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قابل توجه دانشجویان، طالب
و اساتید محترم حوزه و دانشگاه

»صفحه دانشگاه کيهان« از اخبار، مقاالت، يادداشت ها و تحليل های فرهنگی يا سياسي 
مرتبط با عرصه هاي دانشــگاهی و دانشــجويی اســتقبال می کند. عالقه مندان می توانند 
  Daneshgah.Kayhan@Iran.ir فايل حروفچينی شــده مطالب خود را به رايانامه 
يا نمابر 33111120 -021 ارسال نمايند. بديهی است که روزنامه کيهان در ويرايش، تلخيص، 

انتشار يا عدم انتشار مقاالت ارسالی، آزاد است.

با گسترش همه گيری ويروس کرونا، بسياری از کشورها در دو سال گذشته، 
به روش های مختلفی تعطيلی مدارس و دانشگاه ها را تجربه کردند؛ در کشور 
ما نيز ســال تحصيلی گذشته غيرحضوری و به اصطالح آنالين برگزار شد و 
ميليون ها دانش آموز و دانشجو از حضور در محيط های آموزشی محروم بودند.
آمــوزش غيرحضوری به ويژه در شــرايط خاص ماننــد وقوع همه گيری 
بيماری ها و ســاير حوادث و باليا مزايايی دارد که نمی توان از آن گذشت؛ از 
جمله امکان تداوم آموزش از محيط  هايی خارج از مدرســه، صرفه  جويی در 
هزينه های رفت  و آمد و انرژی؛ اما بايد توجه داشت، اين مزايا تنها بخشی از 

واقعيت اند و آفات و پيامدهای فراوان آن نبايد مغفول بماند.
به نقل از ايرنا؛ غفلت از آموزش حضوری و تکيه صرف به فضای آنالين و 
آموزش های از راه دور، آسيب های فراوانی دارد که الزم است به صورتی ويژه 

به آن توجه شود.
اُفت شدید علمی

نخســتين آسيب غيبت آموزش حضوری، افت شديد علمی و کم سوادی 
بسياری از دانشجويان بوده است. مشاهده ها نشان می دهد بسياری از دانشجويان 
اگرچه به داليل آموزشی و انگيزه دريافت حداقل نمره از اساتيد در کالس های 
درس مجازی حاضر می شوند اما به رغبتی ايشان به محتوای تدريس شده و 
گاهاً استفاده از ترفندهايی برای حضور صوری بر سر کالس های اينترنتی، خود 
باعث کاهش شــديد يادگيری و بروز افت تحصيلی در بسياری از دانشجويان 

مقاطع مختلف تحصيلی گرديده است.
کم تحرکی و ناتناسبی اندام

حضور در خانه و امکان دريافت دروس از طريق گوشــی تلفن هوشــمند 
يا لپ تاپ، باعث کاهش تحرک و افزايش چاقی می شــود. بررســی ها نشان 
می دهد ميزان اضافه وزن دانشــجويان و دانش آموزان از 7 درصد در ابتدای 
شــيوع دوران کرونا، به حدود 31 درصد رســيده است که پيامدهای خاص 
سالمتی و بهداشتی به همراه خواهد داشت. اين تبعات حتی دامنگير معلمان، 
اساتيد و کادر اداری هم شده و بسياری از آنها با مشکالت ناشی از کم تحرکی 

دست وپنجه نرم می کنند.
بی نظمی و اختالل های خواب

يکی از ديگر جنبه های ظاهرا مفيد آموزش مجازی، مقيد نبودن به ساعات 
ثابت روزانه و شناور بودن زمان استفاده از محتواهای درسی است؛ اين مزيت 
البته معايبی هم داشته و باعث بی نظمی در ساعات خواب و بيداری و تغيير 
سبک زندگی دانشجويان و اساتيد شده است. با تعطيلی دانشگاه ها، بسياری 
از دانشــجويان خود را موظف به رعايت نظم و ترتيب در کارها و بيداری در 
ســاعات اوليه صبح نکرده و از آن سو، شــب ها تا ديرقت بيدار می مانند، در 
حالی که دانشگاه های حضوری، استاد و دانشجو را موظف می کردند در ساعات 
مشــخصی از روز در کالس درس حضور داشــته و نسبت به ساعات خواب و 

بيدار خود حساس باشند.

