
این روزها فقط کافی  اســت کودک ســن 3 
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در راستای اعمال مدیریت سبز در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور، 
کارگروه راهبری مدیریت ســبز با هدف مدیریت مصرف آب در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

راه اندازی شد.
برای این منظور در چند دانشگاه در نقاط مختلف کشور، پروژه هایی در زمینه کاهش صرف 
آب طراحی و اجرایی شــد که در این خصوص می توان به دانشــگاه های تهران، اصفهان، شهید 
بهشتی، هرمزگان، شهید مدنی آذربایجان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، فنی و مهندسی 

گلپایگان، مرکز منطقه ای اطالع رسانی و علوم فناوری و مجتمع آموزش عالی گناباد  اشاره کرد.
نتایج بررسی های انجام شده به شرح زیراست:

دانشگاه تهران با احیای دو رشته قنات به طول ۱۸ کیلومتر که از اوین تا کوی دانشگاه و از 
فرحزاد تا پردیس مرکزی امتداد دارد به مدیریت مصرف آب در دانشــگاه پرداخت که دو رشته 
قنات مذکور توسط دانشگاه الیروبی، کمرگذاری و مرمت  شده اند. با توجه به اقدامات انجام  شده 
در دانشگاه نتیجه  آن قابل توجه است چنانچه میزان استحصال آب از این دو رشته به طور میانگین 

۱۴۰۰ متر مکعب در روز است.
دانشگاه اصفهان با اجرای پروژه لوله کشی دوال، پکیج، استخر و لوله کشی آبیاری توانست در 

نیمه اول امسال به میزان قابل  توجهی در مصرف آب صرفه جویی کند.
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستای مدیریت و مصرف آب در دانشگاه با نصب کنتورهای 
مصرف آب در محل های برون  ســپاری شــده به پایش ماهانه و شــبانه  روزی میزان مصرف کل 
دانشگاه پرداخت و فالش  تانک های موجود را با فالش  تانک های با حجم کمتر جایگزین کرد و با 
الیروبی قنات های موجود و دوام بخشی آبدهی قنات ها به مدیریت مصرف آب دانشگاه کمک کرد.
مجتمع آموزش عالی گناباد هم با توجه به اینکه این مجتمع دارای اراضی گســترده ای که 
دارد، با اجرای آبیاری قطره ای در ســطح ۹ هکتار از اراضی دانشــگاه و کاشت گونه های مقاوم و 

نسبتاً مقاوم به خشکی در ۹ هکتار از اراضی دانشگاه اقدام کرده است.
این مجتمع استخرهای ذخیره آب ژئوممبران به ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب جهت استفاده 
از آّب قنات در فصول پُرآب را احداث کرده و همچنین طرح جمع آوری آب های سطحی محوطه 
دانشگاه به منظور آبیاری فضای سبز و اجرای کانال های مربوط به این طرح را تهیه و تدوین کرد.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز به منظور مدیریت مصرف آب اقداماتی از 
قبیل ساخت و نصب منبع آب هوایی به ظرفیت ۵۵۰۰۰ لیتر، ساخت اتاقک و تهیه و نصب دستگاه 
دیزل ژنراتور، تهیه و نصب دســتگاه دوزینک پمپ کلرزن، تهیه و نصب دستگاه هیدروسیکلون، 
حفر و راه اندازی یک حلقه چاه عمیق، احداث اتاقک تصفیه آب، تهیه و نصب دستگاه تصفیه آب 
مرکزی، تفکیک خطوط انتقال و توزیع آب شرب، بهداشتی و فضای سبز در گستره دانشگاه و تهیه 
و نصب کنتورهای هوشمند بر چاه های در حال بهره برداری در دانشگاه را به انجام رسانده است.

در دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان استخر ذخیره آبی با ظرفیت حدودی ۶3۰۰ مترمکعب 
در ضلع غربی دانشگاه در باالترین نقطه از لحاظ شیبی جهت ذخیره  سازی آب سهمیه دانشگاه 
از سد گلپایگان ساخته شد. در این پروژه بزرگ، آب ذخیره  شده به  تدریج و در طول یک ماه به 
مصرف فضای سبز و درختان می رسد. همچنین این دانشگاه سهمیه ای معادل ۴۰ ساعت در هر 
۱۰ روز از آب ســد گلپایگان را داراســت که می تواند با بهره برداری کامل از این طرح بسیاری از 

