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پیروزی انقالب اسالمی و پایان حکومت های 
ایرانیان در عرصه های  تا  باعث شد  طاغوتی 
مختلفی از جمله علم و فناوری، دستاورد ها 

و پیشرفت های چشمگیری را تجربه کنند.
پیر و جوان، بزرگ و کوچک فرقی نمی کند، همه 
و همه از بهمن به عنوان ماه فجر و پیروزی انقالب 
یــاد می کنند و آنچه که داشــتیم و آنچه که طی 

»طرح  جامع«،  »نقشه  راهبردی«،  »سند 
ساماندهی« و عناوین به اصطالح »دهن  پُرکن« 
این چنینی به وفور از مسئوالن کشور شنیده 
می شود. شاید دو دهه قبل این اسامی  که در 
سطح کالن کشوری به اسناد باالدستی معروف 
شد همه را سر شــوق و ذوق می آورد و همه 
می گفتند »دیگر این مدیر می تواند همه چیز 
را تغییر دهد« یا »مشخص است این مسئول با 
برنامه می خواهد پیش برود و همه مشکالت را 
حل کند«؛ اما هرچه گذشت غبار روی اسناد و 
طرح ها و جلسات پیگیری های مکرر تا تحویل 

کرسی مدیریت به نفر بعدی بیشتر می شد.
به تدریج ُمد شــد هر مسئولی در هر سطحی 
از مدیریــت، برای ارائه رزومــه ای پربارتر و پرونده  
قطورتر، طرح و نقشــه ارائه می کرد. گرچه که اصل 
اســناد باالدستی نه تنها مشــکلی ندارند که برای 
تعیین راهبردهای هر سازمانی نیاز است و در سطح 
کالن باید بر اساس این اسناد سیاست های مدیران 
و مجموعه مشــخص شود؛ اما مهم تر از سند خوب 
مجری است که باید در اجرای اسناد و طرح ها اهتمام 
داشته باشد در حالی که به نظر می رسد این پازل در 
ایران تکمیل نشــده است؛ مدیرانی که بر روی کار 
می آمدند یا طرح ها را هر طوری که نظر خودشــان 
بود اجرا می کردند و کاری به نظر کارشناسان نداشتند 
یا از اجرای طرح چیزی جز شــعار و وعده عملیاتی 
نمی کردند. از اسناد چشم انداز توسعه ای کشور گرفته 
تا نقشه جامع علمی، نقشه مهندسی فرهنگی و سند 
دانشــگاه اسالمی و این اواخر طرحی که قرار است 
ســامان آموزش عالی باشد؛ »طرح آمایش آموزش 
عالی« ارائه شــد؛ جلســات برگزار شــد و مدیرها 
آمدند و رفتند و هنوز اندر خم کوچه های بی خیالی 

مجریان مانده اند.
به زعم تمام کارشناســان، نظام آموزشی کشور 
به ویژه آموزش عالی نیاز به ساماندهی و حتی تحول 
اساسی در فرم و محتوا دارد. دانشگاه فعلی با کارکرد 
نخبه پروری برای خارج از مرزها و تولید مدرک برای 
خیل فارغ التحصیالن بدون مهارت دردی از دردهای 
جامعه دوا نمی کند که هیــچ، دردی هم بر دردها 

اضافه می کند.
نیاز به شــوک اساســی باالخره سیاستگذاران 
آمــوزش عالــی را به این نتیجه رســاند که بعد از 
طرح ها و شعارهای بسیار راهی پیدا کنند تا آموزش 

و ظرفیت  دانشجو  زوج های  آمار   بررســی 
خوابگاه متاهلی نشــان می دهد که دانشگاه ها 
این دانشجویان  انگشت شمار  برای تعداد  فقط 
مسکن متاهلی دارند که همین تعداد در برخی 

دانشگاه ها وجود ندارد.
وضعیــت خوابگاه هــای متاهلی در دانشــگاه ها 
به گونه ای است که طی سال های اخیر ازدواج دانشجویی 
را تحت تأثیر خود قرار داد و کمبود ظرفیت این خوابگاه 
باعث شــده که برخی از دانشجویانی که قصد تشکیل 
زندگی و ازدواج دارند، به دلیل نبود خوابگاه متاهلی از 

این هدف خود منصرف شوند.
دفاتر نهاد رهبری در دانشــگاه ها که مســئولیت 
برگزاری ازدواج دانشــجویی و  ترویج این سنت حسنه 
را در دانشگاه ها بر عهده دارد، عالوه بر برگزاری ازدواج 
دانشجویی، حاال دیگر باید دغدغه اسکان دانشجویان 

در خوابگاه متاهلی را نیز داشته باشد.
به گفته مسئوالن نهاد رهبری در برخی دانشگاه ها 
صف انتظار اسکان در خوابگاه های متاهلی در سال های 
اخیــر افزایــش صد در صدی پیدا کرده، دانشــجویان 
غیربومی  به دلیل نبود خوابگاه ناچار به تاخیر در تشکیل 
زندگی خود هستند و همین مسئله باعث شده که آمار 
ازدواج دانشجویی در سال های اخیر کاهش پیدا کند.

