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همزمان با تاســوعا و عاشورای حســینی دانشگاهیان 
 کشــور نیز پا به پای ملت مســلمان و عزادار ایران به سوگ

نشستند.
با وجود همزمانی عاشــورا و تاســوعا با روزهای پایانی 
تعطیالت تابســتانی، فریاد »یا ابا عبداهلل« دانشــجویان در 

فضای دانشگاه ها طنین انداز شد.
پرچم های برافراشــته، تکایای دانشــگاهی، دسته های 
عزاداری دانشجویان و پخت و توزیع نذورات، فضای معنوی 

ویژه ای بر دانشگاه ها حاکم کرد.
دانشجویان نیز امسال نیز با وجود تعطیلی دانشگاه ها مثل 

* تصاویری از مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود
در دانشگاه های امیرکبیر، خواجه نصیر

قاب دانشگاه و علم وصنعت – مهرماه 1397

* معرفی فرهنگ سوگواری اقلیم 
توسط دانشگاهیان

پویش »جلوه گاه حسینی معرف فرهنگ سوگواری اقلیم 
شــما« از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.
 این پویش به منظور معرفی فرهنگ سوگواری اقلیم های 

مختلف راه اندازی شده است.
تمام دانشگاهیان می توانند ضمن عکاسی موبایلی از آداب، 
رسوم و سنن عزاداری منطقه خود، با ارسال این تصاویر در 

این پویش شرکت کنند.

این تصاویر با نام افراد ارســال کننده و نام منطقه مورد 
نظر در شبکه های اجتماعی مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی منتشر خواهد شد. به 3 تصویر برتر، جوایزی 

به رسم یادبود تعلق خواهد گرفت.
* برگزاری دوره  مجازی »بصیرت حسینی«

 در دانشگاه ها
شــناخت و درک عظمــت حادثه عاشــورا و قیام امام 
حسین)علیه السالم( در تحوالت جهان اسالم ضروری است 
و تأثیر بسزایی در بینش سیاسی، نگرش فکری و چارچوب 
اعتقادی جوانان و دانشجویان دارد لذا مرکز آموزش مجازی 
دانشگاهیان وابسته به نهاد )مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(، 
10ســوگواره فرهنگی آموزشی »بصیرت حسینی« را برای 
آشنایی هرچه بیشتر و بهتر دانشگاهیان و ارتقای سطح دانش 
و بینش و شور وشعور انقالبی فراگیران نسبت به شخصیت 
و نهضت ســاالر شهیدان حضرت امام حسین )علیه السالم( 

و آشنایی با اهداف و پیامهای قیام عاشورا برگزار می کند.

در این سوگواره آموزشی درس هایی متعدد با هدف تبیین 
عمیق تر ابعاد سیاسی و اجتماعی حادثه عاشورا و تثبیت نگاه 
نو به نهضت امام حسین)علیه السالم(توســط مرکز آموزش 

مجازی دانشگاهیان ارائه شده است.
درس »آفتاب در مصاف« به منظور شناخت عمیق تر از 
سلوک سیاسی - اجتماعی امام حسین)ع(، اهداف قیام عاشورا 
و ثمرات این قیام سرنوشت ساز در جامعه اسالمی می پردازد. 
این درس که شامل منتخبی از گفتارهای رهبر معظم انقالب 
اسالمی درباره  ی امام حسین علیه السالم  و تحلیل وقایع قبل 
و بعد از عاشــورای سال ۶1 هجری قمری است که به روش 

تحلیلی ارائه شده است.
درس »نگاهی نو بر نهضت حســینی« با هدف آموزش 
مخاطبان دانشــگاهی در راســتای تعمیق و تدقیق معارف 
عاشورایی از نگاه شهید مرتضی مطهری متناسب با نیازهای 

روز جامعه، تدوین و ارائه شده است.
درس »گفتارهایی پیرامون عاشــورا به بررسی شبهاتی 
پیرامون عــزاداری محرم الحرام، زمینه های قیام عاشــورا و 