تنهایی و افسردگی
مزيت مهم ديگر آمــوزش حضوری، همگرايی روندها و پيوندهای فردی 
و جمعی است؛ دانشجويی که می توانست در محيط دانشگاه تجربه مراودات 
دوستانه با هم دانشگاهی را کسب نمايد، اکنون به صورتی منزوی در کنج خانه 
است و تنهايی را تجربه می کند. اين وضعيت باعث گسترش افسردگی، پرخاش 
و غفلت از مراوده های انســانی شده است. جنبه های اجتماعی و ميان فردی 
حضور فيزيکی در دانشــگاه و محيط آموزش عالی، از مهم ترين کارکردهای 

شيوه های سنتی و از داليل مهم تداوم آن هستند.
کاهش مهارت های اجتماعی

بســياری از متخصصان و روان شناســان، کارکردهای اجتماعی آموزش 
حضوری را مهم ترين مزيت اين روش تحصيلی می دانند. با حضور دانشجويان در 
محيط دانشگاه، امکان آموزش و تمرين مهارت های اجتماعی فراهم می شود؛ از 
جمله مهارت های همدلی، حل اختالف، همکاری و... با تعطيلی کامل دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی و محروميت ميليون ها دانشــجو از اين امکان مهم، بيم 
آن می رود در آينده ای نزديک با نســلی مواجه باشيم که حداقل ها در زمينه 

همدلی و مهارت های اساسی زندگی جمعی را نيز نياموخته اند!
غفلت از جنبه های پرورشی

در کنار کارکردهای آموزشــی، ورزشی، شــادی آور و تحرک بخش، يکی 
از مهم ترين جنبه های آموزش حضوری، کارکردهای پرورشــی و غيردرسی 
آن اســت؛ اين جنبــه به هيچ وجه در فضاهای آناليــن قابليت اجرا ندارد و 
در صورت ادامه وضع موجود، بخش های بزرگی از دانشــجويان از برنامه های 
پرورشی همچون آموزش های مذهبی، روحيه مشارکت و مسئوليت پذيری، کار 
جمعی، فعاليت های فوق برنامه مانند سرود، تئاتر، مسابقات هنری و فرهنگی 

در دانشگاه ها محروم خواهد بود.
یکنواختی و دلزدگی از آموزش

اتفاق مهم ديگری که در ســال تحصيلی گذشته رخ داده است، خستگی 
استاد و دانشجو از فضای يکنواخت درس و کالس مجازی بوده و باعث دلزدگی 
بسياری از جوانان از فضاهای درسی و علمی شده است. حضور چندين ساعته 
در يک پلت فرم مجازی و نبود تنوع و هيجان و يکنواختی کالس های درس، 

از داليل اين وضعيت است.
هزینه های اینترنت و عدم دسترسی ها

تجربه ســال تحصيلی اينترنتی نشــان می دهد استفاده از فضای آنالين 
برای بخش مهمی از خانواده ها، هزينه ها و مشکالت بسياری به همراه داشته 
و در نتيجه برخی از دانشجويان حتی مجبور شده اند تا قيد تحصيل به شيوه 
مجازی را نيز به جهت کمبود امکانات و سرســام آور بودن هزينه ها وابسته به 
آن، بزنند. در شــرايط تحريم های سنگين اقتصادی و پيامدهای منفی آن بر 
معيشت و  اشتغال خانواده، هزينه  خريد يا تامين گوشی های تلفن هوشمند و  
اشتراک اينترنت بار مالی ديگری بر دوش خانواده ها قرار داده است که برخی 
از اقشــار ضعيف و محروم قادر به تامين آن نيســتند. از طرفی در بسياری از 
مناطق دورافتاده و نيز بسياری از دانشجويان و دانش آموزان، امکان دسترسی به 
اينترنت را ندارند و اين موضوع، باعث محروميت شديد آموزشی آنها شده است.

اعتیاد به اینترنت
تجربه ســر و کار داشتن روزانه با گوشی های هوشمند و فضاهای آنالين، 
باعث بروز مشکل جدی و جديد ديگری با عنوان اعتياد به اينترنت شده است. 
بررسی ها نشان می دهد اکنون وابستگی زيان بار به فضای آنالين و پيامدهای 
منفی آن، در ميان بخش های بزرگی از اساتيد و دانشجويان رو به افزايش است.

