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خبرنامه
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی:

«آموزش مهارتی»  ،نسخه شفابخش نظام کار است

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت :متاسفانه هیچ یارانهای برای
آم��وزش مهارتی وجود ندارد و امیدوارم امس��ال بتوانیم برای بودجه س��ال
 ۱۳۹۸رقم مورد نیاز را جذب کنیم .معتقدم که س��وق دادن مردم به سمت
آموزش مهارتی نسخه شفابخش نظام کار است.
به گزارش ایس��نا ،محمد حسین امید در نشست خبری ضمن اشاره به
افتتاح س��اختمان جدید دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان ،اظهار کرد:
این دانشگاه در محل جدیدش استقرار یافت و زیرساختهای الزم را نیز دارا
است ،اصفهان ظرفیتهای باالیی دارد و به این سطح قانع نیستیم.
وی با اش��اره به اهمیت آموزشهای مهارتی ادامه داد :باید حرف اول را
در آموزش مهارتی بزنیم که با فراهم ش��دن زیرس��اختهای الزم به این مهم
دست خواهیم یافت.
امی��د ب��ا بیان اینکه ام��روز در مرحله گذار از یک سیاس��ت کمیت گرا
به کیفیت گرا هس��تیم ،تصریح کرد :اصفهان در این زمینه پیش��تاز است و
ایدههای خوبی نیز مطرح کرده که در دستور کار قرار گرفته است .اعتقاد ما
بر این است که توسعه کمی تنها در مواقع خاص و ضروری و در مناطقی که
قبال توسعه نیافته بود ،جایز است.
رییس دانش��گاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه کمتر از  ۲۵درصد
ظرفیت مراکز ،پر است ،گفت :به دلیل عدم شناخت کافی از دانشگاه علمی
کاربردی و ضعف در برخی زمینهها باعث ش��ده تا این میزان ظرفیت خالی
وجود داشته باشد .در این راستا با توسعه کیفی و تربیت افرادی که کارآفرین
باشند زمینه را برای تقاضای دورهها فراهم میکنیم.
وی با اعتقاد بر اینکه در دو س��ال اخیر ،وضع این دانش��گاه بهبود یافته
اس��ت ،افزود :علی رغم اینکه در این  ۲س��ال  ۲۵درص��د مراکزمان کاهش
یافتهاند ،اما  ۲۵درصد رش��د پذیرش دانش��جو داشتهایم که اصفهان در این
زمینه نیز پیشتاز بوده است .البته پیشبینی میشود دانشگاه علمی کاربردی
در س��ال آینده دچار س��کته ش��ود و ش��اهد کاهش ورودیهای این دانشگاه
باشیم.
تا پایان دولت دوازدهم؛

