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تقدیم  دولت  توســط  بودجه 99  الیحه 
مجلس شورای اسالمی شد و سازمان برنامه 
و بودجه، سهم دانشگاه ها از بودجه سال آینده 
را مشخص کرد؛ سهمی که هرچند روی کاغذ 
با افزایش 10 درصدی روبرو بوده؛ اما با توجه 
به رشد قیمت ها بعید است کفاف هزینه های 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را بدهد.

بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در الیحه 
بودجه ســال 99، مبلغ 209 هزار و 13 میلیارد و 
476 میلیون ریال بودجه هزینه ای و تملک دارایی 
ســرمایه ای )عمرانی( است. بودجه مصوب امسال 
وزارت علوم 134 هزار و 287 میلیارد و 11 میلیون 
ریــال بوده و حاال در ظاهر با رشــدی قابل توجه 
روبرو شده؛ اما دانشگاهیان را به آینده ای درخشان 

امیدوار نمی کند.
دانشــگاه ها با معضالت بسیاری روبرو هستند؛ 
معضالتی که تقریباً تمامی آنها ریشــه در کسری 
بودجه دارد. افزایش حقوق کارمندان، اســتادان و 
اعضای هیئت علمی در ســال آینده را نیز باید به 
چالش های مدیریت مالی دانشــگاه ها  اشاره کرد. 
دولت در الیحه بودجه ســال آینده، میزان افزایش 
حقوق کارمندان را 15 درصد تعیین کرده؛ درصدی 
که حتی از نظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

با وضعیت تورمی منطبق نیست.
بیشترین سهم از بودجه وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری به دانشــگاه های سطح یک کشور به ویژه 
دانشگاه های بزرگ پایتخت تعلق می گیرد؛ رقمی 
کــه در الیحه بودجه 99 افزایش یافته اســت؛ اما 
تعداد باالی دانشــجویان و بودجه مورد نیاز برای 
فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی و البته تأمین 
امکانات رفاهی سبب شده رؤسای دانشگاه ها همیشه 
از کمبود یا تأخیر در تخصیص بودجه گالیه کنند.

دانشــگاه تهران، دانشگاهی است که بودجه ای 
به مراتب بیشتر از دیگر دانشگاه ها دریافت می کند. 
این دانشــگاه 25 دانشکده، 9 پردیس و 11 مرکز 
پژوهشــی دارد و بنابر اعالم مؤسســه پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش عالی، بیشترین تعداد دانشجو را 
در بین دانشگاه های وابسته به وزارت علوم داراست. 
این دانشگاه بیش از 55 هزار دانشجو دارد که تعداد 

بر اثر ســقوط هواپیمای اوکراینی که چهارشــنبه 18 دی ماه 98 در حوالی صباشهر استان تهران 
رخ داد، تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیرالدین 

طوسی و علم و صنعت ایران جان باختند.
براســاس اعالم دانشگاه شریف، تاکنون 14 نفر از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در اثر 

این سانحه هوایی جان خود را از دست داده اند.
بر همین اساس، حمیدرضا ستاره کوکب ورودی 1389 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مهدی 
اســحاقیان درچه ورودی 1392 کارشناسی مهندسی مکانیک، پونه گرجی ورودی 1391 کارشناسی 
مهندســی کامپیوتر، ایمان آقابالی ورودی 1389 کارشناســی مهندسی برق، آرش پورضرابی ورودی 
1391 کارشناســی مهندســی کامپیوتر، محمد الیاسی ورودی 1389 کارشناسی مهندسی مکانیک، 
میالد قاســمی ورودی 1389 کارشناسی ارشــد مدیریت 1384 کارشناسی مهندسی برق، الناز نبی 
ورودی 1392 کارشناســی ارشد مدیریت از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف بودند که در این 

هواپیما حضور داشتند.
همچنیــن محمد امیــن بیروتی 
کامپیوتر،  مهندســی  ورودی 1392 
زهرا حسنی ســعدی ورودی 1392 
کارشناسی فیزیک، امیر اشرفی حبیب 
آبادی ورودی 1392 کارشناسی ارشد 
مهندســی مکانیک، محمــد صالحه 
ارشــد  کارشناســی   1389 ورودی 
مهندسی کامپیوتر، غزل نوریان ورودی 
1391 کارشناسی مهندسی علم مواد 
و منصور اثنی عشری اصفهانی ورودی 
1391 کارشناســی ارشــد مهندسی 
عمران از دیگر دانش آموختگان دانشگاه 
شریف بودند که جان خود را در اثر این 

سانحه هوایی از دست دادند.
افــزون بــر این، در این ســانحه 
پدرام جدیــدی دانش آموخته مقطع 
کارشناســی ارشــد مهندسی عمران 

دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوســی جان خود را از دست داد. پدرام جدیدی سال 1395 از دانشگاه 
خواجه نصیر فارغ التحصیل شده است.

