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مجموع��ه دانش��گاه حضور دارن��د و اگر
برنامه را تصويب کنند ش��وراي گسترش
برمبناي مستندات مجوز تأسيس رشته را
ارائه ميدهد ».از او ميپرسم کار سختي
نيس��ت؟ تدوين کتاب و رشته در  6ماه،
پيدا کردن متخصص آن رشته ،هزينه و...
ميگوي��د« :ما متخصص پيدا نمي کنيم.
اين دانشگاه چون تقاضا محور است خود
متقاض��ي هم��ه اينها را پي��دا مي کند.
بنابراي��ن ما هيچ ب��اري از نظر مالي روي
دوش دول��ت نداريم .همه اي��ن کارها را
خ��ود بخش خصوصي ي��ا بخش عمومي
انجام ميدهد .به عن��وان مثال در بخش
چرم ،خود صنف دنبال کار را ميگيرد از
نظر متخصصان داخلي و خارجي استفاده
ميکند و کار را پيش ميبرد و در نهايت
تأييد علمي با ماست.
اين روندي که ما در عرض  6ماه طي
مي کنيم در وزارت علوم  3تا  4سال زمان
م��ي خواهد اما چون ما بر مبناي نياز روز
بازار کار مي کنيم و بازار و بخش خصوصي
منتظر نمي ماند تا  4سال بعد ما برايش
کاري کنيم ،مجبوريم بوروکراسي پيچيده
اداري را کن��ار بگذاري��م و چابک تر عمل
کنيم ».اخباری میگوید< :ويژگي ما اين
اس��ت که در اين مجموعه کار به سرعت
به نتيجه ميرس��د و هزين��هاي هم براي
دول��ت ندارد .تم��ام تالش م��ا به نتيجه
رس��اندن اقتصاد غير نفتي اس��ت .ما به
دنبال رش��تههايي هستيم که غير دولتي
باشند رشته هايي که در جهت نگهداشتن
سنت ها و هنرهاي اين مرز و بوم هستند.
برخي از هنرهاي ما در حال نابودي است
و وظيفه ما عالوه بر تدوين رش��ته هايي
براي احياي اين هنرها مستندسازي براي
آنهاس��ت .به عنوان مثال قنات سازي در
حال نابودي است بر همين مبنا ما رشته
قن��ات را در يزد تأس��يس کردهايم و در
اين رشته هم مثل همه رشته هاي ديگر
که حداقل  10درصد اس��تادان آن خبره
هس��تند ،از اس��تادان و خبرگان مهارتي
استفاده ميش��ود .البته خبرگان مهارتي
ما بايد به  40درصد برس��د چون اساس��اً
ما دانش��گاه علمي کاربردي هستيم .االن
همين رش��ته قنات استاداني که 40-50
س��ال در کار قنات بودهاند دارند تدريس
ميکنند و در کنار تدريس هم صحبت ها
و تجارب شان مستندسازي ميشود يا در
بحث رفوگري فرش يا صحافي که در حال
از بين رفتن هس��تند و خيلي از هنرهاي
ديگر که بايد تبديل به رش��ته شوند و در
عين حال مستندسازي شوند».
ëëدانش�گاه جامع علمي کاربردي و
آمار کارآفريني
از آنجايي که دانشگاه علمي کاربردي

