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همه گیری ویروس کرونا و تأثیر مخرب آن 
بر تمام ارکان زندگی بشری، عرصه آموزش و 
علم را نیز با مشــکالتی مواجه ساخت. از این 
رو مراکز علمی اعم از مدارس و دانشــگاه ها 
تا آموزشــگاه های خصوصی، بر آن شدند از 
ظرفیت اینترنت برای پیشبرد اهداف آموزشی 

استفاده کنند.
متأســفانه در کشــور ما به عنــوان اولین تجربه 
از آمــوزش مجازی در ســطوح جدی، بــا توجه به 
زیرســاخت های ضعیف، چه از لحاظ دسترســی به 
اینترنت مناسب و چه از لحاظ امکانات آموزش مجازی 
از سوی دانشگاه ها، این پدیده با مشکالتی مواجه بود 
که بررسی نقاط ضعف و قوت آن می تواند برای آینده 

این عرصه راهگشا باشد.
یکی از مهم ترین معایب آموزش مجازی شاید عدم 
بارگذاری فایل ها در موعد مقرر و به هم ریختگی برنامه 
زمانی بود که درس خواندن را با مشکل مواجه می کرد. 

در حالی دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه 
آزاد با مشــکالت متعددی در سامانه آموزشیار 
مواجه هستند که مسئوالن این دانشگاه می گویند 

مشکالت به تدریج در حال رفع شدن است.
سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد که تمامی فرایندهای 
مربوط به انتخاب  واحد، پرداخت شهریه، صدور گواهی های 
مورد نیاز دانشجویان، انتقالی دانشجویان و. .. در آن انجام 
می شــود، ۲۶ مردادماه امسال فعالیت خود را به صورت 
آزمایشــی آغاز کرد و فعالیت رسمی  اش از ۱۰ شهریور 

شروع شد.
در هفته های اخیر دانشجویان با مشکالت عدیده ای 
در سامانه آموزشیار مواجه شدند که یکی از آنها مربوط 
می شود به عدم تطبیق نمرات در سایت جدید با سایت 
قبلی. حتی برخی اطالعات مالی دانشجویان به اشتباه در 

سامانه آموزشیار ثبت شده است.
مشکل دیگری که دانشــجویان مطرح کردند، وارد 
نشدن نمرات نیمسال دوم ۹۸ در سامانه آموزشیار است. 
در صورت وارد نشدن نمرات، امکان انتخاب واحد برای آنها 

هفتصد نفر از اساتید دانشگاه های سراسر کشور در پی اهانت 
نشریه فرانسوی به ســاحت قدسی پیامبر اسالم)ص( طی نامه ای 
به اساتید دانشگاه های اروپا، خواهان مقابله آنان با »دروغ گویی« 
و »وارونه نمایی« و »تحریف گرِی« نهادینه شــده در غرب و افشای 
نقشــه های جنگ افروزانه صهیونیســت ها و همکاران افراطی و 

جنگ طلب آمریکایی شان شدند.
در بخش هایی از متن این نامه که به زبان های التین و عربی و روســی 

ترجمه شده، چنین آمده است:
»اســتادان و صاحب نظراِن محترم دانشگاهی در اروپا! با نهایت تاسف و 
تالم بار دیگر شــاهد نمایش تروریسم فرهنگی نشریه ای فرانسوی در ترور 
شــخصیت رسول الهی و محبوب جهان و اســالم؛ پیامبر رحمت حضرت 
محمد)ص( بودیم؛ عملی شنیع که دوباره پس از 5 سال تکرار شده است.