در این میان دانشگاه های صنعتی وضعیت به مراتب 
بدتری نسبت به سایر دانشگاه ها دارند؛ البته وقتی گفته 
می شود دانشگاه های صنعتی، این گونه نیست که مابقی 
دانشگاه ها توانستند مشکل کمبود خوابگاه های متاهلی 
را رفع کنند، دانشگاه های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت 
و شریف از جمله دانشگاه های بزرگ کشور هستند که 
مســئوالن دفاتر نهاد این دانشــگاه ها انتقادات زیادی 
درخصوص کمبود ظرفیــت خوابگاه متاهلی و در پی 

آن کاهش ازدواج دانشجویی عنوان کردند.
وقتی ســراغ دانشــگاه علم و صنعــت را گرفتیم 
مشــخص شد که این دانشگاه تنها خوابگاه متاهلی را 
جمع آوری کرده و به دانشجویان مجرد اختصاص داده 
اســت؛ صرف اینکه هزینه های باال مانع نگه داری و یا 

 تأثیر شگرف 
 انقالب اسالمی 
بر عرصه علم و فناوری

 روایتی از چهار دهه صالبت 
در علوم، تحقیقات و تکنولوژی

ســال های پس از انقالب به دست آورده ایم را از یاد 
نمی  برند. شاید دستاورد ها و پیشرفت های چشمگیر 
حوزه علمی و آموزشــی روشن تر از هر حوزه دیگر 
باشــد و نگاهی به آمار و ارقام قبل و بعد از انقالب 
اسالمی خالی از لطف نباشد، پس با ما همراه باشید.

۱۱ برابر شدن تعداد دانشگاه ها
از آمار دانشگاه ها و واحد های آموزش عالی کشور 

شــروع می کنیم، واحد هایی که تا سال ۵۷ به ۲۲۳ 
مورد خالصه می شــدند، اما پس از پیروزی انقالب 
تا همین یکی دو ســال اخیر با رشــدی چشمگیر 
بــه ۲۵۶۹ واحد در کشــور رســیده اند و این عدد 
نشــان می دهد که در طول این سال ها تعداد مراکز 
آموزش عالی برای استفاده آحاد مردم بیش از ۱۱ 

برابر شده است.

امــا این رشــد بی نتیجه و تنها برای توســعه 
واحد های دانشگاهی نبوده است و آمار های جهانی 
نشان می دهند درحالیکه قبل از انقالب هیچ دانشگاه 
ایرانی در رده بندی های جهانی برتر شناخته نمی شد، 
اما پس از انقالب بیش از ۲۳ دانشــگاه کشــور در 

جهان برتر شدند.
ایــران همچنین دربین کشــور های اســالمی 

بیشــترین تعداد دانشــگاه های برتر دنیا را به خود 
اختصاص داده است، چون کشور هایی مثل ترکیه، 
مالزی و عربستان به ترتیب تنها ۱۹، ۵ و ۴ دانشگاه 

برتر دارند.
 ۲۰ برابر شدن سهم ایران 

در تولید علم دنیا
اما این تعداد دانشگاه در سال های پس از پیروزی 

انقالب اسالمی در تولید علم دنیا چه سهمی داشتند؟ 
با اندکی جست وجو در پایگاه های جهانی به خوبی 
روشــن است که ایران نســبت به سال های قبل از 
انقالب ســهم بســزایی از تولید علم دنیا را به خود 
اختصاص داده اســت به طوریکه قبل از انقالب با 
۷۰۰ مقاله علمی حدود ۰.۱ درصد و تا سال ۹۷ با 
وجود تحریم های ظالمانه توانسته بیش از ۵۵ هزار 

مقاله علمی داشــته باشد و سهم تولید علم خود را 
به ۲ درصد برساند. چنین رشدی باعث شده تا ایران 
رتبه شــانزدهم دنیا و رتبه اول در جهان اسالمی را 

کسب کند.
رشد ۴۰ درصدی نرخ باسوادی

صــرف نظر از آمــار جمعیــت تحصیل کرده 
اگر بخواهیم نرخ باســوادی قبــل و بعد از انقالب 

را بررســی کنیم همیــن بس که بدانید تا ســال 
۵۷ کمتــر از ۵۰ درصد مردم باســواد بودند و نرخ 
باســوادی با گذشــت بیش از ۴۰ ســال از انقالب 
اسالمی حال به ۹۰ درصد رسیده است البته ناگفته 
نماند که آمار ها نشــان می دهند که نرخ باسوادی 
 جوانان متولد شــده از ســال ۵۷ بــه بعد بیش از

۹۶ درصد است.

