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کرونا که وارد ایران شــد و پایش
به تهران رسید ،دانشگاهها جزو اولین
مراکزی بود که تعطیل شــد .نگرانی
از ابتال به کرونا باعث شــد بســیاری
از دانشــجویان همــان روزهای اول
بــار و بندیلشــان را جمع کنند و به
شهرشــان برگردند تا آبها از آسیاب
این ویروس بیفتد .امــا زور نگرانی از
ابتال به ویــروس کرونا به زور معرفت،
تعهد و روحیه انقالبیگری دانشجویان
بسیجی نچربید.
بســیاری از دانشــجویان بسیجی
دانشــگاههای علوم پزشکی ،ماندن و
خدمت داوطلبانه در بیمارســتانها را
بــه رفتن ترجیح دادنــد و این روزها
بیسر و صدا و بیادعا وسط معرکهاند.
معرکه جنگ با کرونا! و حاال بسیاری
از اتفاقات ســالهای جنگ ،برای ما
جنگ ندیدهها یکی یکی تکرار میشود.
فداکاری و ایثار بسیجیانی که تا امروز
فقط برایمان با تصاویر ،فیلمهای به جا
مانده و کتابها و خاطرات شفاهی معنا
پیدا میکرد،جلوی چشممان مجسم
شده است.
به نقل از فارس؛ دانشجویان بسیجی
دانشگاه علوم پزشکی بقیهًْاهلل یکی از
مصادیق این ضربالمثلاند که میگوید
«شنیدن کی بود مانند دیدن» و چشم
ما را به همــه ندیدههای زمان جنگ
روشن میکنند .از روزی که پای اولین
بیمارکرونایی به بیمارســتان باز شد،
با پیشبینــی افزایش تعداد مبتالیان
در تهــران و جو روانی ســنگینی که
به وجود آمده بود بســیج شــدند تا
آتش به اختیار بارهای بر زمین مانده
را بردارند.
دانشــجویان بســیجی داوطلــب
دانشــگاه بقیهًْ اهلل ،حــاال یک جا بند
نیســتند و پیدا کردنشان کار راحتی
نیست .مسئول بســیج دانشگاه علوم
پزشــکی بقیهًْاهلل را در شرایطی پیدا
میکنیم که میگوید در بازار به دنبال
پیدا کردن الکل است .دانشجوی سال
ششم دکترا است.
میپرسیم الکل که در بیمارستانها
بــه اندازه کافی وجــود دارد؟ با عجله
میگویــد« :بــرای بیمارســتان نه،
بــرای مســاجد دنبال الــکل و مواد
ضدعفونیکننده هســتم ».برای چه
کاری؟ نفس نفس زنان ادامه میدهد:
«بــرای اجــرای طــرح غربالگری در
مســاجد .فعــا توضیــح مختصری
برایتــان میدهم تا بعد .چند روز قبل
اولیــن گروه دانشــجویان داوطلب به
مسجدی در یکی از مناطق حاشیهای
تهــران اعزام شــدند ».میپرســیم:
«چرا مســاجد؟ قرار است چه کاری
انجام شود؟»
میگوید« :قرار اســت از ظرفیت
مســاجد برای مقابله بــا بحران کرونا
استفاده کنیم .در خانههای خدا در این
روزهای بحرانی نباید بسته بماند ».این

جملــه برایم با همه آنچه در این چند
روز شنیده بودم تناقضی آشکار داشت.
پرسیدم« :به دلیل بحران شیوع کرونا
و پرهیز از تجمعات ،مردم را از حضور
در اماکن مذهبی منع کردهاند ،شــما
میخواهید مردم را در مســاجد جمع
کنید؟»
به اینجای مصاحبه که میرســیم
مکثی میکند و میگوید« :نه .اینطور
نیســت .با وجود همه اطالعرسانیها
هنوز هم بسیاری از سالمندان در مناطق
حاشــیهای که سواد درست و حسابی
ندارند و اهل تماشــای تلویزیون هم
نیستند از خطرات این ویروس و سرعت