تلخی و تأّسِف عمیِق ما که جمعی از استاداِن دانشگاه های ایران هستیم، 
موجب گردید که به تناســِب مسئولّیت ها و تعّهِد معرفتی و فکرِی خویش 
نسبت به واقعّیت های جهانی و غربی، به اجمال و گذرا، مسئله ها و دغدغه های 
مهمی را با شــما عالیجنابان در میان بنهیــم و باِب گفت وگو و تأّمل را در 

اکتشاف تجربه های حقیقی و اخالقی  بگشاییم.
بدیهی است که باید میاِن »آزادی« و »گفت وگو«، »تبادل نظر« و »نقادی« 
و »اندیشه ورزی« ازیک سو، و »هتاکی« و »اهانت«، »تخریب« و »تمسخر« و 
»پرده دری« ازسوی دیگر، تفاوت نهاد و هر آنچه که گفته یا نوشته می شود را 
به پای گوهر شریف آزادی ننوشت و بیش از این به آزادی، »ظلم« روا نداشت.
اعتبــاِر آزادی، آن گاه کــه دســت مایۀ »غرض ورزی هــا«،  ارزش و 
»سیاســی کاری ها« و »خدعه گری ها« قرار می گیرد و به بهانه ای برای زیر 
پا نهادِن »ارزش های عالِی انسانی« و »مقّدساِت مسلِّم بشری« فروکاهیده 
می شــود، به ســادگی رنگ می بازد؛ چنان که اینک در تمّدِن غربی، چنین 

وضعی پدید آمده است.
بســیاری از شما فرهیختگان و محّققان و دانشمندان علم و معرفت در 
دانشــگاه های اروپا، به درستی می دانید که اسالم و مسلمانان، سِر »ستیز« 
و »جنگ« و »نزاع« با مردماِن جهان و غرب ندارند و صادقانه و صمیمانه، 

معتقد به »همزیستِی مسالمت آمیز و انسانی« با آنها هستند. 
با تاســف عمیق اما آنچه که در میاِن مردماِن غربی از اسالم نشان داده 
می شود، »بازنمایی هایی صهیونیستی و معارف هالیودی از اسالم« است که 

با حقیقت، نسبِت »وارونه« دارد.
عالیجنابان و دانشمندان مراکز علمی و دانشگاهی اروپا! از شما اهِل معرفت 
و اندیشــه نیز توقع می رود تا حقیقت را در معرکۀ این تروریسم فرهنگی و 
دّرنده، »تنها« و »بی دفاع« نگذارید، به صحنه بیایید و دسِت یاری به سوی 
او دراز کنید. باید قاطعانه، »دروغ گویی« و »وارونه نمایی« و »تحریف گرِی« 
نهادینه شــده در غرب را که شما گرامیان را از مرجعیت اجتماعی دور کرد 
افشا نمود و نقشــه های جنگ افروزانه صهیونیست ها و همکاران افراطی و 

جنگ طلب آمریکایی شان را نقِش بر آب کرد.
دوســتان و همکاراِن ارجمند! شایسته است دراین باره نیز اندیشه کنید 

قاب دانشگاه

خروش دانشـجویان بسیـجی
علیه سازش با رژیم کودک کش

 تصاویــر منتخبــی از تجمع تعدادی از بســیجیان و دانشــجویان در محکومیت توافق ننگیــن بحرین و امارات 
با رژیم غاصب صهیونیستی در مقابل سفارت فلسطین در تهران.

۷۰۰ استاد دانشگاه ایرانی خطاب به دانشگاهیان اروپا:

در برابر هتاکی به ادیان 
بایسـتیـد!

مزایا و معایب کالس های غیرحضوری چیست؟

آموزش مجازی در بوته نقد

بالتکلیفی دانشجویان در سامانه »آموزشیار«!

به گونه ای که برخی اساتید، محتوای آموزشی سنگینی 
را یک  باره در روزهای آخر به دانشجو تحویل می دادند 
که کار را برای یادگیری مناسب بسیار سخت می کرد 
و یا در مواردی، محتوای درسی را پس از پایان مهلت 
تعیین شده توسط آموزش دانشگاه بارگزاری می کردند 
و وقتی دانشجویان اعتراض خود را به گوش مسئولین 
بلندپایه دانشگاه می رساندند، متأسفانه کل ورودی ها 