هدف از آن می پردازد.
درس »تاریخ زندگی امامین حســنین علیهما السالم« 
به بیــان تاریخ زندگانی این دو امام می پردازد که از مطالب 
درس آموز و تاثیرگذار در زندگی بشریت است. مطالبی که 
در این درس عنوان می شود عبارت از آیاتی از قرآن در شان 
امام حسن)ع(، پذیرش صلح از طرف امام حسن)ع(، دوران 
امامت امام حسین)ع(، خروج امام حسین)ع( علیه حکومت 

یزید تا شب عاشورا است.
»واجِب فراموش شده« درسی است که به آشنایی با مسئله 
امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. این درس با هدف 
آموزش مسائل و واکاوی ابعاد مختلف این فریضه بزرگ الهی 
و ارتباط عمیق آن با نهضت تاریخی حضرت امام حســین 

)علیه السالم( ارائه شده است.
درس »چگونه نماز خوب بخوانیم« توسط علیرضا پناهیان 
در3جلسه تهیه شده و به موضوع چگونگی نماز خوب خواندن 
می پردازد در این درس استاد با پرداختن به جایگاه نماز خوب 
خواندن و انواع نماز سعی دارد تا فراگیر را با نماز بیشتر آشنا 

کند و کیفیت نماز را بیافزاید.
درس »آداب و احکام زیارت« به تبیین و بررسی چرایی 
و آثار معنوی زیارت پرداخته و با اشاره به آداب و مناسک آن 

بر اساس روایات ائمه معصومین)ع( و بزرگان دین، چگونگی 
به جا آوردن یک زیارت با معرفت را به مخاطبین می آموزاند.
درس »آشنایی با امام شناسی« به بحث امامت از جوانب 
مختلفی چون تبیین، اثبــات، دالیل حقانیت امام از منظر 
شــیعه، تعریف عصمت و تفاوت آن با عدالت پرداخته و در 
نهایت به اثبــات والیت امیرالمومنین )ع( بطور خاص بیان 

می گردد. 
 »گفتاری پیرامون عاشورا«، »نگاه نو به نهضت حسینی«، 
»تاریخ زندگی امامین حسنین)علیهماالســالم(«، »واجب 
فراموش شــده«، »انســان 250 ساله«، »آشــنایی با امام 
شناســی«، »چگونه نماز خوب بخوانیم؟« و »آداب واحکام 
زیارت« با هدف آموزش مخاطب دانشــگاهی در راســتای 
تعمیق و تدقیق معارف عاشــورایی متناسب با نیازهای روز 

جامعه تهیه و تدوین کرده است.
برگزاری این سوگواره از اول محرم الحرام آغاز و تا پایان 
ماه صفر ادامه خواهد داشت و به برگزیدگان، هدایای فرهنگی 

اهدا خواهد شد.
سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان با بیش از 170 درس 
مجازی در زمینه های معرفتی، فرهنگی، مهارتی از 3 ســال 
پیش تا کنون راه اندازی شده که با استقبال بیش از 700هزار 
نفر از دانشــجویان و اســتادان و کارکنان دانشگاه ها مواجه 
شده است دانشجویان جهت کسب اطالعات بیشتر از محتوا 
ونحوه برگزاری این سوگواره می توانند به وب سایت آموزش 
مجازی دانشــگاهیان به نشانی ec.nahad.ir یا دفاتر نهاد 

در دانشگاه های سراسر کشور مراجعه کنند.
* برپایی مسابقه سوگواره عاشورائیان

 در دانشگاه خواجه نصیر
با توجه به اســتقبال دانشجویان، کارکنان و اساتید این 
دانشگاه در سال های گذشته از مسابقه سوگواره عاشورائیان، 
هفتمین دوره مسابقه شعر و عکس عاشورائیان برگزار می شود.
این دانشگاه اعالم کرد تمام اساتید، دانشجویان و کارکنان 
دانشــگاه می توانند در این مسابقه و در بخش های عکس و 

شعر شرکت کنند.
تصاویر ارسالی بخش عکس باید حداکثر 5 فرم از آیین 
و رسوم عزاداری در شهرهای مختلف و تصاویر زیبای خلق 
شده در مراسم عزاداری ساالر شهیدان سال ۹7 باشد ضمن 
اینکه این عکس ها توســط خود شــخص یا یکی از اعضای 

خانواده گرفته شده باشد. 
عالقمندان شرکت کننده در بخش شعر می توانند  اشعار 
خود را در زمینه عزاداری و قیام ساالر شهیدان و درس های 

