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خبرنامه
جزئيات ثبتنام و برگزاري آزمون زبان دکتری
دانشگاه پیام نور

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت :متقاضیان شرکت
در بیس��ت و هفتمین دوره آزم��ون زبان دکتری تخصص��ی ()ETPNU
دانشگاه پیام نور تا  ۲۷دیماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بیس��ت و هفتمین دوره آزم��ون زبان دکت��ری تخصصی ()ETPNU
دانشگاه پیام نور سوم بهمن ماه  ۹۷به صورت الکترونیکی در مراکز اصفهان،
تبریز ،تهران جنوب ،ش��یراز و مشهد برگزار میش��ود.کارت ورود به جلسه
هفتمی��ن دوره آزمون زبان دکتری تخصص��ی دانشگاه پیام نور نیز از اول تا
سوم بهمن توزیع میشود.
هزین��ه ثبت نام در آزمون این دوره ،مبل��غ  ۸۵۰هزار ریال است که به
ص��ورت الکترونیک��ی در هنگام ثبت نام و از طریق پرت��ال دانشگاه پیام نور
 http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Homeپرداخت شود.
داوطلبان دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت
دستی و از طریق شعب پرداخت نکنند.

پذيرش دانشجوی كارشناسي ارشد بدون آزمون
در دانشگاه همدان

دانشگ��اه همدان برای س��ال تحصیلی ۹۸-۹۹دانشجوی کارش��ناسی
ارش��د ب��دون آزمون براس��اس آیین نام��ه استعدادهای درخش��ان پذیرش
میکند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه بوعلي سينا همدان ،متقاضیان پذیرش
در دوره های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه همدان باید مدارک خود
را تا پایان بهمن ماه به این دانشگاه ارسال نمايند.
مسئولی��ت صحت اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎلی متقاضیان برای پذیرش در این دوره
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎض��ی ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه بوعل��ی سینا ﻫﻴﭻ
ﻣﺴئولیتی در قبال آنها ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
براس��اس اع�لام ای��ن دانشگ��اه ،ب��ه م��دارک ناق��ص و ارس��ال
ش��ده پ��س از پای��ان بهم��ن م��اه  ۹۷ترتی��ب اث��ر داده نخواه��د
شد.

اعالم آمار اشتغال فارغ التحصیالن
دانشگاه فردوسی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گف��ت :براساس آمارهای موجود حدود
 ۵۰درصد فارغ التحصیالن این دانشگاه شاغل هستند.
محمد کافی گفت :براساس طرح پایش اش��تغال فارغ التحصیالن که از
سوی وزارت علوم در دانشگاههای مختلف کشور صورت گرفته است ،حدود
 ۵۰درصد فارغ التحصیالن این دانشگاه شاغل هستند.
وی اف��زود :این آم��ار مربوط به اش��تغال فارغ التحصی�لان در مقاطع
تحصیلی و دورههای مختلف است.
رئی��س دانشگاه فردوسی مشهد گفت :در این دانشگاه برنامهریزی هایی
برای مهارت افزایی دانشجویان طراحی شده تا براساس آنها دانشجویان پس
از فارغ التحصیلی بتوانند راحت تر ش��غل پی��دا کنند .هدف از اجرای طرح
پایش اش��تغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها برنامه ریزی برای توانمند سازی
دانشجویان درحال تحصیل است.

