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!!مشروطی ها بخوانند 

رامکانایننتظاراشایدقبولیمحلاعالموکنکورنتایجازبعدتا.استکشاندهاینجابهراماتقدیردستاینکهاستیکسانماهمهبرایکهچیزیاولین

؟کردمیشودچهحاالامانداشتیم

واستادبینارتباطجملهازماارتباطاتکهداردمیواتقدیراینعادتبرایراماترماولشروعهمانازتبریزواحداسالمیآزاددانشگاهدرکهمدتیتمامدر

:استنهفتهارتباطایندررازیچهببینیمحال.باشدمیدانشجوبادانشجویادانشجو

روشنبرایمانآموزشدرکهچیزینخستینواستشدهدادهاختصاصاستادودانشجو،درستطبیقبرایکههستمکانیشاملآموزشساختمانارتباطاولین

ترمطولدرمحدودواستادیتکدروسهمآنکهنوازدمیکشورغنیآموزشلطفبهاستادهرواستاددستدراستسازیدرسهرکههستاینشودمی

.کندمالقاتراتاداسهمانبایددرسدوبارهاخذبرایبیشتریاودیگرترمیکتااینصورتغیردربرقصدشدهکوکسازهمانبهبایدنیزدانشجوکه.باشدمی

.هایشدغدغهبهبیشترالبته،بپردازیممیخواهیمارتباطاتودرسبینربطاینکههستآشکاربرایمانکهچیزیدومیناما

ازوشدهکپیهایجزوهتاامتحانشبازمثالا؛شودمیشروع،شویممینزدیکهایماناولویتبهکهزمانیازهامشروطیمابرایاصوالًادرس

مثلنیزآنهااینکهیبرابلکه،باشندخواندهآنهااینکهبراینهکهدوستانمانبهامیدچشموشدهنوشتهریزکاغذهایازپرهایصبحتاامیدیناهایشبنیمه

درسنحوهبایتنگاتنگرابطهدانشجوارتباطکهشدترمشهودهمبازخب.کنیمسریهنبودنتنهاازایدررادادنامتحانبَدعزایتاباشنداوضاعهمیندرما

.حلراهیکتاماندمیفراریکبهشبیهبیشترحالتاینوداردخواندنش

انگیزیشگفتهایاتفاقمتوجهسادگیبهکشوربهنظرمانافقسپسودرسیرشتهبهنگاهباکهاستشدهطوریهستیمماکهایجامعهدرنگذریمحقاز

بهکههیچهمهایناسیر،ایمشدهاسیرچونکردیمنمینگاهاینطوردارددنیایکدانشجوهربدانیماگرکهکنیمفکراتفاقاینحکمتبهبیاییداما.شویمنمی

:مبگوییبایداستبرعکسمابرایالمثلضربیکاسالمیآزاددانشگاهدرمتاسفانهو!چیستمنظورکهدانیدمیخودتانوخوردنمیدردمان

"رسواخواهیًکهًشویً"

"شوجماعتهمرنگً"

نشریه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی
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!!کنثانیه صبر 30آی گپ نصب کن یا 

.اقدامًتأملًبرانگیزًدانشگاهًآزادًاسالمیًکهًباعثًسردرگمیًدانشجویانًشدهًاست

ونماییرآموزشیارسامانهازدانشجویانحالرفاهمنظوربهاسالمیآزاددانشگاهجدیدترمآغازباهمزمان

شجویاندانسردرگمیباعثکهاستبودهمواجههاییاختاللباسامانهاینگذشتهروزهایدرولیکرد

دانشجوشمارههبکداینکهاستشدهتعریفایمرحلهدوتاییدسامانهبهورودبراینیزتازگیبهوشد

بتواندتاکندصبرثانیه30بایدباشدنداشتهرارسانپیامایناگروشودمیارسالگپآیرسانپیامدر

.شودواردسامانهبهاستتصویرکدهمانکهدومراهاز

:پیامدانشجویانبهگوییآمدخوشبرایسامانهخموپیچپُرمراحلاینازبعدولی

.کندمینمایانرا

ایسامانهنایبهرادیگرمراحللطفاکنیدتکمیلراسامانههایساختزیراینکهبجایمحترممسئول

بناواحدخابانتزماندردانشجوبلکهنکنیداضافهکندرسانیخدمتعادیروزدرحتینیستقادرکه

لیوبدهدانجامراخودواحدانتخاببتواندراحتکارهاشدنآسانبرایبودیددادهکههاییقولبه

.شدهایتانحرفبرخالف

ن دانشجو در زمان انتخاب واحد نیاز به خدمت رسانی آسا

!دارد نه بعد از اتمام انتخاب واحد 

00:00:30

نشریه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی
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مشکالت سامانه وادانا
نهشدندمشروطهاخیلیکهروزهاییآزمونروزهایبهبرگردیمبیاید

