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رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز آموزش عالی آزاد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بر آن 
داشته تا بار دیگر روند صدور مجوز به موسسات را با کاغذهای هولوگرام دار آغاز کند.

نباید این نکته مهم را از نظر دور داشت که دوره های آموزش عالی آزاد منجر به صدور مدرک 
تحصیلی نمی شود. در کنار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی، تعدادی از موسسات 
آموزش عالی آزاد با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به برگزاری دوره های کوتاه مدت همراه 

با صدور گواهی پایان دوره اقدام می کنند.
براساس آئین نامه راه اندازی موسسات آموزش عالی، این دوره ها برای کمک به ارتقای سطح 
دانش و فرهنگ در جامعه، ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی، تعمیم 
و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی، کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی 
رسمی و ارائه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.
آمــوزش عالی آزاد در قالــب دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت اجرا می شــود و به 
دانش آموختگان این دوره ها گواهی گذراندن دوره بدون استفاده از عناوین رسمی دانشگاه مانند 

کاردانی، کارشناسی و سایر مقاطع یا معادل این دوره ها اعطا می شود.
دوره های آزاد مقطع تحصیلی ندارد

با این حال سال هاست تعداد زیادی از موسسات با ادعای دریافت مجوز از وزارت علوم اقدام به 
برگزاری دوره هایی می کنند که در آن دانش پذیران می توانند یک مقطع تحصیلی را بگذرانند در 
حالی که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از این گفته بود: با 
صراحت اعالم می کنیم دوره های مدیریت ارشد کسب و کار )MBA( و دکترای مدیریت حرفه ای 
کسب و کار )DBA( که مؤسسه های آموزشی آزاد برگزار می کنند و ادعای صدور مدرک تحصیلی 
برای آنها دارند در واقع دانشــگاهی نبوده و منجر به صدور مدرک تحصیلی مقاطع کارشناســی 

ارشد و دکتری نمی شود.
وی همچنیــن تاکید کرده بود کــه MBA و DBA دوره های آموزش آزاد اســت و برای 
ارتقای سطح سواد عمومی نیازی نیست حتماً به یک مقطع تحصیلی وارد شد، همانطور که برای 
دوره های نقاشی، زبان و هنر هم کالس های آموزش آزاد برگزار می کنند اما صرفاً مدرک شرکت 

در دوره صادر می شود.
بر اساس پیگیری های میدانی دفاتر آموزش عالی غیردولتی و نظارت و ارزیابی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، این موسسات متخلف به گونه ای اقدام می کنند که به نظر می رسد با برگزاری 
۲۰، ۴۰، ۵۰ حتی ۱۰۰ ســاعت از این کالس ها، در واقع دوره دانشگاهی برای متقاضیان برگزار 

می کنند در حالی که اینگونه نیست.
برخی مؤسسه های خصوصی آموزش آزاد که رشد قارچ گونه و غیرمجاز هم دارند سال هاست 
با ارســال پیامک های تبلیغاتی، اقدام به تبلیغ برگزاری دوره های یادشده به شرط صدور مدرک 
تحصیلی می کنند. این درحالیست که وزارت علوم بارها بر ممنوعیت چنین تبلیغاتی تاکید دارد.

صدور مجوز برای ۱۱۰ موسسه آموزش عالی آزاد
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره فعالیت موسسات 
آموزش عالی آزاد و برگزاری دوره های آموزشــی از ســوی این مراکز اظهار داشت: وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری برای حدود ۱۱۰ موسســه آموزش عالی آزاد مجوز فعالیت صادر کرده که از 

این تعداد ۲۰ موسسه غیرفعال اند.
وی در مورد میزان ســاعاتی که برای برگزاری دوره های این موسســات در نظر گرفته شده 
است، افزود: در تعریف دوره های مدنظر موسسات آموزش عالی دو فاکتور اصلی باید رعایت شود، 
نخســت ساعات برگزاری این دوره ها است که تنها برای برخی از این مراکز حداقل ۴۰۰ ساعت 

است و اکثر موسسات زیر ۳۶۰ تا ۳۵۰ ساعت باید دوره برگزار کنند.
مدیرکل آموزش غیرانتفاعی وزارت علوم به فاکتور دوم در فعالیت این مراکز  اشــاره کرد و 
گفــت: دوره هایی که مراکز آموزش عالی آزاد برگزار می کنند به هیچ عنوان مقطع دانشــگاهی 

به حساب نمی آید.

