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چرابهتراستدانشجویآزادشد؟

در کنار برخی دانشگاههای دولتی بهخصوص پردیسهای پولی ،غیرانتفاعی ،علمی-کاربردی و پیام نور باید جایگاه ویژهای برای دانشگاه آزاد اسالمی در انتخابرشته لحاظ کنیم
کنـد و در شـهر خـود بمانـد و

سـانتیمتر اسـت میتـوان آن

یزدان محمدی

را سـپری کنـد کـه اگـر بـه هـر

ایـن فضـا در دنیا  2/5مترمربع

دست باز
برای انتخاب دانشگاه آزاد

بعد از برگزاری آزمون و اعالم نتایج اولیه کنکور سراســـری ،97

سـکونت خـود تحصیـل کنـد

اسـت که تا رسـیدن به آن باید

پـس از آن تفکیـک هرکـدام را بهطـور جداگانـه مـورد بررسـی

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشـــته کنکور  97شـــدند در

اینکـه در دانشـگاه سراسـری

دوران چهارسـاله کارشناسـی

روزنامهنگار

داوطلبان مرحله مهم و حساس انتخاب رشته را پیش رو دارند.

زمان انتخاب رشـــته از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس

 sanjesh.orgمیتوانند نســـبت به انتخاب رشته خود اقدام
کنند .در این بازه زمانی ،داوطلبان با توجه به توضیحات کارنامه

کنکور سراســـری خود میتوانند  150رشته از دانشگاههای
دولتی (روزانـــه ،نوبت دوم و پردیس خودگردان) ،دانشـــگاه

پیامنور یا دانشـــگاه غیرانتفاعی انتخـــاب کنند و نکته حائز
اهمیت این اســـت که انتخاب رشته کنکور  97بهصورت مجزا

از انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی انجام میشود .احتماال
طبق روال سالهای گذشته شاهد تمدید مهلت زمان انتخاب

رشـــته کنکور سراسری به مدت دو تا سه روز خواهیم بود.

دلیلـی نخوا هـد د ر محـل

رشته را آزمون دیگری دانست

واحدهـای ایـن دانشـگاه قابل

با این حـــال میتوان انتخاب
که شـــاید اهمیت آن به همان

بیندازد».

و غیر از شهریه مدرســـه هزینه عمده دیگری نداشتهاند ،نگاه
درســـتی به مســـائل اقتصادی دوران تحصیل ندارند .یکی از

عبدا...زاده ادامه میدهد« :یکی از ســـواالت مهمی که فرد را
یا یک دانشگاه مشهور در شهر دیگری است که آیا نبود در کنار

با معضل کمبود خوابگاه مواجه هستند.

موضوع اسکان است .بسیاری از دانشگاههای کشور این روزها
طبق گفتههای ســـال گذشته رئیس صندوق رفاه دانشجویان

شاید بهتر اســـت به این دسته از داوطلبان توصیه کنم ضمن

وزارت علوم 50 ،هزار نفر از دانشـــجویان متقاضی خوابگاه بر

توجه کنند ،در عین حال از تحصیل در دانشگاه و حضور در آن

نیـــز کمبود  200فضای خوابگاهی وجود خواهد داشـــت ،از

اینکه الزم است به عالیق و ترجیحات خود هنگام انتخاب رشته

برای خود تصورات غیرواقعی در ذهن نسازند و بهسادگی از کنار
اینکه در دوره روزانه دانشگاه قبول شده و با تصور اینکه نیازی
یک دانشـــگاه در شهری غیر از شهر خودشکند .این گروه از
داوطلبان باید توجه داشـــته باشند که مساله به این سادگیها

نیست و انتخاب رشـــته باید واقعبینانهتر و هشیارانهتر انجام

و معضالت اجتماعی و فرهنگی آن بهمراتب آثار تخریبکننده

مهـم اسـت و داوطلـب بایـد سـرانه فضـای رفاهـی ،امکانـات

علمی-کاربـردی و دانشـگاه آزاد اسلامی یکـی را انتخـاب

ازجمله مشـــکالت اقتصادی بدانیم ،بازهم میتوان حدس زد

مشـــکالت دانشجویان شـــاغل به تحصیل در شهر غیربومی،

از مراکز آموزش عالی مشـــکالت آموزشی دانشگاهها از قبیل

داوطلـب بایـد میـان دانشـگاههای غیرانتفاعـی ،پیامنـور،

درصـد ( 420هـزار نفـر) ،دانشـگاه فنی و حرفـهای پنج درصد،
دانشـگاه فرهنگیـان دو درصـد و سـایر دانشـگاهها و مراکـز

آمـوزش عالـی  13درصد اسـت.