محمد مطلق

اگر از ميدان آزادي وارد تهران شويد و
تا ميدان امام حسين (ع) برانيد ،در طول
اين مسير طوالني تقريباً چيزي جز مغازه
نخواهيد ديد .مغازه و مغازه و مغازه؛ البته
حاال هم��ه خيابانه��اي پايتخت همين
وضعيت را دارد .جگرکي و س��وپرمارکت
و ل��وازم برق��ي و تزئين��ات اتومبي��ل و
ميوهفروش��ي بي هيچ نظم و ترتيبي کنار
هم چيده شدهاند .يکي امروز هست و فردا
جايش را به شغل ديگري ميدهد .خياطي
تعطيل مي ش��ود و سبزي فروشي باز مي
ش��ود .سبزي فروش��ي تعطيل ميشود و
ساندويچي جايش را ميگيرد.
برخ��ي از جامعه شناس��ان بر همين
اساس تهران را شهر سوداگري ناميدهاند؛
ش��هري که بيش از هرج��اي ديگر ايران
الگ��وي واس��طهگري اقتص��ادي را به رخ
ميکش��د .اما اين الگو حاال در حال تکثير
است و ديگر کمتر شهري را ميتوان يافت
که الاقل خيابان هاي اصلي اش از دس��ت
مغ��ازه در امان مانده باش��د .اين وضعيت
البته عالوه ب��ر اقتصاد متکي بر مصرف و
واسطهگري موضوع ديگري را نيز بخوبي
نمايان ميس��ازد؛ اينکه هنوز در کشور ما
چيزي به ن��ام «مرکز اطالعات ش��غلي»
وجود ندارد .چنين مرکزي به عنوان مثال
در آلمان تعيين مي کند که براي هر هزار
نفر چند شغل الزم است و نحوه پراکندگي
اين مشاغل چگونه بايد باشد .در اين باره
دکتر محمد اخباري سرپرس��ت دانشگاه
جامع علم��ي کاربردي در گف��ت و گو با
«ايران» با اش��اره به لزوم توجه به چنين
رفع چنین نيازي در برنامه شش��م توسعه
ميگويد« :مسألهاي که خيلي مهم است و
بايد در برنامه ششم جايگاه ويژه اي براي
آن در نظ��ر گرفته ش��ود «مرکز اطالعات
شغلي» يا مرکز اطالعات بازار کسب و کار
است .متأس��فانه چنين مرکزي در کشور
وج��ود ندارد تا «جهت گيري ش��غلي» و
«نيازهاي ش��غلي» را به ما ارائه دهد و ما
بتوانيم بر اين مبنا حرکت کنيم ،رش��ته
دانش��گاهي ايجاد کنيم ،دانشجو بپذيريم
و...
به عنوان مثال اگر ما بدانيم جهتگيري
شغلي در هرمزگان پتروشيمي است ،خب
در همان زمينه دانشجو و تکنيسین و افراد
مهارتي تربيت ميکنيم تا پتروشيمي به
نتيجه برسد .االن در همين استان درحال
تربيت دانشجوي گردشگري هستيم ،چرا؟
چون جهت گيري ش��غلي نداريم و نمي
دانيم به طور شفاف چه بايد کنيم».
ëëجهتگيري ش�غلي و تحصيلي در
برنامه ششم
دکت��ر اخب��اري به عنوان سرپرس��ت
دانشگاه جامع علمي کاربردي انتظار دارد
در برنامه شش��م توس��عه ضمن تأسيس
چني��ن مرکزي براي دان��ش بنيان کردن
اقتصاد از يک طرف و تجاري سازي علم از
طرف ديگر ،به رشته هاي مهارتي اهميت
بيش��تري داده ش��ود« :بايد تالش کنيم
جهت گيري کش��ور در برنامه شش��م به
س��مت مدرک گرايي نباشد که متأسفانه
پدي��ده مدرکگرایی اکن��ون در اوج خود
است و رئيس جمهوري هم به اين مسأله
انتقاد دارند .بايد تالش کنيم مدرک را به
گواهي تبديل کنيم و افراد در پودمانهاي
مختل��ف مه��ارت بياموزند .حت��ي براي
دانش��جويان فارغ التحصيل دانشگاههاي
نظري که دانش دارن��د اما مهارت ندارند
برنامه اي در دانشگاه علميکاربردي درنظر
گرفته ش��ود .جهت گيري م��ا در برنامه
ششم بايد ش��غل هاي غير دولتي باشد و
توانمند ساختن کارکنان دولت در جهت
دانشبني��ان کردن اقتص��اد .دانش بنيان
ک��ردن اقتصاد يعني اينکه هر کس��ي در
ش��غل خود توانمندي الزم را براي اجراي
آن شغل داشته باشد .بايد در برنامه ششم
به ما تکليف ش��ود که  2ميليون کارمند
کشور را توانمند کنيم.
از س��وي ديگ��ر جهت گي��ري نظام
آموزش��ي کش��ور هم بايد به سمت نظام
مهارتي و اش��تغالزايي باشد .در اين زمينه
دانش��گاه جامع علمي کاربردي ميتواند
قال��ب خوبي براي برنامه ريزي باش��د .بر