رتبه بندي کالج های برتر تحصیالت عالی جهان

رتب��ه بندی کالج ه��ای تحصیالت عالی س��ال  ۲۰۱۹به طور مشترک
از س��وی وال استری��ت ژورنال و نظام رتبه بندی تایمز منتشر ش��د .در این
رتبه بندی از نظرات  ۲۰۰هزار دانشجو استفاده شده است.
به گ��زارش خبرنگار مهر ،رتب��ه بندی کالج ه��ای تحصیالت عالی که
توس��ط وال استریت ژورنال و تایمز منتشر میش��ود اطالعاتی را در اختیار
دان��ش آموزان و خانوادهه��ای آنها قرار میدهد تا آنه��ا را در انتخاب آینده
تحصیلی کمک کند.
در ای��ن رتبه بندی نظرات حدود  ۲۰۰هزار دانشجوی فعلی دانشگاه ها
جمع آوری شده است.
در ای��ن رتبه بن��دی تقریبا یک هزار کالج و دانشگ��اه در آمریکا در ۱۵
شاخص عملکرد فردی بررسی شده اند.
این ش��اخص ها در پاسخ به سواالتی طراحی ش��ده است که بیشتر به
دان��ش آموزان و خان��واده هایشان اهمیت می ده��د .از جمله اینکه چگونه
می توانم فارغ التحصیل ش��وم ،وام ه��ای خود را چگونه پرداخت کنم و کار
خ��وب پیدا کن��م؟ آیا کالج منابع زیادی دارد که به من آموزش دهد؟ آیا در
کالس مشغول به کار خواهم شد و یا به معلمانم به خوبی دسترسی خواهم
داشت؟ آیا جامعه دانشگاهی متنوع وجود دارد؟
امس��ال دانشگاه ه��اروارد برای دومین ب��ار در رده برترین دانشگاه قرار
گرفت��ه است در حالی که موسسه فناوری ماساچوست به دومین پله رسیده
و دانشگاه ییل رتبه سوم را کسب کرده است.

صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور
از طریق دانشگاه پیام نور

دبیر کل و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی
ای��ران از صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق دانشگاه پیام نور در خارج
از کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،حمیدرضا سیفی در حاشیه امضای تفاهم نامه
کان��ون عالی انجمن های صنفی کارفرمای��ی ایران با دانشگاه پیام نور گفت:
ش��رایط اقتصادی جامعه ایجاب می کند تا در حوزه فنی و مهندسی صدور
خدمات داش��ته باشیم و ما می توانیم از طریق دانشگاه پیام نور در خارج از
کشور این کار را انجام دهیم.
وی ادام��ه داد :ما با یکسری از کشوره��ای خارجی ارتباط بسیار خوبی
داریم ام��ا چون این ارتباط از طریق دانش نبوده نتوانسته ایم آن بهره وری
کامل را از آن داشته باشیم .بر همین اساس صدور خدمات فنی و مهندسی
با انعقاد این تفاهم نامه از طریق شعبات دانشگاه پیام نور در خارج از کشور
انجام می شود.
دبیر کل و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی
ای��ران ،افزود :تفاهم نامه کان��ون و دانشگاه پیام نور ،بیشتر در زمینه ارتباط
دانشگاه پیام نور با صنعت است و اینکه پایان نامه ها کاربردی ش��ده و از
حوزه نظری خارج شوند و دانشجویان به صورت علمی در صنعت کارآموزی
کنند.
وی ادام��ه داد :از اهداف دیگر این تفاهم نامه تشکیل استارت آپ های
جام��ع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و آموزش است که هر کدام
را به صورت فاز به فاز پیش خواهیم برد.
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گفتگوي آفرينش با دكتر گيوريان معاونت آموزشی دانشگاه آزاد واحد غرب تهران؛

ضرورتبازنگريبرنامههايآموزشيدانشگاهها
منصور یحیوی فرکوش

برای دستیابی به سيستم آموزش��ي
پویا و رفع نارساییهای آموزشي موجود
کشور نی��از به اصالح ساختار آموزش��ی
دانشگاها اس��ت.در همي��ن زمينه براي
آشنايي با مشكالت و اصالح نظام آموزشي
دانشگاهها با دكتر حسن گيوريان معاونت
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد غرب
ته��ران و عضو هیات علم��ي به گفتگو
پرداختيم كه در پي ميآيد.
دكت��ر حس��ن گيوري��ان معاون��ت
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد غرب
ته��ران و عضو هیات علم��ی دانشگاه با
اش��اره به مهمترین چالشه��ای توسعه
کیف��ی آموزش کش��ور را ،توسعه رش��د
نامتوازن تعداد دانشگاهها ،عدم توانایی سر
فصلهای آموزشی با بازار کار ،باز آموزی
اساتید ،توجه بیشتر به کارهای پژوهشی
و تحقیقاتی و ع��دم ارتباط مناسب بین
دانشگاه و صنعت بر ش��مردند و افزودند:
رش��د نامت��وازن تع��داد دانشگاهها به
تناسب این رش��د ،م��ا نتوانستیم تعداد
هیات علمی برای ای��ن دوره ها پرورش
دهیم.
ع�دم تطابق س�رفصلهای
آموزشی با بازار کار
دکت��ر حس��ن گیوری��ان است��اد
دانشگ��اه آزاد اسالم��ی دومی��ن چالش
در توسع��ه کیف��ی آموزش��ی را ع��دم
توانای��ی سرفصلهای آموزش��ی با بازار
ک��ار دانستند و افزودن��د :اگر به ترتیب
در فصله��ای دروس دوره کاردان��ی،
کارش��ناسی بنگریم ،میت��وان به عدم
توانای��ی س��ر فصله��ای آموزش��ی با

