
صفحه 8
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۶ ربیع االول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۹

دانشگاه
Daneshgah@Kayhan.ir

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه  تشکل های دانشجویی، دانشجویان
 و طالب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه ها، مقاالت، یادداشت ها و تحلیل های فرهنگی یا سیاسی مرتبط 
با مقوالت دانشجویی استقبال می کند. عالقه مندان می توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر خود را 
به رایانامه Daneshgah@Kayhan.ir یا نمابر 33111120-021 ارسال نمایند. بدیهی 

است که روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشار یا عدم انتشار متون ارسالی، آزاد است.

کنکور ۹۸ دســتخوش تغییراتی شده که داوطلبان 
این آزمون باید در جریان آن قرار گیرند. نکته اول، طرح 
سؤال در کنکور است؛ چراکه نظام آموزشی تغییر کرده و 
داوطلبان نظام آموزشی جدید در کنکور ۹۸ حضور دارند.
به همین دلیل قرار است در کنکور ۹۸ دو سری سؤال 
طراحی شــود. یک سری سؤال از کتاب ها و دروس نظام 
قدیم پیش دانشگاهی خواهد بود و یک سری سؤال هم از 
کتاب ها و دروس نظام جدید )۳؛۳؛۶( طراحی خواهد شد 
که هر دو گروه داوطلبان در آزمون به سؤاالت پاسخ دهند.
به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، این 
موضوع برای سال ۹۹ ادامه نمی یابد و در سال ۹۹  سؤاالت 

بر اساس نظام جدید )۳،۳،۶( طراحی خواهد شد.
* تکلیف معدل

موضوع مهم بعدی در کنکور ۹۸، تأثیر معدل است؛ 
براساس مصوبه اولیه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
قرار شده بود که تأثیر معدل در کنکور به صورت ۳۰ درصد 
قطعی باشد؛ یعنی آن هایی که درس خوان بودند، شرایط 
بهتری در کنکور داشــته باشند و آن هایی که زیاد درس 
نخوانده اند، با وجود آزمون هم نتوانند رشته های پرمتقاضی 
را قبول شوند. این مصوبه برخالف آزمون های سال های 
۹۵ تــا ۹۷ بود. بعد از اعتراض زیاد به این مصوبه و ورود 
مجلس شورای اسالمی به آن، درنهایت این مصوبه تغییر 
کرد و تأثیر معدل مثبت، و ۲۵ درصد شد. حال آن هایی 
که نمره بهتری در امتحانات نهایی سال سوم کسب کنند، 
موقعیت بهتری دارند و آنهایی که معدل کمتری داشته 

باشند، چیزی را از دست نمی دهند.
*رشته های بدون آزمون

براساس مصوبه سال ۹۵ مجلس شورای اسالمی مقرر 
شد که به تدریج ظرفیت پذیرش در کنکور تغییرکند به 
این صورت که در ظرف مدت ۵ سال ۸۵ درصد ظرفیت 
کنکور به رشته های مبتنی بر سوابق تحصیلی اختصاص 

یابد و فقط کنکور در رشته های پرمتقاضی برگزار شود.
سازمان سنجش اعالم می کند که اکنون به این عدد 
رسیده ولی نکته ای که حداقل در کنکور امسال مغفول 
مانده این است که کنکور ۹۷ حدود ۷۳۰ هزار نفر ظرفیت 
پذیرش داشــت؛ حدود ۴۱ هزار نفر رشته های مبتنی بر 
سوابق تحصیلی را انتخاب کردند و البته عجیب تر از همه 
پذیرش ۲۱۸ هزار نفری در این کنکور بود. ســؤالی که 

هیچ گاه از سوی مسئوالن به آن پاسخی داده نشد.