بهرهبرداری از  262هزار متر فضای خوابگاهی
در حال احداث

معاون فرهنگی وزیر بهداش��ت با اش��اره به اینکه  107هزار متر مربع
از فضاهای خوابگاهی در حال احداث تاکنون به بهرهبرداری رس��یده اس��ت،
گفت 262 :هزار متر نیز هماکنون در حال احداث اس��ت که تا پایان دولت
دوازدهم به بهرهبرداری میرس��د و این در حالی اس��ت که در دولت گذشته
بودجهای برای احداث خوابگاه در نظر گرفته نشد و این فضاهای خوابگاهی
توسط خیرین تکمیل شد.
به گزارش خبرنگار ایس��نا ،دکتر محمدرضا فراهانی در نشس��ت خبری
که با حضور تعداد محدودی از رس��انهها به مناسبت هفته خوابگاهها برگزار
شد ،با اشاره به اینکه تا پایان سال  ۹۶مبلغ  ۹میلیارد تومان بودجه براساس
ظرفیت خوابگاهی برای دانشگاههای علوم پزشکی تخصیص پیدا کرد ،اظهار
کرد :این پول در فروردین ماه به دس��ت دانشگاهها رسیده و نحوه توزیع آن
براساس تعداد تخت خوابگاهی در هر دانشگاه بوده است.
وی با اشاره به اینکه قطعا این میزان بودجه مبلغ زیادی برای تجهیز و
بازسازی خوابگاهها نیس��ت ،افزود :در طول برنامه پنجم توسعه دولت حتی
ی��ک ریال برای تعمیر و تجهیز خوابگاهها نداد؛ ولی در س��ال  ۹۶مبلغ ۲۰
میلیارد اختصاص داده شد و در بودجه امسال هم  ۱۰میلیارد دیگر در نظر
گرفته شده که برای این منظور پرداخت شود .معاون فرهنگی وزیر بهداشت
بیان کرد :در دولت یازدهم تعداد پروژههای خوابگاهی نیمهتمام  ۲۱خوابگاه
بوده اس��ت و به غیر از دو خوابگاه که در موقعیت خوابگاهی مناس��بی نبوده
اس��ت ،بقیه آنها به مس��احت  ۱۵هزار و  170متر مربع به سرانجام رسیده
اس��ت .وی بیان کرد ۱۰۷ :هزار و  ۷۸۲متر به مساحت خوابگاهها در دولت
یازده��م اضافه ش��د .فراهانی افزود :وزارت بهداش��ت  ۸خوابگاه دارد که در
دولت یازدهم قبل از اینکه طرح خوابگاههای اس��تاندارد به تصویب برس��د،
به مس��احت  ۳۱۸هزار متر کلنگ زده ش��د .وی ادامه داد :همچنین وزارت
بهداش��ت  ۶خوابگاه دارد ک��ه بنیاد خیرین خ��ود آن را کلنگ زده و پروژه
آن در مس��احت  ۲۵هزار و  ۷۰۵متر اس��ت ک��ه در مناطق محروم در حال
پیشرفت است .فراهانی همچنین اظهار کرد :مواردی که در حال حاضر برای
خوابگاهه��ا در دس��ت احداث داریم ۲۶۱ ،هزار متر مربع اس��ت و اگر موفق
ش��ویم این موارد را تکمیل کنیم ۳۶۱ ،هزار متر مربع فضای خوابگاهی در
دولت دوازدهم تکمیل کردهایم.
معاون فرهنگی وزیر بهداشت ،در ادامه با اشاره به این که  107هزار متر
مرب��ع از فضاهای خوابگاهی در حال احداث تاکنون به بهرهبرداری رس��یده
است ،گفت 262 :هزار متر نیز اکنون در حال احداث است که تا پایان دولت
دوازدهم به بهرهبرداری میرس��د و این در حالی اس��ت که در دولت گذشته
بودجهای برای احداث خوابگاه در نظر گرفته نشد و این فضاهای خوابگاهی
توسط خیرین تکمیل شد.