به عالوه، آروین مرتب دانش آموخته مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق 
)فارغ التحصیل سال 88(، به همراه همسر خود آیدا فرزانه در این سانحه جان خود را از دست دادند.

همچنین 6 نفر از دانش آموختگان دانشــگاه امیرکبیر به نام های نســیم رحمانی فر، امیرحسین 
سعیدی نیا، از دانشکده مهندسی پزشکی و فراز فلسفی، الما اوالدی از دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر 
و شــادی جمشیدی از دانشکده مهندسی پلیمر، پریناز قادرپناه از دانشکده مهندسی نساجی نیز در 

این هواپیما حضور داشته اند.
در عین حال، محمدحسین ساکت دانشجوی مقطع دکتری دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم 
و صنعت از دیگر افرادی بود که جان خود را در این ســانحه هوایی از دســت داد. این دانشجو در سال 
1394 در دانشکده مهندسی راه آهن و گرایش مهندسی ماشین های ریلی در مقطع دکتری پذیرفته 
شــده بود. وی در مقطع کارشناسی ارشــد هم در دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول به تحصیل در 

دانشکده مهندسی راه آهن بود.
نام پدرام جدیدی دیگر دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت در میان جان باختگان منتشر شده است. 
او نیز در سال 1397 در دانشکده مهندسی عمران، گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی در مقطع 
دکتری پذیرفته شده بود و پس از مدتی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری به کشور کانادا رفته بود.
گفتنی اســت، ســید پدرام موسوی و همســر او مژگان دانشــمند و نیز رزگار رحیمی از دیگر 
فارغ التحصیالن دانشــگاه علــم و صنعت بودند کــه در این حادثه جان باختنــد. این جان باختگان 

دانش آموختگان دانشکده مهندسی برق در دهه 70 و 80 بودند.

روسی  دانشجوی  دو  ازدواج  مراســم 
مشرف به دین اســالم در دانشگاه تربیت 

مدرس برگزار شد.
دو دانشجوی اهل روسیه به دین مبین اسالم 
گرویدند و مراسم عقد ازدواج خود را در دانشگاه 
تربیــت مدرس برگزار کردنــد. نیکیتا و داریا دو 
دانشجوی اهل روسیه طی مراسمی در دانشگاه 
تربیت مدرس با حضور رئیس  دفتر نهاد رهبری 
در دانشگاه تربیت مدرس، هیئت رئیسه دانشگاه به 
دین مبین اسالم مشرف شده و مراسم ازدواج این 
دو دانشجو با حضور مسئوالن دانشگاه برگزار شد.
نیکیتا که برای دوره کوتاه مدت پست دکتری 
در دانشــگاه تربیت مدرس حضــور دارد گفت: 
هر مومنی می داند که انســان تصمیماتی که در 
زندگی خود می گیرد یک ماهیت درونی و قلبی 
دارد و نمی توان علت این تصمیمات را بر زبان یا 

کلمات آورد.
وی در ادامه تصریح کرد: اســالم نقطه آخر 
تکامل ادیان محسوب می شود و یکی از ویژگی های 
مثبت و بارز دین اسالم این است که پیامبران قبلی 
خود را نفی نمی کند و این یکی از عواملی بود که 

من به این سمت گرایش پیدا کردم.
این دانشجوی پست دکتری با تاکید بر اینکه 
از طریق دین اســالم احســاس کمال به دست 
می آورم گفت: آشنایی من با دین اسالم از همان 

در حالی اسناد باالدستی دولت را مکلف به افزایش سهم آموزش های مهارتی از نظام آموزش عالی 
کرده که بودجه تربیت تکنیسین در سال آینده کاهش و در مقابل بودجه پذیرش دانشجو در مقطع 

کارشناسی افزایش یافت.
بر اساس آنچه که سیاست گذاران و کارشناسان بازار کار اعالم می کنند، تکنیسین ها یکی از نیازهای 
امروز بازار کار کشور هستند، یعنی همان افراد متخصص و غالباً دارای مهارت های فنی که با مدرک 
دانشــگاهی کاردانی. تربیت تکنیســین ها اما به استناد شاخص های بین المللی بازار کار و هرم شغلی 

