
ش��اید به جرات بتوان گفت که جامعه بشری 
در ط��ول تاریخ به ویژه در عصر حاضر از هیچ 
گونه پدیده ای به اندازه دورویی متضرر نشده 

و نخواهد ش��د.
انس��ان مدرن امروزی در پش��ت پرده دورویی و با طرح ش��عارهای 
زیب��ا و فریبنده ای همچون: حقوق بش��ر، آزادی بیان، جامعه مدنی، 
مبارزه با تروریس��م و ... با تبلیغات اغواکننده ای همان اهداف کثیفی 
را تعقیب می نماید که درگذش��ته دیکتاتورانی چون: هیتلر، چنگیز و 

تمام��ی  زال��و صفت��ان تاری��خ دنب��ال می کردن��د.
ش��هید مطهری: از جهل به عنوان عامل و اب��زار اصلی نفاق نام برده 
و با تش��ریح بخش��ی از خطرات منافقین، نفاق را از درونیات انسان 
دانس��ته و از آن به عنوان بزرگ ترین پدیده عصر حاضر یاد می کند.

تحلی��ل و تبیین این موض��وع ضرورتی اجتناب ناپذی��ر دارد در این 
می��ان ب��ه تعری��ف نف��اق می پردازی��م:

منافق کسی است که فکر و اندیشه اش یک جور می گوید ولی زبانش 
جور دیگری نفاق همان کفر اس��ت به همین دلیل خطر آن از کفر و 

ش��رک نیز بیش تر اس��ت.
 تا این پرده دریده نشود و آن چهره کریه منافق، نمایان نشود تعداد 

زیادی فریب خورده و گمراه خواهند ش��د.
منافقان��ی مانن��د ابوس��فیان که همانن��د خلف خوی��ش )معاویه( با 
ش��عار ال اله اال اهلل مخالف بود اما به اس��م اسالم با حضرت علی )ع( 
می جنگید و همان مقصود و منویات ابوسفیان را داشت اما فرقی که 
با ابوس��فیان داشت این بود که ش��عارش همان شعار علی )ع( بود و 

گاه��ی اوق��ات کاتولیک ت��ر از پ��اپ ب��ود... .
 منافق چه کس��ی اس��ت؟

 به همین دلیل معاویه با حیله عمروعاص در جنگ نهروان و با قرآن 
س��ر نیزه کردن در صفوف سپاهیان علی )ع( ش��بهه و تزلزل ایجاد 

کرد! و خود را از شکس��ت قطعی نجات داد.
 ام��روز در جامعه ما عده ای با ش��عارهای خط ام��ام، جبهه، جنگ و 
ش��هادت وارد عرصه ش��دند که با ش��عار قانون گرایی، قانون مداری، 
مردم س��االری و حقوق ش��هروندی وارد عرصه سیاس��ی شدند. این 
جریان امروز با طرح ش��عار عقالنی��ت روی کارآمدند و قرآن به نیزه 
کنان بار دیگر پیروز میدان هس��تند. برخی افراد با ش��عارهایی نظیر 
اس��الم با چهره رحمانی اش، ای��ران با چهره عقالن��ی اش، انقالب با 
چه��ره اس��المی اش و نظام با چه��ره عاطفی اش همچنان حماس��ه 
می آفرینند بدیهی اس��ت که ش��ناخت این نوع نفاق پیچیده اس��ت 
و نیاز به تیزهوش��ی روش��نفکری دارد چه بخواهیم چه نخواهیم در 
جامعه ما حضور دارند. تنها چیزی که توانس��ت در 9 دی نقشه های 
ش��وم و ترفندهای آنان را خنثی کند هوش، بصیرت و دانایی است.

با تقویت شناخت، آگاهی، بینش سیاسی و تجزیه و تحلیل متناسب 
ب��ا مقتضیات زمان مبتنی بر اص��ول ایدئولوژیک می توان خود را در 

براب��ر خط��ر نف��اق ت��ا ح��دودی بیم��ه ک��رد.

حاتم خسروی
قائم مقام سیاسی

مقــاله ســـر

اداره تربیت بدنی در حالت استند بای
دغدغه های دانشجویان از سالن ورزشی

1- فراهم آوردن زمان هایی برای عموم دانش��جویان زمانی که س��الن ها خالی هس��تند و برنامه ای در س��الن ها وجود ندارد.
2- ایجاد برنامه ای جامع و دقیق که زمان و مکان برنامه های ورزش��ی کاماًل مش��خص هس��تند.