انتظارات جامعه دانشگاهی از برنامه ششم توسعه

سرفصل توسعه؛
هر فرد یک مهارت

اين اس��اس در برنامه شش��م هم دانشگاه
علمي کاربردي ميتواند تقويت شود و هم
دانشگاه هاي ديگر به سمت نظام مهارتي
حرکت کنند».
ëëاقتصاد نفتي ،توليد مغازه ،کمبود
مهارت
قاعدتاً ميان آن همه مغازههاي درهم
برهم��ي که تم��ام خيابانه��ا را بلعيده و
اقتصاد نفتي و در نتيجه نبود مهارت ،رابطه
مستقيمي وجود دارد .از سوي ديگر ميان
نب��ود مهارت و کارآفرين��ي با بيکاري هم
رابطه مستقيمي هست .بر اين اساس 22
سال پيش اين نياز احساس شد و دانشگاه
جامع علم��ي کاربردي با ه��دف تجاري
سازي علم و توسعه اقتصاد غيرنفتي و غير
دولتي تأسيس شد .دکتر محمد اخباري

ماهر و توانمند نياز دارد .نيروي انساني که
نه تنها در جنبه نظري ،بلکه در زمينههاي
عملي و مهارتي هم تربيت شده باشد .اين
افراد در يک نقش��ه کلي بين کارشناسان
و کارگ��ران ماهر قرار ميگيرند .همچنین
نظام آموزش مهارتي کش��ور در اين راستا
حرکت ميکند ،البته در اين نظام آموزشي
به ازاي تربيت  4تکنيسين يک کارشناس
هم تربيت ميشود ».راستي نظام شغلي ما
چقدر شبيه نماي ساختمانهاي ماست؛
سرنبش کوچه مقبره حافظ را ميبينيم،
کنار دس��تش س��نگ گرانيت سبز ،خانه
بغلي آجر نما ،آن طرف تر در و پنجرههاي
رومي و سردر کوبيسم و...
وقت��ي به کوچ��ه ن��گاه ميکني هيچ
نش��اني از زيباي��ي در آن نميبيني قاعده

نیم نگاه

ëëبايد تالش کنيم جهت گيري کش�ور در برنامه ششم به سمت مدرک
گرايي نباشد.
ëëهر کش�وري براي رس�يدن به توس�عه پايدار و همه جانبه به نيروي
انس�اني ماهر و توانمند نياز دارد .نيروي انس�اني ک�ه نه تنها در جنبه
نظري ،بلکه در زمينههاي عملي و مهارتي هم تربيت شده باشد.
ëëدر حال حاضر بر مبناي آخرين آمارها در کش�ورهاي توس�عه يافته
باالي  70تا  90درصد دانشگاهها ،دانشگاههاي علمي کاربردي است.
ëëشعار دانشگاه علمي کاربردي هر فرد يک مهارت است .جامعه اي که
بخواهد به سمت توسعه حرکت کند بايد هر يک از شهروندان آن جامعه
در يک زمينه اي مهارت داشته باشند.
ëëويژگي ما اين است که در اين مجموعه کار به سرعت به نتيجه ميرسد
و هزينه اي هم براي دولت ندارد .تمام تالش ما به نتيجه رساندن اقتصاد
غير نفتي است.
ëëدانش�گاه نظام نظ�ري هيچ وقت به پاي صنعت نخواهد رس�يد و آن
حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه همچنان مفقود خواهد ماند.
ëëويژگي دانش�گاه علمي کاربردي اين اس�ت که اساس ًا از دل صنعت
بي�رون آم�ده و ما نيازي به اي�ن نداريم که براي ارتب�اط خود با بخش
صنعتي برنامهريزي کنيم.