بازار ک��ار پیبرد که :بعض��ی سرفصلها
نتوانستند با بازار کار و خواستههای کار
و صنعت هماهنگ باشند.
تدوی�ن پایاننامهه�ا و
کارهای پژوهشی
دكت��ر گيوري��ان ب��ا اش��اره ب��ه
مش��كالت دوره تحصي�لات تکميل��ي
ي��اد آور ش��دند :دوره ای تحصی�لات
تکمیل��ی ،کارشناسیارش��د و دکتری
عمده چالش در تدوی��ن پایاننامهها و
کارهای پژوهشی اس��ت که موضوعات
پایان نامهها مسایل روز جامعه را دنبال
نکردن��د و به عبارتی دیگ��ر در راستای
ح��ل مسای��ل جامعه حرک��ت نکردند.
رش��د پایان نامهه��ا با توجه ب��ه تعداد
دانشجویان و نب��ود اساتید مشخص در
هری��ک از این پایان نامه ها بطور عام از
مشکالت مهم بشمار می رود.

عدم به روز شدن اساتید
ای��ن مق��ام مسئول و عض��و هیات
علم��ی دانشگ��اه؛ ع��دم به روز ش��دن
اساتید را یکی دیگر از چالشهای توسعه
آموزش��ی کیفی بر شمردند و افزودند:
عدم به روز ش��دن اساتی��د یکی دیگر
از چالشه��ای اس��ت که در ای��ن مورد
نی��از به باز آموزی بعض��ی از اساتید در
رشته و تخصص خود احساس می شود
همانطور در پزشکی توجه کافی به این
مساله داده می ش��ود که باید اساتید با
توجه به پیشرفت فناوری دوره آموزشی
داشته باش��یم اگر توجه نشود این یکی
از چال��ش ه��ای مه��م ارتق��ای علمی
دانشگاهها خواهد بود.
عدم انگیزه در دانشجویان
ب�رای مطالع�ه و توجه ب�ه کارهای
تحقیقاتی و پژوهشی

دکت��ر حس��ن گیوری��ان با اش��اره
به ع��دم انگی��زه در دانشجوی��ان برای
مطالع��ه و توجه به کارهای تحقیقاتی و
پژوهشی ،افزودند :دانشجویان به دالیل
مختل��ف دچار انگیزه ضعیف در مطالعه
بطور عام ش��دند و این موضوع کاهش
کاره��ای تحقیقاتی موث��ر در آموزش
کشور را بدنبال داشته است.
ع�دم ارتباط مناس�ب بین
دانشگاهها و مراکز صنعتی و تجاری
ای��ن مق��ام مسئول و عض��و هیات
علمی دانشگاه چالش مهم دیگررا عدم
ارتب��اط مناسب بین دانشگاهها و مراکز
صنعتی و تجاری بر شمردند و افزودند:
اگ��ر ما بخواهی��م تح��ول در صنعت و
تجارت ایجاد ش��ود نیازمن��د ارتباط با
دانشگاهه��ا و مراکز علم��ی و پژوهشی
اس��ت ،اگر م��ا میخواهی��م دانشگاهی
پیشرفته داش��ته باش��یم باید دانشگاه
از امکانات سخ��ت افزاری و نرم افزاری
مدرن بهرهمند شود.
فاصل��ه ای��ن دو نه��اد (صنع��ت و
دانشگ��اه ) آسی��ب ج��دی ب��ه نظ��ام
آموزش��ی و صنعتی کش��ور وارد کرده
است.
فاصله گرفتن مجالت علمی و
پژوهشیازدستاوردهایداخلیوتوجه
بیش از حد به مجالت برون مرزی
دكت��ر گيوري��ان در پای��ان فاصله
گرفت��ن مج�لات علم��ی و پژوهشی از
دستاورده��ای داخل��ی و توجه بیش از
حد به مجالت برون مرزی را یکی دیگر
از چالشهای پیش روی نظام آموزش��ی
کشور بیان کردند.