مورد غضب استاد مربوطه قرار می گرفتند! 
از سوی دیگر، به طور معمول دانشجویان در هر 
امتحان، ابتدا تمام سؤاالت را بررسی کرده و به سؤاالت 
ساده پاسخ می دهند. سپس به سراغ سؤاالتی می روند 
که شــاید بلد باشند، ولی مدت زمان بیشتری برای 
پاســخگویی نیاز دارند. در نهایت سؤاالت سخت که 

زمان باقی مانده امتحان را به آنها اختصاص می دهند 
تا هرچه توانستند پاسخ دهند. حال با کم کردن زمان 
و ممانعت از بررسی کلی سؤاالت، بیشترین ضرر از این 
نحوه ارزیابی متأسفانه متوجه کسانی شد که صادقانه 

درس خواندند و امتحان دادند.
علی رغم تدابیر صورت گرفته برای کاهش تقلب 
در امتحانات مجازی تقلبات گسترده ای در این زمینه 
صورت گرفت که در تاریخ آموزش کشور بی سابقه بود. 
راهکار دانشگاه ها جهت جلوگیری از تقلب کم کردن 
زمان امتحان و جلوگیری از بررســی همزمان همه 
سؤاالت بود که طبق پیش بینی ها خیلی زود شکست 
خورد. مســئولین به جای استفاده از چنین شیوه ای 
که به ضرر دانشجویان پرتالش و صادق است باید با 
تغییر در ساختار امتحانات مجازی یک بار برای همیشه 

جلوی این تقلب های گسترده را بگیرد.
در طرف دیگر، اصوال آموزش موثر باید فعال و بر 
اســاس دیالوگ بین استاد و دانشجو باشد. حال که 

تدریس یک طرفه اســتاد مانع طرح سؤال از جانب 
طرفین و برطرف شــدن ابهامات می گردد. برقراری 
کانال ارتباطی موثر و کارآمد بین اســتاد و دانشجو، 
به گونه ای که  دانشجویان بتوانند سؤاالت و مشکالت 
خود را با اســاتید مطــرح کننــد و در مدت زمان 
کمی پاســخ بگیرند؛ می تواند تا حدودی ارتباط بین 

دانشجو و استاد را تقویت کند.
افزون بر این، در ترمی که گذشــت بســیاری از 
دانشجویان از حجم باالی تکالیف تعیین شده، بخش 
باالیــی از نارضایتی ها را به خود اختصاص داده بود. 
تکالیف سنگین واحدهای مختلف در یک بازه زمانی 
محدود، فشار روحی و استرس باالیی به دانشجویان 

وارد کرد.

از طرفی، در برخی مواقع حجم غیرمنطقی تکالیف 
محول شده، باعث شد تا برخی دانشجویان صرفا به 
کپی  کردن از تکالیف یکدیگر بپردازند و عماًل چیزی 

به علم آنان اضافه نکرد.
با این همه، دانشجویانی که با این مشکل قطعی 
مکــرر اینترنت همــراه یا خانگی رو به رو شــدند با 
دردسرهای فراوانی برای حذف واحد و یا تکرار آزمون 
مواجه گردیدند. مشــکالت غیرمترقبه ای که راه حل 
پیشنهادی دانشگاه مبنی بر حضور دانشجوهای دارای 
نت نامطمئن در دانشگاه برای شرکت در امتحان تا 
حــدودی آن را مرتفع کرد اما گاها نت های قوی نیز 
دچار اختالل می شــوند و باید فکری اساسی به حال 
آن شود تا نیازی به طی کردن کیلومترها برای آزمون 
دادن نباشد. از طرفی شماره تلفن های معرفی شده 
جهت پشتیبانی در زمان آزمون ها نتوانست رضایت 
دانشجویان را به دست آورند و اکثرا از عدم پاسخگویی 

آنان گله وجود داشت.

