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طبقه شــانزدهم وزارت علوم محل قرار ما با دکتر
منصور غالمی ،وزیــر علوم ،تحقیقــات و فناوری
بود .وزارتخانهای پرچالش که حاشیههای خبری
اش ســر و صــدای بســیاری را بــه راه انداخــت.
درست در تابستان و پاییز امســال بود که نامهای
بســیاری برای نشســتن بــر صندلــی وزارت علوم
بر ســر زبانها افتاد .از دکتر توفیقی و نجفی گرفته
تا دکتر خاکــی ،صدیقــی و میلی منفــرد حتی نام
خانم امیــنزاده هم به میــان آمد امــا در نهایت
دکتــر روحانی -رئیــس جمهوری -دکتــر منصور
غالمــی را بــه مجلــس شــورای اســامی معرفی
کرد .حاال ســه ماهی میشــود که او بر صندلی این
وزارتخانه تکیه زده اســت .وزیری که راه و روشش
با وزیر علوم دولت یازدهم بسیار متفاوت است.
او از مصاحبه و روبهرو شــدن با خبرنگار واهمهای
ندارد و خودش را برای چالشهای بیشــمار این
وزارتخانه پر سرو صدا آماده کرده است .خودش
میگوید عالقهمند به حل مشــکالت دانشجویان
و دانشــگاهیان اســت و میداند مســئولیت چه
وزارتخانه پر حاشــیهای را برعهده گرفته اســت.
غالمــی کــه خــود را یــک اعتدالگــرا میدانــد در
گفتوگو با ما به دانشجویان و استادان اطمینان
خاطر میدهد که همه تالش خــود را میکند تا در
چارچوب قانون و اختیارات وزارت علوم فضایی
امــن بــرای فعالیــت دانشــجویان و تشــکلهای
دانشجویی ایجاد کند .البته او به مشکالت ارتباط
صنعت و دانشــگاه هم اشــاره میکند و میگوید
صنعتگران رابطــه خوبی با دانشــگاهیان ندارند
و میخواهــد تا زمانی که ســکاندار این وزارتخانه
است این رابطه را محکمتر کند.

سه ماهی است که شما بر صندلی مهمترین
وزارتخانه تکیه زده ایــد .بهعنوان وزیر بفرمایید
مهمترین چالش این وزارتخانه چیســت و شما
چه برنامهای برای حل آن دارید؟
همان طور که شــما گفتید وزارت علوم وزارتخانهای
پراهمیت است و البته به لحاظ همین اهمیت وظایف
بســیاری هــم برعهــده دارد .طبیعتــاً حساســیتهای
خاصــی هم در ایــن وزارتخانــه وجــود دارد .مهمترین
موضــوع وزارت علــوم بحــث آموزش و تربیــت نیروی
انســانی متخصص برای جامعه اســت و از طرف دیگر
موضــوع پژوهــش هم مــورد تأکید دانشگاههاســت که
انتظــار میرود در این بخش دانشــگاهها بســیار علمی
و حرفهای عمــل کنند .همچنیــن وزارت علوم موظف
اســت فضــای نقــد و نظریهپــردازی را در دانشــگاهها
و مراکــز علمــی فعــال کنــد .متأســفانه بایــد بگویم که
مــا در بخــش آمــوزش ،پژوهــش و کرســیهای آزاد
اندیشــی توزیع متعادلی نداشــتهایم .به این معنی که
دانشــگاههای ما بیشــتر به بخش آمــوزش پرداختهاند
و البتــه بــه لحــاظ ســطح آمــوزش دانشــگاههای ایران
وضعیــت خوبــی دارنــد .تقریبــاً توانســتیم اکثریــت
داوطلبــان ادامــه تحصیــل در دورههای دانشــگاهی را
وارد دانشــگاه کنیــم و خوشــبختانه دانشــگاههای ما در
تربیــت و آمــوزش متخصــص بســیار موفــق بودهانــد.
هماکنــون دانشــگاههای بــزرگ دنیــا درخواســتهای
بســیاری بــرای فارغالتحصیــان دانشــگاههای برتــر
دارند به این خاطر که این دانشجویان باسواد و توانمند
هســتند .در بحث پژوهش هــم در دو دهه اخیر از لحاظ
بــرون داده هــای پژوهشــی و مجموعــه فعالیتهــای
آمــوزش عالی مــا جایگاه خوبــی در بحــث پژوهش در
دنیــا بــه دســت آوردهایــم .رتبه علمــی ایــران از لحاظ
چاپ مقاالت در دنیا  16اســت یا از لحاظ ســرعت رشــد
علمی ما رتبه دوم را در منطقه داریم و این شــاخصها
نشان میدهد که در پژوهش هم دانشگاههای ما بسیار
موفــق بودهانــد .این هم نشــان میدهد دانشــگاههای

ایــران اعضــای هیــأت علمی خوبــی دارد .بــا این همه
مهمتریــن مشــکلی کــه داریــم ایــن اســت کــه بحــث
پژوهشهــای کاربــردی و ارتبــاط صنعــت و جامعــه
بــه معنای حل مشــکالت موجــود در ایــن دو بخش در
کشــور وجود نــدارد .این موضــوع دالیــل مختلفی دارد
کــه نمیشــود بهعنــوان ضعــف دانشــگاهها قلمــداد
کنیم .باید بگویم دانشــگاههای مــا مورد مراجعه برای
حل مشــکالت صنعت برای جامعه نبودند یا صنعت
خیلی توجهی به دانشگاه در این باره نداشته است.
چرا؟
همه میدانند که ارتباط صنعت با دانشــگاه بســیار
ضعیف اســت .متأســفانه شــرایط کار برای دانشگاهها
در این زمینه هم کم اســت .شــما توجه کنید شرایط کار
و بعــد هم امتیازدهیهــای صنعت بــه اعضای هیأت
علمی در دانشــگاهها اصالً مناســب نیســت بــه طوری
کــه عالقه جدی بــرای کار بــا صنعت وجود نــدارد .نیاز
اســت کمی در این باره کار شود .باید بگویم که صنعت
و بخــش اقتصــادی آن احســاس نیــاز را بــه اســتادان و
دانشــگاهها نــدارد .از ســوی دیگــر فعالیت دانشــگاه با
صنعــت مــوردی بوده اســت امــا در کل در ایــن بخش
بسیار ضعیف هستیم.
هماکنــون وضعیــت را چگونــه ارزیابــی
میکنید؟
بخشــی از صنعــت توجه خاصــی به دانشــگاه دارد.
مثــاً بخشــی از وزارت صنایــع پژوهشهــای مــورد
نیازشــان را بــه دانشــگاهیان ســفارش دادهانــد و البته
دانشــگاه هــم توانســته کارهــای خوبــی انجــام دهــد.
صنایــع دیگر مثــاً در صنعــت خودروســازی به ندرت
ســفارشهای جــدی به دانشــگاهها داشــتهاند .صنایع
کوچکتر ما هم متأســفانه پژوهشــگر ندارنــد و اصالً هم
نمیخواهنــد جــای خالــی نداشــتن پژوهشــگر برتــر را
بــا دانشــگاهیان پر کننــد .اگر از خودشــان بپرســیم چرا
بــه دانشــگاهیان اعتمــاد نمیکنید؟ شــاید جوابهای
مختلفــی بدهنــد .برخــی میگوینــد فاصلــه صنعــت