حاکم بر آن نیز پذیرفته شده است.
در عین حال نرخ باالی بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی که بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران 
در فصل پاییز 17/4 درصد است، نشان می دهد هر گونه انحراف از مسیر تربیت تکنیسین متناسب با 

نیاز بازار کار می تواند به بیکاری دامن بزند.
ارتقای ســطح مهارت  برای  اما 
دانش آموزان، نظام آموزش و پرورش 
کشور به کارشناس مهارتی به منظور 
ارائــه آموزش هــای مهارتــی، دبیر 
درس کار و فنــاوری یــا همان دبیر 
فنــی و حرفه ای و مســئول کارگاه 
بــرای دوره های متوســطه نیاز دارد 
تا آموزش های مهارتی تقویت شــود 
که ایــن نیازها باید در بخش دولتی 
از طریق دانشــگاه فنــی و حرفه ای 
به عنوان مســئول تربیت تکنیسین 
و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
مسئول تربیت دبیر فنی و هنرآموز و 
همچنین در بخش غیردولتی از طریق 
دانشگاه جامع علمی کاربردی تحقق یابد. با این حال وضعیت این سه دانشگاه در الیحه بودجه رویکرد 
دولت را در این حوزه به تصویر می کشد که در این خصوص مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

اعتبارات و جهت گیری های بودجه ای این مراکز را مورد بررسی قرار داده است.
بر این اساس، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که هدف اصلی آن تربیت دبیر فنی است، بخش 
عمده اعتبارات خود یعنی حدود 54 درصد را صرف دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

می کند.
البته بررســی برنامه های ذیل این دانشگاه و مقایســه قانون بودجه 1398 با الیحه 1399 نشان 

می  دهد که دانشگاه به سمت هدف اصلی در حال حرکت است.
در عین حال در الیحه بودجه 1399 برنامه »تربیت دبیر« که برنامه جدیدی اســت برنامه های 

ذیل دانشگاه اضافه شده است.
در قانون بودجه 1398 دانشــگاه تربیت دبیر شــهید رجایی 650 دانشجوی کارشناسی مهارتی 
)دبیری( را پذیرفته اســت، در حالی که در الیحه بودجــه 1399 اعتبارات مربوط به پذیرش 2623 

دانشجوی دبیری لحاظ شده که رشد قابل توجهی است.
از سوی دیگر در قانون بودجه 1398 تعداد دانشجویان کارشناسی غیر مهارتی، کارشناسی ارشد 
و دکتری این دانشگاه 5/703 دانشجو بوده که در الیحه 1399 به 3/095 دانشجو تقلیل یافته است.

بنابراین می توان رویکرد دولت را هم اصالح وضع موجود دانشــگاه نسبت به هدف اولیه تشکیل 
دانشگاه و هم گامی به سمت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش دانست.

دانشگاه فنی وحرفه ای که وظیفه اصلی آن تربیت تکنیسین است به صورت پلکانی تعداد دانشجویان 
کارشناسی خصوصاً کارشناسی پیوسته خود را افزایش داده است.

در ســال 1398 تعداد دانشجویان کاردانی دانشگاه حدود 122 هزار دانشجو و تعداد دانشجویان 
کارشناسی با نوبت دوم و مجازی حدود 50 هزار نفر بوده است، در صورتی که در الیحه بودجه 1399 
تعداد دانشــجویان کاردانی دانشگاه حدود 98 هزار دانشجو، دانشجویان کارشناسی بیش از 52 هزار 
دانشجو، دانشجویان نوبت دوم و مجازی و بین الملل نیز 38 هزار و در مجموع 90 هزار و 515 دانشجو 

پیش بینی شده است.
از مجموع اعتبارات دانشگاه فنی و حرفه ای نیز 56/5 درصد مربوط به آموزش های کاردانی مهارتی 
و مابقی به آموزش های دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته اختصاص یافته است. در شرایطی 

که نیاز اصلی بازار کار به تکنیسین است.
افزایش 151 درصدی اعتبارات دوره کارشناســی دانشــگاه فنی و حرفه ای در برابر کاهش 12/5 

درصدی دوره کاردانی مهارتی برای تربیت تکنیسین به عنوان انحراف از مسیر اصلی اشاره دارد.
به نقل از مهر؛ در حالی که طبق ماده 66 قانون برنامه ششــم توســعه سهم آموزش های مهارتی 
از کل نظام آموزش عالی از 20 درصد در ســال 96 به عنوان ســال ابتدایی برنامه باید تا سال 1400 
به 30 درصد برســد، اما افزایش اعتبارات دوره کارشناســی در برابر کاهش اعتبارات تربیت کاردان ها 