تجربه نداشــتن برخی اســاتید در کار کردن با 
ابزار تکنولوژی کــه گاه موجب ارائه محتوا با تاخیر 
زمانی زیاد یا کیفیت نامناســب می شد این مشکل 
را می توان با برگزاری کارگاه های آموزشــی تا حدود 

زیادی برطرف کرد.
در عین حال، برای اطمینان از استفاده به موقع 
دانشجویان، صرفا تیک زدن مطلب برای اعالم خوانده 
شدن محتوا در سایت کافی نیست و این عدم نظارت 
مناسب بیش از پیش دانشجویان را به شب امتحانی 

شدن سوق خواهد داد.
سردرگمی دانشــگاه و دانشــجویان درباره نحوه 
ارزشــیابی؛ این موضــوع نهایتا منجر بــه برگزاری 
امتحانات در بازه زمانی کوتاهی شد که در رشته هایی 

همچون پزشکی و دندانپزشکی )که هم تعداد و هم 
حجم محتوای درســی زیاد است(، مشکالت زیادی 
برای دانشجویان پدید آورد. همچنین دوری از محیط 
آکادمیک و کمرنگ شدن انگیزه و حال و هوای درس 
خواندن نیز از دیگر معایب آموزش مجازی به شمار 

می رود.
در کنــار مطالب مطروحه، یکــی  از بزرگ ترین 
مشــکالت آموزش حضوری خستگی و اتالف وقت 
زیاد در مســیر دانشگاه و بین کالس ها می باشد که 

خوشــبختانه آموزش مجازی با نداشتن این مشکل، 
می تواند فرصت بسیار مناسبی برای مطالعه مفیدتر 

و بیشتر دانشجویان فراهم آورد.
به نقل از خبرنامه دانشجویان؛ آموزش مجازی به 
مســئولین دانشگاهی نشان داد خیلی زودتر از اینها 
می شد واحدهای بسیاری را که نقش چندان با اهمیتی 
در آینده دانشــجویان ندارد، بصــورت غیرحضوری 
برگــزار کرد و به جــای آنکه هماننــد پادگان های 
آموزشی، دانشــجو را اول صبح به دانشگاه بکشانند 
و بازدهی مناســب را نیز نداشته باشد؛ می توانستند 
با برنامه ریزی مناســب از طریق آموزش مجازی این 

بازدهی را افزایش دهند.
از دیگر نکات مثبت آن اســت که اگر دانشــجو 

یا اســتادی به هر دلیلی نتواند در آموزش حضوری 
راس ساعت مقرر در کالس حاضر باشد، از آن جلسه 
محروم شده یا برنامه آموزشی دچار اختالل می گردد. 
در حالی که در آمــوزش مجازی، چه تهیه محتوای 
آموزشی از سوی استاد و چه مطالعه از سوی دانشجو، 
می تواند در فرصت مناسب و با آرامش خاطر بیشتری 

صورت گیرد.
یکی از مهم تریــن مزایای آموزش مجازی ایجاد 
فرصت بــرای  اشــتغال دانشــجویان )به خصوص 

دانشجویان علوم پزشکی( در حین تحصیل می باشد. 
با توجه  به اینکه بســیاری از دانشجویان برای تامین 
مخارج خود به کارهای پاره وقت نیاز دارند، آموزش 
مجازی فرصت بســیار مناســبی فراهــم می آورد 
تــا این دســته دانشــجویان همزمان بــه تحصیل 
 و کار کــردن بپردازنــد و بــه هیچ یــک لطمه ای 
وارد نشود. در انتها، اگرچه فراهم کردن زیرساخت های 
آموزش مجــازی در دوران کرونــا هزینه هایی را بر 
دانشــگاه ها تحمیل کــرد اما این زیرســاخت ها در 
باعــث صرفه جویی های  ســال های آینده می تواند 
قابل توجهی در هزینه های دانشــگاه ها شود و حتی 
ادامه دار بودن تخفیف ها برای دانشجویان شهریه پرداز 

را به همراه داشته باشد.

