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با وجود اینکه طی روزهای گذشته مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد به پایان رسید، 
اما هنوز داوطلبان برخی از رشته ها در شوک تغییرات ناگهانی برخی از موارد دفترچه شماره 
۲ هستند و تاکنون نتوانسته اند اقدام به انتخاب رشته کنند. از جمله تغییرات صورت گرفته 
در دفترچه می توان به حذف برخی از رشته های دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی 

و یا کاهش ظرفیت برخی از رشته ها و گرایش ها  اشاره کرد.
در این گزارش به بررســی مشــکالت داوطلبان مهندسی کامپیوتر و IT  اشاره خواهیم 
کرد. مشــکالت داوطلبان دو رشته مهندسی کامپیوتر و IT از سال ۹۴ و زمانی که وزارت 
علوم تصمیم گرفت تا گرایش شبکه و امنیت را از رشته آی تی به رشته کامپیوتر منتقل 
کند آغاز شد. این موضوع با اعتراض دانشجویان مواجه و به همین خاطر اجرایی کردن این 
تصمیم به سال ۹۵ موکول شد. برخالف پیش بینی ها و ابالغ قبلی، در سال ۹۵ نیز تغییری 
رخ نداد و گرایش های امنیت و شبکه همچنان در ذیل رشته آی تی قرار داشتند. در کنکور 
کارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشجویان به گمان اینکه همچون دو سال گذشته تغییری در 
دفترچه این کنکور صورت نخواهد گرفت، اما به یکباره، هنگام ثبت نام شاهد تغیرات وسیعی 
شدند که باز هم مورد اعتراض دانشجویان قرار گرفت و نهایتاً ظرفیت گرایش های شبکه و 
امنیت شبکه، بین دو رشته آی تی و کامپیوتر تقسیم شد تا هم دانشجویان آی تی و هم 

کامپیوتر بتوانند این گرایش ها را انتخاب کنند.

داوطلبان کنکور کارشناســی ارشد مدعی اند، در همان زمان ثبت نام کنکور کارشناسی 
ارشد سال ۹۶ )یعنی دی ماه ۹۵( و پس از تقسیم ظرفیت دو گرایش شبکه و رایانش امن 
بین دو رشته ذکر شده، سازمان سنجش طی اطالعیه ای در تاریخ ۴ دی ماه ۹۵ در سایت 
خود اعالم کرد تمام ظرفیت گرایش های شبکه و رایانش امن )حدود ۱۷۰ نفر( را از کنکور 
سال ۹۷ به بعد، به طور کامل صرفاً از طریق رشته مهندسی کامپیوتر پذیرش خواهد نمود.

با وجود صدور اطالعیه فوق از ســوی ســازمان سنجش آموزش کشور اما هنگامی که 
دفترچه انتخاب رشته ۹۷ منتشر شد، ظرفیت تقسیم شده گرایش های شبکه و رایانش امن 
بین رشته های آی تی و کامپیوتر، نه تنها به رشته مهندسی کامپیوتر افزوده نشده بود بلکه 
ظرفیت ها نسبت به سال ۹۶ کمتر و حتی ظرفیت این دو گرایش نیز کاهش پیدا کرده بود.

مطابق ادعای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، این مشکل از آنجا نشات می گیرد که 
با توجه به انتقال دو گرایش شبکه و رایانش امن از رشته آی تی به رشته کامپیوتر از سال 
۹۷، رئیس  سابق شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در این باره گفته بود که این 
گرایش ها با همان مجوز قبلی در رشته مهندسی کامپیوتر ارائه شوند اما با تغییر رئیس  این 