مشکالت تأمین آب فضای سبز خود را حل کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی  وزارت علوم، مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری هم 
با احداث استخر ذخیره آب، تنظیم و برنامه ریزی عملیات رسوب زدایی و شستشوی غیراسیدی 
دوره ای دیگ های بخار، برنامه ریزی جهت اجرای شبکه آبیاری هوشمند فضای سبز خصوصاً در 
ســاعات شب یا صبح، استفاده از سیســتم آبیاری قطره ای، جداسازی آب شرب با آب جاری در 
شبکه، تغییر پوشش گیاهی فضای سبز به  وسیله درختان به  وسیله درختان با مصرف آب کمتر 
و مدیریت سیســتم موتورخانه مرکزی در حضور کارکنان و اقدامات دیگر در راســتای مدیریت 

مصرف آب همت گمارده است.
دانشگاه هرمزگان نیز عالوه بر آبیاری قطره ای فضای سبز دانشگاه، در خوابگاه های دانشجویی 

هم با نصب سردوش های کاهنده مصرف آب به مدیریت مصرف آب خود پرداخت.

مدیریت سبز در دانشگاه ها

تغییرات فی نفســه نه تنها امری مذموم نیست بلکه در مواقعی، الجرم و اجتناب ناپذیر نیز 
محسوب می شود البته که برای قضاوت درست درباره آن باید مشخص شود که از کدام مبدا و به 
چه مقصدی، این تغییرات صورت خواهد گرفت. اگر از مبدا نادرست به مقصد حق تغییر جهت 
دهیم که آن همان طریق صواب خواهد بود اما اگر از مسیر حق به باطل گرایش داشته باشیم، 

ناگفته پیداست که عاقبت این تغییر به خیر نخواهد بود!
در عرصه مدیریتی و حاکمیتی نیز بعضاً شاهد هستیم که برخی جابه جایی ها و تغییرات نه 
تنها بالوجه بوده و اثربخش نیست بلکه بر مشکالت موجود دامن زده و کالف سردرگم معضالت 

را پیچیده تر می کند. 

در نکوهش »مدیریت اتوبوسی«!

بســیار دیده شــده که با تغییر دولت ها و تعویض جریانات سیاســی در مناصب اجرایی، از 
مدیران و معاونین مافوق گرفته تا حتی آبدارچی و نیروهای خدماتی ادارات و سازمان ها، به طور 
اتوبوسی تغییر می کنند و این نوع »تغییرات اتوبوسی« به یک رویه معمول در ساختار بروکراتیک 
کشورمان تبدیل شده است. مع االسف در چنین تغییر و تحوالتی، تنها مسئله مهمی که موضوعیت 
نخواهد داشت، مقوله ارجحیت لیاقت، تخصص و شایسته ساالری است که در میانه لشکرکشی ها 
و بازی های سیاســی جناح ها گم می شود و خسارات جبران ناپذیری را به حیثیت، آبرو و اعتبار 
ساختار حکومتی و حاکمیتی کشور وارد خواهد آورد! حقیقتاً پذیرفته نیست، فرد یا افرادی هر 
چهار سال یک  بار و در هریک از ادوار انتخاباتی، نظر گروه را به خود جلب کرده و پس از کسب 
اکثریت آراء، بدون در نظر گرفتن شایســتگی مدیریتی و مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و...، 
فقط و فقط هم خون ها، هم والیتی ها و هم قطاران حزبی و جناحی شان را به مناصب مهم بگمارند 

و این دور تسلسل باطل کماکان ادامه دار باشد!
در این وانفسا اما کمتر دلسوزی در عرصه سیاسی کشور یافت می شود که از خود بپرسد تا 
چه هنگام باید به این راه و رسم غلط و منسوخ تن داد و هزینه های این اقدامات نابخردانه را از 

جیب مردم یا به عبارت بهتر، ولی نعمتان انقالب اسالمی، پرداخت نمود؟
مدیریت اتوبوســی نه تنها انگیزه ها را از بین خواهد برد و امیدها را ناامید خواهد کرد، بلکه 
همچون استخوان الی زخم، امکان پیشرفت و ترقی را از عرصه مدیریتی کشور سلب خواهد نمود. 
باید در نظر داشــت در شیوه نادرست مدیریتی به سبک اتوبوسی، چون همواره منافع شخصی 
بــر مصالح ملی اولویت دارد، لذا قضاوت درباره هر ابتکار عمل و ایده ای، تنها در َســرند منافع 
جریانات سیاسی قابل سنجش خواهد بود ولو اینکه این فکر بدیع در راستای مصالح کشور باشد 
اما چون منافع دسته جات سیاسی را به خطر می اندازد، مرگ آفرین قلمداد شده و در نطفه خفه 