اما طبق آمار سرپرســـت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد
اسالمی برای سال تحصیلی که برای سال  96در دسترس است،

سادهانگارانه فرض کردن انتخاب رشته ،سرنوشت خود ،آینده

حسـین عبـدا...زاده ،کارشـناس تحصیلـی و معلـم دبیرسـتان

و شـاخصهای دیگـری را در نظـر بگیرد ،معمـوال در این مرحله

( 817هـزار و  196نفـر) ،دانشـگاه جامـع علمی-کاربردی 11

داوطلبان کنکور سراسری که تا پیش از این دانشآموز بودهاند

بیشتری دارد».

آموزشـی از قبیل آزمایشـگاه و کارگاه ،نسـبت استاد به دانشجو

 16درصد ( 818هزار و  147نفر) ،دانشـگاه دولتی ۱۶درصد

انتخاب تحقیقات خود را انجام دهد ،دانشـــگاه آزاد اسالمی با

شناختی از آن ندارد ،تنها به مسائل اقتصادی خالصه نمیشود

میگوید« :انتخاب دانشـگاه برای تحصیل کارشناسـی بسـیار

خـود اختصـاص داده اسـت ،امـا وضعیـت در دانشـگاه پیامنور

پیوسته 4004رشتهمحل ،کاردانی ناپیوسته 3621رشتهمحل،

شـــود؛ چراکه معضالت تحصیل در یک شهر دیگر که فرد هیچ

دانشآموزان از دانشگاه و حضور در آن
تصورات غیرواقعی نسازند

کشـور ،یکمیلیـون و  620هـزار نفـر را در سـال تحصیلـی بـه

انـــدازه روز کنکور باشـــد و نیاز به دقت و تامـــل فراوانی دارد؛

و بینالملـل درس میخوانـد ،امـا وقتـی وارد عرصـه زندگـی

دچـار یـأس و ناامیـدی میکنـد.

دانشـگاه آزاد اسلامی بـا  37درصـد کل جمعیت دانشـجویان

حتی اگر تنها نقص تحصیل در یک دانشـــگاه شـــهر غریب را

به دادن شـــهریه و مخارج تحصیلی نیســـت ،اقدام به انتخاب

پروژههـا را در هـم جمـع میکنـد اصلا بهصرفـه نیسـت و فرد را

پیشبینـی اسـت.

دانشآمـوزان در دانشـگاهها متفـاوت اسـت .در ایـن راسـتا

همانطور که پیشـــتر نیز به آن اشاره کردیم وجود خوابگاه در

ادامـه تحصیـل اسـت کـه بدون تحقیق آن را انتخـاب کرده و به

دانشـجویی میشـود و هزینههای شـهریه ،مسـکن ،خوراک و

رتبهبنـدی بـا توجـه بـه تعـداد

قـرار دهیـم متوجـه خواهیم شـد که میـزان عالقهمندی حضور

تعداد پذیرش دانشـــجو در رشتهمحلها در دکتری تخصصی

مســـائل عبور نکنند .برای مثال ممکن است داوطلبی به امید

خیالش در دانشگاه سراسری دوره شبانه یا پردیس خودگردان

بیـن د ا نشـگاهها ی کشـور

پیدا کردن کار نداشـته باشـد.

دانشـگاه و رشـتههای مختلـف تحقیـق کننـد .در روزهایـی که

حضـور فـرد در دانشـگاهی در اسـتانی دور یـا نزدیـک بـرای

مـواد و ریاضـی رتبـه نخسـت را
کسـب کـرده اسـت کـه ایـن

خانواده ارزش این مسافرت چهارساله را دارد یا خیر؟

کارشناسـیخواندن کمـی سـخت اسـت و سـختتر از آن

شـاخه مهندسی ،شیمی ،علم

از فار غالتحصیلـی سـختی

امـا افـراد زیـادی نیز هسـتند که در دسـته دوم جای میگیرند.