امروز؛ آخرین مهلت تکمیل مدارک دانشجویان
علوم پزشکی متقاضی انتقال

دانشجوی��ان عل��وم پزش��کی متقاض��ی انتقال و
میهمان��ی ام��روز  ۲۳دی فرص��ت دارن��د در صورت
موافقت با درخواست آنها ،مدارک و اطالعات مورد نیاز
دانشگاه مقصد را ارسال کنند.
به گزارش مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت،
فرآین��د نق��ل و انتق��ال و میهمان��ی دانشجویان علوم

پزش��کی به صورت اینترنتی و ب��ر اساس سامانه انجام
میگیرد.
بر اين اس��اس دانشجویان الزم اس��ت در صورت
مشاه��ده موافقت ب��ا درخواست میهمان��ی و یا انتقال
خ��ود ،م��دارک و اطالعات مورد نیاز ب��رای دانشگاه یا
دانشگاههای مقصد انتخابی را از طریق سامانه تا تاریخ

 ۲۳دی  ۹۷ارسال و تکمیل کنند.
دانشجوی��ان باید توجه داش��ته باش��ند در انتهای
فرآیند بارگذاری مدارک مورد نیاز در انتها حتما دکمه
ذخیره را کلیک کنند تا درخواست شان توسط دانشگاه
ی��ا دانشگاه های مقصد مورد بررسی قرار گیرد .در غیر
اینصورت درخواست دانشجو بررسی نمی شود.

رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد؛

برنامهای برای ادغام با سایر دانشگاهها نداریم

رئی��س دانشگاه پیام ن��ور از تعیین
تکلی��ف تعداد  ۱۵۰عض��و هیات علمی
پیمان��ی این دانشگاه در هفته گذش��ته
خب��ر داد و گفت :در ح��ال حاضر فقط
 ۲۵۰نف��ر از ای��ن اف��راد وضعیتش��ان
مشخص نشده است که البته پرونده آنها
در هی��ات مرکزی جذب وزارت علوم در
نوبت بررسی قرار دارد.
رئیس دانشگاه پیام نور یادآور شد:
در حوز ه تعیین تکلیف وضعیت اعضای
هیات پیمانی این دانشگاه باید گفت :به
ط��ور خالصه تعداد ای��ن افراد  ۹۰۰نفر
بودن��د که عمدت��ا در سالهای  ۸۸و ۹۲
ج��ذب دانشگاه پیام نور ش��ده بودند و
میبایس��ت کاره��ای پذی��رش و جذب
آنها در هم��ان سالها اتفاق میافتد که
متاسفانه این فرایند انجام نشد.
دکتر زمانی تاکید کرد :ما در طول
س��ال گذش��ته پروند ه تمام��ی اعضای
هی��ات علمی فوق را م��ورد بررسی قرار
دادی��م و درحال حاضر تمامی این افراد
از نظ��ر دانشگاه تعیین تکلیف ش��دند.
اما ب��رای این که احکام ای��ن افراد زده
ش��ود باید مرحلهای را در هیات جذب
مرک��زی وزارت عل��وم بگذارند که البته
در جلس��ات مختل��ف ح��دود  ۴۰۰نفر
از ای��ن اف��راد تعیی��ن تکلی��ف نش��ده
بودند.
 ۲۵۰عضو هیات علمی پیام نور
در انتظار نظر وزارت علوم
زمان��ي گف��ت :خوش��بختانه در
جلسهای که هفته گذش��ته با مسئوالن
هیات جذب مرکزی وزارت علوم داشتیم
نزدی��ک به  ۱۵۰نفر از  ۴۰۰نفر از عضو
هیات علمی فوق ،در وزارت علوم تعیین
تکلیف شدند و احکام آنها در حال تایید
است و مابقی اف��راد باقیمانده که تعداد
آنها حدود  ۲۵۰نف��ر خواهد بود نیز در