می شود تا مبادا امنیت شغلی با اتوبوس آورده شدگان)!( را تهدید کند!
این سبک و سیاق غیرشرعی و غیراخالقی اما بایست از یک نقطه عطف، متوقف شود چراکه 
اصوالً پیروزی انقالب اسالمی  ملت ایران، به منظور برانداختن مدیریت موروثی و اتوبوسی بود. 
عدالــت همــواره حکم می کند که هرکس در محل و مکان مخصوص به خود مشــغول به کار و 
خدمت رسانی شود و بحمدهلل آن قدر کشورمان وسیع است و سنگرهای خالی مانده بسیار دارد 
که هیچ شــخصی، جای دیگری را تنگ نخواهد کرد. اگر این رویه صحیح باب شود، اوالً رتق و 
فتق امور به احســن وجه پیش خواهد رفت؛ ثانیاً رقابت برای خدمت بیشتر در میان نحله های 
سیاسی شکل خواهد گرفت و ثالثاً رودربایستی ها و تعلقات جناحی مانع آن نخواهد شد که در 

صورت وجود نقص، آن کاستی گوشزد نشود و نهایتاً مردم متضرر شوند.
در این بین نباید از اتاق شیشه ای »شفافیت« عمومی نیز غافل بود چراکه تجربه نشان داده 
هرگاه مردم در هر زمینه ای وارد عرصه شــده اند، بهترین پیشــامد در آن حادث شده است و با 
استفاده از این ظرفیت عظیم نیز می توان طومار مدیریت های اتوبوسی را برای همیشه پیچید و 

آن را به زباله دان تاریخ سپرد.
 نصیر پورعلی - استاد دانشگاه و فعال فرهنگی

بودجه ۹۸ و مشکالت دانشگاه ها
یکی از دغدغه هــای مراکز آموزش عالی دولتی 
کشور اختصاص یافتن کامل بودجه و اعتبارات مصوب 
است. مسئله ای که می تواند توسعه علمی کشور را با 

مشکالتی روبرو کند.
اعتبارات ســال گذشته دانشگاه ها با مشکالت و 
چالش هایی مواجه بود و در نهایت اردیبهشت امسال 

۹۰ درصد اعتبار ابالغی پرداخت شد.
بــا وجود اینکه معاون اداری و مالی وزارت علوم 
پیــش از این اعالم کــرده بود اعتبارات ســال ۹۸ 
دانشــگاه ها رشد حدود ۱۴ درصدی دارد اما به نظر 
می رســد در تخصیص بودجه امســال این افزایش 

عملیاتی نشده است.
»محمدتقی نظرپور« در گفت و گو با خبرنگاران، 
ضمن تشــریح وضعیــت اعتبارات مصوب امســال 
دانشگاه ها از اختصاص نیافتن کامل بودجه مصوب 

۹۸ به دانشگاه ها خبر داد.
 اعتبارات ابالغی 

سال ۹۸ دانشگاه ها
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در 
این گفت و گو با تشریح میزان اعتبارات ابالغی امسال 
دانشگاه ها گفت: براســاس قانون بودجه ۹۸ اعتبار 
جاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معادل ۹ 
هزار و ۱۹۸ میلیارد تومان بود اما اعتبار ابالغی آنها 

به هشت هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان رسید.
نظرپور، اعتبار ابالغی موسسات پژوهشی مستقل 
و وابســته به دانشگاه ها را نیز در سال ۱3۹۸ معادل 

۶۱۲ میلیارد تومان اعالم کرد.
وی درباره رقم دقیق اعتبارت تخصیص یافته به 
دانشگاه ها در سال جاری، خاطر نشان کرد: بودجه سه 
ماهه اول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امسال 
معادل ۱۹ درصد و اعتبار ســه ماهه اول موسسات 
پژوهشی مستقل و وابسته به دانشگاه ها معادل ۱۴ 

درصد تخصیص یافته است.
معاون وزیر علوم تصریح کرد: به طور کلی، میزان 
اعتبار ۶ ماهه اول امســال دانشــگاه ها و موسسات 

آموزش عالی حدود 3۵ درصد اعالم شده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم 
تصریح کرد: تخصیص بودجه سه ماهه سوم دانشگاه ها 
حدود 3۵ درصد است و به عبارت دیگر، ۱۵ درصد 
کمتر از اعتباری که باید در ۶ ماهه دوم سال پرداخت 
شود در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد که این مسئله 