افزایش سرانه پزشک در کشور
جالب اســت بدانید که تا ســال ۵۷ با حساب 
پزشــکان غیرایرانی، سرانه پزشک در کشور حدود 
۰.۲۵ پزشــک به ازای هر یک هــزار نفر بود، اما با 
ارتقای چشــمگیر خدمات بهداشتی و درمانی در 
دوران جمهوری اســالمی و همچنین گســترش 
دانشگاه های علوم پزشکی و تربیت نیرو های کارآمد، 

ســرانه پزشک در سال ۹۸ به حدود ۱.۶ پزشک به 
ازای هر یک هزار نفر رسیده است. این موضوع شایان 
توجه است که از آن سال ها تاکنون دیگر خبری از 

پزشکان و کادر درمان غیرایرانی در کشور نیست.
رفع نیاز های دارویی با توان داخلی

از طرف دیگر تا ســال ۵۷ تنها ۲۵ درصد نیاز 
دارویی ایرانیان در داخل کشــور تولید می شد، اما 

در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
علیرغم تحریم های گســترده ایــن میزان به بیش 
از ۹۵ درصد رشــد پیدا کرده بعنوان مثال در این 
ســال ها حدود ۶ کارخانه مهم داروسازی راه اندازی 
شده است، به رتبه نخست تولید واکسن و سرم در 
خاورمیانه دست یافته ایم و ۳۴ داروی بیوتکنولوژیک 

تمام ایرانی را تولید کرده ایم.

دسترسی ایران به صنعت فضایی
بیایید به پیشــرفت های حوزه نانو، سلول های 
بنیــادی و صنعت فضایی کشــور در دوران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی نگاهی بیندازیم. درحالیکه 
تا سال ۵۷ مهم ترین دستاورد رژیم پهلوی در عرصه 
فضایی دست کشیدن محمدرضا شاه و ولیعهدش 
بر روی تجهیزات فضایی آمریکایی های بود، اما پس 

از انقالب اســالمی با تالش و همت محققان ایران 
اســالمی تاکنون بیش از ۱۷ پروژه فضایی در ایران 
انجام شده و کشورمان جزو ۱۰ قدرت فضایی دنیا 
محســوب می شود. ۸۰ برابر شــدن سهم ایران در 
تولید علم دنیا این نکته را نیز به همراه داشــت که 
در زمینه سلول های بنیادی در میان ۱۰ کشور برتر 

جهان قرار گرفتیم.
ورود به حوزه های نوظهور

بعد از انقالب، پیشــرفت در حوزه تحقیقاتی و 
فراهم آوردن زمینه هــای الزم، از دیگر جنبه هایی 
بود که جهشــی در کشــور به راه انداخت. بنابراین 
زمانی که فناوری نانو در کشــور مطرح شد، هم از 
نظر نیروی انسانی و هم از نظر تحقیقات، در جایگاه 
خوبی قرار داشتیم و همین امر باعث شد بتوانیم در 

عرصه فناوری های نوظهور ورود کنیم.
به نقل از خبرگزاری دانشــجو؛ با شــروع بحث 
فناوری نانو در سال ۲۰۰۱ کمتر از ۱۰ تن از اساتید 
توانایی اظهار نظر و تحقیقات در این زمینه را داشتند، 
اما محققان ایرانی با انتشار ۱۰۸۹۴ مقاله در مجالت 
معتبر نمایه شده در ISI در سال ۲۰۲۰ رتبه چهارم 
جمهوری اسالمی ایران در علم نانو را در دنیا تثبیت 
کردند. این در حالی است که در سال ۲۰۰۱ میالدی، 

کشور با انتشار ۱۰ مقاله دارای رتبه ۵۷ بود. 
هم اکنــون ۷۱۱ محصول نانــو در بیش از ۱۰ 
حوزه صنعتی مبتنی بر فناوری های داخلی تولید و 
روانه بازار می شود. در سال ۱۳۹۸، رقم کلی فروش 
محصوالت نانوی ســاخت ایران معــادل ۴۴۴۸۷ 
میلیارد ریال بوده اســت. طبق روند رشــد ساالنه 
فروش، حجم بازار محصوالت نانو برای پنجمین سال 
متوالی حدوداً دو برابر شده است. همچنین از مجموع 
بازار فروش محصوالت نانوی ساخت ایران در سال 
۱۳۹۸، رقم ۲۶۴۸ میلیارد ریال مربوط به صادرات 
این محصوالت به کشور های دیگر و ۴۱۸۳۹ میلیارد 
ریال آن مربوط به فروش در بازار داخل بوده است.

»آمایش آموزش عالی«؛ از شعار تا عمل!

