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المپیادهای علمی دانش آموزی به آزمونی گفته می شــود که هر ســال در سطح دانش آموزان 
دبیرستانی در کشور برگزار می شود. هدف از برگزاری این آزمون، شکوفایی استعداد دانش آموزان 
ایرانی خوانده می شود. از میان مدال آوران المپیاد کشوری تیم چندنفره ای برای شرکت در المپیادهای 

علمی بین المللی انتخاب می شود.
در حال حاضر، المپیادهای علمی دانش آموزی در کشــور در هشــت رشــته ادبی، ریاضی، 
زیست شناســی، ســلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، شــیمی، فیزیک، کامپیوتر و نجوم و 

اخترفیزیک و جغرافیا برگزار می شود.
مرحله اول المپیاد دی ماه برگزار می شود که بین ۸۰۰ تا هزار دانش آموز در آن انتخاب می شوند. 
در مرحله دوم ۴۰ تا ۶۰ نفر انتخاب می شــوند که این دوره در اردیبهشت برگزار می شود. اواسط 

تابستان وارد دوره تابستانه می شوند که برای آنها کالس مخصوص برگزار می شود.
اواخر تابستان مرحله نهایی المپیاد کشوری برگزار می شود که در هر رشته المپیادی به هشت 
نفر اول مدال طال و به نفرات بعدی مدال های نقره، برنز و لوح تقدیر تعلق می گیرد. از میان کسانی 

که مدال طال گرفته اند، نیمی به المپیاد جهانی فرستاده می شوند.
اهدای مدال؛ اعالم حضور در اتحاد آرمانی

اهدای مدال  به مقام معظم رهبری اقدامی مرســوم میان ورزشکاران و نخبگان است. علیرضا 
کریمی مدال آور نقره در المپیاد شیمی سال ۹۵ در این خصوص توضیح بیشتری می دهد: هدف 
از اهدای مدال المپیاد نخبگان به مقام معظم رهبری نشان دادن اتحاد آرمانی است. در واقع مدال 

به شخص اهدا نمی شود بلکه به آرمان اهدا می شود.
وی افزود: بنابراین مدال به کســی داده می شــود که پرچمدار این آرمان است و نوعی اعالم 
حضور در حرکت آرمانی از سوی نخبگان به شمار می رود. همچنین با اهدای مدال به مقام معظم 

رهبری الگویی به جوامع انسانی ارائه داده می شود.
تبعیض رنگی در مدال ها

تنها دانش آموزانی که مدال طال کسب کرده اند، بدون نیاز به کنکور می توانند به دانشگاه بروند. 
همچنین برگزیدگان می توانند به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآیند. دانش آموزانی که نقره و برنز 
کسب می کنند حدود ۲۰ درصد سهمیه در کنکور دارند. البته برای برگزیدگان برخی از المپیادها 

مانند المپیاد نانو و سلول های بنیادی تسهیالتی در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که به لطف سهمیه اعضای هیئت علمی در کنکور فرزندان استادان دانشگاهی 
می توانند به راحتی تغییر رشــته و تغییر دانشگاه بدهند. سهمیه فرزندان هیئت علمی که مزایای 
بیشتری نسبت به سهمیه فرزندان ایثارگران، شهدا و نخبگان المپیادی دارد، یکی از ناعادالنه ترین 

امتیازدهی ها در کنکور به شمار می  رود!
المپیاد جهانی ارزش کاغذی دارد

گفتنی است که زمان برگزاری المپیاد جهانی برای هر رشته متفاوت است. بچه های المپیادی 
نیازی به دوره پیش دانشگاهی ندارند و به همین دلیل نیز باشگاه دانش پژوهان جوان کالس های 
تخصصــی بــرای آنها برگزار می کند که مباحث مهم المپیادهــای جهانی به تفکیک تخصص به 

دانش آموزان یاد داده می شود.
مقام آوری در المپیادهای جهانی تسهیالتی در کشور ندارد و در حد رزومه برای دانش آموزان 
حســاب می شــود. از ســوی دیگر هیچ حمایت مالی از مدال آوران المپیادهای داخلی و جهانی 
نمی شود و افرادی که از نظر مالی ضعیف تر هستند مجبور می شوند به سراغ شغل معلمی بروند. 
این در حالی است که اگر به سراغ کارهای پژوهشی یا تحقیقاتی می رفتند احتمال موفقیت آنها 

در آینده بیشتر می شد.
آینده نخبگان در سایه تردید

یکی از مشــکالتی که در این میان وجود دارد، آینده مبهم نخبگان اســت. بیشتر مدال آوران 
رشــته شیمی به دلیل اینکه آینده  شغلی در این حوزه نمی بینند به سراغ تحصیل در رشته های 
پزشــکی می روند. شاید اگر زمینه شــغلی مورد نظر برای این افراد در کشور فراهم شود، آنها به 
سراغ تحصیل در رشته مرتبط بروند و بتوانند تحوالت اساسی و دستاوردهای بزرگ داشته باشند.