از »اعتیاد به اینترنت« تا »اُفت علمی«

اندر معایب 
آموزش مجازی دانشجویان

مدير رصدخانه مهاجــرت ايران،  درباره روند 
تحصيل دانشــجويان ايران مهاجــرت کرده در 
دانشــگاه های برتر جهان گفــت: يکی از مباحث 
مورد توجــه در مهاجرت های بين المللی کيفيت 
دانشجويان و متخصصان ايرانی خارج از کشور بوده 
اســت و بر همين اساس هم ديدگاه کّمی در اين 
زمينه توسط برخی افراد مورد انتقاد قرار می گيرد.
او افزود: بررسی تعداد و سهم دانشجويان ايرانی 
در 1۰ دانشــگاه برتر آمريکا که جزو ۲۰دانشگاه 
 ۲۰۲۰ QS برتــر جهان بر اســاس رتبه بنــدی
انتخاب شده اند، تا حدی تبيين کننده وضع کيفی 

دانشجويان ايرانی خارج از کشور است.
به گفته اين مقام مســئول، تعداد دانشجويان 
ايرانی مشغول به تحصيل در اين دانشگاه ها از سال 
۲۰13 تا ۲۰1۵، روندی تقريباً ثابت داشته و با اندکی 
رشد از ۲۰1 دانشجو به ۲3۲ دانشجو رسيده است.

نامبرده تصريح کرد: از سال ۲۰1۵ تا ۲۰1۸، 
همزمــان با کاهش جمعيت دانشــجويان ايرانی 
در آمريکا، تعداد ايرانيان مشــغول به تحصيل در 
دانشگاه های برتر آمريکا هم کاهش اندکی يافته و 
از رقم ۲3۲ دانشجو به حدود ۲۲۰ نفر رسيده است.
مدير رصــد خانه مهاجرت ايــران ادامه داد: 

فرآيند واکسيناســيون در کشور از اواخر سال 
گذشته آغاز شد و در اوايل تابستان صحبت هايی 
مبنی بر واکسيناسيون جامعه دانشگاهی مطرح شد. 
سرانجام از اواسط مردادماه واکسيناسيون جامعه 
دانشگاهی به صورت بســيار محدود آغاز شد؛ اما 
با اين وجود و عليرغم نزديک شــدن به زمان آغاز 
سال تحصيلی جديد،  بدليل خيزهای متعدد کرونا 
و تداوم ريسک باالی حضور در مکان های عمومی 
پُرتجمع و واکسينه نشدن همه  جمعيت هدف، عمال 
امکان بازگشايی آموزش حضوری دانشگاه ها برای 

ترم جديد وجود ندارد.
ارديبهشــت ماه امسال بود که بحث واکسيناسيون 
دانشجويان تمامی دانشــگاه های کشور برای اولين بار 
توسط سخنگوی وزارت بهداشت مطرح شد. بر اين اساس 
قرار بود ابتدا تمامی دانشــجويان دوره های تحصيالت 
تکميلی دانشــگاه ها و همچنين دانشجويان رشته های 
بالينی دانشــگاه های علوم پزشکی تا پايان شهريور ماه 
واکسينه شوند، تا اين دانشجويان از اوايل مهرماه بتوانند 
به صورت حضوری در کالس های آموزشی حاضر شوند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت در اين نشست تاکيد 
کرد: برنامه وزارت بهداشــت اين اســت که در مهرماه 
آموزش حضوری در دانشگاه ها داير شود چراکه آموزش 
مجازی عليرغم موفقيت در برخی موارد، به دانشجويان 
ضربه وارد کرده اســت؛ بنابراين ما بايد هر چه زودتر به 
وضعيت عادی آموزش که همان حضور دانشجويان در 

دانشگاه ها است برگرديم.

نامبرده ادامــه داد: برنامه ريزی اين وزارتخانه 
مبتنی بر اين اســت که قبل از پايان شــهريورماه 
دانشــگاهيان اعم از اساتيد و دانشجويان واکسينه 
شوند تا بدون مشکل در دانشگاه ها حضور داشته 

باشند.
اگرچه اينگونه اظهارنظرها تنها به ســخنگوی 
وزارت بهداشت ختم نشد و بارها مسئوالن کشور 
از جمله رئيس جمهور وقت و وزير بهداشــت قول 
واکسيناسيون دانشــجويان تا شهريور ماه را داده 
بود، اما اين وعده هــا در حد حرف باقی ماند و به 
اين ترتيب اکنون که کمتر از دو هفته به بازگشايی 
دانشگاه ها و شروع سال تحصيلی جديد باقی مانده 
فقط تعداد محدودی از دانشجويان واکسينه شده اند 
و تزريق دوز دوم واکســن اعضای هيئت علمی و 
کارکنان نيز به اتمام نرسيده است. به اين ترتيب و 
عليرغم قول ها و اظهار نظر های متناقض مسئوالن 
دولت قبل، هنوز مشخص نيست دقيقا چه برنامه 
مشخصی برای آموزش دانشجويان همزمان با آغاز 