شورا در اردیبهشت ماه، اعالم شد که مجوزهای قبلی باطل و قابل استناد نیست.
دانشــگاه ارومیه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه امام حسین)ع(، دانشگاه 
زاهدان، دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشگاه صنعتی شیراز، 
دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه یزد، از جمله دانشگاه هایی هستند 
که در ســال ۹۶ گرایش شبکه را ارائه می کرده اند اما در سال ۹۷ به صورت غیرمنتظره ای 
از دفترچه انتخاب رشته حذف شدند و تنها دانشگاهی که در سال ۹۷ برای گرایش شبکه 

دانشجو می پذیرد، دانشگاه صنعتی شریف است.
بر همین اســاس، ظرفیت گرایش شبکه در مقطع روزانه کنکور کارشناسی ارشد سال 
۹۵، تعداد ۹۱ نفر بوده و این تعداد در سال ۹۶ به ۱۱۸ دانشجو افزایش یافته، با این حال، 

این ظرفیت در کنکور کارشناسی ارشد امسال، به ۸ نفر کاهش پیدا کرده است!
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ برخی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد اذعان می کنند، 
طبق مکاتباتی که با مدیران گروه های گرایش شــبکه دانشــگاه علم و صنعت و دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر داشته اند متوجه شدند که این دانشگاه ها برای گرایش شبکه درخواست 
داده بودند اما در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش اثری از ظرفیت های این دانشگاه ها 

دیده نمی شود.
نمایندگان مجلس در اواخر فروردین ۹۴ مصوبه ای داشــتند که اگر اجرایی شود شاید 
کمتر شــاهد مشکالتی از این دست باشیم. براساس این مصوبه، سازمان سنجش و وزارت 
علوم موظف شــدند، هرگونه تغییرات جدید در تحصیالت تکمیلی را از یک ســال قبل از 
طریق ســایت و رسانه ها به اطالع عموم برسانند. همچنین مطابق مصوبه مذکور، حداکثر 
میزان تغییرات مواد امتحانی باید ۱۰ درصد باشــد، با این حال، تغییرات اخیر در آزمون 
کارشناسی ارشد، نزدیک به ۳۰ درصد از مواد آزمون را تغییر و در فاصله سه ماه مانده به 

کنکور ارشد این تغییرات صورت گرفت.
در هر صورت، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷، خواهان بازگشت ظرفیت های 
حذف شــده هستند و سازمان ســنجش و وزارت علوم باید در این زمینه پاسخگوی این 

داوطلبان باشند.

سرپرســت پایگاه استنادی علوم جهان اســالم )ISC( گفت: نتایج رتبه بندی سال ۲۰۱۹ کیو.
اس که به تازگی منتشر شده، نشان از حضور ۶ دانشگاه ایران در بین دانشگاه های برتر دنیا دارد.

به گزارش پایگاه اســتنادی علوم جهان اســالم، محمدجواد دهقانی اظهار کرد: براساس نتایج 
رتبه بندی سال ۲۰۱۹ کیو.اس، صنعتی شریف با رتبه ۴۳۲، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۹۸، علم و 
صنعت ایران با رتبه ۶۵۰-۶۰۱، دانشگاه تهران با رتبه ۷۵۰-۷۰۱ و شهید بهشتی و دانشگاه شیراز 

با رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱ در جمع دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند.
به گفته وی، دانشگاه شیراز اولین حضور خود را در رتبه بندی جهانی کیو. اس در سال ۲۰۱۹ 
تجربه می کند و صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر نیز دارای رشد رتبه نسبت به سال گذشته بوده اند.

کیو. اس در ســال ۲۰۱۹ تعداد دانشــگاه های مورد رتبه بندی خود را از ۹۵۹ دانشگاه در سال 
۲۰۱۸ به هزار دانشگاه ارتقا داده است و به این ترتیب سهم ایران از دانشگاه های برتر جهان از ۵ 

دانشگاه در سال گذشته به ۶ رسیده است.
کیو.اس، یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی شــناخته می شود که دانشگاه های 

جهان را رتبه بندی می کند.
روش شناســی رتبه بندی جهانی کیو. اس از ۶ شــاخص در چهار حوزه کلی وضعیت آموزش، 
پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها بهره برده است.