ابتال به کرونا را ارائه کردند .ما بستههای
سالمت را در اختیار آنها قرار میدهیم.
این ویروس لعنتی سالمندان را بیش
از هر گروه ســنی دیگر ممکن است
گرفتار کند و از پا در بیاورد .برای همین
تصمیم گرفتیم با ایمن کردن سالمندان
و توصیه به آنها برای بیرون نیامدن از
خانه به جــز در مواقع ضروری ،روی
ویروس کرونا را کم کنیم».
دغدغههای دانشــجوهای مدافع
سالمت اســتفاده از ظرفیت مساجد
در ایــن روزهای بحرانی اســت .این
دانشــجو میگوید« :به مردم آموزش
میدهیم با رعایت چه نکاتی میتوانند

فرقی نمیکند دانشجوی کدام رشته
تحصیلی هستند ،علوم آزمایشگاهی،
پرستاری ،دکترای عمومی ،دانشجوی
دکترای تخصصی یا رادیولوژی .در این
روزهای بحرانی نام دانشجویان بسیجی
مدافع سالمت برازندهشان است.
یکی از این دانشجویان بسیجی را
در اورژانس بیماران مشکوک به کرونا
در بیمارستان بقیهًْاهلل مالقات میکنیم.
وی دانشجوی  27سالهای است که از
همــان روز اول خودش را به اورژانس
بیمارستان رسانده است و کمک حال
متخصص طــب اورژانس و متخصص
بیماریهای عفونی شده برای ویزیت

او و نشــان دادن فیلــم ،مرد جوان را
آرام میکند.
نامبــرده جلو میآیــد و میگوید:
«بازار شــایعه در ایــن روزها داغ داغ
اســت و مردم به جای آنکه اخبار را از
مجاری اصلی رصد کنند خودشــان را
درگیر فضای مجازی کردهاند .یکی از
دالیل حضور داوطلبانه من در اورژانس
بیماریهای حاد همین موضوع است .با
اینکه رشته ام دکترای عمومی است اما
یک طورهایی در این بخش که محل
مراجعه بیماران مبتال یا مشــکوک به
کرونا است شده ام یک روانشناس تمام
عیار .روحیه بعضی از بیمارها به دلیل

گزارشی مستند از خدمت رسانی
دانشجویان بسیجی به بیماران کرونایی

دانشگاهیان
پیـشـقراول
مبارزه با
کرونا

انتقال آن با خبر نیستند .به رسم عادت
آن هم در روزهای آخر اسفند در کوچه
و محله کنار هم مینشینند .دنبال مواد
ضدعفونی نیستند .با دستکش و ماسک
هم غریبهاند .دانشــجویان بســیجی
داوطلب از طریق ارتباط با ناحیه بسیج
محلههای مختلف فراخوان زدهاند برای
حضور مردم و ســالمندان در مساجد
که اقالم بهداشــتی برای پیشگیری از
ابتال به ویروس کرونا را در اختیارشان
قرار دهنــد ،با اســتفاده ازتجهیزات،
درجــه تب و اکســیژن خونشــان را
انــدازه گیری کننــد و عالوهبر این به
آنها آموزش دهند چطور از خودشــان
مراقبت کنند».
دانشــجوی ســال ششــم دکترا
توضیحاتــش را تکمیــل میکنــد
و میگویــد« :دیروز هــم تعدادی از
دانشجویان مدافع ســامت در قالب
یک تیم جهادی به حرم امامزاده قاضی
صابر و یکی از مدارس رفتند .تســت
سالمت را برای سالمندان انجام دادند
و آموزشهای الزم برای پیشگیری از

با آغاز شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند
 ۹۸در سطح کشور و همزمان با آغاز نیم سال
دوم تحصیلی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
با چالش چگونگی تداوم فعالیتهای آموزشی
مواجه شــد و از این رو توجــه به آموزشهای
غیرحضــوری بر پایه فضــای وب ،مورد تاکید
معاونت آموزشی این وزارتخانه قرار گرفت.

