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قانون و اقتصاد
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 
دانشکده الهیات دانش��گاه عالمه 
طباطبایی، ش��ماره یکم نش��ریه 
دانشجویی »َمعنا« را منتشر كرد. 

در این شماره از نشریه دانشجویی 
»َمعن��ا« اقتص��اد متناس��ب ب��ا 
رویکرده��ای اجتماعی و فرهنگی 
در حکوم��ت اس��المی بررس��ی 
شده است. در قس��متی از این یادداش��ت آمده است: »مطمئناً 
پیشرفت در اقتصاد و سایر زمینه  ها مس��تلزم سیاستگذاری  ها 
و قانونگذاری  هایی اس��ت كه بتواند م��ا را از وضعیت موجود به 
وضعیت مطلوب برساند و مطمئناً در دین اسالم پیشنهاد هایی 
متناسب با فرهنگ و قوانین جامعه توحیدی گفته شده است. « 
بیکاری فارغ التحصیالن رشته الهیات نیز كار ویژه این نشریه است 

كه محصالن این رشته می توانند در این شماره مطالعه كنند. 
------------------------------------------------

موسيقي و تبليغات
بسیج دانش��جویی دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد تهران شمال، شماره 
دهم نشریه دانشجویی »صریح « را 
منتشر كرد.  در این شماره از نشریه 
»صریح « به موضوعاتی چون شبکه 
ملی اطالع��ات، افراد برجس��ته  در 
اینس��تاگرام، كودكان كار، »تجرد 
قطعی« در بین افراد جامعه، پشت 
پرده روابط كش��ورهای حوزه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی، 
فرهنگ س��ازی رعایت پروتکل های بهداش��تی ب��ه عنوان یک 
مسئولیت اجتماعی و اتخاذ سیاست »عبور از روحانی« از طرف 
كاندیداهای انتخابات دور س��یزدهم ریاست جمهوری، پرداخته 
شده است.  گزارشی نیز در خصوص بیلبوردهای تبلیغاتی و استفاده 
از موسیقی های ماندگار برای جذب مخاطب و بازاریابی در سطح 
شهر نگارش شده است كه در قسمتی از این گزارش آمده است: 
»به�ره بردن از قطعات موسیقی به اصطالح هیت یا مش�تقاتی از 
آنها چون كالمشان، موسیقی خامشان، قطعه های ریمیکس ش�ده 
از آنها، كاورشده  آنها آمیخته شده با كالمی دیگ�ر و... .  در تبلیغات 
و بازاریابی برای برندها، اتفاق جدیدی نیس��ت و سال هاس��ت به 
دالیلی مثل خاطره انگیز بودن اثر، محبوبیت خواننده اش، اعتبار 
عوامل قطعه و مواردی از این دست، از ظرفیت ه�ای موسیقی در 
بازار ماركتین�گ اس�تفاده می شود و آژانس های تبلیغاتی، چون 

برگ برنده ای این ترفند را برای مشتریان خود رو می كنند.«
------------------------------------------------

وام دانشجويي
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل 
دانش��کده علوم اجتماعی دانشگاه 
عالمه طباطبایی، هشتمین شماره 
نش��ریه دانش��جویی »دغدغه« را 
منتشر كرد.  در این شماره از نشریه 
دانش��جویی »دغدغه« به افزایش 
مبل��غ وام ازدواج و مش��کالت و 
مزیت  هایی كه این كمک هزینه در 
برابر زوج های جوان می گذارد پرداخته ش��ده و نس��بت قانون 
تسهیل ازدواج جوانان مجلس با وام ازدواج نیز مورد بررسی قرار 
گرفته است. وضعیت س��ینما و تئاتر در اوضاع كرونایی كشور با 
توجه به نزدیکی برگزاری جشنواره های عمار و فجر تحلیل شده، 
غم تکراری هموطنان جنوب كشور و بی تدبیری مسئوالن مطرح 
شده و بر طرح دو فوریتی لغو پروتکل الحاقی و اقدامات و مصوبات 
هسته ای مجلس شورای اس��المی نیز مروری شده است كه در 