برخــی از داوطلبــان دکتــری ۹۹ به 
حدنصاب اعالم شــده برای دعوت کردن 
بــه مصاحبه اعتــراض کــرده و یادآور 
تعیین  مســئولیت  دانشــگاه ها   شده اند 
حد نصاب را نمی پذیرند و آن را در اختیار 

سازمان سنجش می دانند.
آزمــون ورودی دوره دکتــری ســال ۱۳۹۹ 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور پس از 
چند بار تعویق صبح پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ در 
۷ گروه آموزشی و ۲۴5 کدرشته امتحانی در ۱۴۳ 
حوزه امتحانی در ۶۰ شهرســتان مختلف کشور 

دکتری  داوطلبان  دانشگاه هااعتراض  پذیرش  ظرفیت  کاهش  به 
برگزار شــد. در این دوره از آزمون ورودی مقطع 
دکتری سال ۹۹ تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب 
ثبت نام کرده بودند که ۷۰ درصد در جلسه آزمون 
حاضر بودند و ۳۰ درصد در این آزمون شــرکت 
نکردند. نتایج اولیه به همــراه کارنامه داوطلبان 
اول شهریورماه اعالم شد و تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۰ 
نفر بود مجاز به انتخاب رشــته شدند و در نهایت 
از میان مجازین به انتخاب رشــته آزمون دکتری 
تعداد ۸۷ هزار و ۴۴5 نفر نســبت به تکمیل فرم 

انتخاب رشته خود اقدام کردند.
اسامی  معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای 
شرکت در مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی 
و فناوری، مصاحبه علمی  و سنجش عملی آزمون 
دکتری تخصصی سال ۹۹ نیز ۲۰ شهریورماه اعالم 
شد و از ۸۷ هزار و ۴۴5 نفر انتخاب رشته کننده 
تعداد ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر برای فرآیند مصاحبه به 

دانشگاه ها معرفی شده اند. این درحالیست که ظرفیت 
پذیرش مقطع دکتری »Ph.D« نیمه متمرکز سال 

۱۳،۱۳۹۹ هزار و ۹۸۱ نفر است.
در ایــن بین، از زمان اعالم معرفی شــدگان چند 
برابر ظرفیت، تعداد زیادی از داوطلبان آزمون دکتری 
به حدنصاب اعالم شــده از سوی دانشگاه ها و کاهش 
ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ۹۹ 

اعتراض کرده اند.
بر اســاس قانون ســنجش و پذیرش دانشجو در 

دوره های تحصیالت تکمیلی گزینش نهایی متقاضیان 
در هر کدرشته محل بر اساس نمره کل نهایی حاصل 
از نمــره علمی  آزمون متمرکز )نمــره کل اولیه؛ 5۰ 
درصد در شــیوه پذیرش آموزشی/پژوهشــی و ۳۰ 
درصد در شــیوه پذیرش پژوهش محــور( و نمرات 
مراحل مختلف ارزیابی تخصصی و با توجه به اولویت 
کدرشته محل هایی که برای مصاحبه معرفی شده اند، 

صورت خواهد گرفت.
داوطلبان معترض می گویند به دلیل تعداد کمی که 

در برخی از کدرشــته ها معرفی شده اند، عماًلً عدالت 
آموزشــی زیر سؤال رفته اســت و وقتی برای تعداد 
پذیرش ۱5 نفر در یک دانشــکده در 5 گرایش تنها 
تا نفر بیســتم معرفی شــده است چند برابر ظرفیت 

بی معنی شده است.
کاهش ظرفیت محسوس در پذیرش دکتری سال 
۹۹ نســبت به سال گذشته از دیگر مواردی است که 
داوطلبان به آن اعتراض دارند. بسیاری از دانشگاه ها 
در رشته های متعدد ظرفیت پذیرش را کاهش داده اند 
و ایــن موضوع با توجه به تکیه اصلی دوره دکتری به 
پژوهش به کاهش فرآیند پژوهشی در کشور خواهد 