یا همان تکنیسین ها، با سیاست های برنامه در جهت تقویت مهارت افزایی دانشجویان مغایرت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف با تاکید بر 
اینکه متوسط دانش فارغ التحصیالن دانشگاهی 
کشور کاهش یافته اســت،  گفت: با توجه به 
اینکه امروزه افراد زیادی می توانند در دانشگاه 
تحصیل کنند، طبیعی اســت که کیفیت کلی 
فارغ التحصیالن دانشگاهی کاهش پیدا می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف در نشستی 
که در سالن اجتماعات دانشگاه شریف برگزار شد 
به تغییر نســلی دانشجویان  اشــاره کرد و گفت: 
درباره تفاوت نســل ها و تغییر نسلی دانشجوها دو 
کلیشــه منفی و مثبت وجود دارد که نسبت دادن 
مجموعه ای از صفات منفی مثل تنبلی، تن پروری، 
جــدی نبودن، کم کاری و ضعــف اخالقی و دینی 
به نســل جدید از جمله کلیشه منفی و باهوش تر 
دانســتن نسل جدید نسبت به نسل گذشته نیز از 

کلیشه های مثبت آنها است.
وی در ادامــه تصریح کرد: برخی اعتقاد دارند 
که این تفاوت نسل ها به دلیل تغییرات بیولوژیکی 
و ژنتیکی اســت در حالی که از این نظر انسان ها 
تغییر زیادی نکرده اند و جواب را باید در پارامترهای 

اجتماعی و فرهنگی پیدا کرد.
نامبرده  اشاره کرد: در گذشته تنها اقلیت نخبه 
جامعه وارد دانشگاه می شدند و در نتیجه کیفیت 
خروجی دانشگاه هم باالتر بود ولی امروزه که افراد 
زیادی می توانند در دانشگاه تحصیل کنند، طبیعی 
اســت که کیفیت کلی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
کاهــش پیدا می کند. بنابراین بخشــی از کاهش 
کیفیت آموزش عالی ناشی از همگانی شدن آن و 

در دسترس قرار گرفتن عمومی آن است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شریف ادامه داد: 
متوســط سواد و دانش فارغ التحصیالن دانشگاهی 
کاهش پیدا کرده این در حالی اســت که متوسط 
ســواد و دانش کل جامعه رو به رشــد بوده است. 
بنابراین از این منظر که نگاه مان باید به کل جامعه 
باشــد و نه فقط دانشگاهیان چرا که نسل فعلی از 

نسل های گذشته بهتر شده اند.
افزون بر این، یکی دیگر از اساتید دانشگاه شریف 
در ادامه این نشست، با بیان اینکه تعبیر نسل های 

سیاست معکوس در اشتغال زایی

وقتی نظام آموزشی
»تکنیسین« تربیت نمی کند!

و بودجه ریاضتی در سال 99!
آموزش عالی 

قابل توجهی از آنها، از شهرستان های دور و نزدیک 
به پایتخت می آیند و طبیعتاً تأمین خوابگاه، امکانات 
رفاهی و البته تغذیه برای این دسته از دانشجویان، 

بار مالی سنگینی را به دانشگاه تحمیل می کند.
بودجه دانشــگاه تهران در ســال جاری 602 
میلیارد و 879 میلیــون و 500 هزار تومان بود و 
در بودجه سال آینده 688 میلیارد و 684 میلیون 

تومان برای این دانشگاه در نظر گرفته شده است. 
همچنین در حالی که دانشگاه هایی مانند صنعتی 
شــریف، صنعتی امیرکبیر و علــم و صنعت ایران 
از شهرت بیشــتری در بین مردم برخوردارند؛ اما 
دومین دانشــگاه از نظر دریافت بودجه، دانشــگاه 

شهید بهشتی است.
این دانشگاه در سال 98، ردیف بودجه ای 392 
میلیارد و 483 میلیون و 700 هزار تومانی داشت 
و در ســال 99، مبلغ 423 میلیارد و 775 هزار و 
200 میلیون تومانی دریافت خواهد کرد. با توجه به 
جمعیت 20 هزار نفری دانشجویان دانشگاه شهید 

بهشتی، اوضاع برای این دانشگاه به مراتب بهتر از 
دانشگاه تهران بوده؛ چراکه تعداد دانشجویان این 
دانشــگاه تقریباً نصف تعداد دانشجویان دانشگاه 

تهران است.
دانشــگاه های فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز 
بعد از دانشگاه تهران، پرجمعیت ترین دانشگاه های 
دولتی ایران هســتند؛ البته دانشگاه های پیام نور، 

جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه ای بیشــترین 
تعداد دانشــجو را دارند؛ اما دانشــگاه های تهران، 
فردوسی مشهد و تبریز بیشترین تعداد دانشجو را در 
بین دانشگاه های وابسته به وزارت علوم دارا هستند.