رشته برگزیدگان المپیاد چیست؟
مدال آوران المپیاد شیمی می توانند در رشته های تجربی و ریاضی دانشگاه ها تحصیل کنند و به 
این دلیل حق انتخاب، بسیاری تمایل دارند که در این رشته المپیاد بدهند. برگزیدگان المپیادهای 
فیزیک، ریاضی، کامپیوتر و نجوم نیز می توانند تنها در رشــته های ریاضی و فنی و مهندســی به 

تحصیل بپردازند. مدال آوران المپیاد زیست شناســی در رشته های تجربی و المپیادهای ادبی نیز 
می توانند در دانشگاه در رشته های انسانی تحصیل کنند.

متولی جایزه المپیاد در کشور باشگاه دانش پژوهان جوان است. این باشگاه در برخی از رشته ها 
کالس های دو تا دو ماه و نیم برگزار می کند. مدرسان این کالس ها استادان دانشگاهی هستند که 

متأسفانه به دلیل مشکالت مالی باشگاه چند ماه حقوق معوقه دارند.
نبود عدالت آموزشی در سیستم آموزشی

یکی از مشــکالتی که در کشور وجود دارد، نبود عدالت آموزشی به خصوص در بحث نخبگان 
است. یکی از پدیده  هایی که سال به سال بیشتر و بیشتر می شود، افزایش درصد برگزیدگان المپیاد 
و حتی رتبه های برتر کنکور از برخی از مدارس خاص تهران است. این مدارس باعث کمرنگ شدن 

نقش دانش آموزان از شهرستان و شهرهای دیگر در فضای علمی می شود.
مدارس غیرانتفاعی برای جذب قوی ترین دانش آموزان در زمینه های مختلف آزمون های ورودی 
خاصی برگزار می کنند. با وجود شهریه های باالیی که از دانش آموزان دریافت می کنند نیز بهترین 
معلم ها، امکانات و ابزارهای آموزشــی را برای دانش آموزان فراهم می کنند. این در حالی است که 
دانش آموزان نخبه شهرســتانی تسهیالت ویژه ای در اختیار ندارند و مجبورند با کمترین امکانات 
به رقابت بپردازند. بنابراین جای تعجب نیست که هر سال تعداد دانش آموزان ثروتمند تهرانی در 

المپیادها و کنکور بیشتر و تعداد دانش آموزان شهرستانی کمتر می شود.
کانون دانش پژوهان نخبه چیست؟

کانون دانش پژوهان نخبه یک نهاد مردمی اســت. تســهیالت این کانون به صورت رایگان به 
دانش آموزانی از مدارس نمونه دولتی ارائه می شود. این کانون دانش  آموزان را از مقطع نهم جذب 
می کند؛ البته در مواردی از پنجم دبســتان نیز جذب داشــته است. در حال حاضر تسهیالتی که 
کانون دانش پژوهان نخبه ارائه می دهد تنها برای پســران اســت. کالس های این کانون خارج از 
ساعت مدرسه برگزار می شود و استادان آن افرادی هستند که خودشان روزی از کالس های این 

کانون استفاده می کردند. 
اشتباه آقای وزیر گریبان گیر نخبگان شد

باشــگاه دانش پژوهان جوان که المپیاد را در کشــور برگزار می کند و مسئولیت اهدای مدال 
و حکم را به برگزیدگان دارد، بودجه ای در اختیار ندارد. این باشــگاه با ســمپاد ادغام شــده و 
 از لحاظ مالی مشــکالت زیــادی دارد. ۳۰۰ نفر از مدال آوران المپیــاد ۹۷ مدال خود را دریافت

نکرده اند.
رئیس  مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در این باره گفت: در سال ۸۹ سمپاد و باشگاه 
دانش پژوهان جوان با یکدیگر ادغام و تبدیل به یک مرکز شــدند. این اتفاق براســاس یک مصوبه 

شورای عالی اداری و با موافقت وزیر وقت و رئیس جمهور وقت صورت گرفت. 
وی افزود: یک مرکز بودجه مستقل ندارند و تحت پوشش معاونت مالی و پشتیبانی قرار می گیرند. 
بنابراین بودجه و تصمیم گیری های آن با نظارت و همکاری ارگان های دیگر انجام می شــود. این 
شرایط باعث می شود که باشگاه دانش پژوهان جوان عملکرد و اثرگذاری قبلی خود را نداشته باشد. 
نامبرده بیان کرد: در تالش هســتیم تا جشــن پایان دوره دانش آموزان المپیاد جهانی ۹۷ را 
منعقد کنیم. زمانی که مجموعه ای استقالل مالی و تصمیم گیری ندارد، باعث می شود که دیگران 
برای آن تصمیم بگیرند. احیای ســازمان آموزش و پرورش اساســی ترین کاری است که می توان 
برای حل مشکالت المپیادی ها انجام داد. اساسنامه ای نیز در سال ۹۷ تصویب شد که یک سری 