رفاهـی و مسـکن تغییـر میکنـد؛ تخمیـن قیمـت چهـار سـال

«تامسـو نرویترز» ،در چهـار

را دریافـت کنـد آنهـم اگر بعد

معموال درگیر انتخاب رشته غلط میکند ،انتخاب رشته محبوب

هـر لحظـه نـرخ انـواع و اقسـام محصـوالت زندگـی و امکانـات

براسـاس رتبهبنـدی موسسـه

موفق شـود مدرک کارشناسی

انتخابهای خود را بررسـی کرده و بر سـر دانشـگاه و رشتههای

آنهـا رتبههـای باالتـری را کسـب کردهانـد و بایـد بـرای انتخاب

است که دانشگاه آزاد اسالمی

سـختی سـپری کنـد تـا شـاید

شـــغلی و حتـــی ادامه تحصیل در مقطع باالتـــر را به مخاطره

نتیجـه خواهند رسـید.

تغییـر کنـد .ایـن در حالـی

درس میخوانـد بـا انـواع

داوطلبـان در ایـن انتخـاب رشـته بـه دو دسـته تقسـیم

یـک کشـور تردیـد دارنـد کـه آنهـم با مشـاورههای متفـاوت به

زیرسـا ختها کمـی بیشـتر

بایـد چهارسـالی را بـه خیـال

چهبســـا داوطلبی رتبه درخوری کسب کرده باشد ولی بهدلیل

میشـوند؛ داوطلبانـی کـه رتبههـای برتر نـام میگیرند معموال

را قابلقبـول دانسـت ،البتـه

اگـر بـه تعـداد کل دانشـجویان موجـود در کشـور نـگاه کنیـم و

اثر کمبود فضا ،پشـــت در خوابگاههاماندند و در ســـال آینده

را به نحو مطلوبی حل کند که در ســـال تحصیلی  97-98این
تعداد قطعا افزایش پیدا خواهند کرد.

صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسالمی بیشتر
هوای دانشجو را دارد

وجود خواهد آمد.

این مشـــکل تقریبا هفتگی به وجود خواهد آمد .در این راستا

دانشـگا ههای غیرانتفاعـی ،پیا منـور ،علمـی -کاربـردی و

فضای آموزشـی اسـتاندارد برای هر دانشـجو در دانشـگاههای
دولتی  12متر ،دانشـگاه آزاد اسلامی  10متر و دانشـگاههای

 2/5متر اسـت .سـرانه فضای ورزشـی (مسـقف و غیرمسـقف)
بـرای هـر دانشـجو در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه دانشـگاه

پیامنـور  16سـانتیمتر را توانسـته بـرای دانشـجویان خـود

فراهـم کنـد و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن سـرانه در کل کشـور 68

برمبنای اطالعات سال  ۹۵در حوزه ریاضی و فنی ،رشتههای

پرطرفدار به ترتیب برق با  3680نفر ظرفیت پذیرش  9درصد،
مکانیک با  4600نفر ظرفیت پذیرش  11درصد ،صنایع 3150

نفر با  7/7درصد ،عمران  10689نفر  26/3درصد و مهندسی
کامپیوتر گرایش نرمافزار نیز با  3666نفر  9درصد کل متقاضیان