شماره هشتم »دغدغه« مطالعه خواهید كرد. 
------------------------------------------------

سازش با امريکا؟!
به همت انجمن اسالمی دانشجویان 
مستقل دانشگاه تهران، شماره نهم 
نشریه دانشجویی »قدم« منتشر شد.  
در نهمین شماره از نشریه دانشجویی 
»قدم« به مسئله  خریدن یا ساختن 
واكسن كرونا در زمانی كه تعدادی از 
كش��ور ها ش��روع به توزیع و تزریق 
واكسن كرونا كرده اند، پرداخته و تأثیر 
شرایط تحریم را در خرید واكسن كرونا بررسی كرده است. این نشریه 
به موضوعاتی چون فساد اداری و اجرایی مسئوالن، اعدام روح اهلل زم، 
سایت های ش��رط بندی و پرداخت های قانونی، سیل خوزستان و 
اقدامات انجام نشده توسط مسئوالن، ایرادات الیحه بودجه، سرباز 
بابلی و مناقشات بر سر آذربایجان و سیاست های خام اردوغان بر سر 
مرزهای ایران، در گزارش  ها و یادداشت های دقیقی پرداخته است.  
بررس��ی رویکرد جو بایدن در منطقه جنوب غربی آس��یا، با عنوان 
»خداوند ایاالت متحده را حفظ كند«، در آخرین گزارش این نشریه 
نگارش و تحلیل شده است. در قسمتی از آن آمده است: »پذیرش 
قدرت امریکا و تأثیرپذیری های كشورهای جنوب غربی آسیا از امریکا 
به دالیلی مانند اقتصاد برتر، قدرت وتو در صحنه بین المللی، قدرت 
نرم در رس��انه و مس��ائل فرهنگی ، اجتماعی و...  باعث ش��ده كه 

كشورهای این منطقه به سمت سازش با امریکا گام بردارند.«
------------------------------------------------

ابعاد خشونت
به همت فعاالن نشریات دانشجویی 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی گیالن، 
پانزدهمین شماره نشریه دانشجویی 
»صداتیو « منتش��ر ش��د.  در این 
ش��ماره از نش��ریه فرهنگ��ی و 
دانشجویی »صداتیو « خشونت به 
عنوان حالتی از رفتار كه با استفاده 
از زور فیزیکی یا غیرفیزیکی، فرد 
خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می كند، مورد بررسی 
قرار گرفته است.  ابعاد مختلفی از یک فرایند  رفتاری از نگاه های 
مختلف مورد تحلیل جامعه ش��ناختی قرار گرفته است؛ مانند 
خش��ونت در فضای مج��ازی، خان��واده و جامعه ك��ه تأثیرات 
مستقیمی روی یکدیگر دارند. معرفی و نقد كتاب »خشونت، پنج 
نگاه زیرچشمی« از اسالوی ژیزیک، یکی دیگر از بخش های این 

نشریه دانشجویی است. 

گشت نشریات

پس از گذش�ت هفت 

عليرضا سزاوار
اعت�راض    گزارش يک از  س�ال 

جوانان�ي كه عاش�ق 
معلم شدن هستند، سرانجام آموزش و پرورش 
رأي ب�ه افزای�ش س�ن ورود ب�ه دانش�گاه هاي 
فرهنگیان و شهید رجایی را صادر كرد. دانشگاه 
فرهنگیان از سال 92 با اضافه كردن شرط حداكثر 
22 س�ال براي ورود، موجب ش�ده بود تا  دالیل 
زیادي همچون سربازي، بي عدالتي بین شهرهاي 
مختلف در تعداد جذب و غیره، مانع ورود بسیاري 
از جوان�ان عالقه من�د ب�ه حرفه معلمي ش�ود.