منابع اطالعاتی مورد استفاده در رتبه بندی جهانی کیو. اس شامل اطالعات حاصل از نظرسنجی ها، 
اطالعات ارائه شــده از سوی دانشگاه ها و اطالعات پژوهشی سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۷ دانشگاه ها در 
پایگاه استنادی اسکوپوس است که به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه داده در جهان شناخته می شود.

موسسه تکنولوژی ماساچوست )MIT(، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد، موسسه تکنولوژی 
کالیفرنیا، دانشــگاه آکسفورد، دانشــگاه کمبریج، موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس، امپریال کالج 
لندن، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه کالج لندن به ترتیب ۱۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی سال 

۲۰۱۹ کیو.اس شناخته شدند.

سرپرســت پایگاه استنادی علوم جهان اســالم )ISC( در ادامه با اشاره به انتشار فهرست سال 
۲۰۱۸ دانشگاه های جوان دنیا با قدمتی کمتر از ۵۰ سال توسط پایگاه رتبه بندی تایمز، گفت: این 
هفتمین فهرست دانشگاه های برتر جوان در دنیا است که از سال ۲۰۱۲ تاکنون به صورت ساالنه 

توسط پایگاه رتبه بندی تایمز انجام شده است.
دهقانی افزود: تایمز در سال ۲۰۱۸ در رتبه بندی دانشگاه های جوان، تعداد دانشگاه های مورد 
بررسی خود را از ۲۰۰ دانشگاه در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۰ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ افزایش داده و سهم 
ایران از دانشــگاه های جوان و برتر دنیا شامل ۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی 
اصفهان و دانشگاه گیالن است که به ترتیب رتبه های ۵۵، ۱۵۰-۱۰۱ و ۲۵۰-۲۰۱ را کسب کرده اند.

صنعتی نوشــیروانی بابل و دانشگاه گیالن اولین حضور خود را در جمع دانشگاه های جوان در 
رتبه بندی تایمز تجربه می کنند.

دانشگاه های برتر کشور همچون دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علوم پزشکی 
تهران، علم و صنعت ایران، شیراز و دیگر دانشگاه های حاضر در رتبه بندی های تایمز، دارای قدمتی 

بیش از ۵۰ سال هستند بنابراین نمی توانند در رتبه بندی دانشگاه های جوان حضور یابند.
سرپرست ISC گفت: دانشگاه نوشیروانی بابل به عنوان برترین دانشگاه کشور در رتبه بندی جهانی 
تایمز و اکنون به عنوان برترین دانشگاه کشور در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز، توانسته بعد از 
دو دانشگاه کوچ و سابانچی ترکیه، مقام سوم دانشگاه جوان را در بین کشورهای منطقه و اسالمی 

را از آن خود کند.
رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه های 
برتر دنیا را بر اســاس ۱۳ شــاخص عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، 
درآمــد صنعتی و وجهه بین المللی جهت انجام مقایســه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه 

بندی قرار می دهد.
در ارزیابی دانشــگاه های جوان، جهت انجام بررســی های مطلوبتر، به شاخص های نظرسنجی 

شهرت دانشگاهی وزن کمتری اختصاص داده شده است.
همچنین در رتبه بندی تایمز از ســه منبع اطالعاتی شــامل اطالعات حاصل از نظرسنجی ها، 
اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه ها و اطالعات پژوهشی دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس 

جهت محاسبه شاخص ها و نمرات بهره گرفته شده است.
در سال ۲۰۱۸ دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ با غلبه بر مؤسسه پلی تکنیک فدرال لوزان 
سوئیس که سه سال متوالی رتبه نخست دانشگاه های تازه تاسیس دنیا را از آن خود داشت، توانست 
حائز عنوان برترین دانشگاه جوان دنیا شود، مؤسسه پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس رتبه دوم دنیا 

و دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور رتبه سوم دنیا را در این فهرست از آن خود کرده اند.