نامبرده در ادامه با  اشــاره به تغییر شرایط ارائه مجوز به این مراکز و صدور مدرک تحصیلی 
برای دانش پذیران خاطرنشــان کرد: پیش از ارائه مجوز برای دوره های مراکز آموزش عالی ابتدا 
عناوین این دوره ها را با سر فصل رشته های درسی بررسی می کنیم که شباهتی بین عنوان دوره ها 
و رشته ها وجود نداشته باشد تا برای دانش پذیران ادعای گذراندن یک مقطع تحصیلی پیش نیاید 

و مدعی گذراندن واحدهای درسی نشوند.
راه اندازی سامانه الکترونیک

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی از راه اندازی یک سامانه الکترونیک برای مراکز یاد شده 
و دانش پذیران خبر داد و افزود: مجوز فعالیت این مراکز به همراه کد رهگیری همچنین اسامی و 
مدارک دانش پذیران در این سامانه بارگذاری شده است. مدارک تحصیلی دانش پذیران با کاغذهای 

هولوگرام دار و براساس اسامی که از آنها در سایت وارد کرده ایم، صادر می شود.
وی افزود: به محض مشاهده کاغذهای هولوگرام دار در سامانه الکترونیکی و مطابقت با مشخصات 
دانش پذیران، پشــت گواهی پایان دوره ها امضاء می شــود. گواهی های پایان دوره پیش از این به 
صورت دستی امضاء می شد؛ هم اکنون با صدور گواهی های هولوگرام دار امکان تقلب وجود ندارد.
این مســئول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد توقــف صدور مجوز برای این مراکز 
آموزش عالی اظهار داشت: تا اسفندماه ۹۶ صدور مجوز برای مراکز آموزش عالی متوقف شده بود 
اما با بررسی های به عمل آمده مشخص شد توقف صدور مجوز برای این مراکز، فعالیت موسسات 

غیرمجاز را افزایش داده است.
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم ادامه داد: بر اساس آمار و اطالعاتی که از 
دوره های فعال شده برای مراکز آموزش عالی کشور دریافت کردیم، دفتر گسترش آموزش عالی 

وزارتخانه قانع شده که بار دیگر مجوز فعالیت برای این مراکز صادر شود.
نامبرده در عین حال خاطر نشان کرد: در دوره جدید صدور مجوز برای مراکز آموزش عالی 

آزاد، فعالیت دوره هایی که پیش از این در کشور راه اندازی نشده اند، در اولویت قرار گرفته اند.
این مسئول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از برخورد وزارتخانه با مراکز غیرمجاز 
در قالب هماهنگی با مراجع قضایی خبر داد و تاکید کرد که شناسایی و برخورد با این موسسات 

در دستور کار است.

مؤسسات غیرمجاز آموزشی 
و چالش هولوگرام!

»آتــش جن، خاک آدم« یک ُرمان کوتاه و مرزی میان خیال و واقعیت اســت که 
مخاطب را با خودش به سرزمینی می برد که تا به حال تجربه نکرده است، با رویدادهایی 
آشــنا می کند که تا به حال نشــنیده اســت و با موجودی آشنا می کند، که تا به حال 

شناخته نشده است.
این کتاب، در خالل سیر داستانی، تصورات  اشتباه و غلط را درباره جنیان می زداید 
و به اثبات می رســاند که اساســاً هیچ ارتباطی میان طایفه جن و طایفه انس در زمان 
حاضر، برقرار نیســت. هر چند در گذشته چنین ارتباطی وجود داشته است )همچون 

زمان ســلیمان نبی ]علی نبینا 
و آلــه و علیه الســالم[( اما بعد 
از زمــان آمدن پیامبر اســالم 
]صل اهلل علیه و  آله و  سلم[، این 
مسئله کامال مرتفع شده است و 
در اکثــر موارد، آنچه که به این 
عنوان گفته شده و باعث شیادی 
و سوءاستفاده از افراد ساده لوح 

می شود، تقریباً امکان ندارد.
گفتنی اســت، »آتش جن، 
خاک آدم« به قلم »محمدرضا 
عابدی شــاهرودی« و به همت 
نشــر پرنــده در ۱8۰ صفحه، 
روانه بازار شده و از طریق پخش 

ققنوس، قابل تهیه است. 