وزیر آموزش و پرورش در نشس��ت خب��ري خود در 
روز 19 بهمن ماه اعالم كرد كه سن ورود به دانشگاه 
فرهنگیان و تربیت دبیر ش��هید رجایی به ۲۴ سال 
افزایش پیدا كرد. به گفته این مقام آموزش��ي، سال 
گذشته متقاضیان زیادی خواستار این تغییر بودند و 
نظر كارشناسی شورای عالی آموزش و پرورش هم بر 

افزایش این سن بود.
 در حسرت معلمي

براي معلم شدن در آموزش و پرورش دو راه وجود دارد 
كه یکی از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر 
شهید رجایی و راه دوم آزمون استخدامی است. ورود 
به دانشگاه فرهنگیان و دانش��گاه تربیت دبیر شهید 
رجایی به عنوان دانشجو معلم، بهترین شیوه استخدام 
در دستگاه تعلیم و تربیت كشور است. این دانشگاه ها 
مزایای متعددی دارد از جمله اینکه دانش��جویان از 
همان بدو ورود به این دانشگاه ها به استخدام آموزش 
و پرورش درآمده و حقوق می گیرند و دانش��جویان 
پس��ر هم خدمت س��ربازی را در همان دوره معلمي 

سپري مي كنند.
س��ال 139۲ مصوبه ای عجیب در دول��ت یازدهم، 
اعتراض بسیاري از جوانان عالقه مند به شغل معلمي 
را درآورد و باعث ش��د امید تعدادی از داوطلبانی كه 
ماه ها برای شركت در رشته و دانشگاه مورد عالقه شان 

تالش می كردند، ناامید شود. 
مصوب��ه جدید به این ش��کل بود  كه ش��رط س��نی 
پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ سال به ۲۲ سال 
كاهش پیدا كرد و دیگر داوطلبان بیشتر از ۲۲ سال 
نمی توانستند در این دانش��گاه درس بخوانند و تنها 
برای رسیدن به شغل معلمی باید منتظر آزمون های 

استخدامی می شدند.
 دالیل دانشجویان معترض

توجیه مسئوالن براي ایجاد چنین مصوبه اي این بود 
كه هر چه سن پایین تر باشد، فرد آمادگی بهتری برای 
فراگیری دانش دارد و هر چقدر فرد مس��ن تر باشد، 
برای یادگی��ری و نهایتاً یاددهی ب��ه دانش آموزان با 

مشکل مواجه می شویم.
آنها معتق��د بودند كه معموالً دانش آ موزان در س��ن 
1۸س��الگی دیپلم می گیرند و تا ۲۲ س��الگی برای 
شركت در كنکور مدت زیادی فرصت آمادگی دارند. 
بنابراین مدنظر قراردادن شرط سنی ۲۲ سال كاماًل 

منطقی است.
 در حالی كه جوانان بسیاري به دلیل مشکالت متعدد 
در زندگی یا زود سربازی رفتن یا بی عدالتی بین شهر ها 
و استان ها در تعداد جذب معلمی در سال های مختلف، 
نتوانسته اند به دانشگاه هاي تربیت دبیر شهید رجایي 
یا فرهنگیان راه یابند. این افراد حاال با ش��رط سنی 
حتی با معدل باال نیز همچنان در حس��رت دانشجو 

معلمي می مانند.
دانش��جویان معترض به این مصوبه نیز دالیل قابل 
قبولي داشتند. به طور نمونه آنها معتقد بودند از آنجا 
كه میانگین س��ن فارغ التحصیلی ۲۸ سالگی است، 
داوطلبان تا سن ۲۴سالگی هم می توانند به دانشگاه 
راه یابند و در سن فارغ التحصیلی )یعنی ۲۸سالگی( 

دوره تحصیل خود را به پایان برسانند.
 بي خب�ري یک�ی از اعض�ای هیئ�ت امنای 

دانشگاه
س��ختگیري درباره كاهش س��ن داوطلبان ورود به 
دانشگاه هاي معلمي موجب ش��ده بود، در این مدت 
كه ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان باال رفته بود 
داوطلبان بیش��تری برای پذیرش در این دانش��گاه 