ماجرای انتقال آموزش عالی از دستگاه های 
اجرایی بــه وزارت علوم و یکپارچه ســازی 
آموزش اگرچه در سال های گذشته به تصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی رسید، اما اکنون 
با مخالفت هایی در رده های مختلف مدیریت 
وزارت علوم روبروست که اجرای این قانون را 
با مشکالت جدی روبرو کرده است؛ مشکالتی 
که بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان 
را در بالتکلیفــی و در اضطرابی دایمی فرو 

برده است.
پــس از مصوبه شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی در ســال ۱۳۹۰ مبنی بــر اینکه 
کلیه دســتگاه های اجرایی موظف هســتند 
دانشــگاه های زیر مجموعه خود را به به جز 
دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و صنعت نفت 
به آموزش عالی واگذار کنند، مجموعه اقداماتی 
در این مسیر آغاز شد که هنوز به پایان نرسیده 

تا بالتکلیفی ها در این حوزه ادامه یابد.
بحث انتقال دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالی از دســتگاه های اجرایی به وزارت علوم 
در ســال های اخیر همــواره یکی از جنجال 
برانگیزترین موضوعات دانشــگاهی بوده که 
در پی هر اقدام این حوزه اعتراضات فراوانی 
رخ داده اســت؛ اعتراضاتــی مثــل اعتراض 
دانشجویان سابق دانشگاه شهید عباسپور به 
انتقال این دانشگاه از وزارت نیرو به دانشگاه 
شــهید بهشتی که با همه فراز و نشیب ها به 

هر حال رخ داد.
ماجرای انتقال دانشــکده اقتصاد و امور 
دارایی از وزارت اقتصاد به دانشگاه خوارزمی 
نیز از دیگــر پروژه های انتقال دانشــگاه از 

در سال ۱۳۶۴ و براساس برخی مالحظات 
زمانی، تالش هایی در بدنه وزارت بهداشت کشور 
مبنی بر جداســازی آموزش پزشــکی از سایر 
رشته های علمی آغاز شد که این رویه تاکنون 
پا برجا مانده است؛ وضعیت منحصر بفردی که 
تقریباً در دنیا نمونه خارجی ندارد و براســاس 
نظرات بســیاری از متخصصان خســارت های 
فراوانی را به دانش و معرفت کشــور وارد کرده 

است.
هر چند بســیاری از مســئوالن در پاســخ 
به چرایی تفکیک رشــته های پزشکی از دیگر 
رشته ها در سال ۱۳۶۴ را ماجرای کمبود پزشک 
و ضرورت توجه ویژه به این حوزه عنوان می کنند 
که الزم االجرا بود، اکنون نیز که تقریباً در این 
حوزه علمی کشور به توسعه قابل ذکری رسیده 
اســت، همچنان این جدایی طرفداران صاحب 

نفوذی دارد.
به رغم تالش و نقش آفرینی های موثر کسانی 
که حامی تفکیک رشــته های پزشکی از دیگر 
رشــته های دانشگاهی هســتند، هنوز هستند 
مدیــران و مقامات صاحب نظــری که به این 
مسئله به شدت اعتراض دارند و معتقدند موضوع 
تفکیک رشــته های آموزش عالی از یکدیگر با 
روح معرفت علمی و ســبک و سیاق جهانی آن 

همخوانی ندارد.
در آخریــن اظهارنظر اتی کــه پیرامون این 
موضوع مهم شــده است و رسانه ها به آن ورود 
کردند، دکتر محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران 
نیز به این مســئله ورود کــرد و در این باره با 

رسانه ها سخن گفت.
رئیس دانشگاه تهران گفت: آموزش پزشکی و 
غیرپزشکی باید با هم ادغام شوند؛ در هیج کجای 

دنیا تفکیکی میان این دو رشته وجود ندارد.
محمود نیلی احمد آبادی افزود: با توجه به 
تجارب کشــور های موفق، رشته هایی که از هم 
جدا هســتند باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و 
اگــر این امر صورت پذیــرد می توانیم به نتایج 

اتفاقی عجیب که برای داوطلبان رشته کامپیوتر رخ داد

کاهشظرفیتخلقالساعه
درکنکورکارشناسیارشد!