سال تحصيلی جديد اجرايی خواهد شد.
در اين بين، مسئوالن وزارت بهداشت عليرغم 
تاکيد بر اهميت آموزش های حضوری و بازگشايی 
حضوری دانشگاه ها، حدود دو هفته پيش با ابالغ 
دســتورالعملی واحد به دانشگاه های وزارت علوم 
انجام فرايند واکسيناسيون دانشجويان را متوقف 
کردند. اين موضوع و اين توقف و تاخيرها موجب 
شد هفته گذشــته، وزير جديد علوم، تحقيقات و 
فناوری اعالم کند: بازگشايی حضوری دانشگاه ها تا 
پيش از تکميل فرآيند واکسيناسيون به تعويق افتاد.
در اين بين، مســئوالن دانشگاه های بزرگ نيز 
گزارشی از وضعيت واکسيناســيون دانشگاهيان 

ارائه دادند.
معاون دانشجويی دانشگاه تهران با بيان اينکه 
دوز اول واکسيناســيون اعضــای هيئت علمی و 
کارکنان دانشــگاه تهران به پايان رسيده است و 
دوز دوم نيز در حال انجام است، گفت: پيش بينی 
شده اســت تا پايان شــهريور ماه تمامی پرسنل 

اين دانشــگاه )کارمندان و اعضای هيئت علمی( و 
دانشجويان تحصيالت تکميلی و تا پايان آذر ماه نيز 
تمامی دانشجويان مقطع کارشناسی واکسينه شوند.
نامبرده با بيان اينکه واکسيناسيون دانشجويان 
ساکن خوابگاه دانشگاه تهران به انجام رسيده است، 
تاکيــد کرد: حدود 3۰۰۰ دانشــجوی تحصيالت 
تکميلی در خوابگاه های دانشــگاه تهران ســاکن 
هستند و هر دانشجويی که متقاضی بود واکسينه 

شده است.
وی خاطر نشان کرد: در حال واکسينه کردن 
دانشــجويان دکتری دانشــگاه تهــران بوديم که 
دســتوالعملی مبنی بر توقف واکسيناســيون به 
دست ما رسيد و اعالم کردند که قرار است در اين 
خصوص تصميمات جديدی اتخاذ و اعالم شــود. 
بنابراين منتظر برنامه جديد ســتاد ملی مقابله با 

کرونا هستيم.

در عين حال، معاون دانشجويی دانشگاه صنعتی 
شريف نيز، با بيان اينکه ما مصرانه خواهان تسريع 
واکسيناسيون دانشجويان به خصوص دانشجويان 
تحصيالت تکميلی و ساکنين خوابگاه ها هستيم، 
گفت: متاســفانه تاکنون از سوی وزارت بهداشت 
مجوز واکسيناســيون دانشجويان در هيچ کدام از 
مقاطع تحصيلی صادر نشده و سهميه ای نيز برای 
واکسيناسيون دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف 

اختصاص داده نشده است.
وی در رابطه با واکسيناســيون اعضای هيئت 
علمی و کارکنان دانشگاه شريف اظهار کرد: اساتيد 
و کارکنان دانشگاه شريف نوبت اول واکسن خود را 
دريافت کرده اند و واکسيناسيون نوبت دوم بخشی 
از اين افراد نيز انجام شده است. باقی اعضای هيئت 
علمی و کارکنان نيز طبق برنامه زمانی)فاصله مجاز 
بين دو نوبت( واکسن خود را دريافت خواهند کرد.

افزون بر اين، معاونت دانشــجويی دانشــگاه 
صنعتی شــريف نيز به تازگی در اطالعيه ای اعالم 
کرد که دانشجويان اين دانشگاه می توانند نسبت 
به ثبت نــام و تعيين وقت واکسيناســيون اقدام 
کننــد. البته فعال تنها دانشــجويانی که در حال 
حاضر ساکن خوابگاه ها هستند و دانشجويانی که 
ساکن استان های تهران و البرز هستند می توانند 

واکسينه شوند.
از ســوی ديگر، رئيس دانشگاه شهيد بهشتی، 
درخصوص فرآيند واکسيناسيون در اين دانشگاه 
گفت: خوشبختانه ما توانستيم واکسيناسيون اساتيد 
و کارکنان دانشگاه را آغاز کنيم و اين کار به خوبی 
پيــش رفت و تاکنون تمامی اعضای هيئت علمی 
به همراه کارکنان دوز اول واکسن را دريافت کردند 
و دوز دوم نيز تا چند روز آينده به اتمام می رسد.