در اين باره ميگويد« :دانشگاه جامع علمي
کاربردي ،به عنوان بزرگترين دانشگاه نظام
مهارتي کش��ور بر مبناي توانمندس��ازي
نيروي انس��اني کشور و تربيت تکنيسين
از جنبهه��اي مختل��ف فن��ي ،خدماتي،
کشاورزي ،آموزشي ،فرهنگ و هنر و موارد
ديگر در دهه هفتاد با مصوبه شوراي عالي
انقالب فرهنگي تشکيل شد.
قاعدتاً هر کش��وري براي رس��يدن به
توسعه پايدار و همه جانبه به نيروي انساني

همان قاعده قديمي است که ميگويد هر
چقدر پولبدهي همان قدر آش ميخوري،
دارندگي و برازندگي ،پول که هس��ت هر
کاري عشقت ميکشد بکن.
نظام ش��غلي م��ا هم از همي��ن قاعده
پي��روي ميکند؛ چقدر پ��ول داري و فکر
ميکن��ي االن نان چه ش��غلي توي روغن
اس��ت؟ هر کجاي شهر هم دلت خواست
مغاز ه بزن مهارت هم خيلي مهم نيس��ت
مهم کالس کار اس��ت اگ��ر کالس کار را
رعايت کني شلوار جين پاره پوره پنج هزار
توماني طوري توي ويترين ميدرخش��د
که خيليه��ا حاضرند  500ه��زار تومان
پ��ول بااليش بدهند .س��رت درد ميکند
ب��روي دنبال توليد س��م کش��اورزي و به
دانش��گاه علمي کاربردي سفارش تربيت
تکنيسين بدهي که چه بشود ،اقتصاد غير
نفتي تقويت بش��ود خب بشود به من چه
مربوط.
البته خيليها هستند که اينطور فکر
نميکنند و اقتصاد مولد را بهواسطهگري
ترجيح ميدهند سياس��تگذاري و تدوين
يک نقشه جامع و نظارت هم ميماند براي
دولت« :دانش��گاه جامع علم��ي کاربردي
در ح��ال حاضر  810هزار دانش��جو دارد
که  17درصد دانش��جويان کل کش��ور را
شامل ميش��ود .همچنين يک هزار و 57
مرکز که در قالب 31اس��تان دسته بندي
ش��دهاند 12 ،مؤسسه علمي کاربردي که
وزارتخانههاي مختلف را پوشش ميدهد
و  250صنعت بزرگ مثل ماشين سازي،
تراکتورسازي ،فوالد و ديگر صنايع بزرگ
ک��ه از دل آنها مراکز و رش��تههاي علمي
کاربردي بيرون آمده است.
اين دانش��گاه در بخش خدمات نيز با
مجموعه هايي مثل اصناف کل کش��ور و
تعاونيهاي مختلف براي توانمندس��ازي
نيروي انسانيشان همکاري دارد .در کل
هدف دانشگاه جامع علمي کاربردي اين
اس��ت که بتواند توانمنديهاي عمومي و
تخصصي را در طول دو سال کارداني و دو
سال کارشناسي ناپيوسته به دانشجويان
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آموزش ده��د تا افراد در صورت ش��اغل
ب��ودن بتوانن��د در محي��ط کار و رفت��ار
س��ازماني خود مؤثر باش��ند و اگر شاغل
نيس��تند با گذراندن دوره هاي آموزشي
ب��ه عنوان فردي خ�لاق و کارآفرين وارد
عرصههاي جديد کس��ب و کار ش��وند».
اخب��اری میگوی��د :اي��ن دانش��گاه تنها
دانشگاه تقاضا محور کشور است که اساس
دوره هاي آموزش��ي آن را ني��از روز بازار
کس��ب و کار تعيين ميکند« :همه دوره
هاي آموزش��ي ما بر اين مبنا تنظيم مي
شود که بازار کسب و کار چه نيازي دارد و
اين نياز را به چه شکلي مي توان برآورده
کرد .بنابراين اين دانشگاه تنها دانشگاهي