معرفی کتاب
»آتش جن، خاک آدم«

صنعت کنکور اگر چه برای دانش آموزان منفعتی 
ندارد اما برای موسســات کنکور تبدیل به تجارتی 
پرسود شده و سالیان سال است که کنکور به ابزاری 
برای عوام فریبی تبدیل شده تا با دادن امتیاز برخی 
از مؤسسات کنکور به این چهره های برجسته علمی، 
آنهــا را به نفع خود مصادره و بهره برداری تبلیغاتی 
کنند. بازاری که چند صد میلیارد سود برای بسیاری 
از مؤسسات و ناشران کتاب های کنکور فراهم ساخته 

است.
یک میلیون و صد و نــوزده هزار نفر در آزمون 
کنکور سراسری ۹8 ثبت نام کردند که از این تعداد 
یک میلیون و هجده هزار و هفتصد و سه نفر در این 
آزمون شرکت کردند. با یک حساب سرانگشتی اگر 
از این تعــداد داوطلب به صورت میانگین هر کدام 
نفری یک میلیون تومان کتاب های کمک درســی 
خریداری کرده باشــند هزار میلیــارد تومان پول 
هنگفت وارد چرخه حســاب انتشارات و کتاب های 

کمک آموزشی شده است.
در این میان بسیاری از آموزشگاه ها و موسسات 
کنکور که انتشارات مستقل دارند با تبلیغات مستمر 
توانستند بخش عظیمی از این پول را به جیب بزنند. 
این تنها بخش کوچکی از درآمدهای کالن از کنکور 
بوده است و راه های دیگری هم وجود دارد تا مافیای 

کنکور از پول سیرآب شوند.
خیلی از داوطلبان فریب تبلیغات خوش رنگ و 
لعاب موسسات را می       خورند و با امید اینکه رتبه زیر 
۱۰۰ کنکور سراســری را به خود اختصاص دهند، 
وارد آموزشگاه می شوند. آموزشگاهی که صرفا برای 
سرکیســه کردن خانواده ها تاســیس شده است و 
تاثیری بر روند آموزش عالی کشور نخواهد داشت. 
در کنار همه این سودجویی ها، گرانی کاغذ باعث شده 
تا یک کتاب درسی کنکور برای هر فرد، حداقل ۱۲ 
تا ۱7 هزار تومان آب بخورد و همین موضوع چرخه 

مالی را برای سودجویان افزایش داده است.
دندان تیز موسسات کنکور 

برای مانور تبلیغاتی از نفرات برتر
یکی دیگر از روش های متداول جذب داوطلبان 
کنکور، استفاده ابزاری از چهره های برجسته علمی 
آزمون سراسری بوده اســت که موسسات در ازای 
پرداخت پول، رتبه های برتر را به یک بُت آموزشــی 
تبدیل می کنند تا نفرات بیشتری را برای ثبت نام در 

کالس های کنکور مجاب کنند!
بدون تردیــد، تا به امروز تبلیغاتی از ســنوات 
گذشــته در تلویزیون و بیلبورد های ســطح شهر 
مشــاهده کردید که شخص با یک کتاب روی جلد 

اغوای برگزیدگان آزمون سراسری
برای حضور در تبلیغات کنکوری!

حدود 7 ماه پیش بود که کارگروه پشــتیبانی از 
اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها در آموزش عالی 
توسط وزیر علوم تشکیل شد. البته حدود ۶ ماه قبل تر 
از این تاریخ، دســتورالعملی تحــت همین عنوان به 
دانشگاه ها ابالغ و طی آن بیان شده بود که دانشگاه ها 
موظفند فعالیت هایی با عنوان اقتصاد مقاومتی و مقابله 
با تحریم در حوزه های اداری و مالی، آموزشی، پژوهشی 
و فناوری، فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی و تربیت بدنی 

انجام دهند.
در این دســتورالعمل که بــه منظور کاهش آثار 
تحریم به دانشــگاه ابالغ شد، موارد جالبی به چشم 

می خــورد. از »پرهیــز از خریداری خــودرو جدید« 
گرفته تا »اجاره دادن بخش های مختلف دانشگاه در 
ساعت های غیراداری«؛ از »بهره گیری از فضای مجازی 
برای اطالع رسانی!« گرفته تا »کاهش تعداد همراهان 
در ســفر های خارجی« که بگذریم، گذشتن از عنوان 
»تشویق دانشجویان و کارکنان به ورزش!«؛ که حقیقتا 
یافتن ارتباطش با اقتصاد مقاومتی اندکی دشوار است.