نوبت هیات مرکزی جذب قرار دارند که
وضعیت آنها نیز به زودی تعیین تکلیف
میش��ود .بنابراین در دانشگاه کار انجام
نشدهای در ارتباط با این افراد نداریم .اما
احکام آنها باید به ترتیب تایید شود.
رئیس دانشگاه پی��ام نور همچنین
ی��اد آور ش��د :تع��داد کم��ی از اعضای
هیات علمی ف��وق ،باقی مانده است که
یا درمرحله بازنشستگی قرار داش��تند و
یا این که ش��رایطی برای حضور ندارند
که البت��ه فرصتی کوتاه نی��ز برای این
اف��راد از هی��ات امنا به منظ��ور تقویت
بنی ه علمی و کارنامهی پژوهشی به آنها
داده ش��ده است ک��ه امیدواریم مشکل
این اف��راد نی��ز در آین��ده نزدیک رفع
شود.
پذیرش دانش�جو در رشتههای
علوم پزشکی
زمانی در ب��اره برنام ه دانشگاه برای
پذی��رش دانشج��و در رش��تههای علوم
پزش��کی اف��زود  :دانشگاه پی��ام نور در
هم ه زمینهه��ا دانشجو پذیرش میکند
و تاکنون وارد حوزههای علوم پزش��کی
نشده است و در این زمینه هیچ فعالیت
خاصی نداریم .
برنامه دانش�گاه پی�ام نور برای
حذف آزمون کاغذی
رئیس دانشگاه پیام نور همچنین در
خصوص حذف آزمونهای کاغذی دانشگاه
گفت :ما به شدت دنبال اجرای این برنامه
هستیم و باید در آزمونهای دانشگاه پیام
ن��ور این برنامه با جدیت اعمال ش��ود به
طوری که ما در ترمی که گذشت نزدیک
به  ۱۴۰هزار آزم��ون نفر الکترونیکی به
مجموع آزمونهای قبلی خود اضافه کردیم
و امیدواریم ظرف چند سال اینده بتوانیم
به طور کام��ل آزمونهای کاغ��ذی را در
دانشگاه پیام نور حذف کنیم.

جزئي�ات برگ�زاری آزم�ون
الکترونیکی
زمان��ي گفت :ما در ح��ال حاضر از
حدود  ۳میلیون آزم��ون -نفری که در
هر ت��رم برگزار میکنی��م بیش از ۵۰۰
ه��زار نفر آزم��ون  -نف��ر آن به صورت
الکترونیکی برگزار میشود که امیدواریم
در هر سال تع��دادی بین  ۱۰۰تا ۲۰۰
آزمون نفر به این آزمونها اضافه کنیم تا
برنام ه آزمونهای الکترونیکی با سرعت
بیشتری پيشرفت كند.
رئیس دانشگاه پیام نور در خصوص
خب��ری مبنی بر امکان ادغ��ام واحدهای
این دانشگاه با دانشگاه فنی حرفهای نیز
گفت :این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد
و ما هی��چ برنامهای برای ادغا م واحدهای
ای��ن دانشگاه با واحدهای فنی و حرفهای
و کاربردی نداری��م اما بحثی که از سوی
وزیر علوم عنوان شد ساماندهی واحدهای
کوچک پیام نور یا فنی و حرفهای در درون
خ��ود دانشگاه ب��ود .بنابراین این موضوع
ارتباطی به یکدیگر ندارد و موضوع بیشتر
ساماندهی مراکز کوچک دانشگاه پیام نور
در درون خود دانشگاه است.
همکاری دانش�گاه پی�ام نور با
مدارس غیر انتفاعی
دکت��ر زمان��ی در ادامه در خصوص
برنامه این دانشگ��اه برای در اختیارقرار
دادن امکان��ات و تجهیزات دانشگاه پیام
ن��ور در اختیار دانش آم��وزان و مدارس
گفت :هفت ه گذش��ته تفاه��م نامهای با
بخش��ی از وزارت آم��وزش و پ��رورش
منعقد کردی��م که مسئولیت ساماندهی
م��دارس غیر دولت��ی را مطرح کردیم و
براین اساس توافق شد ما بتوانیم با بستر
الکترونیکی که در اختیار داریم هم برای
این مدارس تولید محتوا داشته باشیم و
ه��م این که در برگزاری آزمونها کمک