است که تقاضا محور است .متقاضي نياز
خود را در قالب داليل توجيهي و ضرورت
ايجاد يک رشته به دانشگاه ارائه ميدهد.
بر اين مبنا در اين س��ال ها تا کنون 770
رش��ته تدوين شده که هر رشته حدود 4
تا  5شغل را پوشش ميدهد يعني در کل
چيزي برابر با  3هزار شغل که اين رقم در
کشورهاي توسعه يافته به  12تا  13هزار
شغل ميرسد .ما تا رسيدن به اين مرحله
راه درازي در پيش داريم .بنابراين ضرورت
دارد ک��ه رش��ته هاي خود را گس��ترش
دهيم ،تنوع ببخشيم و تخصصي تر ببينيم
تا به هدف رفع نياز بازار و توانمندس��ازي
مجموعه ها برسيم.
دان��ش بني��ان ک��ردن اقتص��اد و
تجاريسازي علم يکي از موضوعات خيلي
اساسي اس��ت که در اين دانش��گاه مورد
توجه قرار ميگيرد و آن را تبديل ميکند
به يک دانشگاه نسل سوم يعني دانشگاهي
که دانش تودهاي را آموزش ميدهد>.
ëëدانش مردمي ،نياز ب�ازار ،اقتصاد
دانشبنيان
الب��د ش��ما ه��م ش��نيدهايد ک��ه در
کش��ورهاي توسعه يافته مشاغل معمولي
هم آموزش داده ميشود و به عنوان مثال
ي��ک قص��اب در آلمان پ��س از گذراندن
دورههاي مهارتي ش��غل خود ميتواند به
قصابي بپردازد .البته با اين پيش فرض که
ابتدا مرکز اطالعات ش��غلي نياز بازار را به
قصابي اعالم کرده و پس از گذران دوره به
او در منطقه مورد نياز مجوز کار داده است.
اين وضعيت عالوه بر توزيع عادالنه مشاغل
در بازار کار ،مه��ارت افراد و مزاياي ديگر
کارک��رد ديگري هم دارد؛ کاس��تن از تب
مدرک گرايي براي به دست آوردن شغل
و موقعي��ت بهتر « :االن همه کش��ورهاي
توسعه يافته اين برنامه را دنبال ميکنند
بوي��ژه بعد از جن��گ جهان��ي دوم چون
زيرساخت ها از بين رفته بود ،براي اينکه
مهارتها هم به شکل عمقي و هم پوشش
همهجانبه توسعه پيدا کند ،دانشگاههاي
نظ��ام مهارت��ي راه اندازي ش��د .در حال
حاض��ر هم بر مبناي آخرين آمارهايي که
من دارم ،در کشورهاي توسعه يافته باالي
 70تا  90درصد دانشگاهها ،دانشگاههاي
علمي کاربردي اس��ت .ف��ارغ التحصيالن
دانش��گاههاي نظري در اين کش��ورها به
راحتي دانش��جويان دانشگاههاي مهارتي
نميتوانند سر کار بروند .در ديدارهايي که
با آلمانيها ،اتريشيها يا سوئديها داشتيم
تأکيد داشتند که در کشورهايشان باالي
 85درصد دانشگاهها مهارتي است».
وضعيت��ي ک��ه در کش��ور م��ا تقريباً
برعکس اس��ت و ب��ه گفته اخب��اري 98
درص��د دانش��گاههاي ما را دانش��گاههاي
نظ��ري تش��کيل ميدهند .ام��ا مکانيزم
دانشگاه مهارتي چگونه است و چگونه نياز
بازار تبديل به دانش و رش��ته دانشگاهي
ميشود؟ سرپرست دانشگاه جامع علمي
کاربردي کشور در اين باره عنوان ميکند:
«ما  4کميته تخصصي داريم؛ صنعت،
خدمات ،فرهنگ و هنر و کش��اورزي .در
اين کميته ها هم متخصصان نظري و هم
متخصص��ان مهارتي حضور دارند .صنفي
که تقاضاي يک دوره علمي کاربردي دارد،

