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امکانتحصیلهمزماندردورشتهدردانشگاهآزاداسالمی
مدیرکل برنامهریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی در گفتوگو با «فرهیختگان»

از تصویب شیوهنامه اجرایی تحصیل همزمان در دو رشته ظرف کمتر از دو ماه آینده خبر داد
از دانشـــجویان ممتـــازی که در نظام آموزشـــی روزانه

تحصیل میکنند و مایل به استفاده از تسهیالت تحصیل

زهرا رمضانی

همزمان در دو رشـــته تحصیل هستند ،مجاز نیست؛ اما

روزنامهنگار

موسسههای آموزش عالی غیردولتی  -غیرانتفاعی و نیز
در نظـــام پذیرش نوبت دوم ،درخصوص پرداخت یا عدم

اولین روز از هفته جاری بود که مجتبی شریعتینیاســـر،

پرداخت شـــهریه میتوانند طبق دســـتورالعمل اجرایی

دو رشته تحصیلی آن هم برای همه زیرنظامهای آموزشی

 .3موضـــوع چگونگی انتخاب رشـــته دوم برای تحصیل

موسسه اقدام کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم از امکان تحصیل همزمان در

همزمان هم از سواالت پرتکرار در این حوزه به شمار میرود.

کشـــور خبر داد؛ موضوعی که تا پیش از این تنها مختص

ســـوالی که پاسخش طبق آییننامه به این شرح است که

دانشـــجویانی بود که در دانشـــگاههای سراسری کشور

محدودیتی در انتخاب رشته دوم وجود ندارد ،اما اولویت

تحصیل میکردند و میتوانســـتند رشـــته دوم خود را در

انتخاب رشـــته دوم با رشته گروههای علوم انسانی ،هنر و

یکی از زیرنظامهای دیگر آموزشـــی دنبـــال کنند ،اما با

علوم پایه و رشتههای مکمل رشته اول خواهد بود.

سیاســـت جدید این وزارتخانه همه دانشجویان ممتاز در

 .4نحوه انتخاب دانشـــگاه محل تحصیل برای رشته دوم

همه دانشگاههای کشور امکان تحصیل همزمان را خواهند

داشـــت ،مصوبهای که بر اســـاس آن این امکان نیز برای
دانشجویان فراهم شده که حداکثر دو ترم بعد از قبول شدن
در مقطع باالتر امکان اتمام رشـــته دوم خود را نیز داشته
باشـــند و عالوهبر آن دانشجویانی که در سطح جهانی به

مدالهایی غیر از طال و نقره رسیدهاند نیز میتوانند مانند

دانشجویان نمونه در دو رشته تحصیل کنند.

هم از اصلیترین سواالت دانشجویان در این زمینه است

در وزارت علوم و شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب شده

بر اینکه قطعا شیوهنامه تحصیل همزمان در دو رشته برای

دانشجویان میتوانند درخواســـت تحصیل همزمان در

بعد از تصویب این شیوهنامه در شورای هماهنگی ،وزارت

رشـــته دوم ،رشتههای موجود در دانشگاه محل تحصیل

بود اما اجرای این ضوابط در دانشگاه آزاد اسالمی باتوجه به

سال تحصیلی امسال اجرایی خواهد شد ،میگوید« :البته

یکی از موضوعات مهم به شمار میرود».

علوم را در جریان جزئیات آن قرار خواهیم داد».

اینکه تمامی دانشجویان مشمول پرداخت شهریه هستند،

که آییننامه به آن اینگونه پاسخ میدهد.

دانشـــگاه دیگری را داشته باشند ،اما اولویت در انتخاب
دانشـــجو است که با تایید گروه آموزشی رشته دوم انجام

البته این مقام مسئول در وزارت علوم شرط تحصیل همزمان

اما صادق رحمتی ،مدیرکل برنامهریزی آموزشی دانشگاه

با همه این تفاســـیر ،همچنان سواالتی درباره چگونگی

میشود.

پیام نور را احراز شرایط اولیه از سوی این زیرنظامها عنوان

وضعیت این شـــیوهنامه اینطور میگوید« :در شـــورای

وجـــود دارد که در ذیل نگاهی داریم به  6ســـوال پرتکرار

دیگر سواالت محســـوب میشود و اینکه اگر دانشجویی

برای دانشجویان دانشگاههای آزاد اسالمی ،غیرانتفاعی و

میکند؛ موضوعی که از ابتدای امســـال در دســـتور کار

مسئوالن مختلف دانشـــگاه آزاد اسالمی قرار گرفته بود و
آنطور که صادق رحمتی ،مدیرکل برنامهریزی آموزشـــی

دانشگاه آزاد اسالمی در خرداد ماه امسال به «فرهیختگان»
گفته بود« :این مســـاله را در دستور بررسی قرار دادهایم و

بهزودی این موضوع را مصوب خواهیم کرد تا استعدادهای
درخشـــان بتوانند در مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد

آزاد اســـامی در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره آخرین
برنامهریزی دانشـــگاه بر کلیت این موضوع توافق شـــده
تا ما بتوانیم در راســـتای تحصیل همزمان استعدادهای

درخشان در مقاطع کاردانی و کارشناسی شرایط را فراهم
کنیم ،البته در همین زمینه از این شـــورا مجوز گرفتهایم
تا اختیارات شـــورای هماهنگی بیشتر شود و یکی از این

اختیارات تدوین همین شیوهنامه است».