 اشکاالت به آن وارد بود و در حال حاضر درگیر رفع این  اشکاالت هستند.
به نقل از آنا؛ رئیس  مرکز استعدادهای درخشان افزود: اگر این  اشکاالت از میان برداشته شود، 
می توان اقدامات مناسبی برای مدال آوران المپیادی و باشگاه دانش پژوهان جوان انجام داد. سیاست 
کشور براساس اصول نخبگانی است بنابراین نمی توان بخش مهم دانش آموزی نخبگان را به دست 
فراموشی و سهل انگاری سپرد. عملکرد این مدارس مانند یک چراغ نیم سوز است که نیاز به تقویت 

و کمک برای ادامه فعالیت دارد.
وی مطرح کرد: به دنبال راهی هســتیم تا یک جشــن حداقلی بگیریم تا مدال ها و حکم های 

کشوری برگزیدگان المپیاد جهانی ۹۷ را بدهیم.
بنابراین به نظر می رسد مسئولین امر باید اقدامات در خور شانی برای نخبگان فراهم کنند چراکه 

بنا بر تأکید رهبر معظم انقالب؛ آینده این کشور به دست نخبگان رقم خواهد خورد.

صفحه ۸
چهار شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
۴ محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲۷۵

نخبگان جوان و آینده ای نامعلوم!

فصل اعــالم نتایج آزمون هاســت و متقاضیان 
نگران پذیرفته شدن در رشته ها و دانشگاه های مورد 
عالقه شان هستند. در این میان سهمیه ها و روش های 
خاص پذیرش در دانشــگاه ها برای داوطلبان  همه 

آزمون ها بسیار مورد ابهام و سؤال است.
یکی از این مــوارد موضوع نقل وانتقال فرزندان 
اعضای هیئت علمی دانشگاه هاســت. به این صورت 
کــه فرزندان اعضای هیئت علمی می توانند به محل 
خدمت پدر و مادر خود منتقل شوند. نگرانی ها به آنجا 
برمی گردد که نکند این نقل وانتقال ها از دانشگاه های 
سطح پایین تر به دانشــگاه های سطح یک باشد یا 
اینکه از یک رشــته نه چندان چشمگیر به رشته ای 

پرمتقاضی انجام شود.
موضوع نقل وانتقال فرزندان اعضای هیئت علمی 
ســابقه ای دیرینه دارد و همواره محل سؤال و حتی 
انتقاد بوده است، تا جایی که در اسفند سال ۹۱ دیوان 
عدالت اداری با حکمی این امکان را از میان برداشت 

چراکه آن را مصداق بارز تبعیض ناروا می دانست.
بعد از گذشت چند ماه عده ای که منافعشان در 
گرو اجرای این قانون بود با آمدوشــدهای بسیار به 
مراجع باالتر نظیر شورایعالی انقالب فرهنگی، اعضای 
این شورا را قانع کردند تا مصوبه ای را از سر بگذرانند و 
براساس آن موضوع نقل وانتقال اعضای هیئت  علمی را 
به وزاری علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و رئیس 

دانشگاه آزاد اسالمی تفویض اختیار کند.
اکنون بعد از ۶ سال، وزیر علوم اعالم کرد: ۱۵۰۰ 
نفر از فرزندان هیئت علمی توانسته اند از این امکان 

استفاده کنند. 
وی افزود: سال ۹۸ از کل اعضای هیئت علمی که 
۸۰ هزار نفر هستند فقط هزار و ۵۰۰ نفر از سهمیه 
استفاده کردند که از این میزان ۹۰۰ نفر برای انتقال 

بوده و ۶۰۰ نفر برای تغییر رشته بوده است.
در این میان حســین توکلی نیــز، اظهار کرد: 
تســهیالت در نظر گرفته شــده فقــط مربوط به 
جابه جایی و تغییر رشــته است که همه دانشجویان 
در دانشگاه ها نیز دارای این حق هستند فقط تفاوت 
فرزندان اعضای هیئت علمی این است که می توانند 
به شــهرهای محــل خدمت اعضــای هیئت علمی 

منتقل شوند.
وی افزود: البته برای اســتفاده از این تسهیالت 
هم قوانینی وجود دارد که داوطلبان باید آن را داشته 
باشند. اول اینکه حتماً باید در آزمون و رشته محلی 
پذیرفته شوند. بعد می توانند به محل خدمت والدین 
خود تقاضای انتقال دهند. البته برای استفاده از امکان 
جابه جایی بایــد ۹۰ درصد نمره قبولی آخرین فرد 

پذیرفته شده را داشته باشند.
مشاور سازمان سنجش آموزش کشور بیان کرد: 
دانشجویان برای تغییر رشته هم باید ۹۲, ۵ درصد 

نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته  شده را داشته باشند.
در این بین وزیر علوم همچنین در توضیح بیشتر 
درباره نحوه اســتفاده از ایــن امکان گفت: فرزندان 
اعضای هیئت علمی فقــط در دو مورد می توانند از 

امتیاز فرزند عضو هیئت  علمی استفاده کنند.