گسترش همکاری علمی ،پژوهشی و هنری
دانشگاه تهران با وزارت نفت

تفاهمنامه همکاری پژوهش��ی ،علمی و هنری با هدف همکاری و تبادل
فکر ،اندیش��ه و ارتباط صنعت با دانش��گاه تهران و بهرهمندی بیشتر از توان
علمی ،پژوهشی ،صنعتی و هنری طرفین ،بین رئیس دانشگاه تهران و معاون
مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت به امضاء رسید.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران در
جلس��ه انعقاد تفاهمنامه مشترک علمی و پژوهشی بین این دانشگاه و وزارت
نفت با بیان اینکه ما الگوهای جدیدی را برای همکاری بین دانشگاه و صنعت
ابداع کردهایم ،گفت :امروز این الگو بهعنوان یک الگوی فراگیر در کشور مطرح
میش��ود .تشکیل موسسات نوع سوم در قالب مشارکت دانشگاه و صنعت در
ح��ال فعالیت در حوزههای خود در س��طح ملی و بینالمللی هس��تند و این
الگو را دانش��گاه تهران با استفاده از ظرفیتهای حقوقی خود به دانشکدهها،
اعض��ای هیات علمی و متخصصین وزارتخانههای نفت و نیرو متصل کرد.وی
افزود :در این راستا یک زیستبوم همکاری مشترک بین متخصصین صنعت
و محققان و پژوهش��گران دانش��گاه حاصل آمده و مرز بین صنعت و دانشگاه
برداشته شده است .اگر چه سیستم کارفرمایی و پژوهشگری وجود دارد ،اما
در تصمیمس��ازی و تصمیمگیری رویکردها ،بهگونهای مشترک است.رئیس
دانش��گاه تهران با تصریح اینکه ما بحثهای حقوق و قانونی را در جای خود
داری��م ،گفت :تعامل و همکاری محور همه حرکتهاس��ت .امیدوارم با توجه
به رویکرد مس��ئوالن حاضر وزارت نفت این الگو بتواند در سطح جامعه پیاده
شود .ضعفهایی که در حوزههای دیگر وجود دارد ،ناشی از این مسئله است
که صرفاً به مجموعه داخلی خود اتکاء دارند و به گونهای در حوزه تکنولوژی
و نوآوری درجا میزنند.دکتر نیلی احمدآبادی از توس��عه موسسات دانشگاه
تهران با وزارت نفت در بخشهایی از جمله نفت سنگین ،پاالیش و گاز خبر
داد و عنوان کرد :در حوزهای که امروز مورد بحث اس��ت ،باید گفت دانشگاه
تهران خود یک میراث است .در سالهای اخیر تعدادی از واحدهای دانشگاه
تهران مورد مرمت قرار گرفتهاند و از این لحاظ دانشگاه میتواند رویکرد خوبی
را در این تفاهمنامه ارائه دهد.
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وزیر علوم:

سنوات دانشجویان کارشناسی به  ۱۰ترم
افزایش مییابد

اعتراض دانشجویان به اجرای قانون
س��نوات دانش��جویی بیش از یک سال
اس��ت که در دانشگاههای مختلف ادامه
دارد و اکنون وزیر علوم از قانون جدیدی
در این زمینه خبر میدهد.
به گ��زارش خبرنگار مه��ر ،کاهش
سنوات دانش��جویی از یک سال گذشته
موج��ب اعتراض��ات دانش��جویان در
دانشگاههای مختلف دولتی شده و این
اعتراض��ات همچنان در دانش��گاههای
سراسر کشور ادامه دارد.
از س��ال گذش��ته دانش��جویان
دانش��گاههای مختلف از جمله صنعتی
امیرکبی��ر ،ته��ران ،صنعت��ی ش��ریف،
اصفهان ،شهید بهشتی و تربیت مدرس
به اجرای قانون سنوات و به تبع آن پولی
شدن آموزش عالی اعتراض داشتند که
همچن��ان نیز این اعتراضات وجود دارد.
به نحوی که هفته گذش��ته دانشجویان
دانشگاه شهیدبهشتی مجددا در اعتراض
به اج��رای قانون س��نوات دانش��جویی
تجمع کردند.
براساس ماده  ۱۵آئیننامه آموزشی
مص��وب وزارت عل��وم ،س��نوات مج��از
دانشجویان ورودی س��ال  ۹۳به بعد ۸
نیم سال یعنی  ۴سال است .دانشجویان
در صورت��ی ک��ه در مقطع کارشناس��ی
نتوانن��د در  ۸نیمس��ال تحصیلی ،روند
تحصیل خود را به پایان برسانند شامل
این قانون شده و نمیتوانند از تسهیالت
صندوق رفاه ،خدم��ات رفاهی ،خوابگاه
و تغذی��ه اس��تفاده کنن��د ک��ه این امر
هزینههای زیادی برای دانش��جویان به
هم��راه خواهد داش��ت.ضمن اینکه باید
شهریه نیز بپردازند.
اعتراض  ۵۰ش�ورای صنفی
دانشجویی به قانون سنوات
باتوجه به اینک��ه همچنان موضوع
س��نوات از مش��کالت و دغدغهه��ای
دانش��جویان بش��مار میرود اخیرا بیش
از  ۵۰ش��ورای صنفی دانشجویی نیز به
وزیر علوم نامهای ارس��ال کردند که در