* برخی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد اذعان می کنند، طبق 
مکاتباتی که با مدیران گروه های کامپیوتر داشــته اند متوجه شدند 
که بسیاری از دانشگاه ها برای این گرایش درخواست داده بودند اما 
در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش اثری از ظرفیت های این 

دانشگاه ها دیده نمی شود!

یکپارچگی آموزش عالی و سردرگمی دانشجویان!
انقالب  از مصوبه شــورای   پس 
واگذاری  بــر  مبنی  فرهنگــی 
کلیه دانشــگاه های زیرمجموعه 
دســتگاه های اجرایی به آموزش 
دانشــگاه  اســتثنای  به  عالی 
فرهنگیان و صنعت نفت؛ مجموعه 
آغاز شد  مسیر  این  در  اقداماتی 
که هنــوز به پایان نرســیده تا 

بالتکلیفی ها در این حوزه 
کماکان ادامه یابد!

رابطه دامن زد.
اگرچه اقدام شورای گسترش وزارت علوم 
در حذف کد رشــته های دستگاه های اجرایی 
مثل رشته های موجود در دانشکده صدا و سیما 
منطقی و مبتنی بر قانون توصیف می شود، اما 
این اقدام به دلیل آنکه بدون اطالع رسانی قبلی 
و به صورت ناگهانی رخ داد، اعتراضات فراوانی 

را در میان دانشجویان و اساتید ایجاد کرد.
اعتراضاتی گســترده که در نهایت وزارت 
علوم و سازمان ســنجش را در برابر خواست 
و مطالبه داوطلبان آزمون کارشناســی ارشد 
عقب نشاند تا نسبت به بازگرداندن رشته های 
حذف شده از جمله در دانشکده صدا و سیما 

اقدام کنند.
این فعل و انفعال که خود گویای بی انضباطی 
و آشــفتگی در نظام آموزش عالی است، گویا 
ابعاد جدی تری دارد و اختالف نظر های موجود 
در مورد آن در رأس مدیریتی وزارت علوم نیز 

وجود دارد.
رئیس  دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه 
صدا و ســیما با تاکید بر اینکــه برای اتخاذ 
چنین تصمیماتی که سرنوشــت دانشگاه ها، 
علم و فنــاوری در کشــور را متأثر می کند، 
اصوالً باید شورای عالی انقالب فرهنگی ورود 
کند، نه شــورایی که شیوه تصمیم گیری در 
آن صرفاً برمبنای اصول اداری و اســتخدامی 

و صرفه جویی اقتصادی است، می گوید: هیچ 
جای این مصوبه نگفته اســت کــه فعالیت 
آموزشی و پژوهشــی این دانشگاه ها متوقف 
شود و این اتفاق یک تصمیم غیرقانونی است 
که توســط شخص معاون آموزشی وزیر علوم 
اتخاذ شــده است و ایشــان هنوز به روشنی 
مبنای قانونی این تصمیم خود را برای جامعه 

دانشگاهی کشور روشن نکرده اند.
ســاعی در ادامه همین بحــث می افزاید: 
مــا می دانیم کــه وزیر علوم بــا این موضوع 
مخالف است چرا که با دستور کتبی به معاون 
آموزشی گفته است که کلیه رشته های دانشگاه 
صداوسیما باید به فعالیت و پذیرش دانشجوی 
خود ادامه بدهند، ولی متاســفانه معاون وزیر 
علوم از اجرای این دســتور، به صورت کامل 
استنکاف ورزیده اند؛ لذا من از وزیر محترم علوم 
تقاضا دارم به فوریت و در همین ایام تعطیل، به 