عاشورا ارسال کنند.
شرکت کنندگان می توانند از تاریخ 20 شهریور تا 12 آبان 
13۹7 آثار خود را به روابط عمومی دانشگاه تحویل دهند یا به 
ایمیل pr@kntu.ac.ir ارسال کنند، مشخصات شرکت کننده و 

شماره همراه وی باید حتما در ایمیل ها ضمیمه شود.
قرار اســت پس از ارزیابی آثار ارسالی به نفرات برگزیده 
جوایــزی اهدا شــود. شــماره تلفن هــای ۸۴0۶۴532 و 

۸۴0۶۴53۴ آماده پاسخگویی به سؤاالت است. 
* برگزاری مسابقه بصیرت حسینی 

در دانشگاه علمی کاربردی
حجت االسالم والمسلمین وحید بلندی معاون فرهنگی 
نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی 
کاربــردی از برگزاری ســومین دوره مجازی »نور مبین« با 

عنوان »بصیرت حسینی« خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین وحید بلندی بیان کرد: تمام 
دانشجویان، اساتید، کارکنان و خانواده های آنها می توانند در 
این دوره شرکت کرده و عالوه بر بهره مندی از درسنامه های 
تعریف شــده و محتــوای آن از جوایز نقدی مســابقه نیز 

برخوردار شوند. 
* حضور 25 کاروان دانشجویی 

در عتبات عالیات 
به نقل از خبرگزاری فارس؛ حجت االسالم سیدمحمدرضا 
فقیهی رئیس ســتاد عمره و عتبات دانشــگاهیان گفت: در 
روزهای تاسوعا و عاشورا یعنی روزهای پایانی این هفته 25 
کاروان از دانشــجویان عزادار ایرانی در سفر عتبات عالیات 

حضور داشتند.
وی افــزود:  در این روزها 10 کاروان در شــهر کربال، ۸ 
کاروان در شــهر نجف و 7 کاروان در شهر کاظمین بودند. 
یعنی حدود ۹00 نفر از دانشجویان عزادار ایرانی در روزهای 

تاسوعا و عاشورا در این سه شهر حضور داشتند.
به گفته وی اعزام دانشجویان به عتبات عالیات تا پایان 

مهر ادامه دارد.

سال های گذشته به سوگ اباعبداهلل نشستند اما آنچه فضای 
امســال را با سال های گذشته متفاوت کرد طرح های جدید 

و متفاوت دانشگاهیان در حوزه اجتماعی و فرهنگی بود.
دانشگاهیان در میان عزاداری های خود از امور فرهنگی و 
اجتماعی هم غافل نبودند و طرح های جدیدی را ارائه کردند.

* پویش دانشجویی 
»ترک با معرفت چهار گناه«

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در طرحی به مناسبت 
آغاز مــاه محرم الحرام اقدام به برگزاری پویش »حســینی  

باشیم« کرده اند.
این پویش در ایام ماه های محرم و صفر با محوریت چله 
ترک با معرفت گناه حول چهار گناه غرور، غیبت، ناامیدی و 

نگاه حرام برگزار می شود.
متقاضیان شــرکت در این پویش حداقل یک موضوع را 
انتخــاب کرده و از مطالب مربوط به آن در کانال اســتفاده 
می کنند به این صورت که در طول چهل روز کتاب، جزوات، 
فایل صوتی و تصویری برای بهره مندی شرکت کنندگان در 
کانال قرار داده خواهد شــد تا با معرفت بیشتر به ترک گناه 

همت گماشته شود.
در طول دوره صوت استاد اخالق در دانشگاه علم و صنعت 

در کانال قرار داده خواهد شد.
شرکت کنندگان در طول دوره اگر مرتکب گناه انتخابی 
شــدند مبلغی را به عنوان صدقه با نیت سالمتی امام عصر 
)عج( اختصاص می دهند. در انتها صدقات جمع آوری شده و 

به خیریه اهدا خواهد شد.
در انتهای پویش به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایز 

نفیسی اهدا خواهد شد.