وی گفت: این افراد فقط در کارشناســی ارشد 
امتیاز دارند آن هم بر اســاس مصوبه شــورای عالی 
انقالب فرهنگی است که فرزندان اعضای هیئت  علمی 
می توانند بعد از قبولی در دانشگاه مربوطه به دانشگاه 
محل تدریس پدر و مادرشان منتقل شوند و اگر نیاز 

به تغییر رشــته داشته باشند نیز با یک ضریبی که 
دیده شده تغییر رشته بدهند.

اما توکلی مشاور سازمان سنجش آموزش کشور 
خالف نظر وزیر را بیان می کند. وی دراین باره گفت: 
فقط و فقط در کنکور سراسری از این قانون استفاده 

می شود.
با ایــن وجود برخی از داوطلبــان آزمون دوره 
دکتــری نیز در شــبکه هــای اجتماعــی موضوع 
ســهمیه اعضای هیئت  علمی را مطرح کردند و در 
اظهارنظرهایشان به آن اعتراض داشتند. در یکی از 
این اظهارنظرها آمده است: »تسهیالت این بخشنامه 
منحصراً مختص فرزندان اعضای هیئت علمی است 
و افراد تحت تکفل )غیر از فرزند( یا تحت قیمومیت 

ایشان نمی توانند از این تسهیالت استفاده کنند.«
برخی هم جابه جایی زودهنگام فرزندان هیئت  
علمی را مــورد انتقاد قرار داده انــد و در پیام هایی 
آورده انــد: »جابه جایی در همــان ترم اول و قبل از 
ثبت نام در دانشگاه قبول شده، جابه جایی با معدل زیر 
۱۳ از دانشگاه های دورافتاده به دانشگاه های تهران.«!
همه این ماجراها نشــان از بالتکلیفی و ابهامی 
بــزرگ دارد چراکه وزیر متولی آموزش عالی معتقد 
اســت نقل وانتقال ها در کارشناســی ارشد است اما 
توکلی، پــدر کنکور ایران این موضوع را منحصر به 
کنکور می داند، در این میان دانشجویان دوره دکتری 
مواردی از نقل وانتقال را مشاهده کرده اند. حال سؤال 
بزرگ این است که این امکان دقیقاً در چه مقطعی و 

چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

امکانات خاص 
برای »ژن های خوب« علمی!

ســابقۀ دانشــگاه در ایران با شکل و روش 
امروزی به سال ۱۳۱۳ و تاسیس دانشگاه تهران 
برمی گردد که فصل جدیدی را در توسعه آموزش 
عالــی رقم زد. بعد از پیروزی انقالب اســالمی، 
دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی با همان 
برنامه های آموزشــی و درسی قبل از انقالب و 
فقط با تغییر مدیریت در سطوح مختلف شروع 

به کار نمودند.
در ایــن میان، برخی از دانشــگاه ها در ایران 
وابسته به یک وزارتخانه، سازمان یا ارگان خاصی 
می شوند که هدف و ماموریتشان تربیت نیرو برای 
همان نهادی است که به آن وابستگی دارند. زمانی 
که هنوز نظام آموزش عالی کشــورمان گسترش 
پیدا نکرده بود، دستگاه های دولتی به دلیل نیاز به 
داشتن نیروی متخصص مجوز تأسیس دانشکده 
گرفتند تا بتوانند به این طریق نیرو های مورد نیاز 
خود را تأمین کنند. امروز از همۀ این ها با عنوان 
»مراکز آموزش عالی وابســته به دســتگاه های 

اجرایی« نام برده می شود.
آمار مؤسسه پژوهش و آموزش عالی وابسته به 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می دهد که 
اکنون بیش از ۴۰ مرکز آموزشی اعم از آموزشکده، 
پژوهشکده، پژوهشگاه، دانشکده و دانشگاه وابسته 
به دستگاه های اجرایی در کشور فعال هستند که 
بر خالف تصور معمول مبنی بر این که بیشتر این 
دانشگاه ها در دهه های ۷۰ و ۸۰ تاسیس شده اند، 
تاریخ تأسیس بعضی از آن ها به دهه ۵۰ و ۶۰ نیز 
بر می گردد. دانشگاه صنعت نفت شاید قدیمی ترین 

دانشــگاه از این میان باشــد که در سال ۱۳۱۸ 
تاسیس شده است.