به طور حتم آنها را با مشکل مواجه می کند.
مشکالت غذا هم افزوده شد

وی به مشــکالت دانشگاه ها در آستانه آغاز سال 
تحصیلی در پی عدم دریافت اعتبارات مصوب  اشاره 

بودجه۹۸ومشکالتدانشگاهها

کرد و ادامه داد: شــروع ســال تحصیلــی در پایان 
شهریور و ابتدای مهرماه، حضور دانشجویان و فقدان 
نقدینگی در دانشگاه ها، مشکالت را دو چندان می کند 
و هزینه های جاری از جمله تغذیه دانشــجویان به 
منزله ایجاد بســتر مشکالت جدیدی برای آموزش 

عالی کشور است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم 
همچنین دربــاره اختصاص اعتبارات برای تعمیر و 
تجهیز خوابگاه ها و برخی ساختمان های دانشگاه ها 
در فصل تابستان، اعالم کرد که دریافت این بودجه 

هم وضعیت مناسبی ندارد.
نظرپور گفت: هشت درصد این اعتبارات به صورت 

نقدی و ۱۲ درصد به صورت غیرنقدی برای تعمیرات 
دانشگاه ها و خوابگاه ها اختصاص یافت؛ این در حالی 
اســت که سال های گذشته اعتبارات ۱۰۰ درصدی 

به تعمیرات دانشگاه ها پرداخت شد.
 لزوم پرداخت غیرنقدی

به دانشگاه ها
این مقام مســئول در وزارت علوم با بیان اینکه 
اعتبارات تعمیر و تجهیز باید به صورت نقدی از سوی 
دانشگاه ها دریافت می شد، یادآور شد: عمده تعمیرات 
در تابستان جزئی است و دانشگاه ها پیمانکار بزرگی 
بــرای تعمیرات ندارند؛ از این رو، اعتبارات باید قبل 
از تابســتان به صورت نقدی برای تعمیرات اساسی 
در فضای رفاهی مثل سلف سرویس ها و خوابگاه ها 

به دانشگاه ها و قبل از حضور دانشجو در خوابگاه ها 
پرداخت می شد.

نظرپور یادآور شد: نبود نقدینگی در این بخش 
هم یکی از مشکالت جدیدی است که دانشگاه ها با 

آن دست به گریبان می شوند.
درآمدهای اختصاصی هم کافی نیست

معاون اداری و مالی وزارت علوم در پاسخ به این 
پرسش که آیا دانشگاه ها می توانند از محل درآمدهای 
اختصاصی هزینه های تعمیر و تجهیز را بپردازند؟، 
اظهار داشــت: درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها هم 
کم اســت و در بســیاری مواقع این درآمدها برای 
اقدامات ضروری آنها از جمله طرح های پژوهشــی 

صرف می شود.
نظرپور در مورد مشکالت دانشگاه ها در درآمدهای 
اختصاصی خاطر نشان کرد: بیشتر طرح های پژوهشی 
دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی است که در صورت 
پرداخت نشــدن بودجه دســتگاه ها از سوی خزانه 
و دولت، آنها نمی توانند بابت طرح های پژوهشــی، 

پرداختی به دانشگاه ها داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه بخش زیــادی از درآمدهای 
اختصاصی دانشــگاه ها هم در این شــرایط محقق 
نمی شــود که بخواهند از محــل درآمد اختصاصی 
برنامه های خود را اجرایی کنند، افزود: با وجود این 
شرایط، دانشگاه ها از محل درآمدهای اختصاصی و 
عمومی تالش می کنند مشکالت مجموعه مدیریت 

را کاهش دهند اما در صورت نبود نقدینگی اتفاقی 
در دانشگاه ها رخ نمی دهد.

معاون اداری و مالی وزارت علوم همچنین گفت: 
با توجه به اینکه بودجه دولت برای سال ۹۸ متمم 
می خورد و کاهش می یابد دانشگاه ها هم در همین 
وادی عمل می کنند؛ اما اعتقاد ما بر این اســت که 
دانشگاه ها با توجه به شرایط خاص آنها باید طوری 
برنامه ریزی کنند که هزینه بیشتری به بخش آموزش 
عالی کشــور وارد نشود. این مشکالت را می توان با 
مدیریت کردن تخصیص منابع دانشگاه ها به حداقل 

رساند.
 طرح شرایط دانشگاه ها 

در هیئت وزیران
نظرپــور در مــورد رایزنی هــای وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با سازمان برنامه و بودجه کشور به 
منظور اختصاص اعتبارات کامل سال ۹۸ دانشگاه ها، 
خاطرنشان کرد: جلسات منظمی با سازمان برنامه 
و بودجــه برگزار می کنیم و وزیر علوم هم شــرایط 
دانشگاه ها را در جلسه هیئت وزیران منتقل می کند.