شــورای هماهنگــی دانشــجویان و دانش آموختگان 
بورسیه پیرامون رای اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص 
تظلم خواهی بورسیه شــدگان و حواشــی ایجاد شــده در 
پیرامون آن، بیانیــه ای را صادر نمود که در بخش هایی از 

آن آمده است:
»به مدد الهی، مسیر پرفراز و نشیب تظلم خواهی تعدادی 
از بورســیه ها با تبعیت از قانون اساســی کشور در مراحل 
پایانی خود قرار گرفته اســت. روابط عمومی دیوان عدالت 
اداری در اطالعیه مورخ 13۹7/0۶/17 گزارشی از آخرین 
وضعیت دادخواست های تسلیم شده به دیوان عدالت اداری 

را ارائه کرده است. 
علیرغم اظهارات هنجارشکنانه برخی مقامات رسمی 
وزارت علوم به ویژه رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی 
درباره قانونی ندانســتن و عدم تمکین به آراء قضایی، اما 
خوشبختانه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در خبر 
مورخ 13۹7/0۶/1۹ تصریح کردند که »احکام قضایی وقتی 
نهایی شد، الزم االجرا است«. اما اینکه وزیر محترم علوم در 
همان خبر فرموده اند: »تاکید می کنیم که دیوان در موارد 
جذب هیئت علمی که یک موضوع تخصصی اســت، ورود 
پیدا نکند.« ممکن است این برداشت نادرست ایجاد شود که 
دیوان عدالت اداری به صورت ابتدا به ساکن و بدون توجه 
به ســازوکار جذب و مراحل تأیید صالحیت علمی فردی، 

حکم قضایی به استخدام صادر نموده است! 
این در حالی است که بورسیه های موضوع شکایت پس 
از طی چندین مرحله شــامل معرفی از طرف وزارت علوم 
به دانشــگاه محل جذب و جایابی، تعیین صالحیت علمی 
در گروه های آموزشــی و یا دانشگاه، اعالم نیاز در هیئت 
اجرایی جذب دانشگاه، سپردن تعهد محضری، صدور حکم 
بورسیه با تعیین محل خدمت آتی و گذراندن سایر مراحل 
اداری جذب و اختصاص هزینه از بیت المال جهت شهریه 
تحصیل و امرار معاش به عنوان بورسیه هایی که بعد از اتمام 
تحصیالت می بایست به استخدام دانشگاه درآمده به میزان 
دو برابر مدت زمان تحصیل خدمت نماید شناخته شده اند. 
بنابراین این بخش از صحبت وزیر محترم علوم در مورد 
شکایت های بورسیه صدق نمی کند؛ به عبارت دیگر، در این 
فقره، تکالیفی برای وزارت علوم و دانشگاه بورس دهنده، حق 
و حقوقی برای فرد بورسیه ایجاد شده و تشخیص این حق 
و حقوق و تکالیف یک موضوع تخصصی در حوزه شــئون 
علمی )مصوبه ۶30 شورای عالی انقالب فرهنگی( نیست 
بلکــه کاماًل عمومی )اداری- حقوقی- قضایی( و از وظایف 
ذاتی دیوان عدات اداری است، که اتفاقاً افراد و مراجع دیگر 

از سوی سازمان بسیج دانشجویی برگزار می  شود

دوره آموزشی ترویج گفتمان انقالب
در پیاده روی اربعین

قرارگاه نور سازمان بسیج دانشجویی، با هدف آموزش مهارت های تبلیغ و ترویج گفتمان انقالب اسالمی در پیاده روی 
اربعین کارگاه های آموزشی تحت عنوان »دوره سفیران امام خمینی)ره(« برگزار می کند.

آموزش زبان انگلیسی ویژه تبلیغ، آشنایی با فرهنگ ها و جوامع مسلمان اروپایی، آموزش مهارت های تبلیغ و عملیات 
گفتمانی از جمله طرح درس های این دوره خواهد بود.

متقاضیان الزم است برای شرکت در دوره، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، رشته تحصیلی و دانشگاه خود را به شماره 
0۹30327۴331 ارسال کنند.

هزینه ثبت نام در این دوره 30 هزار تومان و مهلت ثبت نام 31 شهریور تا ۸ مهر است.
الزم به ذکر است که این دوره با اولویت دانشجویان و با رویکرد انجام عملیات میدانی در راهپیمایی اربعین برگزار می شود.

