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ــور  ــر در کش ــال اخی ــد س ــان در چن ــگاه فرهنگی ــه دانش ــد ورود ب رون
ــرورش را  ــای وزارت آموزش وپ ــا نیازه ــته ت ــمگیری داش ــش چش افزای
از نظــر نیــرو انســانی متعهــد و متخصــص مرتفــع کنــد، ولــی آنچــه کــه 
مشــخص اســت نیــاز بــه نیــرو انســانی نســبت بــه هــر منطقه بــه طور ســالیانه 
تغییــر می کنــد و رونــد ثابتــی در پیــش نــدارد. بــا ایــن وجــود نظامــي براي 
ارزیابــي و پایــش تعــداد معلمانــي کــه بــه طــور ســاالنه بازنشســته شــده و 
ــه کمــک آن  ــا ب ــدارد ت از کالس هــاي درس خــارج مي شــوند وجــود ن
بتــوان تعــداد دانشــجویان و مهارت آموزانــي کــه بایــد از طریــق کنکــور 
ــه جــذب شــوند  ــر منطق ــاز ه ــا نی ــاي اســتخدامي متناســب ب ــا آزمون ه ی
ــدن مشــکالتي  ــه وجــود آم ــن موضــوع باعــث ب ــي کــرد کــه ای پیش بین
شــده اســت. در ایــن گــزارش نگاهــي خواهیــم داشــت بــه رونــد جــذب 
ــالن. ــان اســتان گی ــر در داشــگاه فرهنگی ــد ســال اخی دانشــجویان در چن

پیـــــــــش
گفتـــــــار
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ــادی  ــای زی ــور 1401 ابهام ه ــته کنک ــاب رش ــه انتخ ــار دفترچ ــا انتش ب
ــوم و...  ــوع ب ــت، ن ــداد، ظرفی ــر تع ــذب از نظ ــد ج ــد و رون ــرف ش برط
ــذب  ــر را ج ــال 436 نف ــالن امس ــان گی ــگاه فرهنگی ــد. دانش ــخص ش مش
ــود. ــامل می ش ــر زن را ش ــرد و 143 نف ــر م ــداد 293 نف ــه تع ــد ک می کن

ورودیهــای
ــد جـــــدیـــ

ــالن  ــاکن گی ــجویان س ــی از دانش ــال بعض ــر س ــد ه ــز همانن ــال نی امس
بــرای تحصیــل بــه پردیــس دیگــر اســتان ها می رونــد و دانشــجویان ســایر 
اســتان ها بــه پردیس هــای گیــالن می آینــد کــه ســهم هــر اســتان در 

ــد. ــر می باش ــکل زی ــه ش ــالن ب ــان گی ــگاه فرهنگی دانش
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باتوجــه بــه اینکــه مــدارس در تمــام نقــاط اســتان پراکنده¬انــد و هــر 
مدرســه ای بــه معلــم نیــاز دارد، مناطــق محــروم دلباختــه کمتــری دارنــد 
و اکثــراً نومعلمــان بــه ایــن مــدارس روح می بخشــند و باتوجــه بــه بومــی 

گزینــی، دانشــجویان بیشــتری از مناطــق محــروم جــذب می شــود.
بــا توجــه بــه نمــودار زیــر می تــوان بــه راحتــی متوجــه شــد کــه بخــش 
عظیمــی از ظرفیــت دانشــگاه فرهنگیــان بــرای دانشــجویان منطقــه 3 کــه 

از مناطــق محــروم هســتند درنظــر گرفتــه شــده اســت.

د ر و آ بــــــر
ل حتمــــــا ا
ــی قبــولــ

بایــد خاطرنشــان کــرد کــه 30 درصــد ظرفیــت هر رشــته و دانشــگاهی 
ــرار دارد  ــد ق ــتفاده می کنن ــری اس ــهمیه ایثارگ ــه از س ــرادی ک ــرای اف ب
ــد و  ــی ندارن ــه معلم ــی ب ــه چندان ــاص عالق ــروه خ ــن گ ــی ای ــا گوی ام
ــد  ــا ســیر رون ــی ب ــد. گوی ــل نمی کنن ــن ظرفیــت 30 درصــدی را تکمی ای
ــن ســهمیه  ــدان از ای ــرای عالقه من ــی ب ــع و رقابت ــش، مان ــه و گزین مصاحب

وجــود نخواهــد داشــت.