بخشهایی از این نامه آمده است:
در پ��ی تصمیم��ات وزارت علوم در
س��الهای اخیر ،ش��اهد کاهش سنوات
تحصیلی و رفاهی دانش��جویان ورودی
 ۹۳ب��ه بعد بودهایم ک��ه این امر موجب
بروز مش��کالت فراوان در روند تحصیل
دانشجویان شده و منجر به ناعدالتیهای
بسیاری در سطوح گوناگون شده است.
این در حالیس��ت که تفکیک س��نوات
تحصیل��ی و رفاه��ی از یکدیگ��ر و نیز
کاهش این س��نوات هیچ توجیه عقالنی
به جز همس��ویی ش��ما با سیاستهای
اقتصادی در راستاکاالییسازی آموزش
عالی نداش��ته و دالیلی ک��ه در توجیه
چنین تصمیماتی ذکر میش��ود ،به دور
از انصاف و منطق است.
حال یکبار دیگر ش��وراهای صنفی
کش��ور مرات��ب اعتراض ش��دید خود را
به قوانین س��نوات تحصیلی دانشجویان
اعالم کرده و به جد خواس��تار پیگیری
و رفع هرچه س��ریعتر ایرادات آییننامه
مذکور هستند که در واقع عدم رفع این

ایرادات و نواقص ،مهر تاییدی بر سیاست
ظالمانه افزایش فشار بر روی دانشجویان
در راستای پولیکردن دانشگاهها است.
همچنی��ن از دیگ��ر م��واردی ک��ه
دانشجویان خواستار آن هستند ،افزایش
س��نوات تحصیل��ی دانش��جویان مقطع
کارشناس��ی و دکت��ری ب��ه م��دت ۱۰
نیمس��ال و کارشناسی ارشد به مدت ۶
نیمسال است.
این دانشجویان خواستار لغو قانون
سنوات فعلی ش��دند چراکه اجرای این
قانون تنها برای دانشجویان هزینه دارد
و دانش��جویان نیز نمیتوانن��د این نوع
هزینهها را تامین کنند.
تدوی�ن آییننام�ه جدی�د
سنوات در وزارت علوم
ح��ال ک��ه اعتراضات دانش��جویان
ب��رای اجرای قانون س��نوات از مرز یک
سال گذشته اس��ت و هرازچندگاهی در
دانشگاهها دانشجویان دست به تجمعات
اعتراض��ی در این زمین��ه میزنند ،وزیر
علوم خبر از تدوین آییننامه جدید برای

سنوات دانش��جویان داده است .منصور
غالم��ی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
ی��ک آییننامه پیش��نهادی درخصوص
قانون سنوات برای مقطع کارشناسی به
دانشگاهها ارسال ش��د و دانشگاهها نیز
نظرات خود را درخصوص این آییننامه
اعالم کردند.
وی افزود :در این قانون برای مقطع
کارشناس��ی عبارت��ی وجود داش��ت که
ای��ن عبارت مورد اعتراض دانش��جویان
ب��ود .وزیر علوم خاطرنش��ان ک��رد :در
آییننامه اعالم شده دوره کارشناسی در
 ۸ترم اجرا خواهد ش��د که این موضوع
نگرانیهایی برای دانشجویان ایجاد کرده
بود.
غالم��ی اظه��ار داش��ت :بنابراین
در بررس��ی آییننامه جدی��د این جمله
ح��ذف ،اصالح و اعالم ش��د ک��ه دوره
کارشناس��ی با نظر دانشگاهها تا  ۱۰ترم
افزای��ش خواهد یافت.وی تاکید کرد :به
زودی ای��ن آییننامه جدید بعد از ابالغ
اجرایی خواهد شد.