لذت مناجات در خانه خدا را از دست
ندهند .ما عاله بــر ضد عفونی کردن
مساجد با کمک ناحیه بسیج و نیروهای
داوطلب به مردم توصیه میکنیم اگر
میخواهید به مســاجد بروید رســم
حسنه دســت دادن بعد از پایان نماز
جماعت را فعال فراموش کنید .در صف
نماز جماعت با فاصله ازهم بایســتید،
بــا خودتان از خانه ُمهــر بیاورید و از
مهرهای مساجد استفاده نکنید .فعال
تســبیح را کنار بگذاریــد و به روش
دیگری ذکر بگویید .بــا مراقبتهای
بهداشــتی ،درهای خانه خدا در این
روزهای کرونایی میتواند همچنان باز
بماند .بسیجیان در این بحران باید جان
برکف وسط میدان باشند .میتوان مثل
زمان جنگ از ظرفیت مســاجد برای
تمرکز امکانات استفاده کرد.برای مثال
نواحی بســیج از طریق مساجد برای
جذب داوطلب خدمت در بیمارستانها
فراخــوان بزند ،کمکهــای مردمی
از طریق مســاجد محلــی جمعآوری
شود و»...

آنالین دانشــگاه شــهید بهشــتی برگزار و از
 ۱۰اســفندماه کالسهــای برخط آغاز شــد.
طبق اعــام این دانشــگاه کالسهای آنالین
از نیــم ســال تحصیلی ســال  98آغاز شــد.
در عین حــال ،وضعیت مخابــرات و اینترنت
کشور مهمترین مشــکل این دانشگاه گزارش
شده است.

اولیه بیماران.
تازه صاحب فرزند شــده و مسئول
بسیج دانشجویی بعد از معرفی ایشان
گفته بود همسر و فرزند کوچکش را راهی
خانه پدری کرده تا مبادا ترکشهای این
ویروس ،خانواده تازه شکل گرفتهاش را
درگیر کند.
جلوی ایستگاه پرستاری ایستاده و
در حال نشان دادن فیلم بیمار بهبود
یافتــه به مرد جوانی اســت که غرور
مردانــه هم به کارش نیامده واشــک
ریزان فیلم را تماشا میکند .دانشجوی
داوطلب به مرد جوان میگوید شادی
این پرستاران بعد از به دنیا آمدن نوزاد
مادر مبتال به کرونا را دیدی؟ به زودی
بچه شما هم در همین بیمارستان به
سالمت به دنیا میآید و همسرت هم
با بهبودی مرخص میشود.
دســتمان میآیــد کــه ماجــرا
چیســت.گریههای مرد جوان به دلیل
ابتالی همســر باردارش بــه ویروس
کرونا است و محمد باحقیقت در حال
آرام کــردن پدر نگــران .صحبتهای

پهنــای باند و اینترنت کشــور به خصوص در
مناطــق محروم ،حجم وســیع دانشــجویان
کارشناسی و نداشتن امکانات کافی برای مجازی
کردن کالسهای کامل است.

دانشگاه علم و صنعت

دانشــگاه علم و صنعت ایران هم تاکنون ۲
هزار و  ۲۵۰کالس آنالین برای تمام دانشجویان

شایعه پردازیهایی از این قبیل که هر
کسی کرونا بگیرد میمیرد ،به شدت
پایین است .راستش من ابتدا فقط به
نیت کمک به پزشــکان برای گرفتن
شــرح حال بیماران به اورژانس آمدم
اما در کنار این مســئولیت وقتیاشک
یک بیمار یا همــراه بیمار را به دلیل
تــرس و اضطراب میبینــم با رعایت
نکات بهداشــتی کنار او مینشینم و
ســعی میکنم با هر روشــی که شده
بیمار را آرام کنم».
میپرســیم چند روز اســت وارد
اورژانس شــدید؟ نترسیدید خودتان
هم مبتال شوید؟ پدر و مادرتان مخالف
این حضور داوطلبانه نبودند؟ میگوید:
«همسر و فرزندم را به میهمانی اجباری
فرستادم برای حفظ سالمت خودشان.
راستش پدر و مادرم هم نمیدانند در
ارتباط مستقیم با مبتالیان هستند .اما
در این شــرایط بحرانی اصال وقت این
حرفها نیست .ما کمتر از بسیجیهای
 14سالهای هستیم که زمان جنگ در
خط مقدم حضور داشتند؟ االن وقت

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
هــزار و  ۵۰۰کالس ویژه برای دانشــجویان
حضوری و  ۱۲۰کالس ویژه برای دانشجویان
الکترونیک برگزار کرده است.
تعداد کل دانشــجویان پوشش داده شده
هفت هزار و  ۷۶۵نفر است که به تفکیک شامل
 ۵۹۰دانشجوی الکترونیکی و هفت هزار و ۱۷۵
دانشجوی حضوری است.
کالسهــای برخــط این دانشــگاه از ۱۷
اســفندماه برگزار شد و سابقه این کالسها در
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به سال ۸۴
بــاز میگردد؛ وضعیت پهنــای باند و اینترنت
کشور همچنین کمبود تجهیزات فاوای دانشگاه
از جمله سرور مهمترین مشکل اصلی در پوشش
کالسهای برخط است.