عالی فرتوت جانی دوباره بگیرد. »طرح آمایش آموزش 
عالی« همان اکسیر جوانی است که شورای عالی انقالب 
فرهنگی، وزارت علوم را موظف به اجرای آن برای سامان 
دادن به آموزش عالی کرده اســت. طرحی که کلیات 
سیاست ها و ضوابط آن ســال ۹۵ توسط معاون وقت 
آموزشــی وزیر علوم به روسای دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی ابالغ شد.
آمایــش ســرزمینی آموزش عالــی، رتبه بندی و 
اعتبارســنجی دانشــگاه ها، مأموریت گرایی، تجمیع و 
ادغام موسسات آموزشی، تجهیز زیرساخت های مناسب 
برای دانشگاه ها، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای 
جامعه و تطبیق محتوای دروس دوره های آموزش عالی 
با نیازهای شــغلی و تدوین طرح جامع نظام پذیرش و 
سنجش آموزش عالی از بندهای اساسی طرح آمایش 

آموزش عالی است.
صف آرایی مخالفان طرح

ســاماندهی آموزش عالی که یکــی از بخش های 
اصلی این طرح اســت توسط وزارت علوم پیگیری شد 
و همان ابتدای کار به ســد محکمــی  برخورد کرد. به 
گفته مســئوالن آموزش عالی کشــور قرار بود برخی 
دانشگاه های کوچک ادغام، تجمیع یا پردیس کوچکی 
از یک دانشــگاه مادر شــوند؛ اما این کار به راحتی به 
زبان آوردن نبود. برخی نمایندگان مجلس با تجمیع و 
ادغام مخالفت کردند. اینکه پشــت پرده چه اتفاقی به 
نام سامان دادن قرار است رخ بدهد وکالی مردم را به 

اجرای طرح حساس کرد. 
نماینده مردم  تربت حیدریه که قرار بود دانشگاه های 
حوزه انتخابیه اش)تربت حیدریه، مجتمع آموزش عالی 
گناباد، مرکز آموزش عالی کاشمر( ادغام شوند؛ مخالف 
سرسخت این طرح است تا جایی که ۲۶ آذرماه ۹۹ در 
مصاحبه با رســانه ها اعالم کرده است توقف کلی این 

طرح را در مجلس پیگیری خواهد کرد.
وی که اعتقاد دارد »وزارت علوم چند سالی است 
بر اســاس طرح آمایش جایگاه بسیاری از دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی را در شهرستان ها و استان های 
محروم، به بهانه ارتقای نظــام کیفی آموزش عالی، از 

دانشــگاه به دانشــکده تنزل داده« می گوید: »وزارت 
علوم دانشــگاه های شهرســتان ها را اجبار می کند که 
باید به عنوان پردیس یکی از دانشگاه های بزرگ کشور 

باشند.«
اجرای طرح با اجبار و تهدید؟

نماینده مــردم  تربت حیدریه البته ابعاد دیگری از 
نحــوه اجرای طرح را افشــا می کند و توضیح می دهد 

که برخی مسئوالن وزارت علوم قصد دارند با تهدید به 
جای قانع کردن جامعه علمی  کشور کار خود را پیش 
ببرند؛ »معاون وزیر علوم در جمع اعضای هیئت علمی 
 دانشــگاه ها حاضر و دانشگاه را تهدید می کند که باید 

پردیس یکی از دانشگاه های بزرگ بشوید.«
البته نماینده  تربت حیدریه تنها نماینده مخالف این 
طرح نیست و فریاد اعتراض دیگر نمایندگان هم به گوش 
رسانه ها رسیده اســت و وکالی ملت با استدالل های 
مختلــف که قابل تأمل و اتکاســت قصد دارند به زعم 
خودشان در برابر نواقص طرح بایستند؛ نماینده مردم 
چناران، طرقبه و شاندیز، گلبهار و گلمکان در مجلس 

و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
نیز مخالفت خود را ابراز می کند؛ »اکثریت کمیسیون 
آموزش صراحتا با اجرای ســند آمایش آموزش عالی 
کشــور مخالفت کردند و در صورت اصالح نشدن روند 
اجرایی در سند آمایش اجازه اجرای آن را نخواهیم داد.«

مخالفان چه استداللی دارند؟
هریک از نمایندگان نگاه و نظر خود را برای مخالفت 

با ســاماندهی آموزش عالی دارند برخی به هزینه هایی 
که تا کنون شده نظر دارند و برخی دیگر نگران کاهش 
ارتقای کیفی ســطح علمی  دانشگاه های شهرستان ها 
هستند، همان طور که یکی از نمایندگان معتقد است 
»با تعطیل کردن دانشــگاه ها هزینه های صورت گرفته 
در شــهرهای کوچک زیر سوال می رود و هیچ توجیه 

منطقی ندارد.«
از سوی دیگر حتی انحصار هم مورد توجه نمایندگان 
بوده و معتقد هســتند این طــرح باعث تمرکزگرایی و 
انحصارگرایی می شود. طبق نظر نماینده  تربت حیدریه 
»متأسفانه انحصارطلبی علمی  امروز در کشور به نفع چند 