فاقد صالحیِت قضایی، بایستی از مداخله در این حوزه برحذر 
داشــته شوند. دیوان عدالت اداری هم بر اساس صالحیت 
ذاتی خویش که منبعث از نص صریح قانون اساسی کشور 
است، اقدام به صدور حکم نموده و فرایند اداری را که فرد 
بورسیه برای اخذ نیاز، جایابی، جذب به عنوان عضو هیئت 
علمی و انجام تعهــدات دو برابر مدت زمان تحصیل پس 
از دانش آموختگی، طی کرده قانونی دانســته است. ضمناً 
اینکه وزیر علوم فرمودنــد »موضوع در هیئت های جذب 
بررسی شود« خاطرنشان می ســازد اوالً طبق توضیحات 
قبلی بررســی ها قباًل در هیئت های جذب انجام شــده و 
نهایتاً با تایید صالحیت علمی فرد بورسیه منجر به صدور 
اعالم نیاز به وی شــده است، اما اینکه چرا هیئت اجرایی 
جذب فعلی به رای همتای قبلی خود پایبند نیست )فارغ 

از اینکه به لحاظ حقوقی و اداری، سلیقه ایشان نمی تواند 
عطف به ماســبق گردد( امری است که در نوع خود جالب 

توجه و البته مایه حیرت و تأسف است!
گرچه کلیه بورسیه ها پس از فارغ التحصیلی و قبل از 
استخدام بایستی مراحل جذب را با عنوان »تبدیل وضعیت 
به پیمانی« بگذراند و امر کامالً قانونی است اما بررسی مجدد 
بایســتی کاماًل صادقانه، وفق قانون و نه سلیقه ای و با نگاه 
مثبت طبق رویه »بکارگیری بورسیه« انجام شود در صورتی 
که در موارد عدیده فرد بورسیه با نگاه منفی و سلیقه ای و 
علیرغم داشتن ویژگی های علمی شاخص مورد بی مهری 
گروه آموزشی و دانشگاه قرار گرفته و رد شده است. سایر 
مراجع پیش بینی شده در قانون رسیدگی به شکایات یعنی 
هئیت هــای اجرایی، مرکــزی و عالی جذب نیز که جهت 

بررسی این گونه شکایات در نظر گرفته شده اند؛ متأسفانه 
غالباً با همان نگاه اولیه و البته سلیقه ای گروه های آموزشی 
و دانشگاه، شکایت های بورسیه ای را رد کرده و یا نادیده و 
بدون جواب می گذاشتند. در اینجا بود که بورسیه ها تسلیم 
دادخواست به دیوان عدالت اداری را راهی برای خالصی از 

این وضعیت تلقی نمودند. 
در ورود دیوان عدالت اداری به مواردی از این دســت 
به لحاظ مسائل فنی- اداری که در حوزه رسالت حقوقی و 
قضایی دیوان است، علی رغم ادعاهای عجیب مقامات وزارت 
علوم در مورد صدور احکام توسط دیوان، باید توجه داشت 
که دیوان از سال ۹1 در مورد پرونده های برخی بورسیه ها 
رای مثبت صادر نموده است )اسناد آن موجود می باشد(. 
لذا این ادعا که دیوان قبل از این رویه دیگری داشته است 
واقعیت ندارد. اساســاً دیوان به حقوق مکتسبه این گونه 
افراد در آراء خود اذعان داشته و دارد. مبانی و دالیل ورود 
دیوان به پرونده های بورســیه قباًل به خوبی در خبر مورخ 
13۹7/5/2۸ توسط معاونت بازرسی و قضایی دیوان عدالت 

اداری بیان شده است. 
در پایان تاکید می شــود که براســاس اصل 3۴ قانون 
اساسی که »...هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب 
قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد...« و همچنین اصل 
173 قانون اساسی که »دیوان عدالت اداری برای رسیدگی 
به شکایات، تظلم ها و اعتراض های مردم نسبت به مامورین، 
واحدها یا آیین نامه های دولتی در نظر گرفته شده است«، 
لذا صراحتاً اعالم می داریم هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی 
و بعضاً آشــکار مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و 
مدیران دانشگاه ها نسبت به بورسیه های شاکی به دیوان و 
یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند خالف قانون و قابل 