تحصیل همزمان در ذهن دانشجویان مشمول این قانون
مطرحشده در این حوزه.

 .5میانگین کل دانشـــجو برای ورود به رشـــته دوم نیز از

میانگین کلش کمتر از  17باشد ،مشکلی در این خصوص

 .1شـــاید یکی از اصلیترین سواالتی که درباره تحصیل

خواهد داشت یا خیر؟

رشـــتههای خاص مانند رشته پزشکی باشد که آییننامه

شرط استفاده از تسهیالت تحصیل همزمان است و دانشجو

همزمان مطرح میشـــود ،امکان تحصیل دانشجویان در
مختص این موضوع دربارهاش اینطور پاسخ میدهد.

امکان تحصیل همزمان فقط مختص دوره کارشناسی بوده

پس از ورود به رشـــته دوم مشمول همه ضوابط و مقررات
آییننامه آموزشی دوره کارشناسی وزارت متبوع است.

او ادامه میدهد« :در اولین جلسه شورای هماهنگی بحث

تنها یک مـــاه بعد از صحبتهای مدیـــرکل برنامهریزی

یکشنبه هفته آینده یا جلسه ماه آینده این شورا ،شیوهنامه

 .2یکی از مهمترین سواالتی که در این حوزه مطرحشده

محسوب میشود که آییننامه درباره اش اینطور میگوید:

اسالمی از تصویب شیوهنامه برای ادامه تحصیل همزمان

آن نیازمند تغییر است ،بعد از اعمال ،شیوهنامه برای اجرا

ممتاز مشغول به تحصیل همزمان ملزم به پرداخت شهریه

تحصیل همزمان در دو رشته برای این مقطع فراهم نیست

مدیرکل برنامهریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی با تاکید

بر اســـاس آنچه در آییننامه آمده است :دریافت شهریه

اسالمی به صورت همزمان در دو رشته تحصیل کنند».

آموزشـــی ،علیرضا رهایی ،معاون آموزشـــی دانشگاه آزاد
در دو رشـــته در این دانشگاه ویژه استعدادهای درخشان

سخن به میان میآورد و عنوان میکند« :این شیوهنامه قبال

این شیوهنامه مطرح خواهد شد ،به عبارت دیگر یا در جلسه

مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از آنجا که بخشهایی از

به تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ خواهد شد».

دو پیگیری

ادامهحاشیههایبازگشتآقازادههابهدانشگاه

درباره مسائل مربوط به شهریه بوده و اینکه آیا دانشجویان

هستند؟

روز گذشـــته «فرهیختگان» در گزارشـــی ضمن اشاره به

آموزشی و روند یادگیری دانشجویان میشود و نتیجهای

پیرامون پذیرش نزدیک به یکصد آقازاده در رشتههای برتر

و نزول جایگاه آن نخواهد داشـــت ».این دانشجویان در

اداری در الزام بهکارگیری این دانشجویان در دانشگاهها

آوردهاند«:مادانشجویاندندانپزشکیشهیدبهشتیاعالم

اطالعیه آمده است« :بورسیههای موضوع شکایت پس از

دانشجویانهمراهشد،جمعیازدانشجویاندندانپزشکی

در پذیرش دانشجو به حدی سرعت و شدت گرفته است

دانشگاهمحلجذبوجایابی،تعیینصالحیتعلمیدر

وزارت بهداشـــت ،درمان و آموزش پزشکی کشور مبنیبر

آیندهای نزدیک به قاعده تبدیل شود .این روند مصداق

جذب دانشـــگاه ،ســـپردن تعهد محضری ،صدور حکم

اتفاقات اخیر در دانشـــگاه علومپزشکی شهیدبهشتی
این دانشگاه با عنوان «سایهروشن بازگشت آقازادهها به

دانشگاهها» به این موضوع پرداخت .این مساله طی روز

گذشـــته با انتشار جزئیات بیشتری پیرامون پذیرش این
این دانشگاه در اطالعیهای نوشتهاند« :دستور مستقیم