البته ناگفته نماند مــواردی همچون همکاری با 
صنایع، حمایت از شــرکت های دانش بنیان و ایجاد 
هســته های پژوهش و فناوری از جمله موارد مثبت 
این دستورالعمل اســت. در هرحال طی این نامه به 
دانشــگاه ها دستور داده شــد تا فعالیت های خود در 
این راستا را گســترش داده و نتیجه را به وزیر علوم 

اطالع دهند.
به همین منظور مدتی اســت که دانشــگاه ها با 
همین عنوان اقدام به انتشــار گزارش هایی کرده اند 
تا فعالیت هــای خود در زمینه کاهــش آثار تحریم 
را به اطالع برســانند. هرچند می شــود گزارش هر 
دانشــگاه را به تفکیک بررسی کرد و میزان اقدامات 
مفید را ســنجید؛ اما در این گزارش سعی شده است 
تا اثربخشی دانشــگاه ها در بحث اقتصاد مقاومتی به 

قضاوت گذاشته شود.
دانشگاه زنجان و کلی گویی 

در ارائه گزارش!
ابتدا دانشــگاه زنجان را بررســی می کنیم. این 
دانشــگاه در گزارش خود از ایجاد زیرســاخت های 
استقرار 7۰ واحد دانش بنیان در دانشگاه خبر می دهد. 
همچنین پروژه کشــت جنین در حیوانات را از دیگر 

پروژه های برتر خود عنوان می کند.
همچنین دانشگاه زنجان اعالم کرد که دو طرح این 
دانشگاه جزو طرح های برتر استان در گزارش پنج پروژه 
موفق اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹7 قرار گرفته است که 

می توان به عنوان یک عملکرد مناسب از آن نام برد.
البته این دانشــگاه در بخشی از گزارش خود وارد 
کلی گویی می شود. تشکیل هسته های توانمندسازی 
علمــی و فنــاوری، تدوین ســرفصل های الزم برای 
رشــته های مورد نیاز بازار کار، مأموریت گرا شــدن 
دوره هــای تحصیــالت تکمیلی، اتخــاذ تصمیمات 
حمایتی تشویقی پایان نامه های تحقیقاتی کاربردی 
و اصــالح هــرم نیروی انســانی از جملــه مواردی 
اســت که می توان صرفا آنها را گزاره ای دانســت که 
 هیچ پشــتوانه ای نــدارد و یا حداقل اطالع رســانی 

نشده است.

دانشگاه جهرم و گزارشی با ُکپی از 
دستورالعمل!

دانشگاه جهرم گزارش خالصه ای ارائه داده است. 
مهم ترین بخــش این گزارش ابداع روشــی نوین و 
کم هزینه، برای مهار ریزگرد ها است. به گفته مسئوالن 
دانشگاه این روش می تواند هزینه های دولت در مهار 

ریزگرد ها را به حد قابل قبولی کاهش دهد.
در ادامه گزارش این دانشگاه عناوین ذکر شده در 
دســتورالعمل، عیناً و بدون هیچ گونه توضیح دیگری 
آورده شــده اســت که این بخش را می توان نشان از 

دست خالی دانشگاه جهرم دانست.

دانشگاه کرمانشاه و حذف پذیرایی 
در تحقق اقتصاد مقاومتی!

دانشگاه صنعتی کرمانشاه در حوزه مالی، بیشتر 
فعالیت های آموزشی را در دستور کار خود قرار داده. 
در حوزه اداری نیز احداث چاه آب جهت آبیاری، خرید 
اتوماسیون اداری جهت اجرای برنامه دولت الکترونیک 
و کاهش مصرف بــرق را مهم ترین فعالیت های خود 

عنوان کرده است.
خرید تجهیزات آزمایشــگاهی مناســب یکی از 
موارد نسبتاً قابل پذیرش این دانشگاه به شمار می آید. 
عضویت در شبکه کشــوری »آزمایشگاه های علمی 
ایران« و تبلیغ تجهیزات آزمایشگاهی از دیگر مواردی 
است که این دانشگاه در گزارش خود عنوان کرده است.
حــذف پذیرایی از مراســم ها، حــذف مکاتبات 
دستی، حذف چاپ بنر و استفاده از کاال های تولیدی 
اســتان از جمله مهم ترین عناوینی است که دانشگاه 
 صنعتی کرمانشــاه در راســتای اقتصــاد مقاومتی

 انجام می دهد.
 دانشگاه قم 

و اجرای چند طرح کارآمد
ساخت دستگاه کشش دو محوری مسطح با قابلیت 
کنترل عددی و ظرفیت هندسی شده یکی از مهم ترین 
دستاورد های دانشگاه صنعتی قم به شمار می آید. حذف 
کاغذ و انتشار نشریات الکترونیکی و ایجاد میز خدمت 

الکترونیکی از دیگر دستاورد های دانشگاه است.
هوشمندســازی موتورخانه های دانشگاه از دیگر 
نکات مثبت این گزارش است. طرح آب شیرین کن های 
خورشــیدی، نصب پنل ها و اجرای سیستم آبگرمکن 
خورشــیدی نیز از دیگر اقدامات دانشگاه صنعتی قم 

محسوب می شود.