دانشــگاه بزرگ در کشور دنبال می شود و مغایر قانون 
اساسی و فرمایش رهبر معظم انقالب است، چرا که به 
بهانه ارتقای کیفی نباید هویت علمی  شهرستان ها را از 
آنها بگیریم.« این نماینده اساساً معتقد است »آنچه که 
در طرح آمایش در حال اجرا است در جهت سیاست های 
کالن آموزش عالی در کشــور نیســت و ممکن است 

آسیب هایی را به نظام آموزش عالی کشور وارد کند.«

حذف ردیف بودجه دانشگاه هایی که تجمیع یا الحاق 
می شــوند هم مورد دیگری برای اعتراض نمایندگان 
بوده اســت چنانکه نماینده همدان ضمن مخالفت با 
طرح مذکور معتقد اســت »بــا تجمیع و الحاق برخی 
از دانشــگاه ها ردیف بودجه آن دانشگاه حذف شده یا 
اینکه وضعیت دانشگاه همچون گذشته مطلوب نیست.«

پاسخ وزیر به معترضان
نباید از نقطه نظرات نمایندگان مجلس به سادگی 
گذشــت چراکه برخی نظرات از دید اساتید دانشگاه ها 
و کارشناســان منطقی است و برای رفع نگرانی ها باید 
طرح مورد بازبینی قرار بگیرد یا القل راهی برای اقناع 

مردم و وکالیشان پیدا کرد.
وزیر علوم که از ابتدا می دانســت کار سختی برای 
تجمیع یا ادغام دانشگاه های شهرستان ها پیش رو دارد 
به دنبال این بود که  فضا را تلطیف کند و به صراحت از 
ادغام نامی  نبرد. بر همین اســاس هم ۲۴ خردادماه در 
گفت وگویی پیرامون طرح ساماندهی آموزش عالی اعالم 
کرد که اوالً »هیچ موسسه آموزشی منحل نمی شود« و 
دوم اینکه »تعداد دانشگاه ها به صورت فیزیکی کاهش 
نمی یابد، بلکه دانشــگاه ها به صــورت عنوانی کاهش 
می یابند.« اینکه منظور از »کاهش عنوانی« چیست را 
غالمی  با ذکر مثالی بیان کرده است؛ »به عنوان مثال در 
حال حاضر دانشگاهی داریم با تعداد کمتر از ۱۰ عضو 
هیئت علمی. در تابلوی دانشگاه عنوان می شود که این 
دانشگاه ها به پردیس یک دانشگاه بزرگ نزدیک استان 
خود تبدیل می شوند«؛ اما ظاهرا این حرف آقای وزیر 
نمایندگان را قانع نکرده یا الاقل توجیه خوبی برایشان 

نبوده است.
همان طور کــه نظر نمایندگان را دیدیم مخالفت ها 
افزایــش یافته و همچنان هم نمایندگان از نظرات خود 
کوتاه نیامده اند. منصور غالمی  بعد از مخالفت های بسیاری 
که با این طرح صورت گرفت دهم دی ماه به رســانه ها 
گفت: »در این اجرای این سند، هیچ واحد آموزش عالی 
تعطیل نخواهد شــد و این یکی از مواردی است که باید 

از نمایندگان مجلس و مردم رفع نگرانی شود.«
اینکه رفع نگرانی قرار اســت به چه شکلی صورت 
بگیرد هنوز عنوان نشــده اســت و فقط ســخنگوی 
کمیسیون آموزش ضمن  اشــاره ای کوتاه اعالم کرده 
است که »تصمیم بر ادغام هر دانشگاه با نظر کمیته ای 
متشکل از کمیسیون آموزش و نماینده وزارت علوم و با 
حضور نمایندگانی از استان ها صورت گیرد.« حال اینکه 
چه معیارهایی مبنای تصمیم گیری این کمیته خواهد 

بود هم هنوز مشخص نیست.
گویا قصه این طرح ســر درازی دارد و نمایندگان 
بــه این راحتی ها هم پا پس نمی کشــند چراکه عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی بعد از صحبت های 
وزیــر همچنان هم مخالفت خود و نمایندگان را اعالم 
مــی دارد. نامبرده ۱۹ دی ماه بــا انتقاد از طرح آمایش 
آموزش عالی که توســط وزارت علوم انجام شده است، 
می گوید: »طرح آمایش دانشگاه ها نواقص زیادی دارد؛ 
متأســفانه قوه مجریه به جای آنکه در تصمیماتش به 
دنبال تمرکزگرایی باشد با اجرای طرح آمایش دانشگاه ها 
کاری کرده که مراکز آموزش عالی در مرکز هر استان 

تجمیع شده و دانشگاه های مستقر در شهرستان ها 
جمع شوند.«

وی با بیان اینکه متأســفانه دولتمردان با اینکه 
بارها بــه اروپا ســفر کرده اند اما هیــچ گاه از آنها 
یــاد نگرفته اند که چگونــه مدیریت کرده و چگونه 
تصمیمات را اجرایی کنند، افزود: این در حالی است 
که بسیاری از دانشگاه های برتر اروپایی در شهرهای 