ورود بالغ بر  ۱۰۰دانشـــجوی تحصیالت تکمیلی (که

جز شکست برای دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی

ادامه اعتراض خود ،به پولیسازی دانشگاه اشاره کرده و

میکنیم که روند پولیسازی دانشگاه و نگاه درآمدزایی
که اگر تا چندین ســـال قبل استثنا بود ،ممکن است تا

مصاحبهاخیروزیرعلومپیرامونحکمجدیددیوانعدالت

تصویب اجرای آن در هیاترئیسه دانشگاه علومپزشکی

کرده و آوردهاند« :تعطیلی پردیس بینالملل دانشـــکده

وتخصصیاست».نمایندگاندانشجویانبورسیهدرادامه

نوشتهاند« :گرچه کلیه بورسیهها پس از فار غالتحصیلی
و قبل از اســـتخدام باید مراحل جذب را با عنوان «تبدیل

دندانپزشکی شهیدبهشـــتی به علت مشکالت مالی و

و نقض غرض در امر آموزش به دنبال نداشـــته اســـت».

صدقنمیکند؛بهعبارتدیگر،دراینفقره،تکالیفیبرای

خارج از کشـــور شدهاند ،حال با پرداخت ساالنه بیش از

صندلیهایدانشکدهدندانپزشکیشهیدبهشتیدست

«تاکنون هیچگونه پذیرش دانشجوی شاغل به تحصیل

همهاساتیدونخبگاندانشکده،باعثافتشاخصهای

نباید به حکم قضایی کشیده شود ،زیرا یک بررسی علمی

این دانشآموختگان در ادامه اشاره کردهاند« :این بخش

این اعتراضنامه دانشـــجویان در حالی است که معاون

پیداکردهاند،خواهندنشست؛طرحیکهاساسابهاذعان

فردی به دلیل عدم تایید صالحیت علمی برای یک شغل

نهسلیقهایوبانگاهمثبتطبقرویه«بهکارگیریبورسیه»

زدهاندوبعضیازآنهاحتیکنکورندادهاندیابامعدلهای

 ۱۰۰میلیون در کنار رتبههای برتری که با تالش فراوان به

وقتی نهایی میشـــوند ،الزماالجرا هستند ،اما یک نگاه

تحصیالت باید به استخدام دانشگاه درآمده به میزان دو

آموزشی این دانشگاه در گفتوگویی با مهر گفته است:
درخارجازکشوردردانشکدهدندانپزشکیعلومپزشکی

شهیدبهشتیانجامنشدهاست».

دانستنیهای دانشجویی
کارنامه سبز چیست؟

برابرمدتزمانتحصیلخدمتنماید،شناختهشدهاند».
از صحبت وزیر محترم علوم در مورد شکایتهای بورسیه
وزارتعلومودانشگاهبورسدهنده،حقوحقوقیبرایفرد
بورسیه ایجاد شده و تشخیص این حق و حقوق و تکالیف

یکموضوعتخصصیدرحوزهشئونعلمی(مصوبه630
شورایعالیانقالبفرهنگی)نیست،بلکهکامالعمومی

(اداری  -حقوقی  -قضایی) و از وظایف ذاتی دیوان عدالت

عکسنوشت

7800000
ثبتنامکننده
در مقطع ابتدایی

1296000
دانشآموز
کالساولی

140

میلیون جلد کتاب درسی چاپشده
در سال 97

1200

عنوان کتاب چاپشده در سال 97
برای دانشآموزان

وزیرعلومچندیپیشدرجمعروسایدانشگاههاپیرامون

وضعیت از راتبه به پیمانی» بگذرانند و امری کامال قانونی

ادغام دانشجویان دو دانشکده ،نتیجهای جز هرج و مرج

بسیارپایینبرایتحصیلروانهدانشگاههایدرجهچندم

قضایی ،باید از مداخله در این حوزه برحذر داشته شوند».

گروههای آموزشی یا دانشگاه ،اعالم نیاز در هیات اجرایی

دندانپزشـــکی کشورهایی مانند مجارستان ،گرجستان

شهیدبهشتی .این دانشجویان که اغلب سد کنکور را دور

اداری است ،که اتفاقا افراد و مراجع دیگر فاقد صالحیت

از جمله استادی دانشگاه تشخیص داده نمیشود؛ لذا

است».ایندانشجویاندرادامهبهمسالهتعطیلیپردیس

و )...به دانشـــکدههای دندانپزشـــکی داخل کشور و

تحصیل همزمان در دو رشته استفاده کنند.