طـــول دوران تحصیل در دانشـــگاهها با مشـــکل مالی روبهرو

گرفته اســـت .دانشگاه آزاد اســـامی نیز همین تسهیالت را با

بماند .در سند آمایش مجموعههای آموزش عالی میزان سرانه

دانشجوپذیرششدهاندکهآماررشتههایپرتقاضایدانشگاهی

دانشگاهی اســـت ،یعنی دندانپزشکی  335نفر و داروسازی

حـال کـه معضالت حضور در شـهر دیگری برای دانشجوشـدن

دانشـگاه آزاد اسلامی یکـی را انتخـاب کنـد و در شـهر خـود

رشـــتهمحل و در کارشناسی ناپیوســـته در  3550رشتهمحل

اما وجود یک صندوق حمایتی در دانشگاه میتواند تا حدودی

صندوق رفاه دانشجویان برای دانشجویان مشغول به تحصیل

را مطـرح کردیـم ،در ایـن شـرایط داوطلـب بایـد در میـان

کارشناسیارشد  7400رشتهمحل ،کارشناسی پیوسته 3261

را شامل میشـــود .این در حالی اســـت که تعداد پذیرش در

دانشـــجویی هجوم بیاورند که در آنجا نیز مشکالت بیشتری به

و دانشـــجویان ناگزیرند برای تامین محل اسکان به خانههای

مشـــروطی ،اخراجی و افت تحصیلی دانشـــجویان از یکسو

تعداد رشتهمحلهای موجود هر مقطع تحصیلی به تفکیک

خوابگاه استیجاری و  28خوابگاه خودگران توانسته این مشکل

میشـــوند خصوصا اگر در شهر محل ســـکونت خود نباشند،

نیـز در دانشـگاههای دولتـی و آزاد بـه میـزان  70سـانتیمتر

دیگر باعث افت تحصیلی دانشجویان شده است.

در سال  95با دارابودن  361خوابگاه 293 ،خوابگاه ملکی40 ،

طرفی هم ظرفیت اتاقهای خوابگاههای موجود کاهش یافته

طبق اعالم مراکز معتبر آماری ،اطالعاتی و طی یک نظرسنجی

پذیرفتهشـــدن در مکانی دور از محل زندگی و خانواده از سوی

توجه به این که در مجموعه دانشگاه غیردولتی فعالیت میکند،

خر جهای دانشـــجویی را جبران کند .معموال دانشجویان در

علمی-کاربـردی ،پیا منـور و غیرانتفاعـی بهطـور میانگیـن

و عدمدسترســـی به حداقـــل امکانات رفاهی ،فشـــار روانی

انتخاب دانشـــگاه بسیار تاثیرگذار است و داوطلب باید قبل از

 2300رشتهمحل ،در دکتری حرفهای  32رشتهمحل ،کاردانی

در دانشـــگاههای زیرمجموعـــه وزارت علوم وامهایی را در نظر

نرخهای بیشـــتر در اختیار دانشـــجویان خود قرار میدهد.
بهطور مثال در ســـال تحصیلی  94-95وام شـــهریه در مقطع
کاردانی و کارشناســـی دانشگاه آزاد اسالمی  500هزار تومان

بوده که صندوق رفاه در مقابل  300تا  400هزار تومان پرداخت
میکرد .همچنین مبلغ وام ضروری دانشـــگاه آزاد اســـامی

 1/200/000تومان پرداخت میشـــد .از طرفی دانشگاه آزاد
اســـامی تســـهیالتی نظیر وام ازدواج به مبلـــغ یکمیلیون و
 500هزار تومان ،وام ودیعه مسکن مجردان  500هزار و متاهالن

 700هزار تومان و وام بلندمدت حداکثر تا  50درصد کل شهریه
را نیز به دانشجویان خود پرداخت میکند.

رشـــتههای پرطرفدار حوزه پزشکی  658نفر در کل واحدهای

 300نفر اســـت که  2/3درصد ظرفیت علـــوم تجربی درواقع
مربوط به رشـــتههای پزشکی اســـت با این حال دندانپزشکی
 1/2درصد ،داروســـازی یکدرصد ،پرستاری حدود  13درصد
کل ظرفیت ،رشـــته مامایی  5/4درصد ،هوشبری  0/7درصد و

علوم تغذیه  0/6درصد است اما در رشتههای پرطرفدار در علوم
انسانی روانشناسی  15درصد ،حقوق  34درصد ،مدیریت هفت

درصد و حسابداری  14درصد کل پذیرفتهشدگان این زیرگروه
آزمایشی دارا بودهاند.

البته بیش از  ۱۰هزار دانشـــجوی خارجی در مقاطع مختلف

در دانشـــگاه آزاد اسالمی نیز تحصیل میکنند که اکثر آنها در
مقاطع کارشناسیارشد و دکتری هستند.