کوچک قرار دارند. 
حال اینکه مجلــس به عنوان قانونگذار تا پیش 
از تصویب این طرح چه نقشی ایفا کرده است جای 
بحث و تأمل دارد. این طرح همان طور که در ابالغیه 
آن مشخص است توسط شورای عالی انقالب فرهنگی 
تصویب شده اســت. برخی مجلسیون البته در این 
مورد هم اعتراض دارند و این طرح را به مثابه قانون 
دیده اند و معتقدند که شورای عالی انقالب فرهنگی 
نباید در قامت قانون گذار وارد  شده و جایگاه آن تنها 

سیاست گذاری است.
در همین راســتا نماینده مردم همدان معتقد 
اســت: »جایگاه شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
سیاست گذاری است نه قانون گذاری؛ وقتی جایگاه 
خود را در حد قانون گذاری تنزل می دهد مشکالتی 
پیش می آید قانون گذاری وظیفه مجلس اســت و 
شــورای عالی انقالب فرهنگی باید سیاست گذاری 

بکند و نباید در این حوزه ورود کند.«
البتــه وزارت علوم نظر دیگــری دارد و معتقد 
است مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی به مثابه 
قانــون بوده و آنها موظف به اجرای آن بر اســاس 
قانون هستند. به گفته معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت علوم »طرح آمایش آموزش عالی سال ۹۴ به 
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید و با توجه 
به اینکه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی است 
بنابراین قانونی بوده و به دانشگاه ها ارجاع داده شده 
است و با توجه به اینکه طرح آمایش آموزش عالی و 
طرح ساماندهی آموزش عالی همزمان در حال اجرا 
است ممکن است تعارضاتی ایجاد شود که به تدریج 

اصالح می شود.«
به نقل از ایســکانیوز؛ در هر حال همان طور که 
گفته شد آموزش عالی نیازمند تحول اساسی در فرم 
و محتواست و باید برای یکی از مهم ترین نهادهایی 
که مستقیما با آینده کشور و حل مشکالت در ارتباط 
است فکری اساسی کرد. فکری کارشناسانه، منطقی 

و با کمترین مشکالت.

االن در دانشگاه علم و صنعت خوابگاه متاهلی نداریم، 
سابقا چند ســوئیت در اختیار دانشجویان متاهل قرار 
می دادند، اما به دلیل مشــکالتی که ایجاد شد تصمیم 

گرفتند که این خوابگاه را جمع آوری کنند.
وی ادامه می دهد: اما یکی از دغدغه های ما به عنوان 
مسئول نهاد رهبری در این دانشگاه، این است که بتوانیم 
خوابگاه هایــی را برای زوج های دانشــجو ایجاد کنیم، 
تالش زیادی صورت گرفته است، بار ها در هیئت رئیسه 
مطرح شد که این کار انجام شود؛ اما متأسفانه به خاطر 
مشکالتی که وجود دارد، هنوز به نتیجه نرسیده است؛ اما 
من به شخصه یکی از کسانی هستم که به جدیت پیگیر 
هستم، چرا که دانشگاه زمین دارد و پیشنهاد دادیم که 
این زمین ها مثال ۵۰۰۰ متر به ساخت خوابگاه متاهلی 
اختصــاص پیدا کند و فراخوانی برای همکاری خیرین 
داشته باشیم که بیایند و با کمک های مردمی و خیرین 
ساخت خوابگاه را کلید بزنیم؛ اما به خاطر موانع موجود 

هنوز موفق به انجام آن نشدیم.

است، در حوزه خوابگاه متاهلی محروم است. نهاد های 
ذی ربط باید در این خصوص فکر یا راه حل خاص داشته 
باشند و دست به دست هم دهند از سازمان ها تا دولت و 
نهاد های مختلف، برای توسعه خوابگاه متاهلی گام های 

اساسی بردارند.
اما دانشــگاه تهران نسبت به دانشگاه های دیگر از 
امکانات بهتری برای اسکان دانشجویان متاهل برخوردار 
است و مشکالت کمتری در این زمینه دارد؛ اما نمی تواند 
پاسخگوی نیاز دانشجویان متاهل خود باشد. دانشگاه 
تهران جمعیت به مراتب بیشتری نسبت به دانشگاه علم 
و صنعت و امیرکبیــر دارد که درحال حاضر ۵۰ هزار 
دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند و از این میان 
بیش از ۱۰۰۰ دانشجو متقاضی اسکان در خوابگاه های 
متاهلی هســتند. نهاد رهبری در این دانشگاه همواره 
پیگیر مشــکالت این دانشجویان بوده که مسئول نهاد 
این دانشگاه در این خصوص می گوید: از زمانی که ازدواج 
دانشجویی در دانشگاه تهران آغاز شده و طرح مشاوره 

خانواده و کارگاه های مهارت آموزی را برای دانشجویان 
راه اندازی کردیم، هم ازدواج های موفق تری شکل گرفته 