حینهممنکاتبهتوجهشانعدمیانخواندندرسخاطربهنکنیداشتباه

علتنبودصافانامابودنداینگونهنفریچندگفتمیشدشایدنبودتدریس

ازبیایداماگذاشتنخواندندرسراشدندمشروطکهانبوهیتعداد

آنالینهایکالسکهوادانااسمبهسایتیازبگویمآزمونحینمشکالت

مشکالتتمامباشدمیبرگذارآندرمشکلهزاربادانشجویان

امادکننشرکتهاکالسدرتاکردندمیخودراتالشتمامدانشجویان

دنبالرادانشجویانونشدختمآنالینکالسهایبهتنهامشکالتاین

شودامانجواداناسامانهدربودقرارکهارزیابی؛ارزیابیبهرسیدتاکرد

جویاندانشکاراینجایاما.داشتدانشجویانبرایراپیکرغولحکمکه

حتماشدهانجاممسئوالنشتوسطتدبیریحتماکهشدندمیامیدوارباید

.دارندکاملآشناییواداناهایبازیباآنالینهایکالسطولدراساتید

ازنامااماداریمروپیشدردسریبیارزیابیکهحتمامیگفتندهاآن

سواالتزیادتعدادوکمزمانبادانشجووفرارسیدکهآزمونهایروز

بااناستادازبرخیگیریسختهمهاینبرایبودسردرگرمشدروروبه

ازماجراتازهکهشدآزمونآمادهاشسردرگمیهمهبامجازیآموزشاین

پاسخبرایزماندقیقه20کهسواله10آزمونی؛بودشدهشروعانیجا

آزمونشروعازبعددقیقه10بودشانسخوشاگردانشجووبودآنگویی

آخرثانیه30کهبودماجراجایاینترجالبوشودسایتواردتوانستمی

ذخیرهخودکارسواالتشانمعدودیتعدادوکردمیبیروندانشجوراسامانه

دیگراگردبودناستادوپشتیبانیدامنبهدستاکثریتبازولیشدمی

برایگردیروزیکبنشانندکرسیبهراحرفشانتوانستندمیخیلی

.ودببرپااوضاعهمیندوبارههمروزهمانکهشدمیتعیینمجددامتحان

بهانصدایمکهبگویمدانشجویانروزهایایندغدغهکدامینازنمیدانم

واالتسزیادتعدادوباالسطحیاآزمونکموقتازبرسدمسئولینگوش

اآشنانبرایشانکهبگوییمواداناهایبازیهمینازاستبهترشایدیا

وشداهخیلینشدنپاسباعثسالنیمایندرکههاییبازینیست

.آمدپاییندانشگاههایالفرتبهازخیلیمعدل

هستنددرگیرمشکالتاینبادانشجویانکهاستزیادیزمانمدتشاید

هکاستسختبرایشانچوننکردندعادتهاآنبهکدامهیچهنوزماما

آنهاهندندپاسخوباشندتوجهبیدانشجوهمهاینحرفبهمسئوالنشان

:معتقدند

نشدهامانجحقوقبرایدرندحقپسمیکندپیدارسانیخدماتقابلیتو

التمشکبهرسیدگیدرخواستمسئوالنشانازوکننداعتراضاشان

مجبوردانشجویانکهطورهمان.کنندواداناسامانهومجازیآموزش

راحقاینکنندپرداختموقعبهراشهریهواحدانتخابزماندرهستند

تدریافآموزشبرایسامانهبهتریندانشگاهازاشموقعهبهدارندهم

.بگیردصورتاشانارزیابیسامانهبهتریندروکنند

آموزش مجازی
گاه آزاد اسالمی دانش

نشریه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی
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استدانشگاهدانشجوبادانشگاه
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عدم تقسیط شهریه

پیگیری /درخواست

تسهیالت

.شدنمیدرککدامهیچتوسطکهشدروروبههاییانسانباکهشدبیچارهزمانیانسانیجامعهبگوییمباید،باشیمصادقبخواهیماگر

استدیگریازتربزرگمشکالتشانکردندمیفکرهمهروزهااینکهاینجاستدرداماباشدمشکلبیکهندیدمراکسیدانشگاهیسالهچنداینزمانگذردر

ودستشکالتمهمینباآزاددانشگاهدانشجویاندقیقااالننیستهمدرکبهراضیحتی،شودکارنمیبهدستدیگریمشکالتحلبرایتنهانهکسیو