دانشگاه صنعتی شریف

در دانشگاه صنعتی شــریف تاکنون ۵۷۰
کالس برگزار شــده اما آمــار دقیقی از تعداد

از این رو دانشــگاهها برای عقب نماندن از
سال تحصیلی ،کالسهای آنالین را با توصیهها
و بخشــنامههای وزارت علوم برگزار کردند .به
موازات این اقدام ،کارگروه آموزش الکترونیک
در این وزارتخانه تشــکیل شــد و  ۷۰درصد
دانشــجویان دانشگاههای وزارت علوم در سایه
این آموزشها ،ترم دوم تحصیلی را میگذرانند.
بر اســاس آخرین گزارش دریافتی وزارت
علــوم از دانشــگاهها ،تاکنــون حــدود ۲۰
دانشــگاه کالسهای آنالین را برگزار کردهاند
و این کالسهــا همچنان در حــال برگزاری
اســت .در ادامه به اســامی این دانشــگاهها و
وضعیــت برگــزاری کالسهــای الکترونیک
اشاره میشود.

دانشگاه شهید بهشتی

دانشــگاه شــهید بهشــتی که از سال ۸۵
کالسهای الکترونیــک را برقرار کرده تاکنون
پنج هزار و  ۱۲۰کالس برخط برای  ۱۰هزار و
 ۲۰۰دانشجو از مجموع  ۱۹هزار دانشجوی خود
را تحت پوشش آموزش مجازی قرار داده است.
بر اســاس گــزارش این دانشــگاه ،در روز
 ۱۸اســفند که تعطیل رسمی بود کالسهای

موفقیت  ۲۰دانشگاه
در برگزاری کالسهای از راه دور
دانشگاه پیام نور

دانشــگاه پیام نور تاکنون چهار هزار کالس
برخط تعریف کرده و  ۵۰هزار دانشجو از مجموع
 ۲۳۰هزار دانشــجو را در این کالسها پوشش
داده است.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تاکنون ۵۷۷
کالس آنالین برای پنج هزار و  ۵۴۰دانشجو از
مجموعه  ۱۱هزار و  ۷۰۰دانشــجویی که دارد
برگزار کرده اســت .این دانشــگاه کالسهای
آنالین را از  ۱۰اسفندماه برگزار کرد و سابقه این
کالسها در این دانشگاه به سال  ۸۵بر میگردد.
ظرفیت کالسهای مجازی این دانشــگاه با
وجود شیوع ویروس کرونا در حال توسعه بوده
و به دیگر دانشگاهها اعالم آمادگی برای برگزاری
کالسهای مجازی داده است.
مشکل این دانشگاه در حال حاضر وضعیت

خود که  ۱۲هزار و  ۲۵۰نفر هســتند ،برگزار
کرده اســت؛ کالسهای آنالین این دانشــگاه
از  ۱۰اســفندماه آغاز شد و ســابقه برگزاری
کالس مجازی در این دانشــگاه به سال  ۸۳باز
میگردد؛ مهمترین مشکل این دانشگاه لینک
پایدار دسترسی دانشجویان و استادان از خارج
دانشگاه اعالم شده است.

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس تهران تاکنون ۴۵۰
کالس بر خط برای چهار هزار دانشجو از مجموع
 ۹هزار دانشــجو برگزار کرده است .دورههای
یادگیــری الکترونیکی در مقطع کارشناســی
ارشــد در بیش از  ۲۰رشته از سال  ۸۵در این
دانشــگاه برگزار میشــود و مهمترین مشکل
دانشگاه تربیت مدرس دسترسی نداشتن تمام
دانشجویان به اینترنت با سرعت مناسب عنوان
شده است.