و هم تعداد ازدواج دانشجویی افزایش یافته است.
وی افزود: اصل ازدواج دانشجویی با رویکرد جدید 
در دانشــگاه تهران موفق بوده، اما باید بســتر ها برای 
دانشجویان فراهم شود که یکی از بستر ها همین خوابگاه 
متاهلی است. اگر دانشجو بداند که از نظر اسکان مشکل 
پیدا نمی کند، طبیعتاً راحت تر تن به ازدواج می دهد و 
آماده می شود برای اینکه مسائل خانواده را در زندگی 

خود لحاظ کند.
نامبرده اضافه کرد: در این مســائل دانشگاه تهران 
نســبت به دانشــگاه های دیگــر جلوتر اســت. تعداد 
خوابگاه های متاهلی این دانشــگاه بیشتر از آمار نسبی 
جمعیت دانشگاه است؛ اما هنوز آن نیازی که دانشجویان 
دارند را اشباع و برطرف نمی کند. در حال حاضر ۱۵۰۰ 
دانشجوی متاهل در ســه خوابگاه این دانشگاه ساکن 
هستند و امکانات بسیار مناسبی دارند. امکان استفاده 
دو تا چهار سال برای دانشجویان از این خوابگاه ها میسر 
اســت؛ اما در نهایت دانشجویان به تعداد خوابگاه های 

بیشتری نیاز دارند.
وی با  اشــاره بــه افزایش یک خوابــگاه متاهلی 
در دانشــگاه تهران گفت:  ترم گذشــته با تأکیدات و 

پیگیری هایی که نهاد رهبری در دانشگاه تهران داشت، 
معاونت دانشجویی یک خوابگاه متاهلی به این ظرفیت 
اضافه کرد و امیدواریم در  ترم های آتی چند خوابگاه دیگر 
اضافه شود. معموال دانشجویان زمانی که نمی توانند به 
نتیجه برسند، به دفتر نهاد مراجعه می کنند و تا جایی 

که امکان دارد مشکل دانشجویان را حل می کنیم.
 دانشگاه شریف، از دیگر دانشگاه های بزرگ تهران 
و دانشــگاه  تراز یک کشور اســت، اما این دانشگاه هم 
نتوانسته وضعیت قابل قبولی را برای دانشجویان متاهل 
خود فراهم کند. دانشــگاه شــریف هم فضای فیزیکی 
احداث خوابگاه را دارد و هم از توان مالی نسبتاً بهتری 
نسبت به دانشگاه های دیگر برخوردار است؛ اما ساخت 
خوابگاه متاهلی اولویت مسئولین این دانشگاه نیست و 
متأسفانه نیازی برای احداث خوابگاه متاهلی نمی بینند.

 مســئول نهاد رهبری در این دانشگاه درخصوص 
آخرین آمار ازدواج دانشجویی در این دانشگاه می گوید: 
تعداد ازدواج دانشــجویی در دانشــگاه شریف در سال 
گذشته ۱۱۰ زوج بود که نسبت به سال قبل یعنی سال 
۹۷ که ۱۳۰ زوج بودند روند کاهشی داشته، اما برخی 
از ازدواج های دانشــجویی نیز به طور مستقیم توسط 
مرکز خانواده و نهاد دانشــگاه شریف انجام شده که به 
تعداد این آمار ها اضافه می شود. در مجموع تعداد ازدواج 
دانشــجویی دانشگاه شریف که در سامانه نهاد رهبری 

ثبت شده کاهش پیدا کرده است.
وی درخصوص وضعیت خوابگاه متاهلی این دانشگاه 
گفت: قباًل دانشــگاه شریف در ســطح شهر خوابگاه های 
متاهلی داشت، اما با افزایش ظرفیت دانشجویان کارشناسی، 
تعداد خوابگاه های مجردی برای اسکان دانشجویان بسیار 
کــم بود و به اجبار خوابگاه متاهلی نیز تغییر کاربری پیدا 

کرد و به دانشجویان مجرد اختصاص یافت.
مسئول نهاد دانشــگاه شریف اضافه کرد: در حال 
حاضر دانشــگاه شــریف در منطقه ۲۲ تهران خوابگاه 
متاهلی در شهرک دانشگاه دارد که سه بلوک به اسکان 
این دانشــجویان اختصاص داده شده. ظرفیت خوابگاه 
متاهلی ۱۴۲ واحد اســت کــه از این میان ۱۲۰ واحد 

قابل استفاده برای اســکان دانشجویان است. دانشگاه 
شریف برای دانشجویان کارشناسی دو سال، کارشناسی 
ارشد یک سال و دانشجویان دکتری نیز دو سال خوابگاه 
متاهلی اختصاص می دهد. اما کمبود تعداد خوابگاه ها 
باعث شده که بســیاری از دانشجویان در صف انتظار 

