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سخنی در باب ضرورت برنامه مداری
نظامآموزشعالی

گزارش «ایران» از واکنش کارشناسان آموزشی به حذف کنکور در سال آینده

ابهام در حذف کنکور برای  13رشته پر طرفدار دانشگاه
هدی هاشمی
خبرنگار

عکس  :مهر

چنــد روزی از هشــتگ پر ســرو صدای
وزیر آموزش و پــرورش درباره حذف
کنکور میگذرد .ســیدمحمد بطحایی
در حســاب کاربــری خــودش اعــام
کــرده بود کــه جلســه تعییــن تکلیف
نهایی کنکور سال  98برگزار شد .ورود
بــه ۸۵درصــد ظرفیــت دانشــگاهها
نیــازی بــه شــرکت در کنکــور و تحمل
اضطرابهــای طاقــت فرســا نــدارد
و صرفــاً ســوابق تحصیلــی مــاک
عمــل اســت .همیــن توئیــت موجب
شــد دانشآمــوزان به صفحــه توئیتر
ســیدمحمد بطحایــی حملــه کننــد،
برخــی دانشآموزان نوشــتند که شــر
کنکــور را از ســر دانشآمــوزان کــم
کنیــد ،برخیهــا هــم عنــوان کردنــد
کــه مــا از وقتــی وارد مدرســه شــدیم
بــرای ایــن آزمــون بــزرگ درس
خواندیــم چطور حاال اعــام میکنید
کــه میخواهیــد کنکور را حــذف کنید
و آیــا در رشــته پزشــکی و مهندســی
هم کنکــور حــذف میشــود .برخی از
کارشناســان تعلیــم و تربیــت گفتنــد
کــه وزیــر آمــوزش و پــرورش شــفاف
اعــام کنــد کــه بــرای دانشــگاه هــای
مــادر کــه رشــتههای خــاص دارد چه
برنامــهای دارند؟ موضوعــی که البته
مسئوالن سازمان ســنجش هم تأکید
کردهانــد کــه داوطلبان در رشــتههای
پرطرفــدار همچنــان بایــد کنکــور
بدهند.
حســین توکلــی معــاون ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور در گفتگــو
بــا «ایــران» میگویــد :اگــر داوطلبــی
بخواهــد در رشــتههای پرطرفــدار
قبــول شــود باید خیلی ســخت درس
بخوانــد .بــه گفتــه توکلــی ،داوطلبان
معمــوالً بــرای  13رشــته رقابــت
میکننــد و هنــوز صندلــی خالی برای
این رشتهها در دانشگاههای باکیفیت
و مطرح کشور وجود ندارد .داوطلبان
شــرکتکننده در رشــته ریاضی و فنی
بیشــترعالقهمند نشســتن بر صندلی
رشــتههایی همچــون مهندســی
بــرق ،مهندســی مکانیک ،مهندســی
عمران ،مهندسی صنایع ،معماری و
کامپیوتر و در رشــته تجربی رشتههای
پزشــکی ،داروســازی ،دامپزشــکی و
دندانپزشــکی پرطرفــدار هســتند،
همچنیــن داوطلبــان رشــتههای
علــوم انســانی معموالً روانشناســی،
حســابداری و حقــوق را انتخــاب
میکننــد .ایــن رشــتهها در حالــی از
ســوی ســازمان ســنجش بــه عنــوان
رشــتههای پرطرفدار مطرح اســت که
رقابت برای نشســتن بــر صندلیهای
ایــن  13رشــته و البتــه دانشــگاه های
خاص باالست.
هامــون ســبطی کارشــناس تعلیــم و
تربیت درباره حذف کنکور دانشگاهها
در ســال  98اینچنیــن بــه خبرنــگار

پیادهسازی نظام ترازگونه در بررسی سوابق تحصیلی

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم گفــت:
وزارت آمــوزش و پــرورش متعهــد شــد
بـــــرش که یک نظام تراز گونه در بررســی سوابق
تحصیلــی پیــاده کنــد و نتایــج آن را در اختیــار ســازمان
سنجش آموزش کشور قرار دهد.
مجتبی شــریعتی نیاســر در نشســت خبری که در سالن
همایشهای وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد
در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره
حذف کنکور و ارتباط آن با لو رفتن سؤاالت دانشآموزان
در دبیرســتان و اجرای طرح سوابق تحصیلی گفت :قرار
نیســت تخلــف و تقلــب در هر مــدل و شــکلی رخ دهد،