از طرفی هم دانشـــگاه آزاد اسالمی در تولید علم رتبه نخست را
در میان دانشـــگاههای کل کشور داراست .بعد از آن دانشگاه

تهران در جایگاه دوم و دانشگاه علوم پزشکی تهران در جایگاه

سوم قرار دارند.

تعداد دانشجویان کل کشور به تفکیک دانشگاهها

دانشگاه آزاد اسالمی به روایت اعداد

دانشگاه آزاد اسالمی

 10متر مربع
سرانه فضای آموزشی
برای هر دانشجو

۲۹۳

خوابگاه دانشجویی

 ۱به ۹۳۰۰ ۳۷
نسبت استاد به دانشجو

نیمکت خبر

آغاز انتخاب رشته باآزمون و بدون آزمون
دانشگاه آزاد اسالمی از امروز

واکنش یک تشکل دانشجویی بهجلسه استیضاح ربیعی

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هستیم .مردم سرافراز ایران در  40سال

گذشـــته با بصیرت انقالبی خود نشان دادهاند که چگونه در صحنههای مختلف

www.azmoon.org

با نثار جان و مال خود ،پای این نظام ایستادهاند .در این برهه تاریخی ،دشمنان

شـــاهانی ،رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشـــگاه آزاد اسالمی در گفتوگو با

بیاعتمادیبیننظامجمهوریاسالمیومردموایجادناامنیدراقصینقاطکشور

«فرهیختگان» از زمان انتخاب رشته کارشناسی پیوسته بدون آزمون و همچنین
چهار مقطع باآزمون یعنی کارشناســـی باآزمون و دکتری حرفهای ،کارشناســـی
ناپیوســـته و همچنین کاردانی پیوسته و ناپیوسته خبر داد .زمان و نحوه انتخاب

رشـــته دورههای فوق از طریق سامانه اطالعرسانی روابطعمومی مرکز سنجش
و پذیرش به نشـــانی  sanjesh.iau.ac.irو پیامرســـان سروش  @iau.sanjeshو
پیامرســـان ایتا  @iau_sanjeshاعالم میشود .به گفته شاهانی ،انتخاب رشته
کارشناسی پیوسته بدون آزمون از امروز آغاز میشود و پس از آن هر دو روز یکبار،

پنج انتخاب رشته دیگر نیز آغاز میشود.

در گذشته امکان انتخاب 20رشتهمحل وجود داشت که برای سال  1397امکان
انتخاب  100رشتهمحل وجود دارد.

دانشگاه فرهنگیان
سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

رِفورم یا رفراندم؟!

بررسی ادعاهای مطرحشده در جریان استیضاح علی ربیعی شد .در نامه انجمن

اسالمی از روز سهشنبه،

قـــرار گرفـــت .امیررضا

دانشگاه فنی و حرفهای

بازگشت مسئوالن به سمت مردم است؛ بازگشتی که بدون چشمداشت سیاسی و

اسالمیدانشجویانمستقلدانشگاهعالمهطباطباییآمدهاست«:اینکدرآستانه

مشاهده در سایت

دانشگاه دولتی

انجمناسالمیدانشجویانمستقلدانشگاهعالمهطباطباییدرنامهایخطاببه

دفترچهراهنمایانتخاب

 16مردادمـــاه جهـــت

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

مهدیطرفی،مسئولبسیجدانشجوییدانشگاهشهیدچمراناهوازدراینستاگرام

سرانقوا،ضمنانتقادازوجودتبعیضورانتدرارتباطبابرخیآقازادهها،خواستار

رشـــته دانشـــگاه آزاد

تراز آخرین نفر پذیرفتهشده
پزشکی سال گذشته

دانشگاه پیامنور

خود نوشت« :در ایام پیش رو و با توجه به مشکالت اقتصادی بیش از هر زمان نیاز به
برای خدمت باشد .بازگشت به مردم یعنی ایجاد رفورم سیاسی و عملکردی؛ چراکه
مشکالت و دغدغه مردم مشخص است و گام برداشتن در جهت حل این مشکالت
الزم است .ایجاد دوقطبیهای کاذب و انحراف افکارعمومی به سمت مطالبات