اسکان بمانند.
وی با  اشــاره به اقدامات نهاد رهبری در دانشــگاه 
شــریف برای رفع این معضل گفت: دانشــگاه فضای 
فیزیکی و زمین مورد نیاز برای ساخت خوابگاه متاهلی را 
دارد. برای ساخت  خوابگاه جدید به دنبال جذب خیرین 
است که بتواند این مشکل را برطرف کند. همچنین وام 
ودیعه مسکن هم به دانشجویان اختصاص داده شده که 
بتوانند در سطح شهر مسکنی را برای خود اجاره کنند.
نهاد رهبری هم پیگیر این موضوع است که بتواند 
ظرفیت را اضافه کند. دانشجویانی هستند که به دفتر 
نهاد مراجعه می کنند که در خوابگاه متاهلی اسکان داده 
شوند، اگر دارای شرایط باشند پیگیری های الزم را انجام 
می دهیم که دانشجو بتواند در خوابگاه اسکان داده شود.

به نقــل از Snn؛ در مجموع باید گفت که ازدواج 
دانشــجویی در دوره جدید خود بــه خوابگاه متاهلی 
گره خورده و اگر ظرفیت خوابگاه های متاهلی افزایش 
پیدا نکند ازدواج دانشــجویی هم روند کاهشی به خود 
می گیرد، مســئله ای که کارشناســان نهاد رهبری در 
دانشــگاه ها نیز این معضل را مطــرح کرده و به عنوان 

دغدغه این مراکز در حال پیگیری است.
برای اینکه دانشگاه ها بتوانند از اعتراض دانشجویان 
متاهل در امان بمانند باید مسئله خوابگاه های متاهلی 
را به عنــوان اولویت قرار دهند و اگر امکانات الزم برای 
ساخت خوابگاه جدید را ندارند با راهکاری مانند اجاره 
خوابگاه متاهلی، رایزنی برای اســتفاده از مسکن مهر 
برای دانشــجویان و یا افزایش وام ودیعه مســکن این 
مشــکل را به صورت موقت مرتفع کنند ویا اینکه اگر 
بخواهند برای همیشه مشکل اسکان دانشجویان متاهل 
 را حل کنند باید ســاخت خوابگاه جدید را در اولویت 

خود قرار دهند.

دانشگاه نظر دیگری دارد.
مسئول نهاد این دانشگاه می گوید: دانشگاه امیرکبیر 
توانسته با کمبود فضای فیزیکی ۹۰ زوج دانشجو را در 
خوابگاه های خود اسکان دهد؛ اما آمار ازدواج دانشجویی 
به دلیل کمبود ظرفیت خوابگاه متاهلی در این دانشگاه 

کاهش یافته است.
مســئول نهاد رهبری درخصوص وضعیت ازدواج 
دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر گفت: دانشگاه امیرکبیر 
۹۱ واحد خوابگاه متاهلی دارد، ســال ۹۸، ۱۰۹ زوج، 
سال ۹۷، ۱۰۰ زوج دانشجو، سال ۹۶، ۱۳۸ زوج، سال 
۹۵، ۱۴۰ زوج و ســال ۹۴، ۱۶۵ زوج بودند که آمار ها 
نشان می دهد که ازدواج دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر 
روند کاهشــی داشته است. بخش مهم آن به خصوص 
در شهر های بزرگ مانند استان تهران، با اینکه باالترین 
نرخ جمعیت دانشــجویی را دارد؛ اما به لحاظ مسکن 
دانشجویی و خوابگاه های متاهلی جزو محرومان است. 
در اســتان تهران از این جهت با وجود اینکه پایتخت 

احداث این خوابگاه ها می شــود؛ اما به نظر می آید که 
مسئوالن دانشگاه علم و صنعت این مسئله را بهانه ای 
بــرای جمع آوری این خوابگاه ها قرار دادند؛ در صورتی 
که یک دانشگاه صنعتی که درآمد بیشتری هم نسبت 
به دانشگاه های علوم انســانی و سایر دانشگاه ها دارد، 
می تواند به راحتی بستر ساخت این خوابگاه ها را فراهم 
کند که تاکنون اقدامی در این خصوص نکرده است. در 
همین خصوص، مســئول نهاد رهبری در دانشگاه علم 
و صنعت که منتقد این رفتار دانشگاه است، می گوید: 

این وضعیت به تمام دانشگاه های تهران سرایت کرده 
و دانشگاه امیرکبیر هم که یکی از دانشگاه های صنعتی 
کشور و در مرکز پایتخت قرار گرفته هم وضعیت بهتری 
نسبت به سایر دانشگاه ها ندارد. اینکه می گوییم وضعیت 
بهتری ندارد به این دلیل است که تعداد دانشجویان در 
صف انتظار اسکان در خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر سه 
برابر ظرفیت خوابگاه متاهلی است، همین آمارها کافی 
است که نشان دهد دانشگاهی مانند امیرکبیر راهکاری 
برای اصالح این کار نداشته است؛ اما مسئول نهاد این 

 انـدر مصـائب 
خوابگاه های متأهلی دانشگاه ها!