دانشجویان پوشش داده شده در دست نیست.
این دانشــگاه در ترم جاری هشت هزار و ۵۶۲
دانشــجو دارد و کالسهای آنالیــن را از ۱۲
اســفندماه برگزار کرد .آشنا نبودن استادان با
امکانات الکترونیکی و نیاز به آموزش فشــرده
همچنین دسترسی نداشتن برخی دانشجویان
به اینترنت پرســرعت در برخی مناطق محروم
 ۲مشکل اصلی دانشگاه صنعتی شریف عنوان
شده است.
دانشگاه صنعتی شریف از سال  ۹۶کالسهای
الکترونیک را برگزار میکند.

دانشگاه تهران

دانشــگاه تهران هم در این روزها  ۲هزار و
 ۵۰۰کالس برخط برای  ۲۵هزار دانشــجو از
مجموع  ۵۰هزار دانشــجوی خود برگزار کرده
است .کالسهای برخط این دانشگاه از چهارم
اسفندماه آغاز شد و سابقه تشکیل کالسهای

کنار کشیدن نیست .ما بسیجیها در
همه این ســالها ادعا کردیم هر وقت
نیاز بود وســط میدانیم .حاال وقتش
است که پای حرف هایمان بایستیم و
پزشکان و پرستاران را تنها نگذاریم».
البته دغدغههای این دانشــجوی
بســیجی برای مقابله با کرونا از همان
زمانی آغاز شــد که کویید ،19کشور
چیــن را درگیر کــرد .او از  2ماه قبل
با رصد مقالههای علمی و تخصصی و
تحقیق درخصوص ویروس کرونا وارد
گود مبارزه شد.
این روزها شــاید گذر شما هم به
ایســتگاه پایش ورودی بیمارستانها
افتاده اســت .هنوز پایتان را به داخل
بیمارستان نگذاشته یک نفر با دستگاه
تب سنج جلوی چشمتان سبز میشود
و دمای بدنتان را اندازه گیری میکند،
یک نفر هم میزان اکسیژن خونتان را
بررسی میکند ،اقدامی که تاثیر قابل
توجهــی در روند توقف انتقال ویروس
در بیمارستانها دارد .افرادی که عالئم
مشکوک به بیماری کرونا داشته باشند
را از ورود به بیمارستان نهی کرده و به
اورژانس میفرستند تا از انتقال بیماری
پیشگیری شود .بسیجیان داوطلب در
بیمارستان بقیهًْاهلل یک گروه شش نفره
در سه شیفت کاری تشکیل دادهاند و
به صورت شبانهروزی ،طرح پایش را در
این بیمارستان اجرا میکنند.
سراغ یکی از آنها میرویم تا ببینیم
با کرونا چند چند شدند؟ وی دانشجوی
اصفهانی ســال ســوم پرستاری است
و یکی از پاســداران جوان .مراجعه به
بیمارستانها بیشتر شده و کارداوطلبان
در اجرای طرح پایش هم ســختتر.
همه اینها دست به دست هم میدهد
تا مصاحبه ما به ســختی انجام شود.
میپرســیم حال و روز شــما در این
روزهای کرونایی چطوراست؟ میگوید:
«بسیاری از دوستان شهرستانی من با
شنیدن خبر آمدن کرونا به تهران همان
روزهای اول به شهرشان برگشتند .به
ما هم گفتند چرا به دل خطر رفتید؟
این ویروس با کســی شوخی نداردها!
اما آژیر جنگ برای ما به صدا درآمده
است40 .ســال قبل با توپ و خمپاره
بود،حاال یک ویروس کوچک و موذی
آغازکننده جنگ است .آن سالها ترس
معنایش را برای بچه بسیجیها از دست
داده بود ،امدادهــای غیبی به کمک
رزمندههــا میآمد .حاال ما هم به این
امدادهای غیبی ایمان داریم و در این
مدت در فضای بیمارستانها شاهدش
بودهایم .این امداد غیبی به داد پزشکان
و پرستارانی میرسد که  20روز است
رنگ خانه و زندگی شان را ندیدهاند و
در تماس مستقیم با بیماران مبتال به
کرونا قرار دارنــد .ما خودمان را بیمه
حضرت ابوالفضل کردهایم و امیدواریم
این ویروس به زودی شرش را از سرمان
کم کند».