در گفت وگو با داوطلبان کنکور و حتی خانواده ها این 
نکته نمایان می شود که رشته های کاربردی تر برای این 
ظرفیت ۸۵ درصدی معرفی نشــده است. ترس از تأثیر 
معدل در این رشــته ها نکته دیگر داوطلبان است که بر 

آن تأکید دارند.
در این میان برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی معتقدند که رشته های مبتنی بر سوابق 
تحصیلی باید از دفترچه انتخاب رشته کنکور خارج شود 
و آنهایی که برای این رشــته ها برنامه ریزی کرده اند، بعد 
از دیپلم در این رشته ها ثبت نام کنند و در صورت واجد 

شرایط بودن پذیرش شوند.
حال مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت 
علوم هم خبر از اســتخراج این رشــته ها در کنکور ۹۸ 
داد. وی در یک برنامه خبری در صداوســیما اعالم کرد: 
تاکنون داوطلبان کنکور می توانستند با شرکت در کنکور، 
رشته های مبتنی بر سوابق تحصیلی را نیز انتخاب کنند، 
اما از ســال آینده تدبیری اندیشیده خواهد شد تا لزوماً 
نیازی به شرکت در کنکور نباشد و داوطلبان بتوانند در 

رشته های کم متقاضی بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.
با این وجود اگر تصمیم جدیدی تا قبل از کنکور ۹۸ 
گرفته نشود، این رشته ها از دفترچه انتخاب رشته خارج 
می شوند؛ البته هنوز مکانیزم پذیرش در این رشته ها در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
* سهمیه ها

نکته آخــر کنکور ۹۸، موضوع سهمیه هاســت؛ در 
کنکور ۹۷ براســاس قانون برنامه ششم توسعه سهمیه 
ورودی دانشــگاه برای همسران و فرزندان جانبازان زیر 
۲۵ درصد و همســران و فرزنــدان رزمندگان با حداقل 
شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ۳۰ درصد بود 
و داوطلبان اســتفاده کننده از این سهمیه اگر ۷۰ درصد 
نمره آخرین فرد قبولی در کدرشــته را کسب می کردند 
به میزان ۳۰ درصد کدرشته پذیرش می شدند. به نقل از 
آنا؛ در زمان انتخاب رشــته کنکور ۹۷، با وجود اعتراض 
برخــی از کنکوری ها، مجلس تصمیم گرفت این مصوبه 
را اصالح کند؛ به این صورت که استفاده کنندگان از این 
سهمیه باید ۸۰ درصد نمره قبولی آخرین فرد قبولی را 
کسب کنند، البته این اصالح نیمه کاره رها شد و کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در حال بررسی 

دوباره آن است.

کنکور۹۸چگونهبرگزارمیشود؟!

هــر اجتماعی مبتنی بر هــر مذهب یا 
ایدئولوژی، متناسب با فرهنگ و رسوم خود 
با وضع قانون و مقررات سعی در رسیدن به 
ایجــاد نظم در میان افراد و دوام ارزش های 

خود دارد.
دانشگاه، به عنوان بخشی مهم از جامعه 
هر کشور موظف به ایجاد قوانینی برای رعایت 
پوشش لباس از سوی دانشجویان خود است.
در همه دنیا برای پوشش دانشجویان در 
دانشگاه قوانینی بعضا سخت وجود دارد که 
دانشجویان در محیط دانشگاه ملزم به رعایت 

آن هستند.
اخیراً بخشــنامه ای از سوی دانشگاه آزاد 
اســالمی مبنی بر نحوه پوشش دانشجویان 
صادر شده است؛ این دستورالعمل واکنش های 
مختلفی را در پی داشــت؛ لذا بر آن شدیم تا 
دستورالعمل پوشش دانشجویی در کشورهای 
آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کانادا را به 
عنوان برترین های آموزش عالی جهان تحت 

بررسی قرار دهیم:
براســاس آنچــه کــه در کشــورهای 
 غربــی رایج اســت، دانشــجویان از طریق 
در  یــا   )Student handbook (
)Student dresscode( از آنچه که باید 
در محیط آموزشی بپوشند، مطلع می شوند. 
در این بخش، بیانیه ای از ســوی آموزش 
عالی هر کشور نوشته شده است که دانشجو 
را از تمام باید ها و نباید های پوششــی آگاه 
می کنــد و وی را موظف به اجــرای تمام و 