تقاضا و نياز خود را به يکي از اين کميته
ها ارائه مي دهد .ما هم براي هر مجموعه
تنها يک دوره در نظر ميگيريم مگر اينکه
داليلي براي تجديد دوره داشته باشند که
بررسي مي ش��ود .به هر حال بعد از ارائه
تقاض��ا و توجيه داليل ،س��رفصل دروس
توسط متقاضي با کمک متخصصان بازار
تدوين ميش��ود .ف��رض کنيد متخصص
چيني س��ازي يا چرم يا آرايش و پيرايش
يا هتل داري .در مرحله بعد س��رفصل ها
در کميته برنامه ريزي آموزش��ي بررسي
ميش��ود .اگ��ر در اين کميته س��رفصل
ه��ا تصويب ش��د ،کار به ش��وراي برنامه
ريزي درس��ي واگ��ذار مي ش��ود .در اين
ش��ورا مس��ئوالن محترم آم��وزش عالي،
متخصصان آموزش مهارتي و افراد حقوقي

9
47درصد توانستهاند جذب بازار کار شوند.
در مجموع  77درص��د دانش آموختگان
ما توانس��تهاند مش��غول کار شوند که در
برنامه شش��م بايد بتوانيم اي��ن رقم را به
 90درصد برس��انيم .ضمن اينکه در حال
حاض��ر دانش��جويان م��ا  17درصد کل
دانشجويان هس��تند که در برنامه ششم
بايد به باالي  50درصد برسد .به هرحال
در اين کشور ما به دنبال اين نيستيم که
فقط به دانشجو مدرک بدهيم بلکه بايد با
توسعه دانشگاههاي مهارتي افراد بتوانند
در کنار صالحيت علمي مشغول کار هم
شوند ».دورههاي دانشگاه علمي کاربردي
کوتاهاند و يکي از داليل س��اده آن حذف
دروس غير مهارتي و غير تخصصي است.
به عنوان مثال يک دانشجوي رشته قنات
نيازي به گذراندن واحدهاي تربيت بدني
يا دستور زبان فارسي ندارد .دکتر اخباري
در اي��ن باره توضي��ح ميدهد« :تالش ما
اين اس��ت که با مجم��وع دروس اصلي و
تخصصي دانشجوي مهارتي تربيت کنيم؛
ايدهآل اين اس��ت ک��ه 60درصد دروس
مهارتي شود .در کنار آن هم  480ساعت
کارورزي و  30س��اعت کاربين��ي داريم.
دانش��جو به مح��ض ورود بايد ب��رود و از
نزديک کار را ببيند .اگر دانش��جوي بافت
فرس��وده اس��ت اول بايد بافت فرسوده را
از نزديک ببيند و کام ً
ال متوجه ش��ود که
موضوع و مسأله چيست» .
ëëحلقــ�ه مفقـ�وده صنع�ت و
دانشگاههاي نظري
سالهاس��ت به دنبال حلق��ه مفقوده
دانش��گاههاي نظري و صنعت ميگرديم
حلقهاي که به گفته دکتر اخباري هيچگاه
پيدا نخواهد شد .اما شايد دانشگاه مهارتي
همان حلق��ه گمش��ده باش��د« :در اين
مجموعه ارتباط بين صنعت و دانش��گاه
مفهومي ندارد .االن دانش��گاه هاي نظام
نظري ما که  98درصد دانشگاه هاي کشور
هس��تند اين مشکل را دارند و با توجه به
س��از وکارهای موجود به اين راحتي هم
حلقه مفقوده شان پيدا نخواهد شد .چرا؟
چون صنعت پاس��خ به نياز خود را امروز
ميخواهد و منتظر دانش��گاه نميماند .تا
دانشگاه بخواهد 10س��ال وقت بگذارد و
به يک نياز صنعت پاس��خ بدهد ،صنعت
از آن مرحله عبور کرده و نيازمندي هاي
ديگري خواهد داشت> .
آيا روزي ميرس��د که ت��ب مغازه باز
کردن و فروش��گاه و پاس��اژ زدن فروکش
کند و مغ��ازهداران به ج��اي آنکه از اين
دس��ت بگيرند و به آن دس��ت بفروشند،
خياباني آرام و خلوت براي عابران بگذارند
و در ش��رکتهاي دان��ش بنيان بر س��ر
شغلهاي مولد و زايا باشند؟