وی در ادامه گفت: واکسيناسيون دانشجويان 
در دانشــگاه شهيد بهشتی به زودی آغاز می شود 
اما فرايند واکسيناسيون دانشجويان بايد براساس 
يک سياســت کشــوری در وزارت علوم باشــد و 
واکسيناســيون اعضای هيئت علمــی و کارکنان 

توسط خود دانشگاه ها امکان پذير بود اما در مورد 
دانشجويان بايد سياســت واحدی از سوی دولت 

داشته باشيم.
وی تاکيد کرد: در حال حاضر ما دقيقا نمی دانيم 
تا کی واکسيناسيون دانشجويان انجام خواهد شد 
و آيا برای ما مقــدور خواهد بود تا پايان مهر دوز 
اول و دوم واکسن را به تمامی دانشجوبان بزنيم يا 
خير. اميد اين اســت واکسيناسيون دانشجويان تا 
پايان مهر انجام شود تا بتوانيم از آبان شاهد حضور 

دانشجويان در کالس ها باشيم. بيشتر
در همين ارتباط، رئيس مرکز بهداشت، ايمنی و 
محيط زيست دانشگاه اميرکبير نيز گفت: از زمان 
آغاز واکسيناسيون دانشگاهيان اميرکبير و همزمان 
با فرآيند واکسيناسيون، کليه اعضای هيئت علمی 
و کارکنان دانشــگاه اميرکبير و نيز حدود 1۰۰ تا 
۲۰۰ نفر از دانشجويان تحصيالت تکميلی واکسن 

کوويد-1۹ را در محل دانشگاه دريافت کردند. 
وی ادامه خاطرنشــان کــرد: با توجه به اينکه 
واکسن تزريقی به برخی از افراد از نوع »آسترازنکا« 
بوده است، ايمنی اين افراد در برابر کوويد-1۹، بعد 
از دوماه و نيم حاصل می شود که با اين وصف عمال 
به ترم بعد نمی رسيم. ضمن اينکه اگر واکسيناسيون 
را بــرای تعدادی از افراد انجام دهيم و بگوييم اين 
افراد مجاز به ورود به دانشــگاه هســتند، از نظر 
علمی صحيح نيســت؛ چراکه از نظر علمی در کل 
دنيا، دانشگاه ها آخرين مراکز تجمعی هستند که 
می توانند در زمان همه گيری ها بازگشــايی شوند. 
زيرا افراد از شــهرها و کشورهای مختلف وارد يک 

دانشگاه می شوند. 
وی در ايــن رابطــه ادامــه داد: از نظر علمی، 
 زمانی همه جامعه به حالت عادی بازمی گردد که يا 
7۰درصد افراد جامعه به بيماری مبتال شده باشند 
و يا واکســينه شده باشند. اگر اين دو نکته را کنار 
همديگر بگذاريم، دانشگاه ها بايد هنگامی بازگشايی 
شــوند که 7۰ درصد افراد جامعه يا واکسينه شده  
باشــند و يا مبتال شده باشــند. اگر اينطور نباشد 
بازگشايی دانشگاه ها کار اشتباهی است. در چنين 
شــرايطی، مصونيت فقط برای افرادی اســت که 
واکسينه شده اند در صورتی که افراد واکسينه شده 

می توانند ناقل هم باشند.
در همين راستا، مدير مرکز بهداشت و درمان 
دانشــگاه تربيت مدرس، با بيان اينکه در دانشگاه 
تربيــت مــدرس، 11۵۰ نفر اعــم از عضو هيئت 
علمی و کارکنان دانشگاه واکسينه شده اند، گفت: 
ما واکسيناســيون دانشــجويان را در يک فرايند 
روزه آغاز کرديم و در ابتدا واکسيناســيون  چهــار
دانشجويان خوابگاهی و ســپس دانشجويانی که 
مجوز تردد در دانشگاه را داشتند انجام داديم. پس 
از آن نيز واکسيناسيون دانشجويان استان تهران را 
آغاز کرديم و بعد دانشجويان دکتری واکسينه شدند 
و در نهايت تقريبا نيمی از دانشجويان کارشناسی 
ارشد واکسن خود را دريافت کردند؛ تا اينکه دستور 