شركت كنند و رتبه های عجیبي به آنجا راه یابند.
تا زمانی كه ظرفیت پذیرش كم و شرط سنی ۲۴سال 
مطرح بود، متقاضیانی با رتبه های عالی در دانشگاه 
فرهنگیان پذیرش می ش��دند، اما با گذاشتن شرط 
سنی ۲۲ س��ال و افزایش ظرفیت دیگر از این خبر ها 

نبود و دانش��گاه هاي فرهنگیان و  تربیت دبیر شهید 
رجایی گاهی تا رتبه های باالي 11 هزار را نیز ثبت نام 

كرده بودند.
اسفند ماه سال گذش��ته بود كه علی خاكی صدیق 
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یکی 
از اعضای هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان در برنامه 
پرسشگر شبکه آموزش، لب به سخن گشود و هنگام 
سؤال مجری برنامه درباره این موضوع نه تنها مرهمی 
برای دغدغه داوطلبان نشد بلکه حاشیه  دیگری را هم 
به راه انداخت، آن هم اینکه از چنین موضوعی اطالع 
ندارد و نمی داند كه این درخواس��ت در دس��تور كار 

جلسات هیئت امنای دانشگاه قرار دارد یا خیر؟
در حالی كه مهم ترین تصمیمات اجرایی و عملیاتی 

دانشگاه ها بر عهده هیئت امنای دانشگاه ها گذاشته 
می ش��ود و عجیب بود كه در این باره یکی از اعضای 
هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان برای چنین موضوعات 
مهمی كه دغدغه دانشجویان است در بی خبری به سر 

ببرد و اظهار بی اطالعی كند؟
منتقدان در آن زمان همین موضع را با جدیت پیگیري 
و اعالم كردند كه اگر مسئوالن دانشگاهی به واسطه 
داشتن یک مسئولیت وزارتخانه ای توانایی و فرصت 
مدیریت و تصمیم گیری در مناصب دیگر را ندارند آیا 
بهتر نیست كه آن را برعهده دیگران بسپارند تا ضمن 
رسیدگی و بررس��ی اتفاقات و حاش��یه ها، عده ای از 
دانشجویان و داوطلبان را از سردرگمی نجات دهند؟

 نامه ای با امضای 5 هزار جوان
در نهایت همان موقع، كار به جایي رسید كه سازمان 
دیده بان ش��فافیت و عدالت هم وارد كارزار شود. این 
نهاد در نامه اي به دبیر شورای عالی آموزش و پرورش 
برای رسیدگی به درخواست تعداد زیادی از معترضان 
به موضوع تقلیل ش��رط س��نی پذیرش در دانشگاه 

فرهنگیان، خواستار حل مشکل دانشجویان شد.
عضو كمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت 
كش��ور در گفت وگو با خبرگزاری فارس در خصوص 
موضوع درخواست تعدادی از جوانان عالقه مند برای 
افزایش سن ورود به دانش��گاه فرهنگیان اظهار كرد: 
»چندی پیش نامه ای با امضای 5 هزار جوان عالقه مند 
به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان به ما ارجاع شد كه 

خواستار افزایش سقف سن ورود به این دانشگاه تا ۲۴ 
سال تمام بودند.

این خواس��ته جوان��ان مورد بررس��ی ق��رار گرفت 
و مشخص ش��د در گذش��ته س��ن ورود به دانشگاه 
فرهنگیان تا ۲۴ س��ال بود و از سال 9۲ به بعد سقف 
سنی به ۲۲ سال كاهش یافت و این در حالی بود كه 
ظرفیت پذیرش ۲/5 برابر شد یعنی دایره پذیرش به 