ارقام بودجه دانشگاه های بزرگ
به نقل از ایرنا؛ بودجه دانشــگاه تهران از ۸۸۴ 
میلیــارد و ۱۱ میلیون تومان در ســال ۹۷ به یک 
هزار و ۱۰۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومان در ســال 
۹۸، دانشگاه شهید بهشتی از 3۶۶ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون تومان به ۴۱۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان، 
بودجه دانشگاه الزهراء از ۱3۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان به ۱۵3 میلیارد و ۸۵۷ میلیون تومان افزایش 

یافته است.

همچنین بودجه دانشــگاه صنعتی شــریف در 
ســال ۹۷ از 33۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به 
رقمی معــادل 3۸۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان، 
اعتبار دانشــگاه عالمه طباطبایی از ۲33 میلیارد و 
۱۰۰ میلیون به ۲۶۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان، 
بودجه دانشــگاه هنر از ۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
به ۶۸ میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان، ردیف دانشگاه 
خوارزمــی از ۱۹۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون به ۲۲۹ 
میلیــارد و 3۸۸ میلیون تومــان، همچنین بودجه 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۲۷ 
میلیارد و ۷۲۰ میلیون به مبلغ ۱۵۲ میلیارد و ۲۲۶ 
میلیون تومان، اعتبار دانشگاه تربیت مدرس از 3۰۶ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون به مبلغ 3۶3 میلیارد و 33۹ 

میلیون تومان، دانشــگاه صنعتی امیرکبیر از ۲۷۶ 
میلیارد به رقمی معادل 3۲۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون 
تومان و در نهایت بودجه دانشــگاه علم و صنعت از 
۲۴۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۸۸ میلیارد 
و ۶۵۹ میلیون تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است.

بودجه ۳ دانشگاه پُرجمعیت کشور
برای دانشــگاه پیام نور در ســال ۹۸ بودجه ای 
معادل یک هزار و ۲۰۹ میلیارد و 3۹۶ میلیون تومان 
مصوب شــده که این بودجه در سال ۹۷ یک هزار و 

۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود.
دانشــگاه جامع علمی کاربردی نیز سال آینده 
بــا بودجه ای به میزان ۲۲۱ میلیارد و ۶۴۷ میلیون 
تومان مواجه خواهد بود. این میزان در سال گذشته 

۲۵۷ میلیارد تومان بود.
دانشــگاه فنی و حرفه ای در ســال آینده ۹۴۷ 
میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان دریاف خواهد کرد در 
حالی که امسال ۷۴3 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 

دریافت کرده است.
در الیحه بودجه ۹۸ برای وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در ســال آینده بودجه ای معادل یکهزار و 
۶۶۶ میلیارد و ۱3۷ میلیون تومان پیشــنهاد شده 
است. این رقم در سال جاری یکهزار و 3۶۴ میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.
بودجه پنج سازمان آموزش عالی

همچنین بودجه ۹۸ ســازمان سنجش آموزش 
کشــور در مقایسه با بودجه سال ۹۷ بدون تغییر و 

همان رقم ۱3۰ میلیارد تومان است.
جهاد دانشــگاهی در سال ۹۸ بودجه ای معادل 

33۵ میلیارد و ۹۹۷ میلیون تومان دریافت می کند. 
این میزان در سال جاری ۲۶۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

تومان است.
اعتبار مصوب نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشــگاه ها برای سال ۹۸ یکصد میلیارد و ۴۶۰ 

میلیون تومان است.
سازمان امور دانشجویان امسال ۸۹۱ میلیارد و 
۷۹ میلیون تومان دریافت می کند، این در حالیست 
که بودجه ســازمان در سال گذشته ۸3۰ میلیارد و 

3۶۱ میلیون تومان اعالم شد.
صندوق رفاه دانشــجویان ۶۶۹ میلیارد و ۶۶۱ 
میلیون تومان باید امسال دریافت کند که این رقم 
در سال ۹۷، ۶۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.