مدتی اس��ت که ش��ما دانشجویان در 
باب مس��ائل آموزشی و پژوهشی به ما 
مراجعه کرده اید و ما نیز بر آن شدیم 
که برای یافتن پاس��خ این س��ؤاالت و 
کس��ب اطالعات تکمیلی در آس��تانه 
امتحانات پایان ترم مصاحبه ای با امیر 
اویس��ی معاونت آموزش��ی دانش��کده 
داش��ته باش��یم و پاس��خ این سؤاالت 
را بیابی��م. ابت��دا مختصراً ب��ه معرفی 
امیر اویس��ی معاونت آموزشی و پژوهش��ی دانشکده فنی شماره 
یک می پردازیم. او متولد کرمانش��اه است و تحصیالت دیپلمش 
را در مدرس��ه رازی کرمانش��اه گذران��ده اس��ت ک��ه در مقطع 
فوق دیپلم دانش��جوی دانش��گاه تربیت معلم ش��هید رجایی بوده 
اس��ت و آخرین مدرکش نیز کارشناسی ارش��د حقوق می باشد 
و قصد ادامه تحصیل نیز دارد. ابتدا اس��تخدام تربیت معلم ش��ده 
اس��ت و همزمان که در تربیت معلم مش��غول به کار بوده اس��ت 
در اس��تانداری نیز در قس��مت کمیت��ه امور رزمندگان )س��تاد 
آزادگان فعل��ی( کارمند بود، به مدت 13 س��ال معاون مدرس��ه 
نمونه دولتی جواداالئمه بوده اس��ت، بعد از آن به مدت یکس��ال 
در بازرس��ی آموزش و پرورش مش��غول به کار شد و باالخره به 
دانش��کده فنی شماره یک کرمانشاه ورود کرد و در بدو ورود به 
دانشکده به عنوان کارش��ناس آموزش منتصب شد. دو سال بعد 
ریاست اداره آموزش شد و از سال 88 تا اواخر سال 90 به عنوان 
سرپرس��ت معاونت آموزشی مش��غول به کار بود که مجدداً بعد 
از آن دوباره به س��مت ریاس��ت اداره آموزش منتصب شد. الزم 
به ذکر اس��ت که امیر اویس��ی به تازگی معاونت آموزش دانشگاه 
فنی وحرفه ای اس��تان کرمانش��اه نیز ش��ده اس��ت. در ادامه این 

گفتگو آمده اس��ت:

1. نظر شـما درباره جنبش دانشـجویی چیسـت؟
پاس��خ: از تش��کل های فعال، خوب و همه گیر است که می تواند 
نقش خوبی داشته باشد و در هدفی که  برایش ترسیم شده است 
که آن جنبش دانش��جویی مس��لمان اس��ت حرکت کنند، یعنی 
جنبش��ی که به نحوی می تواند کارساز باشد در همه امور مردم 

و علی الخصوص مس��لمانان دخیل باش��د.

2. در زمان دانشـجویی فعالیت دانشـجویی داشـته اید؟ 
عضو تشـکل های دانشـجویی بوده اید؟

پاسخ: فضای آن زمان با اآلن خیلی فرق می کرد، بنده زمانی که 
دیپلم گرفتم )س��ال 69( اوضاع خیلی فرق داشت. در آن زمان 
اتحادیه انجمن های اسالمی بود که خیلی فعال بود و من عضوی 
از آن ب��ودم. درزمانی که در دانش��گاه تربیت معلم بودم مصادف 
شده بود با تأسیس بس��یج دانشجویی، بنده علیرغم اینکه شاید 
این جو بود که دانشجویان عضو انجمن اسالمی دیگر به عضویت 

بسیج درنمی آمدند و بلعکس، من در هردو عضو بودم و به عنوان 
نماینده دانش��جویان در تمام مراحل چه در مرحله کاردانی چه 

کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د نماینده دانش��جوها بودم.