عدم تحقق این امر واکنش نشان دهند.
این وضعیت پرسش های فراوانی را در مورد 
ســاختار مدیریتی آموزش عالی کشور مطرح 
می کند که شاید بی پاسخ ماندن آنها در آینده 
نزدیک همچنان خســارت های فراوانی را به 

جامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد!
بنابر گفته های یکی از مســئوالن دانشگاه 
صــدا و ســیما وزیر علوم، بــا موضوع توقف 
جذب دانشجو و فعالیت آموزشی دستگاه های 

اجرایــی مخالفتی ندارد و حتی در این زمینه 
به معاون آموزشــی خود دستور ادامه فعالیت 
دستگاه های اجرایی را داده است، این گفته ها 
همچنین ناظر بر این است که شخص معاون 
بــا نظر وزیر مخالفت دارد و تا آنجا که ممکن 

باشد بر خالف نظر وزیر عمل می کند.
با این شرایط باید پرسید اینجا تکلیف قانون 
و مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی که تا 
همین چند ســال پیش به صورت دست و پا 
شکسته عملیاتی شده بود و هنوز کامل نشده 

است، چه خواهد شد؟
به نقل از تابناک؛ فارغ از این اختالف نظر ها 
و آمد و شــد هایی که میان مقامات مســئول 
و متولیــان آموزش عالی کشــور پیش آمده 
اســت، باید هشدار داد که این بالتکلیفی ها و 
ابهام هایی که پیرامون آینده ورود و یا عدم ورود 
دستگاه های اجرایی به آموزش عالی پیش آمده 
است، خسارت های فراوانی را متوجه آن دسته از 
دانشجویان و دانش آموختگان خواهد کرد که در 
این مسیر بدون توجه به پشت پرده های ماجرا 

وارد این مجموعه های آموزشی خواهند شد.
با این توضیح به نظر می رســد برای همه 
باید قانون فصل الخطاب باشــد و قانون بدون 
هیچگونه کم و کاســت باید اجرایی شــود؛ 
شــرایطی که البته نباید به شکل کنونی و به 

صورت ناگهانی صورت بگیرد.

حضور6دانشگاهایران
دربینبرترینهایجهان

رتبه بندی جهانی کیو. اس سال ۲0۱۹ منتشر شد

* براســاس نتایج رتبه بندی سال 2019 کیو. اس، دانشگاه های 
تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، 
شهید بهشتی و دانشگاه شیراز در جمع دانشگاه های برتر جهان 

قرار گرفتند.

دســتگاه های اجرایی به وزارت علوم بود که 
اعتراضات فراوانی را در میان دانشجویان ایجاد 

کرد و در نهایت عملیاتی شد.
در ســال های گذشــته موضوع حذف کد 
رشته های دانشــگاهی در دستگاه های اجرایی 
مورد تاکید شــورای گسترش وزارت علوم قرار 
گرفته است و این شورا در سال جاری یکباره با 
هدف عملیاتی کردن قانون شورای عالی انقالب 
فرهنگی، کد رشته های دستگاه های اجرایی را 
در مقطع کارشناسی ارشد حذف کرد و با این 
اقــدام خود به جنجال عجیب و غریبی در این 

* جداســازی آموزش پزشکی از سایر رشته های علمی، وضعیت منحصر 
به فردی که تقریباً در دنیا نمونه خارجی ندارد و براساس نظرات بسیاری از 
متخصصان خسارت های فراوانی را به دانش و معرفت کشور وارد کرده است.

آموزش عالی
 و 

آموزش پزشکی
تجمیع

 یا 
تفکیک؟!