صنـــــدلی
لــــی خـــا
ن هنگیــا فر
ی ا بــــــــر
ن ا ـگــر ر یثا ا
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ــه جــذب دانشــجومعلم  ــر، قل ــه داده هــای چهــار ســال اخی ــا توجــه ب ب
ــذب  ــد از آن ، ج ــت و بع ــال 1398 اس ــه س ــوط ب ــالن مرب ــتان گی در اس
دانشــجویان در ســال 99 بــا شــیب زیــادی کاهــش پیــدا کــرده و در ســال 

ــر شــده اســت. ــز تنهــا شــیب کاهشــی آن کمت 1400 نی
ــز روال  ــتند نی ــالن هس ــتان گی ــی اس ــه بوم ــجومعلمانی ک ــرای دانش ب
همیــن اســت امــا در ســال 1400 مقــدار شــیب همچــون ســال 99 اســت 
ــن موضــوع نشــان می دهــد کــه  ــه شــدت درحــال کاهــش اســت. ای و ب
ــا مشــکل کمبــود نیــروی انســانی  اداره کل آموزش-وپــرورش گیــالن ب
ــگاه  ــق دانش ــم را از طری ــذب معل ــد ج ــت و رون ــه رو نیس ــی رو ب آنچنان
ــای  ــز صندلی ه ــالن نی ــان گی ــان کاهــش داده و دانشــگاه فرهنگی فرهنگی
ــد.  ــرار می ده ــایر اســتان ها ق ــرو انســانی س ــت نی ــار تربی خــود را در اختی
امــا دفترچــه کنکــور 1401 رونــد جــذب را تغییــر داده و نشــان از افزایــش 

ــد. ــتان می ده ــی در اس ــجویان بوم ــذب دانش ــد ج رون

ــدن ــم ش معل
از آســـانتـــر 
ل رســـــا پــا

ــی اســت  ــان، آمــوزش ابتدای ــن رشــته دانشــگاه فرهنگی پر متقاضی تری
ــده تمــام  ــری از صندلی هــا را شــامل می شــود و دربرگیرن کــه ســهم کثی

دانشــجویان متعهــد بــه خدمــت در اســتان گیــالن اســت.
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ــل  ــی تحلی ــه خوب ــز ب ــی نی ــوزش ابتدای ــته آم ــجویان رش ــودار دانش نم
فــوق را تاییــد می کنــد و شــیب رشــد انفجــاری را بــرای دانشــگاه 

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــالن ب ــان گی فرهنگی
ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه چــرا در طــی یــک ســال 
تعــداد دانشــجومعلم کمــی جــذب می شــود و در ســال بعــد تعــداد 
ــا  ــد ت ــش می یاب ــاری افزای ــورت انفج ــه ص ــدن ب ــذب ش ــجویان ج دانش
ــرو در 10 ســال  ــردازش نی ــا پ ــه زیرســاخت ها فشــار وارد شــود. چــرا ب ب
آینــده، مقــدار جــذب نیــرو را ســاماندهی نمی کنیــم کــه ســالیانه مقــدار 
ــی  ــود و در ط ــذب ش ــاخت ج ــه زیرس ــه ب ــا توج ــجومعلم ب ــی دانش ثابت
ایــن مــدت کســری نیــرو را بــا خریدخدمــات تکمیــل کنیــم تــا دانشــگاه 
فرهنگیــان بتوانــد رســالت خــود را بــه درســتی انجــام دهــد و تبدیــل بــه 

ــت آموزشــی فرزندانمــان نشــود. ــگاه کیفی قتل

ــهم ســــــ
دانشــجوی
هــر پردیــس
ســــــال در 
آیـنـــــــده

جــذب  و   97 ورودی  دانشــجویان  فارغ التحصیلــی  بــه  توجــه  بــا 
کنکوری هــای 1401 تــوازن ســال گذشــته بــه هــم می خــورد البتــه بایــد 
ــا طــرح 1+3 دانشــجویان ابتدایــی 98 نیــز ممکــن  در نظــر بگیریــم کــه ب

اســت وارد کالس درس و چرخــه تعلیم وتربیــت.

ــی و  ــای آموزش ــا فض ــی )ع( ب ــام عل ــس ام ــه پردی ــت ک ــب اس جال
خوابگاهــی بســیار محــدود نســبت بــه پردیــس بنــت الهــدی صــدر دارای 
ــه نســبت  دانشــجومعلم بیشــتری اســت. حــال وضعیــت هــر پردیــس را ب

ــم. ــه می کنی ــی مقایس ــی و غیربوم ــجویان بوم دانش
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مشــکل خوابــگاه از دیروبــاز بــا دانشــجویان پســر همــراه بــوده اســت. 
خوابــگاه پردیــس امــام علــی )ع( بــا حداکثــر ظرفیــت، تــوان گنجایــش 
200 نفــر را دارد. ایــن تعــداد حتــی بــرای دانشــجویانی کــه از اســتان های 
ــل  ــجویان داخ ــه دانش ــت در نتیج ــی نیس ــوند کاف ــرش می ش ــر پذی دیگ
اســتان نبایــد انتظــار خوابــگاه را بکشــند داشــت مگــر آنکــه فکر چــاره ای 

شــود و گشایشــی رخ دهــد.