رقم افزایش ظرفیت، كمتر شد.«
علی امرایی افزود:» معتقدیم خواسته این جوانان با 
توجه به اینکه قباًل هم افزایش س��ن تا ۲۴ سال بود، 
خواسته نامعقولی نیست ضمن اینکه سن استخدام 
در حال حاضر 30 س��ال اس��ت و افزایش سن تا ۲۴ 
سال آسیبی به نظام آموزشی نمی زند. چرا آموزش و 
پرورش دامنه انتخاب خود را افزایش نمی دهد در این 
حالت افراد علمی تر و باهوش تر وارد آموزش و پرورش 
می شوند و به این جوانان عالقه مند هم فرصتی برای 
س��نجش خود جهت حضور در دانشگاه فرهنگیان و 

شغل معلمی داده می شود.«
 اعتراض هایي كه نتیجه داد

وي با بی��ان اینکه با محدودیت حداكثر س��ن ۲۲ 
سال و احتس��اب 30 س��ال خدمت در آموزش و 
پرورش، كارمندان آموزش و پرورش در س��ن 5۲ 
سالگی بازنشسته می شوند، افزود:» این سن دوران 
پختگی و میانسالی هر ش��خص به شمار می آید و 
در متون علمی ۴5 تا 55 سالگی در چرخه زندگی 
انسان معاصر پربازده ترین دهه عمر شناخته شده 
است، بنابراین افزایش محدودیت سنی از ۲۲ سال 
به ۲۴ سال در جهت اس��تفاده بیشتر از تجربیات 
معلمان پخته و كار آزموده ارزیابی می شود. بسیار 
مشخص است كه اختالف س��نی دو سال تفاوت 
چندانی در درک و پویایی افراد، برای فهم مسائل، 
ایج��اد نمی كند و تنها باعث می ش��ود بخش��ی از 
عالقه مندان مس��تعد در حرفه معلمی ناخواسته 
از این گردونه خارج و به اجبار در رشته های دیگر 

مشغول به تحصیل شوند.«
عضو كمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت 
كش��ور تصری��ح كرد:»پیگیری هایی از دانش��گاه 
فرهنگیان و ش��ورای عالی آموزش و پرورش انجام 
دادیم اما ب��ه رغم همراه��ی آنها هنوز ب��ه نتیجه 
نرس��یده ایم. از وزیر آموزش و پرورش می خواهیم 
كه با افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان تا ۲۴ 
سال تمام، این فرصت را به جوانان عالقه مند به شغل 
معلمی بدهند تا بار دیگر خود را برای حضور در این 

شغل باارزش محک بزنند.«
اكنون با تغییر شرط سنی به ۲۴ سال فرصت بیشتری 
در اختیار عالقه من��دان به این رش��ته و تحصیل در 
دانش��گاه فرهنگیان و دانش��گاه تربیت دبیر شهید 
رجایی قرار داده می شود. بنابراین در سال های آینده 
هم امکان شركت مجدد در كنکور برای عالقه مندان 
به دانشجو معلمي وجود دارد. به خصوص اینکه قبولی 
در كنکور سال های اخیر بسیار سخت شده و استرس 

و نگرانی هم برای كنکوری ها وجود دارد.

آغوش باز براي دانشجو معلمان
ورود به دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تغییرات جدي پیدا كرد

بسیار مشخص است كه اختالف 
سنی دو س�ال تفاوت چندانی 
در درک و پویایی اف�راد برای 
فهم مس�ائل، ایجاد نمی كند و 
تنها باعث می ش�ود بخشی از 
عالقه مندان مستعد در حرفه 
معلمی ناخواسته از این گردونه 
خارج و به اجبار در رشته های 
دیگر مشغول به تحصیل شوند