بورسیۀ دانشگاه 
و خدمت در دستگاه اجرایی

هدف اصلی از تشــکیل این مراکز آموزش 
عالی، تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز های 

همــان دســتگاه اجرایی و کمک به پیشــبرد 
مأموریت های آن است. این تربیِت نیرو به صورت 
تخصصی با در اختیار داشــتن امکانات اجرایی 
و زیربنایــی انجام می شــود. در برخی از این 
مراکز، دانشجویان به صورت بورسیه و یا تعهد 
خدمت با شــرایطی که در هر دانشگاه متفاوت 
اســت، پذیرش می شوند که به این ترتیب بعد 
از گذراندن دورۀ دانشجویی، موظف به خدمت 
در دســتگاه اجرایــی مربوطــه خواهند بود. 
دانشــگاه هایی از جمله دانشگاه های وابسته به 
سازمان های نظامی، علوم قضایی و صداوسیما 

از این قبیل هستند.
بعضــی دیگر از این مراکز آموزش عالی صرفاً 
وابستگی اســمی و مالی به دستگاه های اجرایی 
دارند و دانشــجویان محّصــل در آن ها صرفاً در 
انجام پروژه ها و سرفصل هایی که توسط دستگاه 
تعیین شده، کمک می کنند و تعهد خدمتی نسبت 

به دســتگاه پشتیبان ندارند. اغلب پژوهشکده ها، 
آموزشکده ها و موسسه های آموزش عالی وابسته 
به ســازمان های دولتی در کشــور مثالی از این 

مراکز هستند.
وضعیت آموزشی 

در دانشگاه های وابسته

از لحاظ آموزشــی و ســرفصل های درسی، 
مصوبات وزارت علوم اجرا می شود. البته با توجه 
به امکانات این نوع مراکز و امکان تخصصی شدن 
و عملیاتی شدن رشته ها در این دانشگاه ها، تعدادی 
واحد درسی با تایید وزارت علوم اضافه خواهند شد. 
هیئت علمی دانشــگاه ها نیز با تایید وزارت علوم 
و از طریق هیئت عالی جذب در این دانشــگاه ها 

مشغول می شوند.
عالوه بر وظیفۀ تربیــت نیرو برای این قبیل 
دانشــگاه ها، از لحاظ پژوهشی نیز مسائل مرتبط 
با همان دســتگاه اجرایی مورد اهمیت قرار داده 
می شــود و به آن پرداخته می شــود. برای مثال 
در دانشــگاه علوم قضایی پژوهش های مرتبط با 
حقوق و قضا، در دانشگاه صداوسیما پژوهش های 
مرتبط با رســانه، در دانشگاه صنعت هواپیمایی 
پژوهش های تعریف شده با فعالیت های سازمان 

هواپیمایی انجام می شود.

ماجرای اختالف دانشگاه های وابسته 
با وزارت علوم

معــاون آموزشــی وزارت علــوم درخصوص 
وضعیت پذیرش دانشــجو در مراکز آموزش عالی 
وابسته به دستگاه های اجرایی می گوید: براساس 
مصوبه شــورای عالی عدالت اداری ســال ۱۳۹۶ 
مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی 

مجوز پذیرش دانشجو ندارند. 
به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ نامبرده در این 
باره خاطر نشــان کرد: از ســال ۱۳۹۸ ظرفیت 
پذیرش دانشجو در کلیه مراکز آموزش عالی وابسته 
به دســتگاه های اجرایی کشور صفر خواهد شد و 
وزارت علوم هیچ استثنائی در این زمینه برای هیچ 

مرکز آموزش عالی قائل نیست.
این تصمیم در سال گذشته با اعتراض برخی از 

رؤسای همین مراکز آموزش عالی که به دستگاه های 
اجرایی وابسته بودند، همراه بود. روسای دانشگاه هایی 
همچون صداوســیما، علوم و قرآن معارف، صنعت 
هواپیمایی طی یک نامۀ سرگشاده به رئیس مجلس 
شــورای اسالمی خواســتار ملغی شدن این مصوبه 
شدند. اعتراضی که علی الحساب با کنار گذاشته شدن 
موقت این مصوبه در همین موارد خاص توسط وزارت 

علوم همراه شد، ولی همچنان مساله پابرجاست.
اختالف آنجاست که وزارت علوم معتقد است 
تنها این وزارتخانه، وظیفه تربیت نیروی انســانی 
متخصص را برعهده دارد، ولی برخی نقطۀ مقابل 
این نظر را دارند که، چون بودجۀ این دانشگاه ها از 
دستگاه های مربوطه تامین می شود، باری از روی 
دوش وزارت علوم برداشته و موجب هم افزایی در 

تربیت نیروی انسانی متخصص می شوند.