تالش دانشگاه محقق اردبیلی 
در پیشبرد اقتصاد مقاومتی

دانشگاه محقق اردبیلی گزارش مفصل و پرباری را از 
فعالیت های خود ارائه داده است. بیان جزئیات و مصادیق 
فعالیت ها از جمله نکات مهم این گزارش بوده که آن را از 

دیگر دانشگاه ها متمایز کرده است.
تصویــب طرح تأمین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی 
دانشگاه از طریق انرژی های تجدیدپذیر، انعقاد ۲8 مورد 
قرارداد طرح پژوهشی بین سازمانی با اعتبار بیش از ۳۴/۶ 
میلیارد ریال، انعقاد تفاهم نامه همکاری با ســازمان های 
اقتصــادی و تولیدی مانند شــرکت های داروســازی و 

  کتاب دانشجویی

کنکور سراسری ۹8 با حضور بیش از یک   میلیون و ۱۱۹ هزار نفر در تیرماه برگزار شد که ۲۴ هزار و 7۶۹ 
نفر در گروه هنر به رقابت پرداختند. بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور نیمه مردادماه نتایج اولیه 

منتشر شد و حاال بعد از حدود یک ماه برترین های بزرگ ترین ماراتن علمی کشور مشخص شدند.
داوطلبین تهرانی )ســارا سادات کریمی، صبا محمدی مفرح، پریا سینائیان، مرجان حاتمی ورزنه و پارسا 
رحمان مشهدی( توانستند پنج رتبه برتر گروه هنر کنکور سراسری ۹8 را از آن خود کنند. نفرات اول، دوم و 
سوم کنکور هنر در مدارس غیرانتفاعی و دو نفر دیگر در مدارس سمپاد و تیزهوشان درس خوانده اند. همچنین 

پنج رتبه برتر این آزمون همگی در آزمون های آزمایشی یک موسسه شرکت کرده اند. 
به گفته نفرات برتر کنکور هنر ۹8 دو موسســه قوی در حوزه این آزمون فعالیت می کنند که یکی از این 
موسســات در شهرهای مختلف کشور و یک موسسه در شهرهای بزرگ شعبه دارد. این دو موسسه کنکوری 
به صورت انحصاری به فعالیت خود ادامه می دهند و داوطلبین کنکور هنر ناگزیر از حضور در این موسســات 
هستند؛ به گفته نفر اول کنکور هنر۹8 سارا سادات کریمی برای به دست آوردن موفقیت هزینه کرد و به ناچار 

از مافیا های کنکور استفاده کرد.
چهار دختر و یک پســر رتبه های برتر گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری ۹8 شدند. این پنج نفر همگی 
در آزمون های یک مؤسســه شــرکت کرده اند. کنکور هنر ۹8 بدون حاشیه نبوده و انتقادهایی را نیز به همراه 
داشــت. برخی از منابع کنکور هنر آزاد اســت و اکثر داوطلبین در روز آزمون با سؤاالتی مواجه می شوند که با 

آن آشنایی ندارند. 
سارا سادات کریمی نفر اول کنکور هنر ۹8 در گفتگویی اظهار کرد: »منابعی که سازمان سنجش آموزش 
کشور معرفی می کند، تنها بخشی از سؤاالت این کنکور را شامل می شوند. از طرفی کنکور هنر دارای آزمون 
عملی است، اطالعات مربوط به آزمون عملی گروه آزمایشی هنر در زمان کوتاهی با برگزاری این آزمون اعالم 

می شود. از همین رو داوطلب فرصت کمی برای ایجاد آمادگی برای حضور در این آزمون را پیدا می کند.«
انتقادات نفر اول کنکور هنر سال ۹8 به این مورد خاتمه نیافته است، وی ضمن گالیه از سازمان سنجش 
آموزش کشــور گفت: »به نفرات برتر دیگر رشــته های کنکور همچون علوم تجربی و ریاضی نتایج کنکور روز 