 دكترایوب توكلیان*
ش��اید خطرناک  ترین و مهلک  ترین آس��یب 
جنب��ش دانش��جویی این اس��ت ك��ه در دام 
سیاسیون بیفتند و گرفتار احزاب و جریان های 
سیاسی ش��وند كه نگاه ابزاری به دانشجویان 
دارند. برخ��ی احزاب سیاس��ی در طول زمان 
برای منافع ش��وم خود به دانش��گاه و دانشجو 
به دید یک لقمه چ��رب و لذیذ نگاه می كنند و 
برای مطامع خود از آنها بهره برداری می نمایند 
ولی دانشجویان و تشکل های دانشجویی را در 
حقیقت برای منافع خود ذبح كرده اند، زیرا نفس 
حركت دانشجو و جنبش دانشجویی، استقالل 
و آزادگی اوس��ت و به هیچ وجه نمی تواند ابزار 
دست سیاسیون خارج از دانشگاه باشد. اینکه 
عده ای از خارج دانشگاه به دانشجویان بگویند 
چه موضعی بگیر، از چه لیست انتخاباتی یا از 
چه فردی حمایت كن، یا حتی دانشجویان را 
تحریک به اقدامات مخ��رب و هیجانی كنند ، 
با روح جنبش دانش��جویی در تضاد اس��ت و 
نتیجه ای جز اضمحالل و ناب��ودی آن در گذر 
زمان نخواهد داشت. دانشجو به هیچ وجه نباید 
تحت تأثی��ر تحریک ها یا تش��ویق های افراد و 
عناصر سیاسی قرار بگیرد و باید خودش مستقل 
تصمیم بگیرد. در غیر این صورت نمی توان به 
آنها لقب دانش��جو داد، بلکه باید به آنها گفت 

شاخه فالن حزب سیاسی در دانشگاه.
مقام معظ��م رهبری: یک كار دیگر، تش��کیل 
گروه های فعالیت سیاسی است. البته منظورم 
حزب بازی نیس��ت. حزب بازی كاری است كه 
بنده بركتی در آن احس��اس نمی كنم . اما كار 
سیاس��ی فقط حزب بازی نیس��ت؛ نشستن، 
تحلیل سیاس��ی كردن، حوادث سیاس��ی را 
شناختن، فهمیدن، منتقل كردن، یکی از آن 
كارهای بسیار اساسی است كه حركت عمومی 
جامعه را تسریع می كند، شکل می دهد و كمک 

می كند؛ یکی از كار ها این است. 
آرمانگرایی : دانشجو باید آرمانگرا و ایده آل گرا 
باشد. باید افق های واالیی برای كشور ترسیم و 

آنها را از مسئوالن مطالبه كند. نسبت به مسائل 
معیش��تی مردم، نسبت به پیش��رفت علمی و 
صنعتی ، نسبت به مسائل سیاسی و عزت ایران 
اسالمی ، نسبت به آرمان های انقالب اسالمی و 
خط امام و رهبری باید از مسئوالن مطالبه كند 
و از آرمان های خود مأیوس نشود و عقب نشینی 

نکند. 
مقام معظم رهبری در این رابطه فرموده اند: اوالً 
آرمانگرایی را فراموش نکنید. آرمان ها چیست؟ 
رس��یدن به جامعه عادل، جامعه آزاد، جامعه 
پیشرفته، جامعه مؤمن، جامعه متعبد، جامعه 
قوی و مستحکم، جامعه مستقل، اینها آرمان 
است. ارزش دارد كه انسان جانش را در راه این 

آرمان ها، برای خاطر خدا بدهد. 
ش�ركت در كالس درس اخ�الق :  همه ما 
انس��ان ها در معرض خطا هستیم. اما وقتی در 
مقام یا مس��ئولیتی قرار می گیریم این خطا ها 
ممکن اس��ت عالوه بر نتایج منفی شخصی و 
فردی، تبعات اجتماعی گس��ترده ای هم به بار 
بیاورن��د. مثال حس قدرت طلب��ی، رفتارهای 
دیکتاتوری، مش��ورت ناپذیری، دروغ یا غیبت 
و...  همگی ممکن است گریبانگیر هر كدام از ما 
بشوند و با تأثیر بر عملکردمان، تأثیرات مخربی 
هم برای اطرافیان به بار بیاورن��د. ولی یکی از 
راه های خوب و مناس��ب برای در امان ماندن 
از این آس��یب ها و ایمنی در مقابل این رذایل 
اخالقی، ش��ركت در كالس های درس اخالق 
و متذكر شدن پیاپی و مستمر است. دوری از 
منبر و موعظه و نصیحت و نکات اخالقی ، باعث 
كمرنگ شدن اخالق در هر یک از ما می شود. 