الکترونیک در دانشــگاه تهران به سال  ۸۲باز
میگردد.

دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه فنی و حرفهای نیز تاکنون  ۱۲هزار
و  ۶۰۰کالس برای  ۲۸هزار و  ۵۰۰دانشــجو
در  ۱۱۲شــهر برگزار کرده است .این دانشگاه
آموزشهــای مجازی را از  ۱۰اســفندماه آغاز
کــرد و مهمترین مشــکل را وضعیت اینترنت
کشــور از نظر ســرعت و پوشــش واحدهای
عملــی و کارگاهی زیاد در مفاد درســی اعالم
کرده است.
به نقل از ایرنا؛ افزون بر این ،دانشــگاههای
بیرجند ،قم ،شــیراز ،صنعتی شیراز ،سیسان
و بلوچســتان ،کردســتان ،هرمزگان ،سمنان،
فرهنگیان ،شهید چمران اهواز و فردوسی مشهد
هم بر اساس اعالم کارگروه آموزش الکترونیک
وزارت علوم تاکنون کالسهای برخط را برگزار
کردهاند که البته در میانه راه با مشکالتی مواجه
شدهاند اما برقراری این کالسها همچنان ادامه
دارد.

قاب دانشگاه

«سند آمایش آموزش عالی»
در پیچ و خم اما و اگرها!

در آموزش عالی کشور به لحاظ علمی در سطح وزارتخانه ،استانی و منطقهای
شرایطی وجود ندارد که دانشگاهها برنامه پایدار برای خود را تدوین کنند و آن را
با پیشرفت منطقهای پیوند بزنند؛ چراکه شرایط پایداری وجود ندارد و استانها
و نیروهای مختلف با اســتعدادهای گوناگون برنامه پیشــرفت بومی ندارند .اگر
بخواهیم روش و متد دانشگاههای ایران را اجرایی کنیم ،ابتدا باید بصورت ملی و
وزارتخانهای برنامههایی از جنس آمایش تدوین شوند و آن را با الگوی پیشرفت
ایرانی اســامی پیوند بزنیم و همچنین هر استان نیز برنامه پیشرفت خود را بر
اساس استعدادها تدوین نماید .پس در اینجا نیاز است که براساس یک آمایش
ســرزمینی پیشرفت و توسعه علمی را انجام دهیم .از اینرو شورای عالی انقالب
فرهنگی از سالها پیش حرفهایی از آماده شدن این سند و اجرایی شدن آن میزند.
دولت در شرایط گوناگون بهجای آنکه به آیندهنگری بپردازد و استعدادهای
ذهنی را مورد سرمایهگذاری قرار دهد ،مسئله را طوری برنامهریزی میکند که
خالف مصالح علمی کشــور پیش برود و در کارکرد مخرب دانشــگاهی تاثیری
مثبت به جای میگذارد.
همانطور که گفته شــد سند آمایش آموزش عالی چندان در ساختار به آن
توجه نمیشــود چرا که در جلسه  ۲۴۵هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی
دانشگاهها و مراکز آموزشی شورای عالی انقالب فرهنگی که  19اسفندماه برگزار
شد خبری تازه از آزمایشی برگزار شدن این سند در برخی استانها به میان آمد.
رئیسهیئت عالی جذب ،در این جلسه در مورد اجرای سند آمایش آموزش
عالی در استانهای اصفهان ،کرمان و آذربایجان شرقی به صورت آزمایشی ارائه
میکند و میگوید« :در این مرحله رشتههای جدید و میان رشتهای اولویت قرار
دارند و با توجه به ضرورت وحدت رویه در بررســی صالحیت علمی و عمومی،
گزارشــی از انطباق دانشگاه با آمایش آموزش عالی برای ارائه در صحن شورای
عالی انقالب فرهنگی تهیه شود».
البته این اولین بار نیست که این سند به صورت آزمایشی در برخی استانها
اجرا میشــود بلکه ســابقه دارد اما چون هنوز برای اجرای آن شرایط مناسبی
را پیشبینــی نکردهاند همچنان در اجرای طرح به مشــکالت پیش پا افتاده بر
میخورند .یکی از نکاتی باید که در این سند آمایش مورد توجه قرار گیرد لزوم
بازتعریف کارکرد دانشگاههاست چرا که در این صورت مدل مدیریت دانشگاهها
روشن خواهد شد.
برای آنکه مشــخص شود مدل مدیریتی دانشــگاه ثابت نبوده است باید به
تاریخچه شکلگیری این نهاد در کشور پرداخت .در یک زمانی از بعد فرهنگ به
دانشگاه نگاه میشد ولی بعدها متوجه شدند کرسیهای دانشگاه نباید به تنهایی
دستاوردهای غرب را تدریس کرده و خود باید مولد باشد ولی در عمل متناسب
با اهداف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری حرکت نکردند .از طرفی دیگر چون در
کشور تنوع فرهنگی ،بومی و انسانی وجود دارد این تنوع اجازه نمیداد سیاستی
واحد از مرکز در کشور اجرایی شود و البته باید گفت تجربه نشان داده سیاستها
منجر به بازتولید تمرکز در مناطق بهرهمند بوده است .بعنوان مثال برای حمایت