3. در رابطـه بـا مسـائل آموزشـی چـه اقداماتـی انجام 
داده ایـد؟

پاس��خ: همان ط��ور که می دانید در دانش��گاه ها، ما دو تا پس��ت 
معاون��ت آموزش��ی و معاون��ت پژوهش��ی داریم که فع��اًل بنده 
مس��ئولیت آن )پژوه��ش( را نی��ز برعهده گرفت��ه ام.گام اولی که 
برداش��تیم این بود که تعداد رش��ته ها را افزای��ش دهیم. حدوداً 
س��ال 94 چند رش��ته کاردانی به مجموعه اضافه شده است که 
در مقط��ع کاردان��ی می توان رش��ته های: تربیت بدن��ی، فناوری 
اطالع��ات، هتلداری و تعمیر ماش��ین های الکتریکی را نام برد و 
در مقطع کارشناسی نیز رشته های: مهندسی تکنولوژی نرم افزار 
کامپیوتر و کارشناسی حسابداری )گرایش مالی( اضافه شده اند. 
حال با توجه به سیاس��ت های دانش��گاه فن��ی و حرفه ای )جذب 
دانش��جو بیش��تر( و نظر ب��ه اینکه در کنکور س��ال آینده دانش 
آموزان رش��ته های نظ��ری هم بتوانند در کنک��ور فنی وحرفه ای 
ش��رکت کنند، ما هم در این قالب برنامه هایی داریم که بتوانیم 
اهداف��ی را که مجموعه و دانش��گاه فنی وحرف��ه ای دارد آن ها را 
ارتق��ا دهیم و با توجه به بودجه و تجهیزات موجود اقدامی دیگر 
نیز مدنظر داریم، ارتقای بیش تر دس��تگاه ها و ارتقای توان علمی 
اینجا با همکاری بیش��تر مدرسین از اقداماتی است که به زودی 

ش��روع می کنیم.

4. ساالنه چه مقدار اعتبارات به قسمت آموزش تخصیص 
می دهنـد؟

پاس��خ: تا امس��ال س��رانه و اعتباری که در اختیار آموزش قرار 

می دادند بر اس��اس سرانه آموزش پرورش بود که تقریباً بابت هر 
دانش��جو حدوداً 750 هزار تومان در نظ��ر می گرفتند اما همین 
مقدار برای هر دانشجو در دانشگاه رازی رقمی بالغ بر 3 میلیون 
تومان اس��ت. با توج��ه به رایزنی ه��ای دانش��گاه فنی و حرفه ای 

اقداماتی جهت افزایش اعتبارات صورت گرفته اس��ت.

5. نظرتان درباره ی سـامانه ناد چیسـت؟
پاس��خ: قباًل س��امانه ای به نام س��امانه نماد ب��رای انتخاب واحد 
وجود داش��ت که بسیار این س��امانه خوب بود و کارکردن با آن 
راحت بود. متأس��فانه دانش��گاه فنی وحرفه ای به دالیلی تصمیم 
گرفت که این س��امانه را تغیر دهد و آن ها ارتقا دهد اما برخالف 
از لحظه درس��ت شدن این س��امانه ما با مشکالت خیلی زیادی 
مواجه ش��دیم. اآلن هر ترم ما معای��ب و موارد را اعالم می کنیم 
و می گویی��م این مش��کالت را دارد. چندین ب��ار اعالم کردیم و 
متأس��فانه در تمام نشست ها و جلس��اتی که می رویم پای ثابت 
همه کس��انی است که با آموزش ارتباط دارند و کلیت سامانه را 
دانش��گاه فنی وحرفه ای مدیریت می کند و سامانه نماد هم بدین 

ش��کل بود.

6. دانشـکده فنی وحرفه ای شماره یک در کل )کاردانی و 
کارشناسـی( چند رشـته دارد؟

پاس��خ: 19 رش��ته در دانشکده داریم: 4 رش��ته های کارشناسی 
فعال عبارت اند از: مهندسی تکنولوژی برق و کنترل ابزار دقیق، 
مهندس��ی اجرایی عمران، کارشناس حس��ابداری گرایش مالی، 

مهن��دس تکنول��وژی نرم اف��زار کامپیوت��ر.
و نیز 15 رش��ته در مقطع کاردانی داریم: نقشه کش��ی معماری، 
س��اختمان، س��اخت  وتولید، ماشین ابزار، نقش��ه برداری، صنایع 