کمال آن می داند. 
آمریکا

آموزش عالی آمریکا هر سال به دانشجویان 
خود یادآوری می کند، آنچه که یک دانشجو 
به عنوان پوشش خود برای محیط آموزشی 
انتخاب می کند، نشان دهنده باورها، عقاید و 

سبک زندگی او است. 
بــه نقــل از فارس؛ بــه طــور کلی در 
دانشــگاه های آمریکا، هر دانشجو موظف به 
رعایت کلی قوانین پوشش است و اگر خارج 
از عرف لباســی را بپوشد، جریمه می شود و 

تذکر خواهد گرفت.
اما اگر به صورت جزئی تر به قوانین پوشش 
نگاه کنیم، هر دانشگاه قوانین خاص خود را 

دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم :
* دانشگاه آدامز

اســتفاده از »عینک دودی«، »آدامس« و 
»تنباکو« ممنوع است.

* دانشگاه الیبرتی
 موی »دم اسبی« و هرگونه پوشش تنگ 

و مخالف عفت ممنوع است.
* دانشگاه لومالیندا

 »تی شــرت« و لباس هــای »لی« مجاز 
نیست.

قوانینپوششدانشجویاندردانشگاههایجهان

* اخیراً بخشنامه ای از سوی دانشگاه آزاد مبنی بر نحوه پوشش 
دانشجویان صادر شده است؛ این دستورالعمل واکنش های مختلفی 
را در پی داشت؛ لذا بر آن شدیم تا دستورالعمل پوشش دانشجویی 
در کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کانادا را به عنوان 

برترین های آموزش عالی جهان بررسی کنیم.

* دانشگاه هاردین سیمونز
 لباس »لی« برای دختران و شــلوارهای 

تنگ ممنوع است.
* دانشگاه مجامع الهی جنوب غربی

 لباس های لی سنگ شور مجاز نیست.
* دانشگاه سنت لوئیس »لی« مجاز 

نیست.
* دانشگاه آتالنتیک فلوریدا

 رنگ کردن مو مجاز نیست.
* دانشگاه هاروارد

دانشجویان این دانشگاه موظفند در محیط 
خوابگاه و رســتوران بلــوز، پیراهن یا ژاکت 

یقه دار یا بدون یقه بپوشند.
پوشش شلوار آنها نیز بایستی بدون پارگی 

و ضخیم باشد.
* دانشگاه ایالتی آرکانزاس

 اســتفاده از لباس های کوتاه، سوراخ دار، 
خمره ای و بدن نما ممنوع است.

دانشجو موظف است موهای خود را تمیز 
و مرتب و ســبیل هایش را کوتاه نگه دارد و 
هیچ نوع ســبک مو یا استفاده از زینت آالتی 

که جلب توجه کند، مجاز نیست.
* دانشــگاه ایالتــی جنوب غربی 

میسوری
 استفاده از شــلوارک های کوتاه، پیراهن 
هــای رکابی، لباس های جیــن )لی( پاره و 
چاک دار، تردد با دمپایی یا پای برهنه بودن، 
اســتفاده از زیورآالتی که نیازمند ســوراخ 
کردن اعضای بدن باشــد و هرگونه خالکوبی 

مجاز نیست.
الزم به ذکر است مدیر قسمت »موفقیت 
دانشجویی« این اختیار را دارد که شیوه های 
آرایش مو، صورت و پوشش غیرعادی را رد و 

غیرقابل قبول اعالم کند.
انگلستان

* دانشگاه آکسفورد
براساس ضوابط دانشگاه آکسفورد، هیچ 
دانشجویی اجازه پوشیدن لباس تنگ و خارج 
از عرف را ندارد؛ دختران اجازه پوشیدن لباس 
کوتاه باالی زانو، باز و بدون آستین را ندارند. 
پسران دانشجو نیز اجازه بلند کردن ریش 

و مدل موهای نامناسب را ندارند. 
براساس قوانین جدید این دانشگاه، تمام 
دانشــجویان دختر و پسر موظف به انتخاب 
کت و شــلوار یا کت و دامن بلند با پیراهن 
سفید هستند؛ پسران باید از پاپیون یا کراوات 
مشــکی و سفید و دختران از جوراب مشکی 

استفاده کنند.