ن  ا پســــــــر
ــی  گیالنــــ
ــر  منتظـــــــ
ه بــــگا ا خو
نباشــــــــند

قرمــز خــط 
شتـــی بهدا

اگــر قــرار اســت ماننــد ســالیان پیــش از کرونــا دانشــجویان در دونیمــه 

بــر تخت هــا   هفتــه تقســیم شــوند و 3 روز اول دانشــجومعلامن گــروه اول 

ــر روی هــامن  ــروه دوم ب ــه را دانشــجومعلامن گ ــد و ســه روز بعــدی هفت بخوابن

تخت هــا بخوابــد، بهــر اســت فکــر چــاره ای باشــیم چــرا کــه همــه اطــاع 

ــام  ــل اع ــا قب ــان از مدت¬ه ــگاه فرهنگی ــز دانش ــوم و مرک ــه وزارت عل ــم ک داری

کــرده بودنــد کــه تــرم آینــده حضــوری خواهــد بــود و پردیس¬هــا از پیــش 

ــرم  ــود. رشوع ت ــذب ش ــت ج ــرار اس ــجو ق ــداد دانش ــه تع ــه چ ــد ک ــع بودن مطل

ــن  ــی توهی ــاع قبل ــود اط ــا وج ــع ب ــه موق ــدام ب ــدم اق ــی و ع ــت کنون ــا وضعی ب

افــرادی اســت کــه قــرار اســت نســل آینــده کشــور را تربیــت کننــد. بــه 
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ــی و...  ــی، ورزش ــی، خوابگاه ــای آموزش ــود در فض ــف و کمب ضع
ــل  ــی ح ــه نوع ــد ب ــت بای ــگاهی اس ــر دانش ــی ه ــای بررس ــه از مولفه ه ک
شــود. بــا وضــع موجــود تنهــا کیفیــت را فــدای کمیــت کرده¬ایــم بایــد 
ــرای  ــا جــذب بیشــتر دانشــجو ب ــرای دانشــجویان روشــن شــود کــه آی ب
ــختی  ــت س ــه قیم ــت ب ــور اس ــر اینط ــه اگ ــی دارد؟ ک ــا منفعت پردیس¬ه
ــخص  ــد مش ــی بای ــود. از طرف ــام می¬ش ــجومعلم ها تم ــی دانش و نارضایت
شــود اگــر در پــی جــذب ایــن تعــداد دانشــجو افزایــش درآمــدی حاصــل 
ــده  ــه می¬شــود و اگــر عای ــه هزین ــد چگون ــن افزایــش درآم می شــود ای
ــی  ــاختمان آموزش ــگاه و س ــت خواب ــرا وضعی ــدارد چ ــی ن ــی آنچنان مال
ــن  ــود و ای ــذب نش ــی ج ــجو غیربوم ــه دانش ــود ک ــزارش داده نمی¬ش گ
ــه  ــد را ب ــذب می¬کنن ــجو ج ــی دانش ــورت قطب ــه ص ــه ب ــته ک ــد رش چن

ــد؟ ســایر اســتان¬ها دهن
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه وضعیــت پردیس هــای ســایر اســتان را 
ــا  ــگاه کــرد کــه چطــور در حــال گســترش و ساخت وســاز ب ــد ن ــز بای نی
برنامــه و دیــدگاه بلندمــدت هســتند در حالــی کــه پردیس¬هــای گیــالن 

در خــواب غفلــت خــود بــه ســر می¬برنــد.

ســــــــخن
دوســــتانه

ــــکـــــالم
ــر آخـــــــــ

وضعیــت گویــی نهایــی شــده و آمــار دانشــجویان تــرم بعــد بــه همین 
روال در دو پردیــس خواهــد بــود. آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه 
کمبــود در هــر دو پردیــس حــس می¬شــود البتــه در پردیــس امــام علــی 
)ع( بیشــتر. امکانــات و فضــا در کمتریــن حــد ممکــن اســت؛ از ســاختمان 
آموزشــی قناعــت بــه یــک مدرســه متوســطه شــده و از نظــر خوابــگاه بــه 
ــالن دارد  ــان گی ــگاه فرهنگی ــروز دانش ــه ام ــی ک ــا وضعیت ــوئیت. ب 12 س
نمی¬تــوان مهرمــاه خوبــی بــرای آن تصــور کــرد. البتــه بایــد خاطــر نشــان 
ــی، ورزشــی و تــوازن تعــداد  ــای آموزشــی، خوابگاه کــرد  کــه فض
ــگاهی  ــر دانش ــه ه ــجویان، الزم ــداد دانش ــا تع ــی ب ــت علم ــای هیئ اعض
اســت و صــرف زمــان بــرای بدســت آوردن پایه¬تریــن نیاز هــا در 
دانشــگاه فرهنگیــان گیــالن را می¬تــوان نوعــی اتــالف زمــان و تمرکــز 

ــه ســوی هــدف دیگــری صــرف می شــد. دانســت کــه می¬بایســت ب
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