گذشته اعالم شد؛ اما این موضوع برای رتبه های برتر گروه آزمایشی هنر اتفاق نیفتاد!«
گفتنی است هر فرد برای شرکت در آزمون های آموزشگاه های کمک درسی حداقل ۱۰ میلیون تومان باید 
هزینه کند. همچنین حداقل هزینه مدارس غیرانتفاعی ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان است؛ بنابراین برای کسب 
رتبه برتر در آزمون سراســری هر داوطلب به همراه 8 الی ۱۰ ســاعت مطالعه در طول روز، حداقل ۳۰ الی ۴۰ 
میلیون تومان برای حضور در مدارس بهتر و آزمون های آزمایشی هزینه کند. آیا با این وجود فضای یکسانی 

برای برای کسب رتبه های برتر کنکور ایجاد شده است؟ 
به نقل از آنا؛ با این همه به نظر می رسد با چنین رویه ای در سازمان سنجش آموزش کشور، کنکور همچنان 
بستری برای ایجاد غول های انحصار طلب آموزشی خواهد بود. اما سؤال اساسی اینجاست که چرا این سازمان 

نسبت به این رویه حساس نبوده و گاهی اوقات در قبال آن سکوت می کند؟
نکته جالب تر اینجاســت که برخی از شــرکت های تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور نیز خود در این 
ماراتن آزمون های آزمایشِی پولی به رقابت می پردازند! شاید یکی از علل عدم حذف کنکور انتفاع سازمان های 

اینچنینی از آزمون ها و کالس های کنکوری باشد!

می رود تا از این طریق قبولی پشــت کنکوری ها را 
تضمین کند. تضمینی که تنها با پول بدســت آمده 
و نفرات برتر، فریب امتیاز موسسات را می خورند تا 
برای تبلیغات وارد فضای رقابتی بین آموزشگاه هایی 
شــوند که نسبت به شهریه ای که دریافت می کنند 

تاثیر زیادی ندارند.
هیچ کدام از آموزشگاه ها در بدو ورود یک داوطلب 
به دفاتر ثبت نــام، از هزینه ها حرف نمی زنند. آنها 
ترجیح می دهند در گام اول، نظر داوطلبان و اولیای 
آنها را به سمت خدمات فوق العاده ای جلب کنند که 
موسسات مختلف آموزشی به پشت کنکوری ها ارائه 

ایزدمهر احمدی نژاد از تهران، محســن راســتکار 
از تبریز، فرهنگ امیری از شــیراز، رســا ظفری از 
تبریز، محمدرضا ارشدی صوفیانی از تبریز، امیررضا 
یسکابادی از مشهد، گلسا مصباحی از شیراز، ریحانه 
فرخی مالکی از رشــت، ســیاوش کیانپور از اهواز 

رتبه های نخست تا نهم را به خود اختصاص دادند.
امیرحسام زارع از بیرجند و سیدمهدی زارع زاده 
ابرقویی از ابرکوه به صورت مشــترک رتبه ۱۰ را در 

این گروه کسب کردند.
در گروه آزمایشی علوم انسانی به ترتیب فاطمه 
شــب خیز از الر، مریم اســماعیلی از تهران، امین 

پیشنهاد های چند صد میلیونی 
برای نفرات برتر کنکور

با توجه به تجربه سال    های گذشته در سوءاستفاده 
از نفرات برتر کنکور، باید خیلی زود منتظر باشیم تا 
با یک دکوراسیون و مانور تبلیغاتی نفرات برتر کنکور 
را پشــت جعبه جادویی با شعار همگام با موسسات 
کنکور مشاهده کنیم. البته تعدادی از این نفرات در 
گفت و گو با خبرنگاران اعالم کردند که عالقه ای به 
حضور در این بازی تبلیغاتی ندارند اما بعید نیست 
با پیشنهاد پول های هنگفت همین نفرات هم برای 

تبلیغ دچار تردید شوند.

در موسسات حضور نداشتند ولی وقتی پای پول های 
کالن در میان باشد نظرات تغییر می کند.

با این تفاســیر زمانی که نفرات برتر با استقبال 
موسســات و انتشارات رو به رو می شوند در سودای 
شــهرت قرار می گیرند و متاســفانه هستند معدود 
نفراتی که فرصت را غنیمت شمرده و برای درآمدزایی 
طلب پول های بیشتری از موسسات کنکور می کنند.