کنیم ضمن این که آمادگی خود را برای
ارائه آموزشهای ضمن خدمت دبیران و
مربیان این م��دارس را عهده دار بشویم
و قرار اس��ت در این زمینه کنسولی نیز
تشکیل ش��ود تا زمینهه��ای انجام این
همکاریها را بررسی کند.
راه اندازی س�تادهای اس�تانی
پیام نور برای جذب دانشجو
دکتر زمان��ی همچنین در خصوص
برنام�� ه ای��ن دانشگ��اه ب��رای پذیرش
دانشجو در ش��رایط حذف کامل تکمیل
ظرفیت نی��ز گفت :این محصول درسال
گذش��ته نیز مطرح بود ب��ا توجه به این
ک��ه برخی زیر نظام های آموزش��ی این
تصمیم را اجرای��ی نکردند ما نیز تالش
کردیم فرصت تکمیل ظرفیت را در سال
جاری داشته باشیم که با موافقت وزارت
علوم این برنامه اجرایی ش��د اما وزارت
علوم اعالم نم��وده که پذیرش از طریق
تکمیل ظرفیت از سال آینده امکان پذیر
نخواهد شد .بنابراین در این راستا ما نیز
تالش خودمان را برای پذیرش دانشجو
به کار خواهیم گرفت
فعالی�ت  ۴۰نمایندگی پیام نور
در خارج از کشور
رئی��س دانشگاه پیام ن��ور در پایان
در خصوص مراک��ز بینالمللی دانشگاه
نی��ز گفت :در حال حاضر نزدیک به ۴۰
نمایندگی و مرکز این دانشگاه در خارج
از کش��ور وج��ود دارد ک��ه  ۳۸دفتر در
حال حاضرکامال فع��ال است ،در برخی
از کشورها این دفاتر نمایندگی نیستند
بلک��ه در قال��ب یک مرکز ک��ه ساختار
مشخصی دارد فعالیت میکند .بنابراین
تفاهم نامهای ب��رای تقویت این دفاتر با
کانون عال��ی کارفرمایان منعقد نمودیم
ک��ه میتوان��د در تقوی��ت و گست��رش
فعالیت دفاتر تاثیرگذار باشد.
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پیش از ظهور و گسترش آموزش��گاه های خصوص��ی زبان انگلیسی در
ایران ،تنه��ا منبع یادگیری زبان به مدارس و کتب درسی محدود میش��د.
از این رو توجه به جنبه تعاملی زبان تقریبا نادیده گرفته ش��ده و به تقویت
دستور زبان ،واژگان محدود ،تست و بطور کلی کنکور معطوف بود .آمارهایی
همچ��ون ضریب پایین و بعضا صفر کنکورهای زب��ان عمومی نظام قدیم و
ضع��ف چشمگیر زبان عمومی دانش آموختگان همان دوران که اکنون برای
ورودی آزمونه��ای دکتری ،استخدامی ،مصاحبههای استخدامی و نظیر آن
همچ��ون سدی با آن مواجهاند ،گواه بر ناکارآمدی کتب و نظام آموزش زبان
نظام قدیم است.
در اي��ن ميان با نگاهي ب��ر وضعیت امروز زبان م��دارس کشور ميتوان
چني��ن بيان كرد؛ محتوای کتب زب��ان با یک رویکرد سطحی به بومیسازی
مطال��ب تغیی��ر کرده ،دستور زبان به همان ش��کل ساب��ق تدریس و تدوین
میش��ود و دانش آموزان ،دانشجويان به منظور تقویت مهارتهای ارتباطی و
کنکوری زبان انگلیسی خود تماما به آموزش��گاهها و مراکز خصوصی وابسته
هستن��د .آن عده اندک نیز که به هر دلیلی عض��و این مراکز نیستند بعد از
ورود به دانشگاه در سادهترین مکالمات زبانی و تستها عاجز مانده و ناگزير
واحده��ای پیش نیاز زب��ان عمومی را که تکرار مک��ررات است میگذرانند.
تمام��ی این م��وارد در حالی است که زب��ان انگلیسی به م��دت هفت سال
متوال��ی (از اول راهنمای��ی تا پایان متوسطه) که زم��ان بسيار قابل توجهی
یش��ود .چنانچه برنامهریزی کت��ب ،معلمین و
است در م��دارس تدریس م 
سیاست های آموزش زبان بطور کلی صحیح و مدبرانه باشد در همین مدت
میتواند دانش آموزان را به مطلوب ترین سطح زبانی برساند .به گونهای که
ادام��ه مسیر زبانی خ��ود را مستقل و بدون وابستگی ب��ه مراکز خصوصی با
هزینه ه��ای هنگفت طی نمایند .درست مانند نظامهای آموزش��ی موفق و
صدر اول دنیا نظیر ژاپن که سیاست هایشان بر مبنای تقویت بخش عمومی
آموزش��ی ،تحصیل رایگان و با کیفیت و در راستای منافع مردم است .سوال
اینجاست که نقش زبان انگلیسی مدارس چه میشود؟!
ح��ال که س��واالت کنکور بسیار گست��رده و مفهوم��ی و فراتر از سطح
واژگ��ان و محتوای کتب زبان مدارس اس��ت و مهارتهای زبانی دانشآموزان
و دانشجوي��ان نی��ز در مراک��ز خصوصی و ب��ا کتب ج��ذاب و متنوع تقویت
میشود ،آیا جای آن نیست که برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی تدابیر
اساسی تر و رقابتیتری بیندیشند؟
یا برنامه زب��ان انگلیسی مدارس و دانشگاهها باید همانگونه که طی این
چند دهه بوده منفعل بماند!