فلزی، صنایع چوب، حسابداری بازرگانی، 

کیانوش بدنکی
مدیر مسئول

گفتگـــو
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از جهــل تا نفــاق

اگر دانشجو مطالبه کند امکانات بهتر می شود
گپ و گفتی صریح با امیر اویسی معاونت آموزشی

ادامه در صفحه 2

اگ�ر دانش�جو مطالبه کند 
امکانات بهتر می شود

گپ و گفتی صریح با امیر اویسی معاونت آموزشی

+

انتقادات، پیش��نهادات و مش��کالت خود را درباره 

وضعی��ت دانش��کده، خواب��گاه، برنامه آموزش��ی، 

شهریه، اساتید، تشکل های دانشجویی و... با ما در 

میان بگذارید تا در نشریه بعد پی گیر آن باشیم.
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ما را در شبکه های 
اجتماعی پیدا خواهید کرد



کاریکاتور عکس

نقـــــد

اداره تربیت بدنی در حالت استند بای
این بار مطالبی درباره ش��رح وظایف، 
پیش��نهادات،  انتق��ادات،  اه��داف، 
راهکارهای��ی در حوزه ی اداره تربیت 
بدنی دانشکده فنی و حرفه ای شماره 

یک کرمانشاه مطرح می شود.
از ریاس��ت محت��رم اداره تربیت بدنی  

جناب آقای عس��کری، کمال تشکر و 
قدردانی از زحمات بی دریغ ش��ما و 
مس��ئولین، کارکنان و مربیانی که در این حوزه کاری فعالیت داشته 
و در کارهایی همچون آوردن رشته تربیت بدنی که رشته تحصیلی 
جدیدی در دانشکده محس��وب می شود و یک کار بزرگ در این 
اداره به حساب می آید و داشتن برنامه های ورزشی از شنبه تا چهار 
شنبه به صورت مدون و باز بودن سالن ورزشی امام حسین )ع( در 
زمان های مش��خص برای تمامی دانشجویان و برگزاری مسابقات 
ورزشی در رشته های مختلفی برای دانشجویان در سطح دانشکده 

و... از تالش های شما صادقانه تشکر می کنیم.
ش��رح وظایف واحد تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای شماره 

یک کرمانشاه )که دانشجو انتظار دارد(:
۱-فراهم آوردن تس��هیالت الزم برای گسترش وتعمیم ورزش در 

دانشکده
۲-تنظی��م وتدوی��ن برنامه ه��ای پیش��نهادی در رابط��ه باورزش 

دانشجویان با توجه به شرایط ومقتضیات دانشکده
۳-ایجاد انگیزه وتش��ویق دانش��جویان جهت ش��رکت فعاالنه در 

فعالیتهای ورزشی
۴-نظارت وارزش��یابی برنامه های ورزش��ی، خدمات فنی مربیان 

ونحوه اجرای برنامه ها
۵-نظارت وبرنامه ریزی دراداره سالن ها واماکن ورزشی

۶-حفظ وحراست اماکن وفضاهای ورزشی وامکانات موجود
۷-نظارت وبرنامه ریزی براجرای فعالیتهای ورزش��ی دانشجویان 

درون دانشکده ها
۸-پیشنهاد وب رنامه ریزی مسابقات ورقابت های مختلف ورزشی 

به مناسبت های مختلف طبق تقویم ورزشی ساالنه
۹-هماهنگی، نظارت وبرنامه ریزی وپیش بینی اعتبارات الزم جهت 
اعزام تیم های ورزش��ی دانشجویی به مس��ابقات استانی، کشوري 

والمپیادهاي ورزشي
۱۰-پیش بینی ونظارت برتهیه وس��ایل وتجهیزات اماکن مختلف 

ورزشی دانشکده
۱۱-گسترش ورزش خوابگاهی

۱۲-پیش بین��ی بودجه، نیروی انس��انی وارائه گ��زارش ماهانه به 
معاونت دانشجویی دانشکده