پیگرد قانونی است. 
این عدم پایبندی در تعارض آشــکار با قانون اساسی 
کشور است که خود نافی صالحیت فرد خاطی جهت تصدی 
هرگونه پستی در بدنه نظام خواهد بود. دیوان عدالت اداری 
به عنوان ملجأ مظلومان پس از مداقه های بسیار و استماع 
نظرات شاکی و متشــاکی عنه، رأی و حکم خود را صادر 
نموده اســت. الزم به ذکر اســت مواردی در بین شاکیان 
بورســیه وجود دارند که حکم قطعی آنها پس از گذشت 
ماه ها و حتی بیش از یک سال هنوز اجراء نشده است که 
در اینجا از دیوان عدالت اداری )براساس قانون تشکیالت 
دیوان، خاّصه مفاد بخش چهارم و به ویژه مواد 107، 10۸، 
110 و 112( خواستاریم تا با سرعت و قاطعیت آراء صادر 

شده را اجرایی نماید.«

* دانشجویان امسال نیز با وجود 
تعطیلی دانشگاه ها مثل سال های 

گذشته به سوگ اباعبداهلل نشستند 
اما آنچه فضای امسال را با سال های 
گذشته متفاوت کرد طرح های جدید 

و متفاوت دانشگاهیان در حوزه 
اجتماعی و فرهنگی بود.

شکایت به دیوان عدالت اداری
راهی برای نجات بورسیه ها

صرفه جویی در هزینه های دانشگاه، اگرچه اقدامی مثبت به نظر می رسد که نتیجه اش می تواند تزریق منابع مالی ناشی از آن در دیگر 
بخش ها و رفع برخی کمبودها باشــد، اما به جهاتی نگران کننده هم به نظر می رســد، درست مثل اقدامی که اخیرا در دانشگاه بهشتی در 

دستور کار قرار گرفته و معلوم نیست آیا از عواقب منفی آن پیشگیری به عمل آمده یا خیر.
چندی پیش رئیس  دانشــگاه شهید بهشتی از صرفه جویی 2 میلیارد تومانی این دانشگاه با ساماندهی اساتید حق التدریسی خبر داد 
و گفت: یکی از مهمترین برنامه های دانشــگاه شــهید بهشتی سامان دهی حق التدریسان این دانشــگاه است تا با اجرای این برنامه هزینه 

حق التدریسی ها کاهش یابد و بتوانیم از حضور اساتید استفاده بهینه داشته باشیم.
او همچنین یادآور شــد: در حال حاضر اجرای برنامه ســاماندهی حق التدریسی های دانشگاه آغاز شده و تاکنون بیش از 2000 ساعت 

ساماندهی صورت گرفته و براساس آن معادل دو میلیارد تومان در دانشگاه صرفه جویی هزینه ای صورت گرفته است.
حال با توجه به صرفه جویی 20 میلیارد ریالی )2 میلیارد تومانی( که اجرای طرح ساماندهی اساتید حق التدریسی برای دانشگاه شهید 

بهشتی به همراه داشته است سایر دانشگاه های کشور هم می توانند این طرح را اجرایی کنند.
نگاهی به تازه ترین آمار منتشر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می دهد که 2 هزار و 5۶۹ دانشگاه در کشور وجود 
دارد که اگر در هر کدام از این دانشگاه ها، طرح ساماندهی اساتید حق التدریسی اجرایی شود می توان شاهد صرفه جویی قابل مالحظه ای 

در نظام آموزشی کشور باشیم.
البته نمی توان انتظار داشت که در برخی مراکز علمی کاربردی یا فنی حرفه ای که تعداد دانشجویان به 500 دانشجو هم نمی رسد، با 
اجرای طرح ساماندهی اساتید حق التدریسی شاهد صرفه جویی 2 میلیارد تومانی باشیم، اما می توان پیش بینی کرد که در صورت فراگیرشدن 