انجامید.
داوطلبان معترض دکتری معتقد هستند عدم اعالم 
حدنصاب پذیرش دکتری در رشــته ها و گرایش های 
مختلف یکی از مشکالت هر ساله داوطلبان است و این 
حق داوطلب است که بداند گروه آموزشی یک رشته 
چــه حدنصاب و یا ترازی را برای پذیرش اعالم کرده 
است. در این دوره حدنصاب ها و  ترازها به شکل عجیبی 
نسبت به سال گذشته باالتر رفته است و این موضوع 
باعث شده که در عمل تعداد کمتری از داوطلبان واجد 

شرایط مصاحبه شناخته شوند.
همچنین در مــواردی برخی از داوطلبان مطرح 
کرده اند که حدنصاب نمره  تراز دوره های شبانه برخی 
دانشگاه ها نسبت به دوره روزانه باالتر است و با توجه به 
اینکه رتبه های باالتر عموماً دوره روزانه را ابتدا انتخاب 
می کنند، عدم پذیرش در دوره روزانه موجب از دست 

رفتن فرصت انتخاب دوره شبانه می شود.

داوطلبــان معترض دکتری نکته جالب توجه 
دیگــری را در این زمینه مطرح کرده اند و یادآور 
شده اند که دانشگاه ها نه حدنصاب و نمرات  تراز را 
به صورت شفاف اعالم می کنند و نه مسئولیت این 
موضوع را می پذیرند و دانشــگاه ها این موضوع را 
در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور می دانند.

بســیاری از داوطلبــان پــس از پیگیری از 
دانشــگاه های مربوطه و با ذکر مشکل نمره  تراز 
و حدنصــاب با این جمالت مواجه شــده اند که 
»حدنصاب دســت ما نیست«، »سنجش برای ما 
تعیین می کند«، »حتــی اگر ما هم در مصاحبه 

صفر دهیم سنجش کاری می کند که معادالت به 
هم بخورد و داوطلب پذیرفته شود.«!

در همیــن زمینه برخی از داوطلبان معترض 
دکتری به این موضوع  اشاره کرده اند که باال رفتن 
نمره  تراز و اعمال تغییرات عجیب در حدنصاب ها 
موجب شده که افراد با رتبه های باال حتی علی رغم 
دارا بودن ســهمیه نیز به مرحله مصاحبه معرفی 
نشوند. همچنین این داوطلبان تأکید می کنند در 
صورتی که گفته می شود ۴۰ هزار نفر برای مرحله 
مصاحبه معرفی شده اند و در نهایت حدود ۱۴ هزار 
نفر پذیرفته می شوند و بر روی کاغذ حدود ۳ برابر 
به این مرحله رسیده اند اما در عمل این اتفاق در 
برخی از رشته ها و دانشــگاه ها رخ نداده است و 
دانشگاه ها در عمل با کاهش ظرفیت و باال بردن 
حدنصاب، موجب شده اند افراد کمتری به مرحله 

مصاحبه برسند.

وجود ندارد. همچنین دانشجویان می گویند سایت مدام 
error می دهد و از دســترس خارج می شود. نامشخص 
بودن بازه زمانی اعتراض به نمرات ترم گذشته و ترم تابستان 
نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که از سوی دانشجویان 

مورد سؤال است.
برخی دانشــجویان این گالیه را مطرح می کنند که 
فرایند فارغ التحصیالن آنها با اختالل مواجه شده است؛ 
در همین رابطه یک دانشجوی دکتری واحد تهران مرکز 
می گوید: به دلیل راه اندازی ســامانه آموزشیار نمرات ما 
اعــم از نمرات دروس و نمره پایان نامه از بهمن ماه وارد 
سامانه نشده است و هر بار که با آموزش دانشگاه تماس 
می گیریم می گویند سیستم قطع است. امروز در تماسی 
که با آموزش دانشــگاه داشــتیم اعالم کردند قرار است 

دانشگاه آزاد در بخشنامه ای به روسای واحدهای استانی 
تأکید کرد که با توجه به مشکالت ثبت نمرات، امور مربوط 