 پشیمانی برترین های کنکور 
از شرکت در تبلیغات دروغین

بیشتر نفرات برتری که در دام موسسات کنکور 
اسیر شدند خیلی زود از تصمیمی که گرفتند پشیمان 
شــدند و حتی پس از بازخورد منفــی تبلیغ های 
تلویزیونی، طی مصاحبه هایی که داشتند به اشتباه 

خود اعتراف کردند.
به گفته یکی از رتبه های برتر کشوری در رشته 
تجربی طی سال   های گذشته، یک رتبه برتر کنکور 
مگر چقدر وقت داشته است که بتواند در آزمون های 
آزمایشی چند مؤسسه شرکت کرده و ادعا کند که 
کتاب های کنکور همه این موسسات را نیز مطالعه 
کرده اســت در کنار آن، باز هــم آنقدر وقت اضافه 
بیاورد که فیلم های آموزشی وقت  گیر موسسه کنکور 

را نیز تماشا کند؟!
رتبه سه کشوری رشته ریاضی در سال ۹۴ نیز با 
بیان ماجرای سوءاستفاده یکی از ناشران کتاب های 
کنکور که از مصاحبه با وی منتشر شده است، گفت: 
یک نمونه از این سوءاستفاده های رسانه ای و تبلیغاتی 
که برای خودم هم پیش آمده است، این بود که تقریبا 
چند هفته بعد از اعالم نتایج کنکور سراسری، یکی 
از موسسات معروف نشــر کتاب های کمک درسی 
پیش از کنکور از من درخواست مصاحبه داشت، در 
قسمتی از آن گفت   و گو در رابطه با دوران جمع بندی 
کنکور سؤال شد، من هم در پاسخ به این نکته اشاره 
کــرده بودم که در این دوران با توجه به ازدیاد وقت 
از آزمون  های آزمایشــی موسســات هم در منزل 

استفاده کردم.
وی افزود: جالب اســت بدانید که این موسسه 
عبارت موسســات مختلف را به موسسه خود تغییر 
داده بود و این ذهنیت را در خواننده ایجاد کرده بود 
که یکی از رتبه هــای تک رقمی کنکور آزمون های 
این مؤسسه را قبول دارد و آن را عامل اصلی کسب 
رتبه مناسب در آزمون سراسری اعالم کرده است در 

صورتی که این امر خالف واقعیت بود.
به نقل از ایسکانیوز؛ آنچه مسلم است، موسسات 
کنکور در ســال های گذشــته تجربیات زیادی در 
سوءاســتفاده از نفرات برتر داشــتند و با پرداخت 
پول های کالن، نظر داوطلبان برتر را برای تبلیغات 
به نفع خود جلب کردند. هســتند نفراتی که برای 
جبران هزینه های آموزشی قبل از کنکور خود، تسلیم 
به اخذ پول های هنگفت از موسســات می شوند اما 
خیلی زود از تصمیم خود پشیمان می شوند. بدون 
تردید، جلوگیــری از ادامه چنین روندی در جهت 
سوءاستفاده از رتبه های تک رقمی توسط موسسات 
مختلف کنکور، نیازمند هوشمندی بیشتر این افراد 
و نظارت گسترده بر عملکرد موسسات آموزشی است.

ایمانپور از تبریز، سیده آمنه موسوی لقمان از بهار، 
علی حاجیان از الر، فاطمه رستموندی آغمیونی از 
تهران، محمدعرفان هوشیاری از تهران، آتنا طاهری 
از تهران، محمدحسین ســه دهی از تهران و ملیکا 
دادخواه تیرانی از اصفهان، در رتبه های اول تا دهم 

ایستادند.
پنج رتبه برتر گروه آزمایشی هنر نیز به ترتیب 
ساراسادات کریمی از تهران، صبا محمدی مفرح از 
تهران، پریا سینائیان از تهران، مرجان حاتمی ورزنه از 
تهران و پارسا رحمان مشهدی از تهران لقب گرفتند 
که نکته جالب تسخیر رتبه های برتر این گروه توسط 

پایتخت نشینان بود.
در گروه آزمایشی زبان هم صالح شاملو احمدی 
از تهران، امیرشایان چادگانی پور از اصفهان، شهریار 
رجائی فیروزآبادی از تهران، پریناز باستانی از تهران 
و کسری محمدی از تهران در رتبه های اول تا نخست 

گروه خود قرار گرفتند.