از دانشگاه های وابسته 
چه می دانید؟

»چرا باید درس بخوانم؟«، »چرا دانشگاه بروم؟«، 
»مدرســه و دانشــگاه به چه دردی می خــورد« و... 
سؤاالت زیادی از این دست بین نسل نوجوان و جوان 
امروز مطرح می شــود، سؤاالتی که گرچه پاسخشان 
در آســتین بزرگ ترهاست اما منطقی درونی دارد که 
وقتی به شرایط جامعه توجه شود این منطق آنچنان 

هم بی راه نیست!
مدت هاست صاحب نظران معتقدند که جامعه ایران 
دچار  مدرک گرایی صرف شده است و دانشگاه ها صرفاً 
به دستگاهی برای تولید مدرک تبدیل شده اند. دالیل 
زیادی برای مدرک گرایی مطرح شــده است که شاید 
بتــوان یکی از بهترین آنها را تاثیر اقتصاد رانتی ایران 

بر مدرک گرایی دانست.
سرگردانی 

نتیجه طرح کاربردی اما بی  هدف
پیامدهای ســونامی مدرک گرایی هر روز بیش از 
گذشــته خود را نمایان می کنــد. در برهه ای از زمان 
مسئوالن کشور تصمیم به توسعه کّمی آموزش عالی 
کشــور گرفتند که مورد نیاز جامعه و کشور بود و در 
زمان خود طرح درستی به نظر می رسید؛ اما آنچه که 
در عمل اتفاق افتاد نشــان داد که ظاهراً برنامه مدون 
و طوالنی  مدتی برای پیشــگیری از آســیب های این 
توسعه کّمی طراحی نشده و مسیری برای استفاده از 
جمعیت فارغ التحصیالن، افزایش مهارت دانشجویان، 
ایجاد زیرســاخت های مناســب آموزشی متناسب با 
جمعیت محصل پیش بینی نشده بود به همین دلیل 
هم اتفاقی که باید از آن به نیکی و مثبت یاد می شد 

تبدیل به قصه ای تلخ و دردناک شد.
افت کیفیت آموزشــی اولیــن و مهم ترین پیامد 
مدرک گرایی در ایران عنوان می شــود و سال هاست 
که این موضوع مورد نقد جامعه دانشــگاهی کشــور 

قرار گرفته است.
افزایش جمعیت دانشــجویی نقش اســتاد را در 
فرآینــد آموزش دانشــگاه ها افزایــش داد و می توان 
گفت دانشجومحوری که اساس فعالیت های آموزشی 
دانشگاه هاســت نادیده گرفته شد. جزوه و کتاب های 
از پیش تعیین شــده، روند یکسان و بدون مشارکت 
و تعامل دوطرفه اســتاد و دانشــجو جوهره آموزشی 
دانشگاه ها را شکل داد و تمام این موارد منتج به افت 
محسوس کیفیت آموزشی و بی روح شدن فضای حاکم 

بر دانشگاه شد.
پُرشدن جیب دالالن آموزشی 

با سقوط آزاد علمی!
با گذشــت زمان اتفاقاتی نظیر افزایش نســبت 
دانشجو به استاد و کمبود فضا و زمان پژوهشی برای 
دانشــجویان  باعث شــد تا پدیده داللی علمی رواج 

پیدا کند.
سال هاســت که میدان انقــالب تهران تبدیل به 
نمادی برای تقلب علمی شــده اســت و محور تمام 
گزارش های رسانه ای درخصوص فروش پایان نامه در 
این نقطه جغرافیایی خالصه می شود. البته که جامعه 
دانشــگاهی مطلع هستند زیرپوست پایتخت و دیگر 
شهرهای کشــور و ورای فعالیت  خیل کافی نت های 
ُمجازی که در شهر فعالیت می کنند کاسبی بزرگی به 

نام تحقیق و پایان نامه فروشی وجود دارد.
کاسبانی که از ضعف آموزشی دانشگاه ها استفاده 

کرده و روز به روز با دزدی خالقیت و علم دانشجویان، 
جیب های خود را فربه تر و حساب هایشــان را کالن تر 
می کنند. این در حالی است که برای مقابله با این فاجعه 
علمی در کشــور عزم جدی وجود ندارد و گویا برخی 
مسئوالن چشم هایشان را شسته اند تا این گونه تخلفات 

علمی را جور دیگر تعبیر و تفسیر کنند.
برای برچیده شدن بساط متخلفان پس از سال ها، 
قانونی تحت عنوان »مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی« 
تدوین و توسط رئیس دولت دوازدهم به نهادهای مجری 
ذی ربط ابالغ شد؛ اما متأسفانه به دالیل مختلفی که 
کارشناســان حقوقی و علمی دربــاره آنها اظهار نظر 
کرده اند؛ این قانون نیز نتوانست به صورت کامل خأل 

را پر کند.
اردیبهشت ماه امسال، زمانی که بیش از دو سال از 
ابالغ قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی می گذشت 
و مــوج انتقادها به عملکــرد وزارت علوم و نهادهای 
نظارتــی بر چرایی عدم اجرای این قانون به اوج خود 
رسیده بود، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم 

از پلمب ۲۵ موسسه پایان نامه فروشی خبر داد.
طبــق آمارهای تکان دهنده ای که از ســوی این 
مســئول وزارت علوم منتشر شد؛ با بررسی اسناد این 
۲۵ موسسه حدود ۲۰ هزار قرارداد سفارش پایان نامه 