درجه چندم مردم ،اصلیترین موضوعی است که نیاز به اصالحات دارد ،البته نه

سربازی فارغالتحصیالن دکتری و ارشد
در پارکهای علم و فناوری
قائممقاموزیرعلومازرایزنی
با ستاد نیروهای مسلح

برای طیکردن سربازی
فار غالتحصیالن مقاطع
دکتری و کارشناسیارشد
درپارکهایعلموفناوری

داخلی و خارجی با تمام امکانات و توان خود در تالشند با ایجاد و بلندکردن دیوار

آن اصالحاتی که برای به قدرت رســـیدن تکرار میشود ،اصالحاتی که موجبات

به مقاصد شوم خود برسند ،همانند بالیی که بر سر مردم افغانستان و عراق و سوریه

طرفی در بخش دیگری از ســـخنان خود نوشته است« :با توجه به وضعیت کشور

و فناوری خراسان که در ساختمان مرکزی این پارک برگزار شد ،گفت« :هدف ما در

میدهند ،بهتر است مسئوالن جدای از اختالفسلیقهها پروژه اصالحات دولت را

انتظارتحققهدفمذکورازدانشگاههایسطحیکودوکشوروجوددارد».قائممقام

آوردند .اما مشکل اصلی این درخت تنومند ،دشمن خارجی نیست بلکه کرمها
و موجودات مضری هستند که از داخل ،مشغول تهیکردن محتوا و استحاله این

نظاماسالمیهستندوتیشهبرریشهآنمیزنند».دربخشدیگریازایننامهآمده
است« :اتفاقاتی که در جریان استیضاح وزیر کار بهوقوع پیوست سواالت زیادی را

درباره دستگاههای تحتنظر شما در اذهان عمومی ایجاد کرده که محتمل است
این افشاگریها در استیضاحهای بعدی نیز در مجلس تکرار شوند .اجازه ندهید

مانند مناظرات تلویزیونی انتخابات ریاستجمهوری گذشته ،اینسواالت بهمانند
سمی در ذهن افراد جامعه رسوب کند .ادعاهای مطرحشده را بررسی کنید و با
خاطیان در هر مقام و منصبی که هستند ،برخورد قاطع و قانونی انجام دهید».

حل مشکالت مردم را فراهم میکند».

و در شـــرایطی که عدهای دیگر برای حفظ حیات سیاســـی خود راهکار سیاسی
آغاز کنند ،حضور مستقیم میان مردم و ایجاد روحیه پاسخگویی بین آنها که البته
تاکنون شاهد این موارد نبودیم میتواند برای حل مسائل کشور مفید باشد؛ دولت
نیاز به رفراندم دارد ،رفراندمی که مردم در آن نقشآفرینی کنند نه سیاستمدارانی

کـــه حضور بین مردم را کاری بیهوده میدانند .این مورد حتی اگر هم فکر کنیم

از دســـت دولت برنیاید و این دولت قادر به اجرایش نباشد ،باید مورد مطالبه قرار

گیرد .در این بین جنبش دانشـــجویی با طرح پرسش از مسئوالن و دعوت از آنها

برای حضور بین آحاد مردم میتواند بستر اصالحات جدید را فراهم کند».

خبر داد تا از ظرفیتهای

علمی آنان استفاده شود .عبدالرضا باقری در آیین تودیع و معارفه رئیس پارک علم
وزارت علوم بر این است که در دوره فعلی بیشتر به مساله تولید فناوری بپردازیم و
وزیرعلومگفت«:دراستانهاییکهبهتازگیدرحالاحداثپارکهاهستیمازنظر

فیزیکینزدیکیمیاندانشگاهوپارکهالحاظشدهاست؛البتهدربرخیاستانها
به اقتضای امکانات چنین نشـــده ،ولی باید با وجود فاصله فیزیکی میان پارک و

دانشگاهارتباطپویاشکلبگیرد».اودربارهایدههاییکهدرصورتحمایتوپیگیری

میتوانند به دانش و فناوری تبدیل شوند ،افزود« :برای دانشجویان فار غالتحصیل
کارشناســـی جهت اینکه بتوانند پس از اتمام تحصیل به بازار کار وارد شـــوند و از

مهارتهای کافی برخوردار باشند ،در حال تدوین یک بسته حمایتی هستیم».