.کنندمینرمپنجه

بشریتجامعهلککهاقتصادیوضعیتاینباافتادکههماتفاقیترینجالبهیچکهکردندخالیشانههاسامانهمشکالتحلبارزیرازمسئوالنروزهااین

یشتربنصفشاملکهبدهیشدروروبهبدهیکلمهبادانشجواضافهوحذفروزجاریترممتغیرشهریهازدرصد35وثابتشهریهپرداختبعداندشدهدرگیرش

.شدمیراماندهباقیشهریه

رسانیاطالعبدون992سالنیمدروشودتقسیمقسمتسهبهدانشگاهدانشجویانهمهشهریهبودقراربودشدهانجام991سالنیمدرکهریزیبرنامهطبق

.بودآمدهمیانبهپرداختیمبلغحداقلپرداختوبدهیکلمهقبلی

تقسیطعدمازایدبچراپسنشدهتبدیلدانشگاهیبزرگمجموعهیکبهدانشجویانشبادانشگاهمگرگویندمیوکنندمیگلهمسئوالنشانازدانشجویان

اخذدروسبعداوبودیمشانسخوشاگرهمآنکردکاردرستساعتچندفقطواحدانتخابهفته2درمعموالکهسایتیدرهمآنباشدخبربیدانشجوشهریه

نصفشایدکهدمیشروروبهبدهیکلمهبادانشجوکردمیکاردرستسایتشایدکهمشخصساعتوروزیکدربایدچراپس،بودنکردهحذفرابرایمانشده

.شدندمواجههماشانبانکیهایکارتموجودیعدمباهمبیشترشان

انتخاباشتباهکهیهایآنتعدادنهاستمشخصنکردندواحدانتخابکهآنهاییتعدادنه،کنیمتوصیفخطدرچندرامشکلاینتوانستیمفقط؟نهاستجالب

.دشاصالحقابلغیرشهریهتقسیطعدمغیرمنتظرهاتفاقخاطربهوکردهحذفرااشانشدهاخذدروسسایتاشانبدشانسیازیااندکردهواحد

6
نشریه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی
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صدای دانــشجـو

زمانهو پیچیدگی های سلیقه ای در آموزشیار
!دولت الکترونیک

نشریه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی
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دولت.تنیساموردرتسهیلوتسریعآرامش،جزچیزیاساسااداری،امورکردنالکترونیکیفلسفه

ایندرلیشکلحاظبهشایدآزاددانشگاهاست؛زمانمدیریتواداریزوایدحذفدنبالبهالکترونیک

مهمامراینبههاتننهپیچیدهوسختمتعدد،افزارهاینرمتولیدباامااستداشتهخوبیتوفیقاتزمینه

.استساختهاضطرابدچاروسردرگمراهاخانوادهودانشجوزیادیحدودتانکرده،مطلوبیکمک

نرمیناهایشگفتیازگپآیافزازنرمتبلیغآموزشیار،سامانهخاصابهاماتودشواریهابرعالوه

.استپیچیدهافزار

.شوددادهنمایشبرایشامنیتیکدتاکندصبرثانیهسیحداقلبایدنکندنصبرانظرموردافزارنرمدانشجوچنانچه

بهاست،اموردرسهیلتوتسریعدنبالبهوکندمیتالشاداریزوایدبردنبینازبرایدنیاکهایهنگامهدراینازبیشوبکنیددانشجویانحالبهفکریلطفا

.نفرماییداضافههمراافزارینرمهایپیچیدگیشهریه،سنگینهایهزینهازناشیبحرانوهااسترس

باتشکرً

سلمانًشایانًفر

"ره"دانشجویًدکترایًفقهًوًمبانیًحقوقًواحدًیادگارًامامًخمینیً
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صدای دانــشجـو
...تابستانیچلّه

...وسانتیگراددرجهسیباالیدمای

خطرناکترمراتببهوپالسدلتاکرونایبلکهمعمولیکروناینههمآنکروناپنجمپیک

وفعالیتحقوقِوالمالبیتپولکهمسئولیوهستمسئولیکلنگکارشانکهدانشجویانینقلوحملهایگرانیودانشگاهیهایسرویسنبوددرروزهای

...هاکارمندفعالیتبهرسیدگیوبازرسییهازدریغتررتبهباالمسئولینومسئولیتاحساسازدریغامامیگیرندخلقبهخدمت

رفعوحلممکنزمانترینسریعدرمشکلشوبیابدرامسئولآیدمیاداریمشکلیکرفعبرایوقتیکهنیستعلمیجویندهدانشجوییکحقاینآیا