البتــه نکته مهم این اســت کــه تقریباً هیچ  
دانشگاهی بودجه را به صورت کامل دریافت نمی کند. 
رئیس دانشگاه علم و صنعت آذرماه سال جاری میزان 
تخصیص بودجه دانشگاه تحت امرش را حدود 54 
درصد عنوان و اظهار امیدواری کرد اعتبارات سال 
99 به گونه ای باشد که بتوانند برنامه های راهبردی 

دانشگاه را اجرا کنند.

از ســوی دیگر مشــکالت صنفی دانشجویان 
با توجه به فراگیری فضای مجازی در ســال های 
اخیــر و بازتاب وســیع کوچک تریــن اتفاقات در 
شبکه های اجتماعی بیش از پیش نمود داشته و از 
تجمع و تحصن در اعتراض به غذاهای بی کیفیت 
دانشجویی تا ساختمان های فرسوده که هرازگاهی 
ناامنی دانشگاه را به دانشجویان یادآوری می کند، 
به خبرهایی تکراری در رسانه ها تبدیل شده است.
براساس اعالم مرکز آمار، میانگین افزایش قیمت 
اقالم خوراکی در فروردین 98 نسبت به فروردین 97 
برای 10 دهک هزینه ای در سراسر کشور برابر 85/3 
درصد بوده است؛ افزایشی که در 10 ماه اخیر نیز 
با شیب صعودی همراه بوده است. طبیعتاً قیمت و 
کیفیت غذاهای دانشجویی نیز تحت تأثیر تورم قرار 
گرفته اند. نرخ رسمی ژتون غذای دانشجویان برای 
سال تحصیلی جاری، رشدی 10 درصدی داشت؛ اما 
از آنجایی که آشپزخانه و سلف دانشگاه های کشور 
به صورت مناقصه ای واگذار می شود، پیمانکاران نیز 
حاشــیه سود را در اولویت قرار می دهند و کیفیت 

غذا را فدا می کنند.
دانشــجویان دانشــگاه های امیرکبیــر، علم و 
صنعت ایران و ســهند تبریز از جمله دانشجویانی 

بوده اند که در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذاهای 
دانشــگاه، دست به اعتصاب و تحصن زده اند. البته 
دانشجویان تنها معترضان وضعیت متأثر از کمبود 
بودجه در دانشگاه ها نیستند. استادان دانشگاه مانند 
دیگر اقشار جامعه، حقوق دریافتی خود را ناکافی 
می دانند و تصمیم خبرساز مجلس شورای اسالمی 
نیز بر حجم نارضایتی آنها افزود. تابســتان ســال 
جاری، رئیس  مجلس شورای اسالمی در مکاتبه با 
رئیس جمهــور، تبصره ای به ماده 2 و بند 5 قانون 
مدیریت خدمات کشوری اضافه و تأکید کرد اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها را دیگر مستثنی از رعایت 

سقف حقوق نمی داند؛ تبصره ای که با اعتراض جامعه 
دانشگاهی روبرو بود.

در عیــن حال، تعدادی از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه های مختلف کشــور، با گالیه از درگیری 
اســتادان دانشگاه با دغدغه معیشتی یادآور شدند 
اســتادی که از نظر مالی تأمین نباشد، نه می تواند 
فارغ التحصیل ماهری تربیت کند و نه فعالیت های 
پژوهشــی باکیفیتی انجام دهــد. در همین رابطه 
معاون اداری، مالــی و مدیریت منابع وزارت علوم 
آبان ماه ســال 98 صراحتاً اعــالم کرد در صورت 
تخصیص نیافتن حداقل بودجه، بخشی از دانشگاه ها 
در پرداخت حقوق استادان با مشکل مواجه می شوند 
و نمی توانند حقوق کارکنان و قراردادهای مرتبط با 
پخت وپز سلف، فضای سبز یا آسانسور را پرداخت 