رئیس دانشگاه زنجان:

کاهش استقبال دانشجویان از تحصیل در
پردیسهای پولی

رئیس دانش��گاه زنجان با اشاره به کاهش استقبال
دانش��جویان برای تحصیل در پردیسهای خودگردان از
بازنگ��ری برنامه و فعالیتهای پردی��س خودگردان این
دانشگاه خبر داد.
محس��ن نجفیان در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر درباره
فعالیت پردیسهای خودگردان دانشگاه زنجان گفت :تا
جای��ی که تقاضا برای تحصی��ل در پردیس خودگردان
باش��د ،دانش��گاه خدمات الزم را اراده داده و دورههای
ارائه ش��ده در دو مقطع کارشناس��ی ارش��د و دکتری

کاهش نخواهد یافت.
وی ادام��ه داد :ام��ا به ص��ورت طبیعی اس��تقبال
دانش��جویان برای تحصیل در پردیس��ها کاهش یافته
است.
رئیس دانش��گاه زنجان افزود :پردیسهای دانشگاه
زنج��ان در مقطع کارشناس��ی ارش��د و دکت��ری فعال
هس��تند ،ولی در حال حاضر در این دو مقطع استقبال
ضعیفی وجود دارد.
وی ادام��ه داد :برهمی��ن اس��اس در برنامهه��ا و

فعالیتهای پردیس خودگردان دانشگاه بازنگری خواهیم
داش��ت .در حال حاضر ح��دود  ۵۳پردیس خودگردان
در  ۴۸دانش��گاه سراسری مشغول به فعالیت هستند و
به گفته معاون آموزش��ی وزیر علوم ،سیاس��ت فعالیت
پردیسهای دانشگاهی در دوره جدید در دست بازنگری
اس��ت .وزارت علوم در حال تدوین راهکار قانونی است
ت��ا این پردیس��ها بتوانند براس��اس ماموریت اصلی که
از ابت��دا برای آنها تعریف ش��ده به فعالی��ت خود ادامه
دهند.

راهاندازی سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی
س��امانه احراز هویت متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی
به آدرس  https://sso.iau.irراهاندازی شد.
سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه آزاد اسالمی از

یک درگاه واحد امکان دسترسی به تمامی سامان ههای
مجاز را برای دانش��جویان ،کارکنان ،اس��تادان و سایر
ذینفعان فراهم میکند.

ع��دم نیاز ب��ه ثبت اطالعات در س��ایر س��امانهها
از مزای��ای س��امانه احراز هویت متمرکز دانش��گاه آزاد
اسالمی است.

قائم مقام وزیر علوم:

طرح وزارت علوم برای جذب  ۸۰هزار دانشجوی خارجی

جشن هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران با
حضور دانش��جویان خارجی این دانشگاه در تاالر عالمه
امینی کتابخانه مرکزی برگزار شد
قائم مقام وزارت علوم از برنامه این وزارتخانه برای
جذب  ۸۰هزار دانشجوی خارجی تا پایان برنامه ششم
توس��عه خبر داد و گفت :تا پایان برنامه شش��م توسعه
باید از  ۲۶هزار دانش��جوی خارجی به  ۸۰هزار دانشجو
برسیم و دانشگاهها باید سهم خودشان را از تربیت این
دانشجویان مشخص کنند.
به گزارش ایس��نا ،دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام
وزیر علوم در گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاههای
س��طح ی��ک و دو ک��ه در وزارت علوم برگزار ش��د ،بر
ضرورت برنامههای درس��ی برخی از رشتههای درسی
خب��ر داد و گفت :این برنامه باید جدی گرفته ش��ود به
عنوان مثال در رشته کشاورزی همه دورهها به روز شده
و به دانشگاهها نیز ابالغ شده است.
وی در ادام��ه تصریح کرد :در ح��ال حاضر باید با
کمک دانش��گاهها رش��تههای تحصیلی را به روز کنیم.
مهمترین مشکل ما اجرا است .اجرایی کردن برنامههای
موجود یکی از مش��کالتی اس��ت که دانشگاهها باید به
آن بپردازند.
دکت��ر باقری همچنین تاکید ک��رد :در حال حاضر