دریافت مدرک زبان با گریم چهره!
را کالس های آموزش زبان ثبت نام کنند به امید 
آنکه زمانی که بزرگ تر شــد،  بتواند به زبان زنده 
دنیا مسلط باشد. اهمیت زبان انگلیسی بر هیچ کس 
پوشیده نیست، به طوری که مؤسسات آموزشی 
بسیاری در این زمینه فعالیت می کنند و هر کدام 
با روش هایی که به کار می برند مدعی هستند در 
آموزش بهترین هســتند و تضمین می کنند در 
صورت شــرکت در کالس هــای آنان، در تمامی 

 آزمون های زبان موفقیت حاصل می شود.
ارائه مدارک زبــان در مصاحبه های دکتری 
دانشگاه های کشور ضروری است، جدا از آن، ارائه 
این مدارک در روند استخدام افراد نیز تأثیرگذار 
است، پس اگر قصد اخذ مدرک آزمون های مختلف 
زبان را دارید، بهتر است ابتدا روش های آموزشی 
چند مؤسسه آموزش زبان را بررسی کرده و سپس 

برای شرکت در آزمون اقدام کنید.
 مدرک به نام من 

هزینه به کام آزمون دهنده
خبرنگار ما در روند بررسی روش های آموزش 

زبان به گروهی رسید که به گفته خودشان از روش 
جایگزین اســتفاده می کردند؛ ساده تر بگویم یعنی 
فردی را انتخاب می کردند که به جای داوطلب آزمون 
دهد! روش جایگزین این گروه به صورتی اســت که 
فردی به جای داوطلب در جلسه آزمون زبان حاضر 
می شــود، به جای او آزمون می دهد و داوطلب فقط 

مدرک را دریافت می کند.
اصاًل نگران نباشید که مراقبان در صورت تطبیق 
عکس شــما با فرد مورد نظر، ممکن است به ماجرا 
پی ببرند و برایتان دردســر ایجاد شــود، این گروه 
تمامی تمهیدات الزم را در نظر گرفتند که پیامد منفی 
این ماجرا  گریبانتان را نگیرد، فقط کافی ا ست کمی  
سر کیسه را ُشل کنید و در آرامش کامل منتظر اعالم 

نتایج آزمون و تحویل مدرک آن باشید.
فــردی در شــبکه های مجازی بــرای اعضای 
کمپین آزمون زبان پیامی  با محتوای تبلیغاتی برای 
قبولی صد درصدی و تضمینی در آزمون های زبان 
ارسال می کرد. خبرنگار ما پس از دریافت این پیام، 
جزئیات ماجرا را مدیر این گروه جویا شــد. این فرد 
در گفت و گــوی تلفنــی روش جایگزین را این گونه 
توصیــف کرد: در روش جایگزین گــروه ما، فردی 
به جای داوطلب ســر جلسه آزمون حاضر شده و به 

سؤاالت آزمون پاسخ می دهد.
می پرســیم »چطور فردی متوجه این تخلف 
نمی شــود؟ چــون می خواهم این مــدرک را در 

مصاحبه دکتری یکی از دانشــگاه های دولتی ارائه 
کنم و نمی خواهم برایم دردســری ایجاد شــود.« 
می گوید: شما در ابتدا باید عکس های خود را برای 
ما ارســال کنید تا بررسی های الزم روی آن انجام 
شود. یکی که شبیه به شما باشد در جلسه آزمون 

حاضر می شود.

شبیه سازی های پول ساز
کمتــر پیش می آید که فردی دقیقا شــبیه به 
یک نفر دیگر باشــد، این مسئله را مطرح می کنم، 
این گونه پاســخ می دهد: معموالً فردی وجود دارد 
که تا حدودی شــبیه به یک نفر دیگر باشد؛ البته با 
فتوشاپ و برخی موارد دیگری که مدنظر می گیریم، 
مشکل شــباهت رفع خواهد شد. داوطلب می تواند 

در آزمون های مختلف زبان شــرکت کند؛ البته این 
موضوع به میزان شباهت او با فرد مورد نظر بستگی 
دارد، اگر میزان شباهت میان ۲ نفر بیشتر باشد، فرد 
 TOEFL می تواند هم در آزمون های مختلف مانند
و ept شرکت کند. مواردی بوده که فردی از سوی 
ما در کل آزمون های زبان شــرکت کرده است؛ اما 

تمامی  این موارد به شباهت میان ۲ نفر بستگی دارد.
 7 میلیون بده 

مدرک آزمون Tolimo بگیر
طبیعتاً انجام مواردی از این دست تخلف محسوب 
می شود، ریسک باالیی دارد و فرد یا گروهی که این 
اقدام را انجام می دهد، به همان اندازه ای که ریسک 
کرده؛ حق الزحمه دریافــت خواهد کرد. این گروه 