به این دانشجویان تسهیل شود.
وی ادامــه داد: ریاســت دانشــگاه مجــوز داد که 
مستندسازی سوابق تحصیلی مربوط به فارغ التحصیلی 
دانشجویان انجام شــود و کارهای دانشجویانی که باید 
هرچه ســریع تر فارغ التحصیل شوند، در سامانه قدیم و 
جدیــد انجام و پس از آن داده هــا در زمان بهتری وارد 

سامانه آموزشیار شود.
نامبرده همچنین خاطرنشــان کرد: رئیس دانشگاه 
آزاد در این بخشنامه تأکید کرده است که فارغ التحصیلی 
دانشــجویان باید پیگیری شود و فارغ التحصیلی آنهایی 
که اضطرار دارند، باید تا ۳۱ شهریور فارغ التحصیلی آنها 
انجام پذیرد. البته آخرین مهلت فارغ التحصیلی با توجه 
به شرایط کرونا یک ماه تمدید شده و دانشجویان تا آخر 

مهر مهلت دارند.

به کارشناســان آموزش دهند کــه چطور نمرات را وارد 
سیستم کنند!

دانشــجوی دیگری در همین رابطــه می گوید: من 
دانشجوی ترم آخر هستم و سرباز محسوب می شوم و اگر 
تا تاریخ ۳۱ شهریور فارغ التحصیل نشوم، برای سربازی ام 

مشکل به وجود می آید.
دانشگاه آزاد درخصوص اطالعات متناقض در سامانه 
قدیم و جدید از دانشجویان خواسته است تا حتما در اولین 
ورودشان به سامانه آموزشیار کارنامه آموزشی و مالی  را با 
آنچه در سیستم قبلی وجود داشت، تطبیق دهند و اگر 
مغایرتی وجود داشــت از طریق راه های ارتباطی موجود 

مسئله را به کارشناسان آموزشی اطالع دهند.
آن طور که دانشگاه آزاد اعالم کرده در سیستم جدید 
به واحدهای دانشــگاهی اطالع داده شده که امکان ثبت 
اعتراض به نمره را برای ترم تابستان و نمرات جدیدی که 
ثبت می شــود، فعال کنند تا دانشجو نگرانی  از این بابت 

نداشته باشد که بازه اعتراض به نمره تمام شده است.
در همین ارتباط، مدیرکل توسعه شبکه علمی هوشمند 
دانشگاه آزاد اسالمی نیز درباره مشکل ورود دانشجویان به 
سامانه توضیح داده و گفته است: پیشنهادم به دانشجویان 
این اســت که حتما الگوریتمی که برای ورود به سامانه 
لحاظ کرده ایم را مطالعه کنند و تنها کافی است به سایت 

دانشگاه مراجعه کنند.
وی ادامه داد: البته ممکن است دانشجویانی را داشته 
باشیم که مبداشان یک واحد باشد اما در ترم بهمن ماه در 
واحد دیگر میهمان شــده اند که بر اساس آن دانشجو دو 
شماره دانشجویی دارد که یکی برای واحد مبدا و دیگری 
واحد مقصد است، به همین دلیل این احتمال دارد که با 
شماره دانشجویی مبدا امکان دسترسی به سامانه را نداشته 
باشــد، این دسته از دانشجویان باید با مرکز پاسخگویی 
با  شماره ۴۷۹۱۹۱۰۰  تماس بگیرند تا کارشناسان در 

لحظه دانشجو را راهنمایی کنند.
به نقل از مهر؛ رئیس دانشگاه آزاد اخیراً درباره مشکل 
عدم ثبت نمرات دانشجویان در سامانه آموزشیار، گفت: 
پس از راه اندازی ســامانه آموزشــیار ما با حجم دروسی 
مواجه شــدیم که نمرات آن توسط استاد ثبت شده بود 
اما آموزش آن را ثبت نکرده بود. از هفته گذشته تاکنون 
حدود ۳ میلیون نمره جدید که مربوط به ترم گذشته بود، 
ثبت شده است و همکاران ما در آموزش واحدها در حال 