آمد واکسيناسيون دانشجويان متوقف شود. به اين 
ترتيب تاکنون ۲۹۵۰ نفر از دانشــجويان دانشگاه 
تربيت مدرس واکســينه شده اند و مجموع تعداد 
افراد واکسينه شده در دانشگاه تربيت مدرس اعم 
از اعضای هيئت علمی، دانشــجويان و کارکنان به 

۴1۰۰ نفر می رسد.
وی با  اشاره به فرايند واکسيناسيون دانشجويان 
ساکن شهرستان ها اظهار کرد: حدود يک ماه پيش 
اسامی و مشخصات دانشجويان ساکن شهرستان 
را به وزارت علوم داديم تا بر اساس هماهنگی های 
وزارت علوم و بهداشت، اسامی اين دانشجويان در 
سامانه ثبت شود و طبق وعده های اين دو وزارتخانه 
قرار است واکسيناســيون دانشجويان تحصيالت 
تکميلی ساکن شهرستان ها از اواخر شهريور ماه و 

در شهر خودشان انجام شود.
معاون دانشجويی دانشگاه علم وصنعت نيز در 

رابطه با فرآيند واکسيناسيون در اين دانشگاه گفت: 
اغلب اساتيد و کارکنان دوز اول و دوم واکسن کرونا 

را دريافت کرده اند.
وی بــا بيان اينکــه تقريبا همه دانشــجويان 
خوابگاهی و دانشجويانی که در آزمايشگاه ها فعاليت 
می کنند نيز دوز اول واکســن را دريافت کرده اند، 
گفت: بر اين اساس، دانشجويان کارشناسی ارشد 
و دکتــری خوابگاهی و دانشــجويان تهرانی که 
در آزمايشــگاه ها حضور دارند، اغلب در دور دوم 
فرآيند واکسيناسيون در دانشگاه واکسينه شده اند 
ولی تعدادی هم در دور بعد واکسينه خواهند شد.
وی ادامــه داد: واکسيناســيون دانشــجويان 
خوابگاهــی و دانشــجويانی که در آزمايشــگاه ها 
فعاليت داشتند در دور دوم واکسيناسيون صورت 
پذيرفت ولی فرايند واکسيناســيون دانشــجويان 
 ساکن شهرستان، طبق اطالعيه وزارت بهداشت از 

1۸ شهريور ماه به بعد انجام می شود.
معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه صنعتی 
خواجه نصيرالدين طوســی نيز در اين باره اظهار 
کرد: واکسيناســيون در دانشگاه صنعتی خواجه 
نصيرالدين طوســی به صورت منسجم در داخل 
دانشــگاه طی روزهای آغازين شــهريور ماه انجام 
شد و طی آن، به اعضای هيئت علمی، دانشجويان 
و کارکنــان حدودا 7۶۰ دوز واکســن کوويد-1۹ 

تزريق شد.
درخصوص واکسيناســيون دانشجويان تاکيد 
کرد: مقرر شــده که واکسيناســيون دانشجويان 
از اواخر شــهريور و با برنامه ريزی بر اســاس سال 
ورودی دانشجويان صورت گيرد. اما با توجه به اينکه 
تعدادی از دانشجويان خوابگاهی ما به کوويد-1۹ 
مبتال شدند و اين موضوع سبب ايجاد نگرانی های 
متعــدد در مورد اپيدميک شــدن بيمــاری در 
خوابگاه های دانشگاه شد. به همين دليل توانستيم 
با رايزنی هايی که با معاون بهداشت دانشگاه شهيد 
بهشتی داشتيم، مجوز تزريق واکسن به دانشجويان 
خوابگاهی را دريافت کنيم و به اين ترتيب حدود 

3۰۰ دانشجوی خوابگاهی را واکسينه کرديم.
در عيــن حال، معاون دانشــجويی دانشــگاه 
عالمه طباطبايی نيز درباره روند واکسيناســيون 
اين دانشــگاه گفت: تمامی دانشــجويان خارجی 
ساکن در خوابگاه های عالمه طباطبايی واکسينه 
شده اند و ما دانشجويی نداريم که دوز اول واکسن 
را دريافت نکرده باشــد. در عين حال قرار است تا 
پايان شهريور ماه واکسيناسيون دانشجويان دوره 