طی چندین مرحله شامل معرفی از طرف وزارت علوم به

اداریجذبواختصاصهزینهازبیتالمالجهتشهریه

دانشآموز
در ابتدای سال تحصیلی

و دانشجویان دوره دکتری پیوسته نمیتوانند از تسهیالت

هم داریم که در بحث تعیین صالحیتهای علمی احیانا

تحصیلوامرارمعاشبهعنوانبورسیههاییکهبعدازاتمام

بینالملل دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی اشاره

بـــه دلیل خاص بـــودن مقطع تحصیلـــی دکتری امکان

به چند نکته حقوقی اشاره کردهاند ،که در بخشی از این

تبعیض و بیعدالتی بـــوده که نتیجه آن اخالل در روند

تنهـــا با گذراندن ۳۶واحد درســـی در دانشـــکدههای

کارشناســـی بهویژه دکتری ســـوال مهم و پرتکرار دیگری

پرونده بورسیهها گفته بود« :اعتقاد داریم احکام قضایی

بورسیه با تعیین محل خدمت آتی و گذراندن سایر مراحل

آموزشیدانشجویاندانشکدهدندانپزشکیشهیدبهشتی

 .6تحصیـــل همزمان در دو رشـــته در مقاطـــع باالتر از

ایرادات حقوقی به یک مصاحبه
جمعی از دانشآموختگان بورسیه در بیانیهای نسبت به

14000000

میانگین کل  17به همراه سایر شرایط مندرج در آییننامه

و بر همین اساس دانشجویان نمیتوانند در رشته پزشکی
به صورت همزمان تحصیل کنند.

آموزش و پرورش
درسال تحصیلی جدید

است ،اما بررسی مجدد باید کامال صادقانه ،وفق قانون و
انجام شـــود ،در صورتی که در موارد عدیده فرد بورسیه با

نگاه منفی و سلیقهای و بهرغم داشتن ویژگیهای علمی
شاخصموردبیمهریگروهآموزشیودانشگاهقرارگرفته

و رد شده است .هیاتهای اجرایی ،مرکزی و عالی جذب

نیزبهعنوانسایرمراجعپیشبینیشدهدرقانونرسیدگی
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کالس درسی جدید
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به شکایات جهت بررسی اینگونه شکایات در نظر گرفته

شدهاند».

توئیت دانشجویی
مراسم ختم پدر محمدصادق شهبازی دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی |عکس :مهدی افراخته

چندی پیش بود که ســـازمان سنجش کارنامه نهایی یا کارنامه سبز یا کارنامه محرمانه داوطلبان کنکور

سراسری را منتشر کرد ،اما این کارنامه چیست و چه کاربردی دارد؟

بهطور کلی در کارنامه ســـبز مشـــخص میشـــود که شـــما در کدام اولویت پذیرفته شـــده و چقدر با
آخریـــن نفر قبولی فاصله دارید .در کارنامه ســـبز مشـــخص میشـــود که در انتخابهـــای پایینتر و

بعدی در چه رشـــتههای دیگری میتوانســـتید قبول شـــوید .همچنین کســـانی که از رشـــته قبولی

خـــود رضایت نداشـــته باشـــند و عالقهمنـــد به رشـــته اولویتهای پایین یـــا بعدی که بـــا رتبه آنان
همخوانی داشـــته باشـــد با نظر دانشـــگاه مبدا و دانشـــگاه مقصد میتوانند تقاضای انتقالی کنند
و دانشـــگاهها در قبـــول یا رد تقاضا اختیـــار تام دارند.

نکتـــه دیگـــر اینکه کارنامه ســـبز به هیچ عنوان به درد کســـانی کـــه «مردود» شـــدهاند ،نمیخورد؛

یعنـــی اگر مردود شـــدهاید بـــا کارنامه ســـبز یا کارنامـــه نهایی یا کارنامـــه محرمانه راهـــی به پیش

نمـــیرود و ایـــن دســـته از افـــراد باید فقط و فقط بـــه فکر تکمیل ظرفیت باشـــند .وجود ســـتاره در
قســـمت جلوی رشـــته انتخابی در این کارنامه نشاندهنده قبولی در این رشـــته و دانشگاه است ،در
غیر اینصورت شـــما در رشـــتههایی که عالمت ســـتاره جلوی آن درج نشـــده ،پذیرفته نمیشـــدید.
نحوه محاســـبه هم به این صورت اســـت که رتبه داوطلب که شـــما باشـــید باید کمتـــر از آخرین رتبه
قبولـــی یـــا حداکثر برابر آن باشـــد .کد رشـــته موردنظر را هم میتـــوان با کد رشـــتههای موجود در
دفترچه انتخاب رشـــته تطبیق داد تا از رشـــته شـــهر و دانشـــگاه آن آگاهی یافت.

 #مهندس
دانشگاه رشته ادبیات قبول شده بودم ،یه بار
مامانم بهم گفت آقای مهندس ،من و بابام
خندهمون گرفت ،گفتم بابا تو واسش توضیح
بده ،گفت خانم ،پسرمون مهندس نیست ،تازه
ترم یکه ،چهار سال بعد مهندس میشه.