دانش��گاه ه��ا ب��ر روی دوره های تحصی�لات تکمیلی
متمرکز شده و دوره کارشناسی را رها کردهاند که باید
به بخش کارشناس��ی به عنوان پایه آموزش عالی توجه
ویژه شود.
قائ��م مقام وزیر علوم در ادامه به اجرای برنامههای
مصوب آموزش عالی در دانش��گاهها اشاره کرد و گفت:
دغدغ��ه اصلی م��ا اجرای برنامههای مصوب اس��ت که
تصویب شده است .باید در این زمینه دانشگاهها جدیت
داشته باشند.
دکتر باقری گفت :س��ال گذش��ته دانشگاهها مبلغ
بزرگی را در هیات امنا برای ساختن ساختمانهای خود
تصویب کردند که از درآمدهای اختصاصی این مبلغ به
یتوانستند  ۲۰درصد این مبلغ را
دست آمده بود .آنها م 
برای کیفیت آموزشی هزینه کنند.
به گفته وی ،امسال افزایش مهارت فارغالتحصیالن
محور اصلی در برنامههای دانش��گاهی است و همچنین
اس��تفاده از ظرفی��ت دانش��جویان دکتری ب��ه عنوان
دس��تیارهای پژوهشی و آموزش��ی از دیگر برنامههایی
است که در دستور کاری قرار دارد.
دکتر باقری در ادامه به آییننامه ترفیع و آییننامه
ارتقا اعضای هیات علمی اشاره کرد و گفت :دانشگاهها
برای اجرای مصوبات آموزشی باید از ابزارهای آییننامه

ترفیع و ارتقا اس��تفاده کنند و در آییننامه ترفیع باید
تجدیدنظر کنند.
وی همچنین افزود :در شیوهنامه آییننامه ارتقا در
بخش آموزش��ی همه دانش��گاهها ملزم هستند فعالیت
اعضای هیات علمی را در طول زمان برای ارتقا ارزیابی
کنن��د که میتوان از این ابزار برای اجرای سیاس��تهای
آموزشی استفاده کرد.
قائ��م مقام وزیر علوم ادام��ه داد :دغدغه بعدی که
ما در حوزه آموزش عالی با آن مواجه هس��تیم ،پذیرش
دانشجوی خارجی است .تعداد دانشجویان خارجی ما تا
پایان برنامه ششم توسعه باید از  ۲۶هزار دانشجو به ۸۰
هزار دانشجو برسد و دانشگاهها باید سهم خودشان را از
تربیت این دانشجویان مشخص کنند .ما باید دانشجوی
خارجی باکیفیت تربیت کنیم .اگر دانش��گاهی امکانات
ندارد ،این کار را انجام ندهد.
وی در ادام��ه به ارتقای کیفی دورههای تحصیالت
تکمیلی اش��اره کرد و گفت :ما در یک زمانی دورههای
تحصیالت تکمیلی را بس��یار گس��ترش دادیم .در سال
جاری  ۲۴هزار دانش��جوی دکتری در دانش��گاه آزاد و
دولتی داریم که در خوشبینانهترین حالت  ۳الی  ۴هزار
نفر از این دانش��جویان جذب دانش��گاهها میشوند .ما
زمینه جذب فارغالتحصیالن دکتری را نداریم.