«مسألهاي که خيلي مهم
اس�ت و باي�د در برنام�ه
شش�م جايگاه ويژه اي براي آن
در نظ�ر گرفت�ه ش�ود «مرک�ز
اطالع�ات ش�غلي» ي�ا مرک�ز
اطالعات بازار کسب و کار است.
متأسفانه چنين مرکزي در کشور
وج�ود ن�دارد ت�ا «جه�ت گيري
شغلي» و «نيازهاي شغلي» را به
ما ارائه ده�د و ما بتوانيم بر اين
مبن�ا حرک�ت کني�م ،رش�ته
دانشگاهي ايجاد کنيم ،دانشجو
بپذيري�م و ...االن جه�ت گيري
شغلي در سيس�تان و بلوچستان
چيست؟ آيا جهت گيري شغلي در
اراک فق�ط صنعت�ي اس�ت؟ م�ا
نميدانيم در هر منطقه از کش�ور
چ�ه دانش�جويي بپذيري�م و چه
رشتههايي تأسيس کنيم

در دو زمين��ه توانمندس��ازي ش��اغالن و
مهارت آموزي به کس��اني که جوياي کار
هستند ،فعاليت دارد بايد عملکرد 22ساله
آن را ب��ا عدد و رقم س��نجيد و اينکه در
اين زمينهها تا چه اندازه مؤثر بوده است.
دکتر محم��د اخباري ميگوي��د« :چند
ماهي هس��ت که بخش فارغ التحصيالن
را تأس��يس کردهايم و اين بخش توانسته
تاکنون حدود  60درصد فارغالتحصيالن
را رصد کند .بنابراين آمار دانش��گاه جامع
علمي کاربردي در طول  22سال گذشته
حدود ي��ک ميليون نف��ر فارغالتحصيل
داش��ته که  30درصد از اين يک ميليون
دانشجو شاغل بودهاند و  70درصد جوياي
کار و يادگيري مهارت .بنابر همين رصدها
در حال حاض��ر از ميان اي��ن  70درصد
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ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وی�ژه» اس�ت .در ص�ورت تمای�ل به حل دو ش�رح ابتدا یک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
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افقي:
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-1
2
 - 2پنجمين رودخانه بلند ايران-
3
عدد رکعت نماز -عبادتگاه ترسا
4
 - 3اصطالحي در فوتبال -پاينده و
قائم به ذات -يکي از صفات خداي
5
تعالي
6
 - 4تظاهر به نيکي -دفاع فوتبال-
7
جديد -سمت
 - 5مخف��ف خوش -هم��ان مادر
8
است -جستوجوگر
9
 - 6مت��داول -جاي ام��ن -ضمير
10
اجتماعي
 - 7بخش��ي از اوس��تا -نب��ودن
11
آرامش -تيره و تار
12
 - 8اشعهاي در فضا -سوي ديگر-
13
پارچه عريض
14
 - 9دفع��ه -ش��هري در اس��تان
خراسان ش��مالي -وسيلهاي براي
15
روشنايي
 - 10سرکه -بسيار مهربان -عنقا
 -11سنجش طال -خندان -پرستيدني جاهل
 -12ايتالياي قديم -رسم و آیين -ماه سرياني -فهرست غذاي رستوران
 -13روزهاي برفي قدر و قيمت پيدا ميکند -سبب ،انگيزه -يکرو
 - 14شتر گاو پلنگ -تکنولوژي جديد -ماه پاييزي
 -15کش��ور فالسفه -بازيگر خانم فيلم قصهها (روي پرده سينما) بهکارگرداني
رخشان بني اعتماد