ثبت سایر نمرات در این سامانه هستند.
وی با  اشــاره به اینکه کارشناســان آموزش واحدها 
همچنان در حال ثبت نمرات هستند، گفت: این سامانه 
باعث می شود که دانشجویان موضوع تاخیر در اعالم نمره 
خود را پیگیری کنند. دوستان ما در نظارت و ارزیابی هر 
جایی که نمره درسی اعالم نشود، متوجه و پیگیر خواهند 
شد. گفتنی است نامبرده همچنین در نشست خبری خود 
از دانشــجویانی که به واسطه راه اندازی سامانه جدید، با 

مشکل مواجه شدند عذرخواهی کرد.
در همیــن زمینــه، رئیــس مرکــز ســنجش و 
امــور فارغ التحصیلی دانشــگاه آزاد درباره مشــکالت 
فارغ التحصیالن در ســامانه آموزشیار گفت: اخیراً رئیس 

که چگونه می توان خشونت و سبعّیِت جریان های تکفیری همچون داعش 
را به اسالم نســبت داد؟! از سوی  دیگر شما گرامیان به خوبی مّطلعید که 
گروه های تروریستی و صنایعی هماننِد داعش، ساختۀ دولِت آمریکا هستند 
و »لشکرسازی های اروپایی«، جبهه و توان شان را در بالد شما و دیگر بالد 

به خصوص آسیای غربی وسیع کرد!
چگونه است که »فلسفۀ اجتماعِی تمّدِن غربی«، از شرافت و کرامِت انسان 
و جاِن او ســخن می گوید و در سخن »تروریسم« را ناروا می شمارد، اّما در 
عمل، دسِت پیدا و پنهاِن دولت های غربی، صنعت »گروه سازِی تروریستی« 
را رهبــری و حمایت و از جوامِع مختلِف غربی برای آنها، »ســربازگیری« 
می نمایــد؟! عالیجنابان! آیا گمان نمی بریــد همین »تناقض های بزرگ« و 
»دوگانگی های تلخ«، موجباِت فروپاشــی و انهداِم فلسفۀ اجتماعِی غرب را 

در روزگار ما فراهم آورده است؟
دورۀ تاریخی اخیِر تمّدِن غربی، با به حاشیه راندِن »دین« و ستیز با دین 
و دیانت آغاز شــد و در ظاهر پرطمطراق و پیشرفته شد؛ اکنون این مسیر، 
به تمامّیِت خویش رسیده و دهه هاست که مصائب و چالش های ناشی از آن، 
سربرآورده و جامعۀ غربی را به سختی در بحران  های معنایی و هویّتی فروبرده 
و انساِن غربی را گرفتاِر اضطرار و سرگردانی و دغدغه های گزنده کرده است.

بدون شک، شما اصحاِب معرفت و نظر می توانید و شایسته است نهضِت 
»بازگشت به دین« را رقم بزنید و در برابِر »خشونت های نهادینه شده نسبت 
به دین و دینداری« - به خصوص، نســبت به اســالم و مسلمانان- بایستید 

و »منزلِت دین« و »حرمِت دینداران« را به جایگاهِ اصلی اش بازگردانید.
دشنام به رسول الهی و ارزش ها و سنت های بیش از یک میلیارد انسان 
در حالی با ادعای آزادی بیان از ســوی سیاستمداران اروپایی مجاز شمرده 
شده که توهین به مقامات غربی و همچنین پرسش در چیستی و چگونگی 
هولوکاست در همین کشورها جرم انگاری شده است؛ تناقض هایی که نمی شود 

از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کرد!
این نامه پیامی است از سوی ملت بزرگ و مسلمان ایران و دانشگاهیان 
و نخبگان این ســرزمین پهناور و تمدن ســاز که جمعی از اســتادان آن 
را با شــما گرامیان در میان گذاشــته و خواســتار شکســت سکوت شما 
 عالیجنــان و تذکرتــان به سیاســتمداران و ایجاد نهضت روشــنگری در 

جامعه هستند.«