میز خبر
تخفیف شهریه برای دانشجویان انصرافی
دانشگاه آزاد

رئی��س دانشگ��اه آزاد اسالمی م��اده الحاقی آییننامه تخفیف ش��هریه
دانشجویی این دانشگاه را ابالغ کرد.
به گ��زارش روابط عمومي دانشگ��اه آزاد ،محمدمهدی طهرانچی رئیس
دانشگاه آزاد اسالمی ماده الحاقی آییننامه تخفیف ش��هریه دانشجویی ماده
( ۲۱تخفی��ف هزینه انص��راف) را به روسای دانشگ��اه آزاد اسالمی استانها،
روسای واحدها ،مراکز آموزشی و سازمان سما ابالغ کرد.
در ای��ن بخشنامه آمده است« :به منظ��ور تمرکززدایی و تفویض اختیار
ب��ه واحدهای دانشگاهی و تسهیل رون��د رسیدگی به درخواست دانشجویان
انصرافی ،بدینوسیله ماده الحاقی آییننامه شماره  ۱۰/۴۵۶۰۴مورخ ۹۴/۷/۴
ابالغ می شود.
واحدهای دانشگاهی میتوانند برحسب ش��رایط دانشجو و وضعیت مالی
وی ت��ا سقف  ۵۰درص��د در هزینه انصراف  -که براساس بخشنامه ش��ماره
 ۵۷/۲۰۵۶۴مورخ  ۹۶/۳/۳۰محاسبه میشود  -تخفیف دهند.

پذيرش دانشجوی بدون کنکور در دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد در نیمسال دوم تحصیلی  ۹۷- ۹۸براساس سوابق تحصیلی
در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد.
پذیرش دانشجو در این مرحله مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش
تنها در کد رشته محلهایی صورت میگیرد که ظرفیت آنها در مرحله قبلی
پذیرش در سال تحصیلی جاری تکمیل نشده است.
اطالعی��ه پذیرش دانشجو در نیمس��ال دوم تحصیلی مطابق زمانبندی
اعال م ش��ده توس��ط سازمان سنجش آم��وزش کشور ب��رای مقاطع کاردانی
ناپیوسته و کارشناسی پیوسته  ۲۵دی ماه منتشر خواهد شد.
زم��ان و چگونگی ثبتنام از داوطلبان مقاطع کارش��ناسی ناپیوسته ۱۴
بهم��ن و کاردانی پیوست��ه در  ۲۷دی ماه طی اطالعیه های جداگانه منتشر
خواهد شد.