۱۳-پیگیری ومرتفع نمودن مش��کالت وتنگناهای ورزشی در حد 
امکانات دانشکده

۱۴-عقد قرارداد با مربیان مختلف جهت اداره کالس های ورزشی 

جهت بهره وری دانشجویان
۱۵-ارائه خدمات آموزشی ونظارت وبرنامه ریزی واحدهای درسی 

تربیت بدنی
اهداف اصلی تربیت بدنی چیست؟

حفظ سالمت، تعمیم بهداشت، رشد قوای جسمانی، کسب شادابی 
و نش��اط، میل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی از اهداف 
مهم تربیت بدنی می باشد.چرا یک دانشجو دغدغه ی ورزش کردن 
را دارد؟  چون می داند این کار چه معجون بی نظیر و کم یابی است. 
بسیاری از افراد با هدف افزایش آمادگی جسمانی و داشتن تناسب 
اندام ورزش می کنند، با این حال ورزش عالوه بر فواید جسمانی 
فوای��د ذهنی زیادی نی��ز دارد. در اداره تربیت بدنی نقد هایی وارد 

است که به بخش هایی ازوظایف انجام نگرفته اشاره می شود:
 ۱- با تاس��ف، دسترس��ی دانش��جویان به س��الن های ورزشی با 
محدودیت هایی مواجه ش��ده است. برای رفتن به سالن امام علی 
)ع( و باشگاه بدنسازی باید دانشجوی رشته تربیت بدنی باشی که 
تعداد محدودی می باشند یا درس تربیت بدنی داشته باشی و هفته 

ای یک جلسه به سالن بروی.
۲- در دانشکده ما یک برنامه ی جامع که همه دانشجویان داوطلب 
دانشکده از امکانات ورزشی آن بهره به اندازه کافی برده شود وجود 
ندارد یا از آن مطلع نیس��تیم، چرا که این بی برنامگی دارد احساس 
می شود، چرا برای دانشجویان خوابگاهی هیچ برنامه ورزشی در روز 
های تعطیل وجود ندارد و یکبار به آن ها وعده ی س��الن ورزشی 
امام علی )ع( داده می شود ولی زمانی که به صورت هماهنگ شده 
به درب دانش��کده می آیند متوجه می ش��وند که درب سالن قفل 
ب��وده و کلیدی از آن نزد نگهبانی نبوده این ضعف مدیریت برنامه 

را نشان می دهد.
۳- چرا س��الن های ورزشی دانش��کده از نظافت کافی بر خوردار 
نیست و کسی نیز برای نظافت و بهداشت آن ها مامور نمی شود تا 
سالن ها تمیز باشند و سالمتی دانشجویان به خطر نیفتد و کسانی که 

در آنجا ورزش می کنند از نظافت لذت ببرند.
۴- در مسابقات ورزشی دانشجویان، در جشنواره ورزشی همگانی 
دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک کرمانشاه از رشته هایی استفاده 
و مسابقه برگزار می کنید که دانشجویان از آن ها استقبال نمی کنند و 
خواهان شرکت در این رشته ها نیستند باید به سلیقه ی دانشجویان 
احترام گذاش��ته ش��ود. ایجاد انگیزه و تش��ویق دانشجویان جهت 

شرکت فعاالنه در فعالیت های ورزشی کاری انجام نشده است.
۵- با تاس��ف برای دانشجویان این دانشکده زمانی که می خواهند 
خوابگاه بگیرند می گویند که به خوابگاهی برویم که پارک و محلی 
برای ورزش کردن در دسترس باشد و غرور و تعصب دانشجویی 
خ��ود را زیر پا می گذارد و بر روی آس��فالت خیاب��ان و پارک ها 
ورزش می کنند و یا باید به سالن ها و باشگاه ها بروند با این اوضاع 
اقتصادی باید س��رش را در برابر خانواده، دوس��تان و غیره به پایین 
بیندازد و از آن ها درخواس��ت کمک مالی کند آیا این کار درس��ت 

است. در حالی که دانشکده توانایی کمک به این دانشجویان را دارند 
و میتواند در کاهش هزینه ی آن ها دخیل باش��د و نیازی نباشد در 
پارک ها ورزش کنند، دانشکده دارای ظرفیت های ورزشی باالیی 
می باش��د، دارای دو سالن ورزشی امام حسین )ع( و امام علی )ع( 
و یک باشگاه بدنسازی که می تواند در رشته های فوتسال، والیبال، 
بسکتبال، هند بال، کشتی، تنیس روی میز، فوتبال دستی و ...، ورزش 
ک��رد. گس��ترش ورزش در خوابگاه از وظایف ب��ی چون و چرای 

تربیت بدنی است.
۶- دانش��جویان این دانشکده می توانند در خیلی از رشته های که 
موجود است شگفتی بیافرینند و سطح ورزشی دانشکده را باال ببرند 
بی شک ما توانایی پیشرفت در عرصه ورزشی را داریم اما مستلزم 