این طرح در مراکز آموزشی تحت نظارت وزارت علوم، هزینه های دانشگاه ها کاهش چشمگیری داشته باشد.
با صرفه  جویی در هزینه های دانشگاه ها با توجه به ساماندهی اساتید حق التدریسی، منابع مالی به دست آمده از اجرای این طرح می تواند 
در سایر بخش ها از جمله بهبود خدمات آزمایشی، ورزشی و... مورد استفاده قرار گیرد. البته ناگفته نماند که پیش از اجرای طرح ساماندهی 
اساتید حق التدریسی در دانشگاه شهید بهشتی، سال گذشته معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی از اجرای طرح تعاون 
استانی در این دانشگاه خبر داد، طرحی که براساس آن قرار است که تعداد اعضای هیئت علمی حق التدریس در دانشگاه آزاد کاهش یابد.
با توجه به اینکه 32 تا 3۸ هزار عضو هیئت علمی حق التدریس با دانشگاه آزاد اسالمی همکاری داشته و دارند، انتظار می رود که با اجرای 
طرح تعاون و همچنین افت تعداد دانشجویان این دانشگاه، حدود 25 درصد تعداد اعضای هیئت علمی حق التدریس دانشگاه کاهش یابد.
در این میان اگرچه ساماندهی یا کاهش اساتید حق التدریسی دانشگاه ها )سراسری، آزاد، علمی کاربردی و...( می تواند به صرفه جویی 
در منابع مالی دانشگاه ها منجر شود، اما این موضوع هم نباید نادیده گرفته شود که هم اکنون تعداد استاد به دانشجو در دانشگاه های ایران، 
رقم قابل قبولی نیســت و درحالی که این نســبت باید یک به 12 تا یک به 1۸ باشــد در دانشگاه های ایران این نسبت 1 به ۶۹ است و اگر 
ســاماندهی اســاتید حق التدریسی دانشگاه ها به قیمت وخیم ترشدن نسبت تعداد استاد به دانشجو تمام شود نمی توان از اجرای این طرح 
استقبال کرد اگرچه نمی توان از صرفه جویی ریالی حاصل از این طرح چشم پوشی کرد، اما با توجه به تاثیرات منفی اجرای این طرح در 

بخش آموزش نمی توان آن را تایید کرد.
در این میان و با وجود اثر مثبت و اثر منفی اجرای طرح ساماندهی اساتید حق التدریس نباید حقوق این قشر از جامعه دانشگاهی را 
هم نادیده گرفت، اساتید حق التدریسی دانشگاه های کشور بار ها نسبت به وضعیت نامناسب شغلی خود ابراز نارضایتی کرده اند، سال گذشته 
بود که جمعی از مدرسان حق التدریس دانشگاه های ایران در نامه ای سرگشاده به مدیر کل امور دانشجویان نوشتند که به دلیل نبود فرصت 

شغلی مناسب و به دلیل مشکالت معیشتی ناچار به انتخاب این شغل شده اند.
در نامه آنها آمده بود که ملزومات اولیه یک شغل از جمله حقوق مناسب، امنیت شغلی، مزایا و حتی پوشش بیمه تأمین اجتماعی را 
دارا نیستند و با وجود آنکه سال هاست در جامعه آکادمیک کشور مشغول به فعالیت هستند و همگی از قشر تحصیل کرده جامعه و دارای 

مدارک کارشناسی ارشد و دکتری و عموما از فارغ التحصیالن دانشگاه های داخل کشور هستند، اما از کمترین حقوق شغلی برخوردارند.
در واقع اجرای طرح ساماندهی اساتید حق التدریسی اگرچه می تواند به صرفه جویی میلیاردی در دانشگاه های کشور و افزایش منابع 
مالی بخش های آزمایشگاهی، ورزشی و... منجر شود، اما عملیاتی شدن این طرح می تواند آفت هایی هم داشته باشد یکی اینکه می تواند به 
کاهش کیفیت آموزشی دانشگاه ها منجر شود و دیگر اینکه حق و حقوق این قشر ضعیف جامعه دانشگاهی را با خطرات بیشتری مواجه کند.
اینجاست که به ضرورت پیشبرد این طرح با برنامه مدون و مشخص خواهیم رسید. ضرورتی برای دوری جستن و کاهش تبعات منفی 
آنکه اگر ندید گرفته شود، ممکن است اجرای این طرح با کاهش کیفیت آموزش و تضعیف بیشتر جایگاه اساتید حق التدریس همراه شود 

که در آن صورت باید عطایش را به لقایش بخشید.

صرفه جویی در هزینه های دانشگاهی  ضروری اما...