ارزشمندتری برسیم.
وی ادامه داد: به نظر من آموزش پزشکی و 
غیرپزشــکی باید با هم تجمیع شوند چراکه در 
هیچ کجای دنیا تفکیکی میان این دو رشــته 

وجود ندارد.
رئیس دانشــگاه تهران تأکید کرد: معتقدم 
توجیهی برای تفکیک رشــته های پزشــکی و 
غیرپزشــکی در دانشگاه تهران وجود ندارد؛ در 
گذشته برای حل مشکل کمبود پزشک، آموزش 
پزشکی از غیرپزشکی را مجزا کردند، اما در این 

دو حوزه جدایی وجود ندارد.
نیلی احمدآبادی اضافه کرد: وزارت بهداشت 
تعداد محدودی دانشجو جذب می کند، به نظر 
من برای توسعه علمی کشور، توسعه فعالیت های 
بین رشته ای، ارتقای کیفیت آموزش و کاهش 
برخــی هزینه ها این دو رشــته باید با یکدیگر 

ادغام شوند.
ایــن موضوع البته در بین جامعه پزشــکی 
کشــور مخالفات سر ســختی دارد که به لطف 
آنها این رویه همچنان پابرجا باقی مانده است.

برای مثال اکبر رنجبرزاده نائب رئیس سابق 
کمیســیون بهداشــت در این باره به رسانه ها 
گفت: جــدا کردن آموزش پزشــکی از وزارت 
بهداشــت و الحاق آن به وزارت علوم یک اقدام 
کامال غیرعلمی، نسنجیده و تضعیف کننده علوم 
و آموزش پزشکی محسوب می شود. این اقدام 
یک چرخش و عقب گرد به گذشته است که به 
صالح و مصلحت آموزش پزشکی، علوم پزشکی، 
جامعه پزشکی و تحقیق و پژوهش و آینده این 

علم نیست.
علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کل 
کشــور نیز در همین رابطه معتقد است: ادغام 

آموزش پزشکی با وزارت علوم، الگوی قدیمی و 
منسوخ شده در کشور های پیشرفته است. ادغام 
آموزش پزشکی با حوزه سالمت، دستاورد های 
بســیار ارزنده ای برای حوزه بهداشت و درمان 
جامعه و نظام ســالمت کشور داشته است که 
کارشناسان خارجی برای ارزیابی وضعیت حوزه 
درمان به کشــور می آیند نیز کامال به این امر 
اذعــان دارند. نیاز اصلی جامعه علوم پزشــکی 
در حال حاضر تامین اعتبارات مناســب است 

و تغییرات مجدد مشکلی را رفع نخواهد کرد.
در این رابطه بررسی ها تقریباً نشان می دهد 
که اکثر پزشکان و به ویژه مقامات مسئول حوزه 
بهداشــت با طرح ادغام آموزش عالی به شدت 
مخالف هســتند، هر چند برخی مدیران سابق 
در این میان عمیق تر بــه ماجرا نگاه می کنند 
و بــا در نظر گرفتن مصالح کالن تر با این ادغام 

موافق هستند.
در حالــی که مخالفان ادغام از عقب گرد در 
این حوزه و بازگشت به اصول اولیه هراس دارند، 
موافقان این مسئله که تقریباً شامل همه مدیران 
و مسئوالن دانشــگاهی غیرپزشکی است، این 
رویه را مخالف اصل اساسی معرفت بشری و نیز 
رویه های جهانی توصیف می کنند که به توزیع 
بی عدالتی در حوزه های معرفتی منجر شده است.
هر چند سخنان جدید رئیس دانشگاه تهران 
در این باب این موضوع را دوباره بر ســر زبان ها 
انداخت، اما به نظر نمی رســد حداقل در آینده 
نزدیک و با توجه به نفوذ باالی برخی مخالفان 
در ساختار قدرت، در این حوزه و مکانیزم های 
موجود تغییری حاصل شــود؛ وضعیتی که به 
تشدید بی عدالتی ها در سایر حوزه های معرفتی 

منجر خواهد شد.