اهمیت دادن است.
پیش��نهاد ها و راهکارهایی که برای این مش��کالت مد نظر هستند 

عبارتند از:
۱- فراه��م آوردن زمان های برای عموم دانش��جویان زمانی 
که س��الن ها خالی هس��تند و برنامه ای در س��الن ها وجود 

ن��دارد.
۲- ایج��اد برنام��ه ای جامع و دقیق که زم��ان و مکان برنامه 

های ورزش��ی کاماًل مش��خص هس��تند.
۳- اس��تفاده از دانش��جویان ب��ه صورت کار دانش��جویی یا 

کارکنان برای تمیز کردن و مراقبت از وس��ایل.
۴- باید ببینیم دانش��جویان از چه رشته های ورزشی استقبال 
می کنند، به طور قطع و به یقین اگر به جای ش��وت فوتس��ال 

از خود فوتس��ال استفاده شود اس��تقبال بیش��تری می ش��ود.
۵- ایج��اد برنامه ای ورزش��ی برای دانش��جویان خوابگاهی 
که در روزهای تعطیل در خوابگاه هس��تند. اگر اداره تربیت 
بدنی س��الن امام علی )ع( و بدنس��ازی را در دس��ترس آنها 
ق��رار دهد می تواند و حتی به��ای کمی از آن ها بگیرد ولی 
امکان��ات در اختیارش��ان بگذارد این کار ه��م باعث درآمد 

زایی و هم کمک به دانش��جویان خواهان ورزش می ش��ود.
۶- ایج��اد تیم هایی در هر رش��ته و فراهم کردن امکانات و 

عق��د ق��رار داد ب��ا مربی��ان.
انش��ا اهلل با کمک دانشجویان و مسئولین دلسوز دانشکده ای 
بهتری داش��ته باشیم و دانشجویانی سالم چه از لحاظ روحی 
و روان��ی چه جس��می تحوی��ل جامعه دهیم ت��ا در آینده نه 

چندان دور ش��اهد پیش��رفت نظام اس��المی باش��یم.

یک وعده غذای سلف
۱.بیفستراگانوف با س��س کچاپ با نوشیدنی 

خنک
۲.چلو الس��تیک به هم��راه افزودنی های غیر 

مجاز

مشروط شدن
۱.عمرا، من تو دبیرس��تان مع��دل کمتر از ۱۸ 

نداشتم
۲.نمک تحصیل در دانشگاه

تقلب
۱.یک روش غیر اصولی و ناجوانمردانه برای 

نتیجه گرفتن در امتحان
۲.تنه��ا روش اصول��ی و مبتنی ب��ر عقل برای 

نتیجه گرفتن در امتحان

وام دانشجویی
۱.کمک هزینه برای دانشجو

۲.مثل مهریه میمونه کی داده کی گرفته

ازدواج دانشجویی
۱.حرفش رو نزن من قصد ادامه تحصیل دارم

۲.کو؟ کجاس؟کسی رو سراغ داری برام؟

کارت دانشجویی
۱.کارت شناسایی و هویت دانشجو

۲.تنها اس��تفاده از ای��ن کارت گرفتن فیلم از 
ویدئو کلوب است

پیمان ناصری
سردبیر

طن������ز

کامپیوتر، الکتروتکنیک، برق صنعتی، تعمیر و نگهداری ماش��ین های الکتریکی، فناوری 
اطالع��ات، تربیت بدن��ی و هتل��داری.

 7. آیا نظر به افزایش رشـته ها دارید؟
پاس��خ: در مقطع کاردانی رش��ته ای برای اضافه ش��دن مدنظر نداریم ولی اآلن به جد 
دنبال چند رش��ته ی کارشناس��ی هستیم که عهد کرده اند در س��ال آینده به ما بدهند. 
ما چند رش��ته را پیشنهاد داده ایم؛ کارشناسی رش��ته های: ساخت وتولید، صنایع فلزی 

)گرایش جوش��کاری(، رش��ته تربیت بدنی و نقش��ه برداری.

8. نظرتان راجع به امکانات آموزشـی چیسـت؟
پاس��خ: اگر دانش��جو مطالبه گر باش��د امکانات خیلی کم است، دانش��جو بیاید امکانات 

بخواهد اما امکانات طوری هس��ت که جوابگو باش��د.