افقي:
 -1اثر عطار نيشابوري -گياهي
گلدار از تيره سوسنيها
 - 2يکي از اياالت کش��ور هند-
س��ومين حرف يوناني -جبران
کردن
 - 3فرزند بدرفتار و نااهل -گاه
همراه بوق ميآيد -پاسبان
 - 4محل خيمه و خرگاه -يکي
از دو جنس -مريض نيس��ت-
پيشنام مردان
 -5کتف -فراهم کردن -شيشه
ضخيم و ستبر
 - 6پايتخت ژاپن -رخنه کردن-
داخل
 - 7تجرب��ه اف��کار ،تصاوي��ر يا
احساس��اتي که هن��گام خواب
انج��ام ميپذيرد -ب��ه خانواده
عروس دهند -شبگرد
 - 8شهری در استان کردستان-
دارو -به هدف رسيده
 - 9اسباب منزل -داراي نظم و ترتيبي خوشايند -متداول
 -10يکي از چاشنيهاي معطر -نشان ،رونق -قلب قرآن
 - 11اخمو -نوشته شده -توگوشي
 - 12اهلي -قابليت انعطاف و هماهنگي -ترفند -نيروگاه شمال ايران
 - 13وقت و زمان -آبياري زمستاني -تبهکاران
 - 14حيوان -شيوه رفتار -پوشش
 -15آش هليم -آسمانخراش شهر ملبورن

عمودي:
 - 1ميوه زمين افتاده -روشي در پخت و پز غذا
 - 2کشور وين -انديشه و فکر -ضد پشتک
 - 3کوچکتر از اقيانوس -جاي روشنايي -آباداني
 - 4سواران -پارسنگ ترازو -او -به جا آوردن عهد
 - 5تن پوش -نوآوري -نفس خسته
 - 6همان يک است -قفل قديمي -پوشاک پا
 - 7کرانه -شهرستانی حومه تهران -يک ششم
 - 8زن همنشين -نوعي يقه -واال و برتر
 - 9پيروان دين موسي(ع) -پيگيري ،تمرين -تمجيد
 -10جانوري دريايي ش��بيه
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گي��اه -پارچ��هاي گرانبها-
کاغذ چاپ
 -11زوبي��ن -مأيوس -علت
و باعث
 - 12دان��ش -پ��ول رايج در
ژاپن -آب نيمه گرم -خاطر
 - 13در اين مکان -غراب -از
مراتب علمي دانشگاهي
 - 14زبان عرب -هميش��ه-
اساس
 -15طرف��دار و م��ددکار-
سپردهاي که در بانکگذارند

عمودي:
 - 1الکناخن -نامي اشرافي در هند
 - 2ضرر-سختي ،عذاب -سقف ريخته
 - 3حمله -ديگ سر گشاد -يکي از انواع ليمو
 - 4آرزو -نيرو -بزرگمنشي -قوس قزح
 - 5جايگزين کبريت -صحرا -راه شاعرانه
 - 6مثل و مانند -حکومت عصر هيتلر -از پوشاک زنانه
 - 7غربال -واقعه -ويران کننده
 -8عروسک جاليز -نژادي از نژادهاي اسالو شرقي -رايزن
 - 9فيلمي اکش��ن و دلهرهآور به کارگرداني جو رايت -يکي از علوم مهندسي-
پول زورکي
حل جدول ويژه شماره 5947
 - 10جامهها -آواز دهنده-
نوعي شلوار
کالهفرنگ��ي-
- 11
تيمايراني -حمام داغ
 - 12پادشاه -کالمي براي
شگفتي -خميده -سپاس
 - 13نام پس��رانه -آشکار-
پادشاه ساساني
 - 14دلس��وز -همدردي-
پرنده خوش آواز
 -15دومي��ن پادش��اه
کياني -پايتخت اندونزي
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