناسی  و  ناپیوسته(  و 

است و در دوره های پیوسته چهار سال.
شرایط  در  دارد  اختیار  دانشگاه   :1 تبصره 
دانشگاه  آموزشی  با تصویب شورای  و  خاص 
حداکثر یک نیم سال برای دوره های کاردانی 
و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیم سال 
مدت  پیوسته،  کارشناسی  دوره های  برای 
چنان چه  دهد.  افزایش  را  تحصیل  مجاز 
دانش آموخته شناخته  این مدت  در  دانشجو 

نشود از ادامه ی تحصیل محروم خواهد شد.
طبق  تحصیلی  سنوات  افزایش  هزینه ی 
به  دانشگاه  امنای  هیات  مصوب  تعرفه ی 
تعلق  رایگان  آموزش،  مشمول  دانشجویان 

نمی گیرد.
و همین طور در آیین نامه سال 93 ماده 13 
اشاره می کند که حداکثر مدت مجاز تحصیل 

ناپیوسته  کارشناسی  و  کاردانی  دوره های  در 
کارشناسی  دوره های  در  و  نیم  و  سال  دو 

پیوسته پنج سال است.
دانشجو  یک  که  مالی ای  مشکالت  تمام  با 
دارد، هزینه ای پرداخت نکردن برای یک سال 
است  کفشی  لنگ  معمول،  زمان  از  بیشتر 
اقتصادی.  نابسامان  این وضعیت  در  غنیمت، 
چرا که بعضی از دانشجویان یک ترم مرخصی 
تا  برمی دارند  کمتری  واحدهای  یا  می گیرند 
کار  که  است  به ذکر  کنند. الزم  کار  بتوانند 
تحصیالت  گذراندن  به خاطر  دانشجو  کردن 
عالیه ی خود است و به این امید کار می کند 
معمول  بر  مضاف  که  ترمی  ازای  در  که 
بنا  اگر  حال   . نمی پردازد  پولی  برمی دارد، 
عمل  آیین نامه ها  این  خالف  بر  کسی  باشد 
به  از دانشجویان  کند زندگی علمی بسیاری 

خطر می افتد.
نیز  گذشته  سال های  آیین نامه های  در  البته 
این موضوع در نظر گرفته شده است که اگر 
دانشجویان  برای  سنوات  که  باشد  بنا  زمانی 
چه  دیگر  طرف  از  دید  باید  شود  گذاشته 
امکاناتی را برای تامین منابع مالی دانشجویان 
در نظر گرفته اند که می خواهند چنین قانونی 

را بگذارند. در آیین نامه ی سال نود و سه که به 
حد اکثر مدت مجاز تحصیل اشاره دارد معلوم 
سنوات  مشمول  دانشجویان  آیا  که  نیست 
می شوند یا نه. که اگر می شوند چه تسهیالتی 
در نظر گرفته شده که می خواهند این قانون 
را لغو کنند. البته تا آنجایی که من دانشجو 
خبر دارم اینکه کمیت تسهیالت دانشجویی 
لنگ است، هیچ؛ بسیاری از خرج های دانشگاه 
و کارکنانش هم از سوی وام های دانشجویی 
و تهسیالت مای دانشجویی که دیر پرداخته 

می شود تامین می شود و... 
وام  صف  در  ماه  سه  که  دانشجو  من  حال، 
هستم و با سه نفر دیگر در اتاق شش متری 
با کباب کوبیده ای که طعنه به کمربند چرم 
و خوش هیکل  از بس که خوش رنگ  می زند 
واحد   136 بتوانم  شرایط  این  با  باید  است؛ 
تعداد  همین  تقریبا  با  را  بخور  به درد  و  ناب 
استاد ناب و به درد بخور در 4 سال با تمامی 
از  است  پر  که  خودم  عادی  زندگی  شرایط 
بگیرم  باید مرخصی  یا  بگذرانم.  دست اندازها 
یا کارهای نیمه وقت انجام دهم که این ها همه 
مستلزم وجود معاف شدن من نوعی از قانون 

سنوات است.

نامه ی رسمی اختصاص اتاق های 
جدید به تشکل های دانشجویی

این نامه ی رسمی که در دوره ی قبلی شورای صنفی توسط دبیر شورای 
علمی  انجمن های  دبیران  دبیر  حسین زاده(،  )حسام  دانشکده  صنفی 
الجوردی(  )بامداد  اسالمی  انجمن  دبیر  و  سالمت(  )حسام  دانشکده 
که  دارد  مهمی  بند  رسیده است،  امضا  به  تشکل ها  اتاق های  درباره ی 
این  بماند.  اجتماعی  علوم  دانشجویان  جمعی  حافظه ی  در  بایستی 
آقای جلیلوند  اتاق  تا مهرماه سال 1397  امر است که  این  بند گویای 
ارشد  کارشناسی  علمی  انجمن های  به  درخشان(  استعدادهای  )دفتر 
می شوند. تجمیع  آنجا  در  علمی  انجمن های  این  و  می گیرد  تعلق 