9. دانشـجویان چگونه می توانند با شـما ارتباط بگیرند؟
پاس��خ: درب اتاق بنده به اذعان همه کارکنان، زمانی بس��ته می ش��ود که داخل نیستم 
حت��ی زم��ان نماز ه��م درب اینجا را باز می گ��ذارم ضمن اینکه مراجع��ه حضوری هم 
می توانید داش��ته باش��ید منتهی یکی از مواردی که من واقعاً گوش نمی دهم، این است 
زمانی که امتحان گرفته می شود و دانشجو اعتراض به مواردی می کند و حتی می توانید 

از درگاه ارتباطی که در س��ایت دانش��کده می باش��د ارتباط برقرار کنید .

10. نظر شـما راجع به سـطح اسـاتید چیسـت؟
پاسخ: نسبت به قباًل خیلی خوب شده است؛ نسبت به سال 85 و 86 که من آمده بودم 

و آن زمان هیچ دکتری نداش��تیم و الحمداهلل حاال دکترها داریم.

11. سـطح کدام گروه، اسـاتید و دانشـجویان را بهتر ارزیابی می کنید؟
پاسخ: همه گروه ها خوب هستند، اساتید که همه خوب اند ولی رشته های مهندسی برق 
باالترین معدل ها را دارند و ما معدل کل 19/82 هم داش��ته ایم اما دو رش��ته )کاردانی( 

بچه های رش��ته برق و کامپیوتر س��طح باالتری دارند.

12. اعضای هیئت علمی چه اسـاتیدی هسـتند؟
پاس��خ: در مجموع یازده نفر هیئت علمی داش��تیم از اول تا حاال که بازنشس��ته شدند. 
در ح��ال حاضر 7 عضو هیئت علمی داریم که دکتر عزیزی، مهندس اکبریان، مهندس 

مانش��تی، مهندس حاتم، مهندس کهریزی و مهندس امینی هس��تند.

13. با توجه به شـعار امسـال ما که نوگرایی و شفافیت است در رابطه با حقوق 
و مزایـا هیئـت علمـی و خودتـان توضیحـی بدهیـد؟

پاس��خ: هیئت علمی با توجه به مدرک وس��ابقه کمتر از 4 میلیون تومان حقوق دریافت 
نمی کنند، بنده نیز با توجه به س��مت معاونت آموزشی 5 میلیون تومان در حکمم ثبت 

ش��ده اس��ت ولی 3 میلیون تومان دریافتی بنده اس��ت.

14. دانشـجوی امروز و نسـل اول انقالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
پاس��خ: خیلی فرق کرده اند. آن زمان ما با کم ترین امکانات بیش��ترین بازده را داش��تیم 
ول��ی اآلن وقت��ی برمی گردیم و عقبه را نگاه می کنیم می بینی��م امکانات خیلی خوب تر 
شده است منتهی دانشجوها دیگر به آن صورت کار نمی کنند و به درس بها نمی دهند.

15. آیـا در حال حاضر به غیر از کار در دانشـکده در جایی دیگر نیز مشـغول 
به کار هسـتید؟

پاس��خ: طبیعتاً هرکس��ی به تناس��ب زندگی به طوری در کارهای دیگر نیز ممکن است 
شرکت داشته باشد اآلن بنده نیز با آیت اهلل تبریزیان )پدر طب اسالمی ایران( و نماینده 

ایش��ان در کرمانش��اه کار می کنم.

16. نظر شـما راجع به سیاسـت و دولت وقت چیسـت؟
پاسخ: نظر من در مورد خط مشی سیاسی جمله ای است از امیرالمومین در نهج البالغه 
که آن را نصب العین خودم قرار دادم: چپ و راست هر کدامشان رو به گمراهی هستند 

خط راس��ت و میانه را بگیر خط رهبری )مس��تقل( که بهتر از هر چپ و راستی اس��ت.

در نهایت تشکر می کنیم از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید تا به بخشی از سؤاالت 
دانش��جویان پاس��خ داده ش��ود. منتظر مصاحبه های بعدی ما باش��ید.

اگر دانشجو مطالبه کند امکانات بهتر می شودادامه از صفحه یک

در حاشیه برگزاری مراسم روز دانشجو