از شــرکتهای دانشبنیان  60درصد به استان تهران اعطای منابع شده است؛
چراکه چنین شرکتی در سایر استانها وجود ندارد .لذا  1000میلیارد تومان از
پول دولتی به منابع مرکزی تخصیص یافته است و این خالف آمایش سرزمینی
است و آن نگاهی را که باعث میشود از طریق آمایش سرزمینی تمرکز از روزی
مرکز برداشته شود را قبول ندارد.
در ســایر کشــورها نظیر آمریکا که با نظام فدرالی است یا در اتحادیه اروپا
نیز همین روند ســرزمینی اجرا شده و نتیجه داده است ،در این کشورها توسعه
نوآوری منطقهای وجود دارد و البته رفتاری را در سطحی باالتر شکل دادهاند که
منجر به پیشرفت و توسعه علم در کل کشور به طور تقریبا یکسانی شده است.
از آنجایی که بحث آمایش و منطقهبندی در کشور قطعی است و هیچ چارهای
جز اجرای این طرح وجود ندارد و چون دیگر طرحها نیز بدون هیچ نکته مثبتی
نتیجهای جز بیعدالتی دربر نداشــتهاند باید مسئوالن به فکر راهاندازی هرچه
سریعتر آن در کل کشور باشند.
اگر این ســند مانند سایر اسناد باالدستی که وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و
حتی سیاســی را مشخص کردهاند نیز در البالی دیگر اسناد قرار بگیرد و خاک
بخورد نمیتوان انتظار داشــت که مناطق کم برخوردار و غیر از مرکز به توسعه
علمی و پیشرفت خواهند رسید و باید امیدوار بود تا براساس آنچه که وزیر علوم
اعالم کرده است از ابتدای سال  99این طرح در کل کشور اجرایی شود.
به نقل از خبرنامه دانشــجویان؛ وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری  21دی ماه
 98در جلســه  ۳۳۶شورای اسالمی شــدن دانشگاهها و مراکز آموزشی با اشاره
به مصوبه ساماندهی آمایش آموزش عالی و نظام رتبهبندی که در شورای عالی
انقالب فرهنگی تدوین شده گفته است« :اجراییشدن این مصوبات مورد توجه
جدی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است .در این رابطه آمایش آموزش عالی
کشور در حال نهایی شدن است تا وارد فاز اجرایی شود و به زودی به دانشگاهها
ابالغ خواهد شد و در نظر داریم ساماندهی آمایش آموزش عالی را از ابتدای سال
 ۹۹ابالغ کنیم ».اما از آنجایی که خبرهای خوبی در دانشــگاهها در استانهای
مختلف به گوش نمیرسد باید همچنان نگران این طرح باشیم!

دانشجویان در خط مقدم مبارزه با کرونا

قــرارگاه جهــادی
مبارزه با ویروس کرونا
در «بسیج دانشجویی»
با ایجــاد کارگاه تولید
ماسک با ظرفیت روزانه
پنج هزار عــدد و تهیه
و بســتهبندی اقــام
معیشتی و بستههای ضد
عفونی ،در محل سفارت
ســابق آمریکا به دست
دانشــجویان جهادگر
دایــر گردیده اســت.
قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه
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