3

میز خبر
شیب تند آموزش عالی کند شد

ترمز ش��یب تند سالهای اخیر در افزایش ظرفیتهای پذیرش دانشجو در
تحصیالت تکمیلی کشیده شد و وضعیت آماری ظرفیت در مقطع تحصیلی
دکتری نشان از برخی محدودیتها دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در سالهای اخیر با وجود کاهش تعداد داوطلبان
در آزمونهای تحصیالت تکمیلی ارش��د و دکت��ری ،ظرفیت این مقاطع در
رش��تههای مختلف در دانش��گاههای آزاد ،پیام نور ،دانش��گاههای دولتی و
دورههای ش��هریهپرداز دانشگاههای دولتی افزایش چشمگیری داشت و این
موضوع تا حدی پیش رفت که نگرانی بس��یاری از صاحبنظران آموزش عالی
را به دلیل بیکاری این طیف از فارغالتحصیالن برانگیخته اس��ت .بس��یاری
از صاحبنظران معتقد هس��تند که آم��وزش عالی با افزایش بیرویه جمعیت
دانش��جوی تحصیالت تکمیلی از کیفیت فاصله گرفته و شیب تندتری را در
کمی گرایی طی میکند .پذیرش در دوره دکتری در سالهای اخیر به یکی از
مهمترین دغدغههای آموزش عالی بدل شده است .تغییرات پی در پی نحوه
پذیرش از سال  ۹۰به این سو ،اعتراضات دانشگاهها نسبت به فرآیند پذیرش،
تغییرات میزان اس��تقالل دانش��گاهها در پذیرش دانشجوی دکتری موجب
شده است که هر نوع تغییری در این موضوع به یک مسئله مهم بدل شود.
از س��وی دیگر دوره دکتری براس��اس تعریف اس��تاندارد ،دورهای است
ک��ه دانش��جو به منظور حرکت در مس��یر علم و دانش و ب��ه مدت حدود ۵
س��ال به ص��ورت تمام وقت در یک موضوع تحقق و تدب��ر میکند .اما اینکه
واقعیت موجود چقدر با تعریف استاندارد تطابق دارد نیز جای بحث دیگری
میطلبد.
با این حال دانش��گاههای دولتی با ایجاد دورههای ش��هریهپرداز س��عی
کردهان��د به نحوی ب��ه تقاضای باالی داوطلبان برای ورود به دکتری پاس��خ
دهن��د و از همی��ن رو یکی از دورهه��ای پرطرفدار در دکتری پردیس��های
خودگردان است.
از سال  ۹۵با توجه به یکی شدن آزمون دکتری در دانشگاههای دولتی
و آزاد ،موض��وع پذی��رش در این دانش��گاهها رنگ و ب��وی دیگری گرفت و
ظرفیتهای باالی دانش��گاه آزاد و پیام نور مورد انتق��اد برخی داوطلبان قرار
گرفت .برخی معتقد بودند که این ظرفیت باال باعث ش��ده است که کیفیت
آموزش در این دانش��گاهها صدمه ببیند و فلس��فه پذی��رش محدود و وقت
گذاشتن اساتید برای دانشجویان دکتری زیر سئوال برود.
در س��ال  ۹۶حدود  ۲۶۰هزار نف��ر در آزمون دکتری  ۹۶ثبتنام کردند
اما در س��ال  ۹۷تعداد  ۲۳۴هزار نفر ثبتنام کردند که این تعداد نس��بت به
سال گذشته کمتر بود
در س��ال  ۹۶حدود  ۲۶۰هزار نف��ر در آزمون دکتری  ۹۶ثبتنام کردند
و در نهایت  ۱۴هزار نفر در دانش��گاههای دولتی پذیرفته ش��دند اما در سال
 ۹۷با توجه به اعمال سیاس��ت محدود س��ازی پذیرش در دورههای دکتری
دانش��گاههای دولتی و آزاد تعداد  ۲۳۴هزار نفر ثبتنام کردند که این تعداد
نس��بت به س��ال گذش��ته با  ۳۰هزار نفر کمتر همراه بود و میزان ظرفیت
پذیرش نیز کاهش یافت.
این در حالی اس��ت که ظرفیت دانش��گاه آزاد نیز از س��ال  ۹۶به سمت
کاه��ش پیش رفته اس��ت .پیش از این دکتر امیررضا ش��اهانی رئیس مرکز
س��نجش و پذیرش دانش��گاه آزاد در س��ال  ۹۶گفته بود که تعداد پذیرش
دانش��جویان در دوره دکتری نس��بت به سال  ۹۵ظرفیت دکتری حدود یک
چهارم شده است زیرا دانشگاه آزاد ملزم شده است کیفیت را ارتقاء داده و با
دفتر گسترش وزارت علوم هماهنگ باشد.