فاش شده اســت. البته معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت علوم در گفت وگوی تلفنی با یکی از برنامه های 
تلویزیونی گالیه هایی از نبود اختیارات کافی برای پلمب 

موسسات پایان نامه فروشی مطرح کرد.
وی عنوان کرد که طبق قانون، وزارت علوم راســاً 
حق توقیف و پلمب کردن مؤسساتی که شناسایی کرده 

و تخلفشان محرز شده را ندارد.
به گفته معاون امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری؛ یک موسسه که بعد از ۶ ماه اقدام و عملیات 
شناســایی با حضور پلیس توقیف شده بود، بالفاصله 
بــا قرار وثیقه آزاد و رفع توقیف شــد و در نهایت نیز 
فعالیت خود را در مکان دیگر از سر گرفت. انتقادهای 
او به اینجا ختم نمی شود و ادامه می دهد: آدرس این 
موسسه موجود است اما ما اجازه پلمب نداریم و باید 
اقدام مجدد و دستور جدید و پرونده تازه ای باز کنیم 

که این کار نیز خودش ماه ها به طول می انجامد.
این رفت و برگشت های حقوقی نشان می دهد که 
نهادهای مســئول دغدغه جمع شدن بساط متقلبان 
علمی را ندارند یا حداقــل در اولویت های کاری آنها 

نمی  گنجد.
تبلیغ آزادانه موسسات غیرانتفاعی بدون مجوز

کّمی  نگری در آموزش عالی باعث شــد که وزارت 
علوم در ســال های متمادی بدون رویه مشــخص به 
مؤسسات غیرانتفاعی مجوز دهد؛ تا آنجا که نظارت بر 
موسسات از کنترل خارج شده و بسیاری از موسسات 
بدون اخذ مجوز فعالیت خود را آزادانه و با تبلیغ های 

گسترده انجام می دهند.
راه برای کالهبرداری گشوده شد و عده ای دریافتند 
که بدون زحمت و دردسر می توانند از ضعف نهادهای 

نظارتی و بی خیالی برخی مســئوالن اســتفاده کرده 
و بــرای خود کالهی از این نمــد بدوزند. خبرنگار ما 
مدتی است که به دنبال فاش شدن رازهای مؤسسات 
غیرانتفاعی غیرمجاز و همچنین باندهای جعل مدرک 
رفته که البته طی دو هفته به چند مؤسسه و دو باند 
جعل مدرک برخورده است که آزادانه و بدون ترس از 
هیچ گونه نظارتی فعالیت می کنند و کاالی خود را با 

زرق وبرق تبلیغاتی فراوان، به فروش می رسانند.
۱۷ آبان ماه ۱۳۹۵ بود که مدیرکل دفتر آموزش 
عالی غیردولتی وزارت علوم، لیست موسسات آموزشی 
غیرمجاز را اعالم کرد اما پس از گذشــت ســه سال، 
خبرنگارمان به ســراغ یکی از این موسسات آموزشی 
رفت و با برقراری ارتباط تلفنی خود را متقاضی ثبت نام 
در این موسسه معرفی کرد که مشخص شد موسسه 
مذکور نه تنها به فعالیت هــای خود آزادانه ادامه داده 
و تبلیغات گســترده ای در فضای مجازی دارد، بلکه 
مبالغ هنگفتی درخواســت کرده و با وعده عدم نیاز 
برای حضور در کالس درس، مدرک هر رشته ای را به 

دلخواه مشتری تقدیم می کند!

یکی از کارشناسان این مؤسسه شرایط و آپشن های 
موسسه را اینگونه تشریح می کند: زمان ورود شما به 
دانشگاه، مهرماه ۹۸ و بدون آزمون خواهد بود. نیازی 
به مراجعه به ســایت سازمان ســنجش ندارید و ما 
مراحل ثبت نام را برای شما انجام می دهیم. همچنین 
بســته های امتحان دریافت می کنیــد. کالس ها نیز 
مشمول طرح ویژه شاغالن بوده و کاماًل غیرحضوری 
برگزار می شود. البته همراهی و پشتیبانی ما را تا پایان 

فارغ التحصیلی دارید.
امــا نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد ادعای 

معتبر بودن مدرک این مؤسسات است و این سؤال را به 
ذهن متبادر می کند که »آیا این مؤسسات ورای فعالیت 
غیرمجــاز خود با اســتفاده از رانت ها و نفراتی که در 
نهادهای مختلف دارند مدارک معتبر صادر می کنند؟«

البته تنها دغدغه و مشکل تقلب علمی به پایان نامه 
فروشی و مؤسســات غیرانتفاعی بدون مجوز خالصه 
نمی شود و حتی افرادی این جسارت را پیدا کرده اند 
که با تجمیع نفرات و تشکیل باندهایی از مصرف گرایی 