البته نگویید حتماً بای��د در كالس درس فالن 
استاد برجس��ته و مش��هور اخالق بنشینم تا 
رش��د كنم. حتی یک طلبه جوان هم با بیانات 
اخالقی اش می تواند ذهن و ضمیر جوانان مؤمن 

را تحت تأثیر خود قرار دهد. 
 *دبیركل اسبق اتحادیه 
جامعه اسالمی دانشجویان كشور
 و عضو هیئت علمی دانشگاه 

پرهیزازسیاستزدگی
وابزاردستسیاسیونشدن

باید ها و نبایدهای كار در تشکل های دانشجویی

   گزارش 2   يادداشت

آزم�ون زب�ان وزارت عل�وم)MSRT( ب�رای 
س�ومین بار از س�وی س�تاد ملی مبارزه ب�ا كرونا 
لغو ش�ده و این قضیه س�ردرگمی و ضرر بسیاری 
از دانش�جویان را ب�ه هم�راه داش�ته اس�ت. 
چند س��الی اس��ت كه داوطلبان آزمون دكتری برای 
كسب امتیاز مصاحبه دكتری، شركت در جلسه دفاع 
رساله دكتری یا كسب مجوز جهت شركت در آزمون 
جامع دكتری نیاز به مدرک زبان انگلیس��ی دارند. به 
همین منظور هر ساله برخی دانشگاه   ها و مؤسسات به 

برگزاری آزمون ملی و بین المللی زبان می پردازند. 
 آزمونی كم هزینه برای دانشجویان

سازمان امور دانش��جویان از جمله مراكزی محسوب 
می شود كه به طور معمول ساالنه 10 بار آزمون سنجش 
سطح زبان را با عنوان)MSRT(  برگزار می كند. بر اساس 
مجوز های داده شده این آزمون برای داوطلبان متقاضی 
اعزام با هزینه شخصی، بورسیه خارج از كشور، دكترای 
داخل وزارت علوم و وزارت بهداش��ت و نیز داوطلبان 

دكترای دانشگاه آزاد اسالمی معتبر است. 
از آنجایی كه نم��ره قبولی در آزم��ون )MSRT(، در 
مقایس��ه با امتحانات TOEFL و IELTS، س��اده تر و 
كم هزینه تر است، بس��یاری از داوطلبان و دانشجویان 
دكت��ری ب��ه ثبت نام ب��رای ش��ركت در ای��ن آزمون 
می پردازند.  كنکور دكتری س��ال 99 كه ق��رار بود 9 
اس��فند ماه 9۸ برگزار شود، به دلیل ش��یوع ویروس 
منحوس كرونا به 9 مرداد س��ال 1399 موكول ش��د. 
به همین دلیل داوطلبان آزمون دكتری با مش��کالت 
بس��یاری مواجه ش��دند كه یک��ی از آنه��ا مربوط به 
اتمام اعتبار دو س��اله مدرک زبان بود. بر این اس��اس 
دانشجویانی كه مدت اعتبار مدرک آنها به پایان رسیده 
بود، برای بار دوم مجبور ش��دند ب��ه ثبت نام در آزمون 
س��طح بندی زبان، پرداخت حق ثبت نام و شركت در 
آزمون زبان بپردازند، اما موضوع در همین نقطه پایان 
نیافت، زیرا شیوع ویروس كرونا، برگزاری آزمون های 

سنجش زبان انگلیسی را نیز به تعویق انداخت. 
 آخرین آزمون هم لغو شد

بر این اساس اولین آزمون سنجش سطح زبان سازمان 
امور دانشجویان، مهرماه 99 برگزار شد. اكنون پس از 
گذشت چند ماه كه دانشجویان در حال آمادگی برای 