بــرای تخلفی که انجام می دهند، مبالغ میلیونی 
 ept دریافت می کنند. به طور مثال هزینه آزمون
حدود ۶ میلیون تومان و آزمون Tolimo حدود 

۷ میلیون تومان است.
در پاســخ به این پرسش که »چه تضمینی 
وجود دارد که پس از پرداخت این هزینه فرد در 
آزمون موفق شــود؟« می گوید: قبولی در آزمون 
تضمینی است، شما هیچ ضرری نمی کنید، گروه 
ما پس از اعالم نمــرات آزمون هزینه را دریافت 

خواهد کرد.
 روند ثبت نام 

مانند باقی آزمون های زبان است
داوطلبان برای شــرکت در هــر آزمون باید 
در ســایت ثبت نام کنند، او درباره روند ثبت نام 
آزمون زبان می گوید: متقاضیان برای ثبت نام در 
ابتدا الزم است عکس های خود را برای ما ارسال 
کنند، در صورت مطابقت چهره شــما با فردی از 
گروه، می توانید در سایت آزمون  مربوطه ثبت نام 
کنیــد. به نوعی ما وظیفه تطبیق چهره داوطلب 
بــا یکی از اعضای گروه را بر عهده  داریم، پس از 
آن متقاضــی باید روند ثبت نام را همانند ســایر 

آزمون ها انجام دهد.
به نقل از ایسکانیوز؛ یکی از عواملی که منجر 
می شود افراد حقیقی یا حقوقی، در مقابل دریافت 
مبالغ میلیونی ریســک تخلف را به جان بخرند، 
عدم نظارت کافی نهادهایی  است که آزمون های 
زبان را برگزار می کنند. آیا سیســتم هوشــمند 
ســازمان سنجش را می توان با  ترفندهایی مانند 
فتوشاپ، گریم و غیره گول زد یا علت این تخلف 

را می توان به عدم نظارت مراقبان نسبت داد؟

کنکور سراسری امسال دســتخوش حاشیه ها 
و مســائلی شــد که یکی از آنها ارائه تسهیالت به 
فرزندان اعضای هیئت علمی  دانشگاه های پزشکی 
و غیرپزشــکی اســت، موضوعی که با اما و اگرهای 

بسیاری همراه بوده است.
اینکه چرا فرزندان اســتادان باید از تســهیالت 
اســتفاده کرده و به شهری که محل کار والدینشان 
است، منتقل شوند در صورتی که دیگر داوطلبان از 
این امکانات برخوردار نیستند و باید به دور از خانواده 
در شهری دیگر تحصیل کنند، سبب داغ شدن تنور 

این موضوع در رسانه ها شد.
عده ای سازمان سنجش آموزش کشور را در این 
زمینه مقصر می دانند چراکه بحث ســهمیه ها را در 
مورد داوطلبان اجرا می کند؛ این در حالی است که 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت وگو 
با خبرنگاران، اظهار داشت: در شرایطی که مجلس 
شورای اسالمی  و شورای عالی انقالب فرهنگی این 
ســهمیه ها را از جمله ارائه تســهیالت به فرزندان 
اعضای هیئت علمی  براساس قانون عدالتی آموزشی 
تصویب می کنند، ســازمان سنجش آموزش کشور 
به عنوان مجــری برگزاری آزمون ها صرفاً موظف به 

اجرای قانون است.
ابراهیم خدایی گفت: وقتی سهمیه ها حذف شد 
سازمان ســنجش هم این موضوع را اجرا می کند و 

سازمان مخالف سهمیه از هر نوع مدل است.
وی یادآور شــد: این ســازمان مخالف هر مدل 
سهمیه بندی در کنکور بوده و صرفاً به عنوان مجری 

برگزاری آزمون ها موظف به اجرای قانون است.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره ارائه 
تسهیالت به فرزندان اعضای هیئت علمی  خاطرنشان 
کرد: فرزندان اعضای هیئت علمی  در ورود به دانشگاه 
از سهمیه اســتفاده نمی کنند بلکه خودشان قبول 
می شوند اما در سایر مراحل به محل کار والدین خود 
منتقل می شوند و کنار پدر و مادر درس می خوانند.