دانشجویان سوءاستفاده کنند.
در مــدل نویــن کالهبرداری علمی که توســط 
خبرنگار ما کشف شده است، عده ای ابتدا دانشجویان 
متقاضی دریافت مدارک معتبر زبان انگلیســی اعم از 
TOEFL ، ept و ... را جذب کرده و ســپس شخص 
دیگری که مهارت کامل دارد بجای متقاضی، آزمون 
می دهد و اسم این روش خود را نیز روش جایگزینی 

بی دردسر گذاشته اند!
اما این همه ماجرا نیست و نکته مهم گروه مذکور 
این است که مدعی هستند طبق عکس کارت ورود به 
آزمون متقاضی، فردی را انتخاب کرده و با نرم افزارهایی 
خاص عکس چهره دو فرد را شبیه ســازی می کنند و 
اینگونه بی دردسر و تضمینی مدرک دریافت می کنند 

و پول های هنگفتی به جیب می  زنند.
صدور مدرک جعلی دانشگاه های خارجی 

با ُمهر معتبر
خبرنگار ما در جدیدترین بررســی خود در یکی 
از سایت های تبلیغ آگهی و خرید و فروش با موردی 
مواجه شــد که پیشــرفت بســیاری در فعالیت های 
کالهبرداری خود داشــته و ادعا می کند که مدارکش 
نه تنها جعلی نیســت بلکه مهــر معتبر تایید وزارت 

علوم را دارد.
این خبرنگار با شخصی که نماینده این گروه بود 
تماس تلفنی برقرار و خود را به عنوان متقاضی دریافت 

مدرک دکتری مهندسی عمران معرفی کرد.
دانشــگاه های اینر کوییســت گرجستان و سانتا 

مونیکای دبی دو دانشــگاهی بودند که این شــخص 
مدعــی بود می تواند مدارک آنهــا را نهایتاً تا ۲ هفته 

برای متقاضیان صادر کند.
البته دانشگاه سانتامونیکای دوبی کمی گران تر آب 
می خورد و با ۹ میلیون مدرک صادر می شود، چراکه 
هم شعبه  ای از یک دانشگاه آمریکایی محسوب شده 
هم کارت دانشجویی هوشمند برای متقاضیان صادر 
خواهد شد که طبق ادعای این فرد، تمام ریزنمرات و 
مشخصات دانشجویی در آن کارت وجود دارد و برای 
اپالی در دانشگاه های دیگر می توان از آن کارت استفاده 

کرد. به گفته نماینده گروه مذکور متقاضیان می توانند 
با مراجعه به سایت دانشگاه وضعیت خود را به صورت 

آنالین استعالم کنند.
مدرک دانشــگاه اینر کوییست گرجستان که ۷ 
میلیون تومان به فروش می رسد، تمام شرایطش مشابه 
با دانشــگاه سانتا مونیکاست و فقط کارت دانشجویی 

برای متقاضی صادر نمی شود.
فارغ از مســئله فروش، جعل، کالهبرداری یا هر 
اسمی که بر روی این فعالیت عجیب می توان گذاشت، 
شرایطی اســت که برای متقاضی مطرح و اطمینانی 
که به آنها برای معتبر بودن مدارک صادر شــده داده 
می شود. آنها اطمینان می دهند که مدارک با ترجمه 
رسمی دادگستری و ُمهر مرکز آموزش های از راه دور 
تخصصی وزارت علوم اســت که اگر این ادعا صحت 
داشته باشد فقط یک نکته به ذهن متبادر می شود و 
آن اینکه افرادی در نهادهای مختلف همچون وزارت 

علوم با این گروه همکاری می کنند. 
به نقل از ایســکانیوز؛ ایــن فرضیه زمانی تقویت 
می شــود که این گروه صراحتاً اعالم  می کند مدارک 
پزشــکی هم ُمهر تایید وزارت علوم را دارد و وی در 
پاسخ به این سؤال که آیا مدارک پزشکی تاییدیه وزارت 
بهداشت را دارد می گوید: ما مدرک را صادر می کنیم 
وزارت علوم هم تایید می کند اما تایید وزارت بهداشت با 
خودتان. یک سؤال در اینجا مطرح می شود؛ اگر مهری 
که در مدارک تحصیلی زده می شود جعلی است چرا 

این گروه مهر وزارت بهداشت را جعل نمی کنند؟
امروزه تالش در جهت رســیدن به دانشگاه برای 
بسیاری از دانش آموزان، داوطلبان کنکور و دانشجویان 
در راستای افزایش علم نبوده و اخذ مدرک تبدیل به 
هدف نهایی این عده شده است؛ هدفی که ظاهراً نیل 
به آن در جامعه امروز آسان و در عین حال کار راه انداز 
است و اینجاست که وضعیت فعلی جامعه و دانشگاه، 
منطقی برای پاسخ به ســؤاالت نسل نوجوان درباره 

ضرورت رفتن به دانشگاه باقی نمی گذارد.

درآمد بی دردسر 
با حراج مدرک جعلی معتبر!

بر سر نظام آموزشی کشور چه آمده است؟!