دفاع از رساله دكتری یا شركت در آزمون جامع هستند، 
هر روز خب��ر از تعویق آزمون)MSRT(  س��ازمان امور 

دانشجویان وزارت علوم شنیده می شود. 
به طوری كه زمان برگزاری این آزم��ون یک بار از ۲3 
آبان ماه به 1۴ آذر ماه موكول ش��د و ب��ار دیگر با لغو 

آزمون در 1۴ آذر ماه به پنجم بهمن ماه منتقل شد. 
 در اطالعیه آخر سازمان امور دانشجویان نیز اعالم شد 
كه آزمون )MSRT(  كه پیش از ای��ن قرار بود در اول 
اسفند ماه برگزار شود، لغو می شود و زمان آن به زودی 

اعالم خواهد شد. 
 ما مشکلی نداریم

با توجه به لغو پی در پی این آزمون و عدم صدور مجوز 
برگزاری آن از سوی ستاد ملی مبارزه با كرونا مدیر كل 
بورس و اعزام دانش��جویان س��ازمان امور دانشجویان 
از دالیل لغو این آزمون در س��ه مقطع زمانی مختلف 

توضیحاتی داده است. 
ابراهیم حاجی زاده، ب��ا بیان اینکه س��تاد كرونا برای 
برگزاری آزمون زبان)MSRT( سازمان امور دانشجویان 
مالحظاتی داشته است، به خبرگزاری بسیج دانشجویی 
گفت: »احتماالً ستاد ملی مبارزه با كرونا تا هفته آینده 
پاسخ درخواست ما را خواهد داد؛ به طوری كه می توانیم 

به زودی این آزمون   ها را برگزار كنیم.«
وی با اش��اره به اینکه تمام پروتکل   ها ب��رای برگزاری 
آزمون اجرا شده است و ما هیچ مشکلی برای برگزاری 

آن نداری��م، اظه��ار كرد:»اكن��ون منتظ��ر برگزاری 
جلس��ه در س��تاد كرونا برای صدور مج��وز برگزاری 
آزم��ون زبان)MSRT( هس��تیم. س��تاد كرونا آزمون 
زبان)MSRT( را لغو نکرده اس��ت، بلکه می خواهد به 
بررسی این موضوع بپردازد. گویا جلسات ستاد به طول 

انجامیده است.«
همچنین مدیر روابط عمومی سازمان امور دانشجویان 
نیز در این باره گفت: »اگر س��تاد ملی مب��ارزه با كرونا 
اعالم كند كه سازمان امور دانشجویان می تواند آزمون 
زبان را برگزار كند، ما ب��ه برگزاری آزمون می پردازیم، 

زیرا هیچ مشکلی برای برگزاری نداریم.«
  چرا وزارت بهداشت در اولویت است

برگزاری آزمون های سطح بندی زبان معاونت فرهنگی 
وزارت علوم در حالی لغو می شود كه آخرین آزمون زبان 

وزارت بهداشت یکم دی ماه 99 برگزار شد. 
 از طرفی ستاد ملی مبارزه با كرونا مجوز برگزاری آزمون 
دستیاری پزشکی و آزمون اس��تخدامی دانشگاه های 

علوم پزشکی را صادر كرده است. 
 س��ؤال اینجاس��ت كه چرا س��تاد ملی مبارزه با كرونا 
با توجه به اهمیت ای��ن آزمون مجوز برگ��زاری آن را 
صادر نمی كند؟ چگونه است كه تمام جلسات بررسی 
آزمون های وزرات بهداشت برگزار می شوند و جلسات 
برگزاری آزمون زبان وزارت علوم بعد از گذشت سه ماه 

همچنان به تعویق افتاده است؟

سردرگمیوزیاندانشجویانبرایسومینبار
سال گذشت و فقط یک آزمون زبان )MSRT( مجوز برگزاری گرفت