کنند.
در شرایط تحریم، نیاز به تکیه بر توانمندی های 
دانشــگاه بیش از پیش احساس می شود. هرچند 
دولت با برگزاری نشســت هایی نشان داده در حال 
بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها برای مقابله با فشار 
تحریم های آمریکاست؛ اما وقتی بودجه الزم و کافی 
برای حمایت از پژوهش به دانشــگاه ها اختصاص 
نیابــد، نمی توان انتظــار خروجی های با کیفیت و 
مطلوب در راستای حل مسائل کشور داشت؛ حتی 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی 
وزارت علوم در گفت وگو با اصحاب رسانه، تأکید کرد 
نظام ارتقا، انگیزش، تشــویق و حمایت مالی باید 
به گونه ای عمل کند که در راســتای اهداف عالی و 

نیازهای اصلی جامعه باشد.
بــه نقل از ایســکانیوز؛ پژوهش موتور محرک 
هر جامعه ای اســت؛ به ویژه وقتی صاحبان قدرت، 
کشوری را در تنگنا قرار می دهند و راه های ارتباطی 
را محدود و مســدود می کنند، تــوان داخلی تنها 
روزنه امید برای برون رفت از بحران و کاهش فشار 

اقتصادی بر مردم است. 
در چنین شــرایطی دولت باید نگاهی ویژه به 
وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات 
و فناوری به عنوان متولیان آموزش در کشور داشته 
باشــد؛ اما الیحه بودجه 99 نشانی از امیدواری به 

آینده آموزش عالی در کشور ندارد!

در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت؛

تشرف دو دانشجوی روسی به دین مبین اسالم
دوران مدرســه در کشور خودم روسیه اتفاق افتاد. 
البته از سن 5 سالگی پدرم متون اسالم و قرآن به 
منظور آشنایی با این دین به من پیشنهاد دادند اما 
در آن زمان به دلیل سنگینی این متون نتوانستیم 

آن را بخوانم.
وی همچنین خاطرنشــان کــرد: من در یک 
خانواده علمی در روسیه به دنیا آمدم و همه اعضای 
خانواده من ریاضیدان هســتند و فعال برای آینده 
برنامه ریزی بلندمدت نمی کنم اما تصمیم دارم در 

بهار جاری به روسیه برگردم.
داریا فدرو همســر نیکیتا نیــز ادامه داد: من 
کارگردانی تئاتر خواندم و خوشحالم که اینجا هستم. 
فدرو ادامه داد: همیشــه چیــزی در انتهای ذهن 
انســان ها است که روزی آن را به ظهور می رسانند. 
تشرف به اسالم نیز برای من همین حالت را داشت.
در ادامه مسئول دفتر نمایندگی نهاد رهبری در 
دانشگاه تربیت مدرس به مهم ترین ویژگی های دین 
اســالم در مقایسه با ادیان دیگر اشاره کرد و گفت: 
یکی از مهم ترین این ویژگی ها این اســت که دین 
اسالم همه پیامبران قبل از خود را تایید می کند اما 
در تکامل ادیان دیگر به هدایت انسان ها می پردازد.
وی در ادامه هماهنگی دین اســالم و علم را از 
دیگر ویژگی های این دین عنوان کرد و گفت: دین 
اسالم به همه نیازهای انسانی مقتضی زمانی و مکانی 
پاسخ می دهد. به طوری که این دین با فطرت عقل 

انطباق کامل دارد و تنها دینی اســت که براساس 
فطرت به مسائل عقالنی آمیخته شده است.

نامبرده خاطرنشان کرد: تکریم انسان در اسالم 
شخصیت بی نظیر پیامبر اسالم عمومی بودن قوانین، 

وســعت دایره ایمان و برخوردار بودن از حداقل و 
حداکثرها جهان شــمولی و جاویدان بودن، تصور 
تولد پاک برای همه انســان ها و برخی ویژگی های 

دیگر موجب شده است که دین اسالم در مقایسه با 
ادیان دیگر شاخص تر و کامل تر باشد.