تحصيالت تکميلی نيز به اتمام برسد.
بنا بر اعالم معاون دانشــجويی دانشگاه الزهرا، 
فرايند واکسيناسيون 1۲۰۰ نفر شامل کليه اعضاء 
هيئت علمــی و کارمندان و برخــی از محققين 
پسادکتری در اين دانشگاه انجام شده و در فاز بعدی 
روند واکسيناســيون کارکنان در دستور کار قرار 
گرفت و اعضای دانشگاه براساس بخشنامه ابالغی 
وزارت بهداشت و بنا به برنامه ريزی و زمانبندی، به 
ترتيب حروف الفبای نام خانوادگی، دوز اول واکسن 

کوويد-1۹ خود را دريافت کردند.
نامبرده درخصوص واکسيناسيون دانشجويان 
خوابگاهی و ساکن شهرستان گفت: اميدواريم طبق 
اعالم قبلی از سوی وزارت بهداشت در شهريور ماه 
مجوز و ســهيمه واکسن دانشجويانمان را دريافت 
کنيم و بتوانيم فرصت واکسينه کردن دانشجويان 
کارشناســی را هم داشته باشــيم. البته برای اين 
منظــور برنامه ريزی و زمــان بندی صورت گرفته 

است که متعاقبا اعالم خواهد شد. 

به نقل از ايســنا؛ اظهارات مطرح شده از سوی 
مســئوالن دانشگاه ها بيانگر آن است که در برخی 
از دانشگاه ها هيچ دانشجويی واکسينه نشده و در 
برخی دانشگاه ها تعداد واکســينه شدگان بسيار 
محدود اســت. اين در حالی اســت که با توجه به 
اهميت بازگشــايی دانشــگاه ها و البته با توجه به 
اولويت حفظ سالمتی جامعه دانشگاهی، اين امکان 
وجود داشــت که با درايت مسئوالن و برنامه ريزی 
بهتر، فرآيند واکسيناســيون جامعه دانشــگاهی 
کشــور زودتر آغاز شود تا بازگشايی دانشگاه ها در 
 زمان تعيين شده ميســر شود که اين امر محقق 

نشد.
نکته ديگر اينکه، مشــکل عدم واکسيناسيون 
دانشــگاهيان تنها محدود به دانشگاه های تهران 
نمی شود و دانشگاه های بزرگ ساير شهرها نيز بعضا 
از واکســينه نشدن دانشگاهيان خود و بالتکليفی 
برای شــروع ســال تحصيلی جديد و نوع آموزش 
امســال گاليه مند هستند. با توجه به صحبت های 
اخير وزير جديد بهداشــت، مبنی بر اينکه شرط 
ورود دانشــجويان به کالس ها ارائه کارت واکسن 
است و همچنين با توجه به اعالم وزير علوم مبنی 
بر اينکه بازگشــايی کالس های حضوری منوط به 
واکسيناسيون دانشگاهيان است و از آنجا که تنها 
تعداد بســيار محدودی از دانشــگاهيان کشور در 
برابر کوويد-1۹ واکسينه شده اند و عمال بازگشايی 
دانشــگاه ها در موعد مقرر )حداقل برای نيمسال 

اول( ممکن نيست.
با وجودی که تعلل مســئوالن دولت قبل در 
واکسينه کردن دانشگاهيان موجب شد عمال فرصت 
حضور دانشجويان در کالس های حضوری نيمسال 
اول سال تحصيلی جديد از ميان برود، اميدواريم 
بــا توجه به وعده های داده شــده،  با برنامه ريزی 
متوليــان امر در دولــت جديد واکسيناســيون 
سراسری دانشگاهيان کشور از اواخر شهريور آغاز 
شود تا حداقل امکان برگزاری کالس های حضوری 

دوم تحصيلی مهيا شود. دانشگاه ها برای نيمسال 

طلسمکالسهایحضوریدانشگاهها
شکستهمیشـود؟!

جــهان در  دانشــگاهی  محبوب  مقاصــد 
کدامنــد؟ کشــورها  ین  دانشجــوفرسـت تر و 

چنانچه معيار تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل 
در 1۰ دانشگاه برتر آمريکا را در نظر داشته باشيم، 
ايران در رتبه بندی کشــور های دانشجوفرست در 
جايــگاه دهم قرار دارد و کشــور های چين، هند 
و کــره جنوبی در جايگاه اول تا ســوم قرار دارند. 
چنانچه ســهم دانشجويان مشــغول به تحصيل 
در دانشــگاه های برتر از کل جمعيت دانشجويان 
خروجــی را در نظر بگيريــم، کمتر از نيم درصد 
دانشجويان خروجی از ايران در دانشگاه های برتر 
آمريکا و جهان مشــغول به تحصيل هستند که از 
اين حيث هم در جايگاه دهم در ميان کشور های 