* دانشگاه بریستول
طبق ضوابط این دانشگاه لباس باید حداقل 
بدن را از شــانه تا زانو بپوشاند، عریان کردن 
بخش باالی ســینه ممنوع بوده و پوشیدن 

شلوارهای »لی« و شلوارک مجاز نیست.
همچنیــن لباس ها نباید حــاوی عالئم، 

نشان ها و تصاویر برجسته باشند.
* دانشگاه کنت

در این دانشگاه از پوشیدن لباس مذهبی و 

فرهنگی )برای مثال یقه های مذهبی، حجاب، 
روسری( توسط دانشگاه استقبال می شود.

فرانسه
 Ecole Normale دانشــگاه   *

Supérieure
آموزش عالی فرانســه، تمام دانشجویان 
را در دانشگاه های مختلف موظف به رعایت 
قوانین پوشش کرده است؛ در این دانشگاه که 
اولین دانشگاه فرانسه و سی و سومین دانشگاه 

دنیاســت، هیچ دانشجویی مجاز به پوشیدن 
شلوار کوتاه نیست.

پوشــیدن لباس تنگ، کوتاه و رنگ های 
روشن در این دانشگاه ممنوع است. 

CentraleSupélec  دانشگاه *
ممنوعیت جویــدن آدامس، دامن کوتاه 
بــرای دختران و شــلوارک برای پســران از 
مهم ترین قوانین پوششــی برای دانشجویان 

این دانشگاه است.
کانادا
* دانشگاه مونترال

آمــوزش عالی کانــادا در توضیح قوانین 
پوشش برای دانشــجویان کالج گفته است: 
»قوانین پوشش تنها برای نظم دهی و ایجاد 

امنیت روانی برای دانشجویان است«.
برهمین اســاس تمام دانشجویان دختر 
و پسر دانشــگاه مونترال موظف به پوشیدن 
کفش مناسب برای حضور در کالس هستند.

برای دختران این کفش باید بی پاشــنه و 
جلوبسته باشد.

پوشیدن هر نوع لباس و شلوار »لی« پاره 
نیز ممنوع است.

* دانشگاه الوال 
دانشجویان دانشگاه الوال مجاز به استفاده 
از هیچ نوع زیورآالتی نیستند؛ دانشجویان پسر 
در صورت داشــتن ریش و سیبیل موظف به 

کوتاه کردن و مرتب سازی آنها هستند.
ناخن کوتاه برای دانشجویان دختر و پسر 
الزامی اســت؛ هیچ دانشجوی دختری اجازه 
کاشت ناخن، اســتفاده از الک یا ژل ناخن 

را ندارد.
همچنین سوراخ کردن متعدد گوش هم 
برای دختران و هم برای پسران ممنوع است.

استرالیا
* دانشگاه ملی استرالیا

براســاس قانون وزارت علوم و تحقیقات 
استرالیا، تمام دانشــجویان دختر موظف به 
پوشیدن شلوار هستند و به دانشجویانی که با 
دامن در فضای دانشگاهی حاضر شوند، اجازه 

ورود به کالس داده نمی شود.
* دانشگاه سیدنی

دانشــجویان دختر در دانشگاه سیدنی، 
موظف به پوشــیدن جوراب شلواری و لباس 

پوشیده هستند.
برای پسران این دانشگاه، کفش چرم براق 
ممنوع اســت و در صورتی که آنها قوانین را 
رعایت نکنند، به عنوان دانشجوی بی انضباط 

شناخته می شوند.