همچنین در این مراسم دانشگاه تربیت مدرس به 
دو دانشجوی روسی که امروز به دین اسالم مشرف 

شدند هدیه ازدواج داد. 
رئیس  دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه گفت: 
دکتر »نیکیتا« دانشــجوی دکتری رشته ریاضی از 

حدود یک سال پیش مشغول همکاری با دانشگاه 
تربیت مدرس در دوره پســت دکتراســت و این 

همکاری او حدود 6 ماه دیگر ادامه دارد.
وی در ادامه تصریح کرد:  در رشــته ریاضی 
 دانشگاه تربیت مدرس شرایط استثنایی و جاذبه 
بسیار باالیی برای جذب دانشجویان خارجی دارد و 
دانشجویان خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه 
مدت و بلندمدت تحقیقات در رشته ریاضی به این 

دانشگاه وارد می شود.
نامبرده افزود: در واقع در میان کنفرانس های 
بین المللی که برگزار می شــود محققین خارجی 
زیادی در این دانشگاه حضور دارند و دکتر نیکیتا 
که دکترای ریاضی خود را از کشــور آلمان اخذ 
کرده بود نیز با ورود به دانشــگاه تربیت مدرس، 
مصمم شــد با عمق تحقیقــات ریاضی در این 
دانشــگاه آشنا شــود و ما نیز این اجازه را به او 
دادیم که برای دوره پست دکترا در رشته ریاضی 

تحقیقات خود را ادامه دهد.
به گفته او،  دانشــگاه تربیت مدرس با توجه 
به گرویدن دو دانشــجوی فوق به دین اســالم 
پیشنهاد داد فرصت ادامه تحصیل برای »داریا« 
که دانشجوی کارگردان رشته تئاتر است را در دوره  

دکتری و کارشناسی ارشد ایجاد کند. 
رئیس دانشگاه همچنین تصریح نمود: اعالم 
کردیم آماده جــذب و به کارگیری دکتر نیکیتا 
به عنوان هیئت علمی مهمان در این دانشــگاه 
هستیم و در صورتی که دوره پست دکترای او به 
پایان برسد می تواند در این دانشگاه حضور داشته 
باشد. در واقع این دو دانشجو تا یک سال فرصت 
دارند پیشنهاد دانشگاه را مورد بررسی قرار داده 

و جواب خود را ارائه دهند.

طی نشستی تخصصی عنوان شد؛

زنگ خطر کاهش سطح دانش فارغ التحصیالن به صدا درآمده است!
مختلف دانشــگاهی از خارج وارد ادبیات ما شده 
است، گفت: این پدیده ها ناشی از تحوالت تکنولوژی 
و ارتباطات بوده و ارتباط چندانی با دانشگاه های ما 
ندارد. در واقع دانشگاه های ایران از درون نهادهای 
آموزش سنتی بیرون نیامده و در مقابل آن ساخته 
شده و نقش دولت در ایجاد آن خیلی پررنگ است.

به گفته وی،  دارالفنون، مدرسه علوم سیاسی، 
دارالمعلمین عالی، دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز 
به عنوان نمونه هایی از دانشگاه های اولیه ایران است 
که با الگوبرداری از دانشگاه های غربی به خصوص 

فرانسه تأسیس شده است.
ایــن دکترای تاریخ علــم در ادامه تاکید کرد: 
دانشگاه ها در فرانسه نتیجه تحول مدارس مذهبی 
قبل از دوران جدید بوده و به همین دلیل است که 
توجه زیادی به علوم انسانی داشته ولی بعد از انقالب 
فرانسه دولت در مقابل این دانشگاه ها موسساتی به 
نام مدارس عالی مثل مدرسه پلی تکنیک ایجاد کرد 
که کارشان تربیت متخصص در علوم و فنون بود، در 
حالی که دانشگاه های سنتی بیشتر ادیب و فیلسوف 

و متفکر تربیت می کردند.
وی افزود: دانشــگاه های ما در ابتدای تأسیس 
شــبیه دانشــگاه های ســنتی فرانســه بودند که 
رشته هایی مثل حقوق، پزشکی و علوم مذهبی در 
آنها اهمیت داشت. در واقع نسل اول دانشگاه های 
ایران همین دانشگاه های همه کاره هستند که همه 
رشته ها را شامل می شود که دانشگاه تهران اولین 
دانشــگاه ایران است که با این روند تاسیس شد و 
بعد از مدتی براساس الگوی چند دانشگاه دیگر هم 

شکل گرفت.
نامبرده یادآور شد: نسل بعدی دانشگاه های ما 
دانشگاه های صنعتی و پلی تکنیک است که از دهه 
40 آغاز شد و الگوی آمریکایی داشتند. این نسل از 
دانشگاه ها تحولی در آموزش عالی ایران پدید آوردند 
که حتی نســل اول دانشگاه های ایران را هم تحت 
تأثیر قرار  داد.  اشــکال این نسل از دانشگاه ها این 
بود که مدارس فنی بودند و همه رشته ها را شامل 
نمی شدند. نبود همه رشته ها در این نوع دانشگاه ها 
باعث شد که دید اقتصادی و سودگرایانه نسبت به 