دانشجو فرست قرار داريم.
او افزود: ســهم دانشــجويان ايرانی حاضر در 
دانشگاه های برتر جهان از کل جمعيت دانشجويان 
خروجی در بازه ۲۰13 تا ۲۰1۸ ميالدی رشد بسيار 
ناچيزی داشته است و از رقم ۰/۴۵ درصد در سال 

۲۰13 به ۴7 /۰ درصد در سال ۲۰1۸ رسيده است.
نامبرده اضافه کرد: در ســـال ۲۰1۸ تعـداد 
کل دانشـجويان جهـان در بخـش آمـوزش عالـی 
۲۲7 ميليـــون نفـر بـوده اسـت که دانشـجويان 
بين المللـــی تنها ۴/۲ درصــد از اين جمعيت را 

شـامل می شـوند.

او افزود: براســـاس آمـــار جهانـــی، تعـداد 
 دانشـــجويان بين المللـــی در جهـــان از رقـم 
 ۲ ميليـــون نفـر در ســـال ۲۰۰۰ ميالدی بـه 
۵/۵ ميليـون نفـر در سـال ۲۰1۸ ميالدی رسـيده 
اســـت. در طول بازه  ده سـاله  ۲۰۰۸ تا ۲۰1۸، 
تعداد دانشـجويان بين المللـی در جهـان حـدود 

۶7 درصـــد افزايـش يافته اســـت. پيش بينـی 
می شـود کـه در صـــورت تداوم رشـد سـاليانه 
1/۵ درصـــد جمعيـت دانشـجويان بين المللـی، 
جمعيـت آنهـا تـا سـال ۲۰3۰ دو برابـر شـود و 
به رقـم بيش از 1۰ ميليون نفـر در جهان برسـد.

نامبرده تصريح کرد: در طول دو سال گذشته، 
همه گيــری ويروس کرونا به عنوان يک شــوک 
جهانی، روند رشد روزافزون جابه جايی بين المللی 
دانشــجويان را بــا ُکندی همراه کــرد و موجب 
اُفــت در ثبت نام هــای بين المللی و بــه تبع آن 
وارد شــدن زيــان مالی به دانشــگاه هايی شــد 
 که وابســتگی زيادی به دانشــجويان بين المللی 

دارند.

مديــر رصدخانــه مهاجرت ايــران ادامه داد: 
منطقه آمريکای شمالی و اروپای غربی به صورت 
تاريخی محبوب ترين مقصد دانشجويان بين المللی 
بوده اســت. در سال ۲۰1۸ ميالدی ۵1 درصد از 
دانشجويان، کشــور های اين منطقه را به عنوان 
مقصد تحصيلی خود انتخاب کرده اند. بررســـی 
روند هــای جابجايی بين المللی دانشـــجويان در 
طول 1۵-1۰ سـال اخيـــر حاکـی از آن اسـت 
که کشـــور های غربی ديگر همچون گذشـــته 
تنها مقصـــد محبوب دانشـــجويان بين المللی 
نيسـتند. عواملـی همچـون اوج گيری جنبش هـای 
ملی گرايانه، تشـــديد قوانين ضـد مهاجرتی در 
کشـور های مقصـد، اهميت يافتـن نزديکی هـای 
فرهنگـی و جغرافيايـی، ضـرورت مقـرون بـه صرفه 
بـودن تحصيل به ظهـور مقاصد جديـد تحصيلی 
در قـاره آســـيا به خصوص کشـور چين کمک 

کرده اسـت.
نامبرده در انتها خاطرنشــان نمود: کشور های 
آمريکا، بريتانيا، کانادا، چين و استراليا به ترتيب با 
بيشترين تعداد دانشجويان بين المللی، پنج کشور 
برتر ميزبان دانشجويان بين المللی در سال ۲۰۲۰ 
بوده انــد. با توجه به اينکه مهم ترين کشــور های 
دانشجوفرســت جهان يعنی چين و هند در آسيا 
قرار دارند، در نتيجــه ۲7 درصد از کل جمعيت 
دانشــجويان بين المللــی در جهان حــدود 1/۵ 
ميليون نفر از کشور های آسيايی و اقيانوسيه تامين 
می شوند. چين، هند، آلمان، ويتنام و کره جنوبی 
نيز به ترتيب پنج کشــور برتر دانشجو فرست در 

سال ۲۰1۸ بوده اند.
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