تدوین آئیننامه ارتقای ظرفیت اشتغالپذیری
دانشجویان

مع��اون آموزش��ی وزارت عل��وم از تدوی��ن آئیننام��ه ارتق��ای ظرفیت
اشتغالپذیری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاهها بعد از پایان ماه مبارک
رمضان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مجتبی ش��ریعتی در حاش��یه نشست معاونین
آموزش��ی دانش��گاههای سطح یک و دو و مراکز اس��تانی که در وزارت علوم
برگزار ش��د ،به جزئیات آئیننامه ارتقاء ظرفیت اش��تغالپذیری دانشجویان
کارشناس��ی پیوس��ته اش��اره کرد و گفت :پیشنویس این آئیننامه امروز با
حضور معاونین آموزشی دانشگاههای سطح یک و دو تدوین شد .البته هنوز
این پیشنویس قابل استناد نیست.
وی درخصوص هدف برگزاری نشس��ت معاونین آموزش��ی دانشگاههای
س��طح ی��ک و دو و مراک��ز اس��تانی گف��ت :هدف از نشس��ت ای��ن بود که
برنامههای پیش��نهادی وزارت علوم در حوزه آموزش��ی به ش��ور کارشناسان
و معاونین آموزش��ی گذاشته ش��ود و بعد از دریافت نقطهنظرات این افراد و
انج��ام چکشکاریهای الزم تصمیم نهای��ی در خصوص این برنامهها اعمال
شود.
ش��ریعتی یادآورش��د :پیشبینی میش��ود پیشنویس آئیننامه ارتقای
ظرفیت اشتغالپذیری دانشجویان کارشناسی تا پایان ماه رمضان نهایی شود
و بتوانیم این آئیننامه را به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابالغ کنیم.
معاون آموزش��ی وزارت علوم همچنین به ه��دف از تصویب پیشنویس
ت اش��تغالپذیری دانش��جویان اشاره کرد و گفت :این
آئیننامه ارتقای ظرفی 
برنامه در جهت ارتقای س��طح مهارتافزایی دانش��جویان دوره کارشناس��ی
تعریف ش��ده و هدفگذاری به گونهای اس��ت که پایان شهریور ماه دانشگاهها
بتوانند این آئیننامه را اجرایی کنند.
ش��ریعتی اف��زود :در س��ال تحصیل��ی جدی��د برنام��ه مهارتآموزی و
اش��تغالپذیری دانش��جویان در دانشگاهها عملیاتی میش��ود که البته اعالم
جزئیات این برنامه در گرو بررسی و انجام مطالعات کارشناسی است که باید
در طول ماههای آینده انجام بدهیم.
در ایام ماه مبارک رمضان؛

کاهش ساعت کاری دانشگاه صنعتي شریف

ساعت کاری دانشگاه صنعتی شریف در ایام ماه رمضان کاهش یافت.
به گزارش دانش��گاه صنعتی شریف ،در اطالعیه اين دانشگاه آمده است:
براساس صورتجلسه  ۱۲اردیبهش��ت ماه سال  ۹۷هیات رئیسه دانشگاه ،در
ایام ماه مبارک رمضان س��ال جاری یک ساعت از ساعت کار روزانه در پایان
ییابد.
وقت اداری کاهش م 
براین اس��اس ،ساعت کار اداری این دانش��گاه از ساعت  ۸تا  ۱۵تعیین
شده است.

دانشگاه شیراز ترم تابستانه برگزار میکند

دانش��گاه شیراز برای تمامی دانشجویان دانش��گاههای وابسته به وزارت
یکند.
علوم و بهداشت ترم تابستانه برگزار م 
ثبتنام برای ش��رکت در ترم تابس��تانه دانشگاه شیراز از  ۲تیرماه آغاز و
تا  ۱۳تیرماه ادامه دارد.
کالس��ها در این ترم تحصیلی از  ۱۶تیرم��اه آغاز و تا  ۲۵مردادماه ادامه
دارد.
امتحانات ترم تابس��تانه دانش��گاه ش��یراز نیز از  ۲۸مردادماه آغاز و تا ۳
ش��هریورماه ادامه دارد.طول دوره ترم تابس��تان ب��دون در نظر گرفتن زمان
آزمونها  ۶هفته است.