؟شودروبرومسئولیناتاقشدهبستهوقفلدرببامعمولطبقبایدیاشود

ثمربیجلساتومرخصیوناهاروصبحانهصرفبرایمیگیرندحقوقیادانشجومشکلازگرهرفعوخلقبهخدمتبرایمیگیرندالمالبیتازحقوقکارمندان

...نشدهدانشجوییهیچنصیبچیزیومیشودقفلاتاقشاندربفقطکهاثربیو

آنحضورانزمکهاستاینممکنکارحداقلنیستندجماعتدانشجومشکلحلبرایکمکوفعالیتانجامحالدرکهراکاریواداریوقتتمامکهکارمندان

درباتاقیکباضاامیکبرایباردهاینکهجایبهکشوررتبهعالیدانشجوییکتاکنیداعالمدانشجوبهارتباطیهایپلطریقازراکارشاناتاقدرمسئول

...بیاموزدعلمیهایکتابازحسابحرفکالمدووبنشیندخانهدرکندتحملفرساراطاقتگرمایونقلوحملهزینهوشودروبروقفل

8
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!شاید؟نیستمربوطهمسئولنفعبهدانشجوآموختندانشهمبلکهیا

منًاینًنامردمیً،ًبیًحرمتیًهاًراًنمیخواهمًببینمً

ببینمًزغنًهاراًنمیخواهمًحقً،ًبانگًمرغًنفیرً

بینمًبکوهًودشتًازًبنمنًاینًدستانًِبستهًرویًپاهاراًنمیخواهمًبازً،ًشکافدًدستًهایًشگفتاً

ببینماینًظلمتًسرایًطاقًوًتنهاراًنمیخواهمنوریًمنًروزنًمطلقً،ًنباشدًخانهًدرًتاریکیًِسراسرً

...کوتاه_شعر#

ا.ًوً:ًنوشتهًازً
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ترینرآورزجازیکیکاغذبازیهمانیابوروکراسیمسئلهاخیرسالیاندر

ایهدانشگاهمتاسفانهواستبودهدولتیهایمکانواداراتدرموارد

به،باشدنمیمستثناقاعدهاینازنیزاسالمیآزاددانشگاهجملهازایران

اداریهایواحدبهکنندگانمراجعهودانشجویانهموارهدلیلهمین

انجامیناشایستبرخوردهایوبودهاذیتدرهمیشهاسالمیآزاددانشگاه

.گیردمی

خدمتشانوظیفهکهاداریهایبخشازبرخیکارمندانمثالبرای

قوقحالمالبیتازدلیلهمینبهومیباشددانشجوقشربهرسانی

!اداری؟مراسماتیااداریکار

!نیستنددانشجو

مواردربیشتدرحتیوکردهکوتاهیخودوظایفانجامدرمتاسفانه،میکننددریافت

قابلمبلغماههررنهگوبیاندیشندایچارهاستدانشجویانازخیلیگیرقریبانکهبزرگمعضلاینبرایتاخواستاریمامرمسئولینًِازماعلتهمینبه

.میکنندکارمندانحقوقصرفراالمالبیتازتوجهی

نشریه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی

1400شماره سوم          مرداد ماه  

صدای دانــشجـو

پاسخگوی
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!منشور حقوقی دانشجو
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حق آزادی بیان.7ماده 

اًنشریاتًوًمطبوعاتًدرًبیانًمطالبًآزادند،ًمگرًآنکهًمخلًمبانیًًاسالمًًوًی«

«.حقوقًعمومیًباشد

ه حق برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی در دور.15ماده 

تحصیالت تکمیلی 

یًبرخوردارًهمهًداوطلبانًورودًبهًتحصیالتًًتکمیلیًوًتخصصی،ًحقًدارندًازًفرصتهایًیکسانًآموزش

.باشندًوًهرًنوعًسهیمهًبندیًجزًدرًمواردیًکهًدرًقانونًبرقراریًعدالتًآموزشیًآمدً،ًممنوعًاست

گریمطالبهانتقاد و حق .38ماده 

شورًدانشجویانًحقًدارندًازًعملکردًمسئوالنًدانشگاهًوًسیاستًهاًوًرویهًهایًک

ورایًانتقادًکنندًوًنقدًخودًراًازًمسیرًهایًقانونیًازًجملهًنشریاتًدانشجوییً،ًش

.صنفیًـًرفاهیًوًتشکلًهایًاسالمیًبیانًکنند

نشریه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی

1400شماره سوم         مرداد ماه  