خدایی درباره علت ارائه این تســهیالت به یکی 

از استدالل هایی که در این زمینه وجود دارد،  اشاره 
کرد و افزود: یکی از استدالل هایی که در مورد ارائه 
تســهیالت به فرزندان اعضای هیئت علمی  شنیده 
می شود، این است که برخی دستگاه ها به کارمندان 
خود تسهیالتی ارائه می دهند و وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری هم تسهیالت انتقال فرزندان اعضای هیئت 

علمی  را برای آنان در نظر گرفته است.
 تسهیالت به فرزندان استادان 

بر اساس یک مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی ۲۵ تیرماه ۹۲ یک 
دستورالعمل اجرایی برای تسهیالت فرزندان اعضای 

هیئت علمی  را تصویب کرد.
طبق این دســتورالعمل و با ابالغ معاونت فنی 

و آماری ســازمان ســنجش آموزش کشور به تمام 
دانشگاه های پزشــکی و غیرپزشکی، داوطلب برای 
انتقال باید ۹۰ درصد و برای تغییر رشته باید ۹۲/۵ 
درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد 

را کسب کند.
همچنین این دسته از پذیرفته شدگان نمی توانند 

از انتقال مشروط استفاده کنند.
 شرایط اعضای 

هیئت علمی
بر اســاس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
تمام اعضای هیئت علمی رســمی  قطعی یا رسمی 
 آزمایشــی اعم از شاغل، بازنشســته یا متوفی )در 
صورتــی که گزینش علمی دو حالت اخیر به هنگام 

ازسهمیهفرزندانهیئتعلمیچهمیدانید؟!

بازنشســتگی یا فوت توسط وزارتین صورت گرفته 
باشد( و تمام وقت، ثابت و رسمی  باشند.

 شرایط تغییر رشته
 و انتقال فرزندان استادان

پذیرفته شدگان آزمون سراســری می توانند از 
دانشــگاه مبدأ به یکی از دانشگاه های واقع در شهر 
محل خدمت )ترجیحاً دانشگاه محل خدمت( عضو 
هیئت علمی  یا در صورت نبودن آن رشــته در آن 
شــهر به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت 
عضو هیئت علمی  با تعیین سازمان سنجش آموزش 
کشــور در همان مقطع، گروه آزمایشی و دارا بودن 
حد نصاب مطابق با ضوابط اعالم شده انتقال یا تغییر 

رشته بدهند.

این دســتورالعمل می افزاید: تغییر رشــته و 
انتقال فقط به شــهر دانشگاه محل خدمت عضو 
هیئت علمی  و در صورت فقدان وجود رشــته به 
نزدیک ترین شــهر به محــل خدمت عضو هیئت 

علمی  امکان پذیر است.
ممنوعیت ها

دستورالعمل شورای عالی انقالب فرهنگی تأکید 
می کند که انتقال از شبانه به روزانه، از مقطع پایین تر 
به مقطع باالتــر، از دوره هــای غیرحضوری، نیمه 
حضوری و مجازی به دوره حضوری، از دانشگاه های 
غیردولتی به دولتی وابسته به وزارتخانه های بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی همچنین علوم، تحقیقات و 

فناوری غیرمجاز است.
تغییر رشته باید در همان گروه آزمایشی و همان 
مقطع یا مقطع پایین تر باشد و در صورتی امکان پذیر 
است که داوطلب حدنصاب نمره علمی  برای رشته 
محل مورد تقاضا را دارا باشــد. بر اساس دو تبصره، 
تغییر رشته می تواند در دانشــگاه مبدأ یا دانشگاه 
دیگر باشد. داوطلب نمی تواند در یک دانشگاه تغییر 
رشــته داده سپس به محل های دیگری انتقال یابد 
مگر آنکه حد نصاب تغییر رشــته برای محل مورد 

تقاضا را داشته باشد.
بــه نقــل از ایرنا؛ کش و قوس های ســهمیه ها 
و تســهیالت کنکور همچنان ادامــه دارد و به نظر 
می رسد با آنکه اختصاص این سهمیه ها و تسهیالت 
از سوی مجلس شورای اسالمی  و شورای عالی انقالب 
فرهنگی تصویب شده و باید توسط سازمان سنجش 
آموزش کشــور اجرا شود اما وقت آن رسیده بعد از 
گذشت ســال ها، دستی به سر و روی این امتیازات 
غبار گرفته برای کنکور سراســری کشیده شود تا 
شاهد عدالت آموزشی بیش از گذشته برای تمامی 

 داوطلبان باشیم.

  دیدگاه اساتید