آموزش عالی در جامعه شــکل بگیرد. در واقع این 
نسل از دانشگاه ها نخبه گرا بودند و طبقه نخبه جامعه 
را جذب می کردند. این عضو هیئت علمی دانشگاه 
شریف افزود: البته تأسیس نسل دوم دانشگاه ها باعث 
شد ســطح آموزش در دوره کارشناسی رشته های 
علوم و فنون در همه دانشگاه ها افزایش قابل توجهی 
پیدا کند ولی متأسفانه رشته های سنتی مثل علوم 
انسانی در همان کیفیت پایین خود باقی ماندند و 

خودشان را نتوانستند با این رشته ها باال بیاورند.
به نقل از روابط عمومی دانشــگاه شریف، این 
استاد دانشگاه سپس به روند شکل گیری نسل سوم 
دانشگاه در ایران پرداخت و گفت: از اواخر دوره رژیم 
پهلوی تأسیس مدارس خصوصی در سطح وسیع 
شــروع شد که دانشگاه هایی پولی بودند و ورود به 
آنها ساده تر بود و در نتیجه نخبه گرایی دانشگاه ها را 
کاهش داد و این روند بعد از انقالب هم تشدید شد. 
نسل چهارم دانشگاه های ایران را هم می توان به آغاز 
تحصیالت تکمیلی مربوط دانست که اصل و اساس 
مشکل ما آنجاست؛ پذیرش دانشجوی تحصیالت 
تکمیلی در مقیاس زیاد، نوع رابطه استاد و دانشجو 
در این قطع و نیز نوع حضور دانشجوها در دانشگاه 

و کالس تناسبی با تحول دانشگاه های ما نداشت.
در ادامــه یکی دیگر از اعضــای هیئت علمی 
دانشگاه شریف در خصوص چالش های پیش روی 
دانشــگاه اظهار کرد: در دهــه 60 بودجه عمومی 
دانشگاه ها رو به افول می رود و دولت به جای تزریق 
پول به دانشگاه وام می دهد و برای این مراکز پروژه 

تعریف می  شــد تا هزینه های آن تامین شــود. در 
واقع در این دوره دانشــگاه از نظر اقتصادی دچار 
تحول می شــود و دانشگاه مجبور است به تقاضای 
جامعه برای حل مســائل و مشکالت پاسخ دهد تا 
بتواند خودش را سرپا نگه دارد و نیازهای مالی اش 
را تأمین کند. وی تاکیــد کرد: روند فوق در اداره 
دانشگاه ها تا دهه 70 ادامه پیدا می کند. بعد از آن 
تحوالتی پدید می آید که مفهوم دانشگاه را زیر سؤال 
می برد و فیلسوفان دانشگاهی اصالت، کارکرد، نقش 
و رســالت این مراکز را به چالش کشیدند. در واقع 
در گذشته دانشگاه محل نخبه نشینی بود که کاری 
به کار جامعه نداشــت اما امروزه رقبای دانشگاه ها 
به میدان آمده اند، صنعت با دانشگاه ارتباط برقرار 
می کند و مسائل حکمرانی به دانشگاه ارائه می شود.

این اســتاد دانشــگاه شــریف گفــت: امروزه 
دانشــگاه ها با مســائل و تقاضاهای جدید روبه رو 
می شوند و رقیبانی جدید پیدا می کنند و در زمینه 
تأمین مالی نیز با مشــکل مواجه می شوند. ضمن 
اینکه ظهور فضای مجازی کنشــگران و بازیگران 
عرصه دانش و فناوری را افزایش داده که ابزارهای 
متنوع و زیادی را هم در دست دارند و برای کسب 

سود با دانشگاه رقابت می کنند.
عضو هیئت علمی مرکز فلسفه علم شریف در 
پایان به رابطه بین علم و تکنولوژی هم  اشاره کرد و 
گفت: روایت دانشگاه از این رابطه یک رابطه مفهومی 
اســت ولی در دهه های اخیر نگاه نهادی رواج پیدا 
کرده و نسبت علم و تکنولوژی در زمان ها و جوامع 

مختلف متفاوت است.

دانش آموختگان کدام دانشگاه ها در میان شهدای سانحه هوایی بودند؟

 پرواز ابدی دانشجویان ایرانی 
با هواپیمای اوکراینی