براســاس شنیده ها در سال های اخیر موسسات 
معروف و ولخرج برای جذب نفرات برتر کنکور نفری 
۳۰۰ میلیون تومان هزینه کردند. بعید نیست با توجه 
بــه هزینه هایی که داوطلبان در طول تحصیل خود 
داشــتند با یک پیشنهاد چند صد میلیونی، قرارداد 
پذیرش حضور خود قبل از کنکور را در این موسسات 

امضا کنند.
دانشجویان فریب خورده

 یا موسسات فرصت طلب؟!
برخی از نفــرات برتر کنکور که پیش از حضور 
در تبلیغــات اعالم می کنند که از هیچ موسســه و 
کتاب های کمک درسی استفاده نکردند اما ناگهان 
در تبلیغاتی ظاهر می شوند که برخالف صحبت های 
آنها بوده است. معلوم نیست که این اتفاق به خاطر 
پیشنهاد های ســنگین مالی بوده یا واقعا داوطلبان 
از کتاب ها و موسســات استفاده کردند. بسیاری از 
داوطلبانــی که رتبه برتر را به خود اختصاص دادند 

انتفاعی که
 مانع حذف کنکور می شود!

کارنامه ضعیف دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتی!

کارخانجات پوشاک بخشــی از فعالیت های پردامنه  این 
دانشگاه است. مضاف بر این فعالیت مرکز رشد واحد های 
فناور دانشگاه اردبیل نیز گسترش زیادی داشته است که با 
جزئیات در گزارش عنوان شده است. شاید چنین گزارشی 
را بتوان یک عملکرد مناسب در جهت اقتصاد مقاومتی و 

مقابله با تحریم دانست.
گزارش نامتوازن دانشگاه بجنورد!

اما گزارش دانشگاه بجنورد را می توان نامتوازن دانست. 
در میان این گزارش هم نکات مثبتی به چشم می خورد و 
هم در برخی موارد بی برنامگی این دانشگاه را نشان می دهد.
در بخــش مدیریــت مصرف، نصــب ۶ عدد نیمکت 
خورشیدی و ذخیره آب های سطحی دانشگاه نکات قابل 
قبولی است، اما استفاده از پاسخ نامه تک برگ در امتحانات، 

اندکی این بخش را ضعیف جلوه می دهد.
برگــزاری کارگاه های آموزشــی ماننــد کارآفرینی، 
تابلوخوانی بورس، ایده و ثروت و ساخت تابلوفرش دانشگاه 
بجنورد را در این بخش موفق نشــان می دهد. همچنین 
برگــزاری چند اســتارت آپ و کارگاه ایده پردازی از دیگر 

موارد مثبت گزارش این دانشگاه به شمار می آید.
اما موارد ذکر شده در بخش درآمدزایی به نظر نامناسب 
می آید. اجاره خوابگاه ها در فصل تابستان و فروش کاغذ های 
باطله دانشگاه که در این گزارش ذکر شده، نه در شان یک 
دانشگاه مرکز استان است و نه ارتباط معنا داری با اقتصاد 
مقاومتی که وظیفه گســترش علم و عمل را به دانشگاه 

واگذار کرده دارد.
به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ با توجه به گزارش های 
ارائــه شــده به نظر می رســد دانشــگاه ها آنچنان حرف 
محکمی بــرای ارائه در زمینه اقتصــاد مقاومتی و مقابله 
بــا تحریم ندارند و نیاز جدی به تغییر رویه در سیســتم 

دانشگاه ها احساس می شود.

می دهند و آن وقــت قضاوت را به عهده داوطلبان 
بگذارند و از همین سیستم تبلیغات نظرات مثبتی 

را برای خودشان جمع آوری می کنند.
 اسامی نفرات برتر 
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اســامی نفرات برتر گروه هــای پنج گانه کنکور 
سراسری ۹8 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور 
منتشر شد و پایتخت نشینان سهم به  سزایی در باالی 

جدول داشتند.
رتبه هــای یک تا ۱۰ در گروه آزمایشــی علوم 
ریاضی و فنی به ترتیب علیرضا سخایی راد از اهواز، 
محمدصادق مجیدی یــزدی از تهران، دانا افاضلی 
از تهــران، آریا جاللی از الهیجان، علی عباســی از 
شــهرکرد، سید ارشان دلیلی از ساری، پارسا امینی 
از مشهد، فاطمه جعفری از تهران، مهران منتظر از 

تفت و محمدمهدی ابوترابی از تهران هستند.
در گــروه آزمایشــی علوم تجربی بــه ترتیب 