«ایــران» پاســخ میدهــد :در ســال
 97حــدود  87درصــد صندلیهــای
دانشــگاهها بدون توجه به رتبه کنکور
پذیــرش در دانشــگاه داشــتند ایــن
اتفــاق هــم بــه دلیــل گســترش کمی
دانشــگاهها بــوده اســت .بــا جــرأت
میتوان گفــت این توئیــت وزیر هیچ
اتفــاق جدیــدی نیســت و حــذف در
رشــتههای پرمتقاضی اتفــاق نیفتاده
است.
وی تأکیــد میکند:اکنــون شــاهد آن
هســتیم که  650هــزار داوطلب برای
ورود بــه رشــتههای علــوم پزشــکی با
هــم رقابت میکنند و تنها  8هزار نفر
به رشــتههای پرطرفدار دانشگاههای
علــوم پزشــکی راه پیــدا میکنند که با
در نظــر گرفتن ســهمیههای گوناگون
کمتــر از  4هزار صندلی بــرای جوانان
بدون سهمیه باقی میماند.
ســبطی بــا تأکیــد بــر اینکــه وزیــر
آمــوزش و پــرورش توضیــح دهــد
بــرای رشــتههای پرمتقاضــی چــه
کاری انجــام داده اســت ،میگویــد:
در ســال گذشــته کنکــور فقــط در
 13درصد رشــتهمحلها برگزار شــد و
 87درصد رشته محلها بدون کنکور
دانشــجو گرفتنــد .ایــن صحبتهایی
کــه وزیــر آمــوزش و پــرورش انجــام

آموزش و پرورش متعهد شــده اســت کــه یک نظام تراز
گونــهای در بررســی ســوابق تحصیلی پیاده کنــد و نتایج
دانــش آموختــگان را در ســامانه و در اختیــار ســازمان
ســنجش قــرار دهــد .وی افــزود :موضــوع تأثیــر ســوابق
تحصیلی ،جدید نیست ،زیرا فرآیند این طرح از سال ۹۲
در حال اجرایی شدن است .معاون آموزشی وزیر علوم،
تحقیقــات و فناوری گفت :در کنکور  ۹۸که در  ۱۳و  ۱۴تیر
برگزار میشــود محدود به رشــته محلهــای پرمتقاضی
اســت کــه  ۱۰تــا  ۱۵درصــد پذیــرش دانشــگاهها بــه آن
اختصاص پیدا میکند و بقیه از طریق ســوابق تحصیلی
داوطلبان وارد دانشگاه میشوند.

داده تــازه نیســت و از ســال گذشــته
انجام شده است .در حقیقت هشتگ
خداحافظ کنکور برای سردرگم کردن
خانوادههاست.
ëëامتحانــات نهایــی؛ مــاک پذیرش
بدون کنکور
رئیس مرکزســنجش آمــوزش وزارت
آموزش و پرورش با اشاره به پذیرش
بــدون کنکــور دانشــجو در  ۸۵درصد
کدرشــت ه محلهــای دانشــگاهی
میگویــد :مــاک و مبنــای ســوابق
تحصیلــی ،امتحانــات پایــه نهایــی
دوازدهــم اســت کــه معــدل آن بــه
دانشــگاههای مجــری پذیــرش بدون
آزمون اعالم خواهد شد.
عبدالرســول عمــادی در پاســخ بــه
اینکــه چرا اعمــال ســوابق تحصیلی
کنکــور بــا تأخیــر انجــام میشــود؟
اظهــار میکنــد :قــرار بــود بــر مبنــای
قانون مصوب ســال  ۱۳۹۲ســنجش و
پذیــرش دانشــجو ،طی پنج ســال و از
ابتدای امســال درصــد پذیرش بدون
کنکور در دانشــگاهها بر مبنای سوابق
تحصیلی مشــخص شــود و در نهایت
بعد از پنج سال حداقل به  ۸۵درصد
برســد .در واقــع ایــن رونــد میتوانــد
ادامه یابد و به صد درصد هم برســد
و در نهایــت بــه حــذف کامــل کنکــور

الیحه بودجه  98و توجه دولت به خدمات رفاه اجتماعی

الیحــه بودجــه را میتــوان
همواره بهعنوان ســند دخل
یادداشت
و خرج یک ســال کشور تلقی
کرد .در واقع در اقتصادهایی
مشابه اقتصاد ایران که سهم
بودجــه کل کشــور معــادل
انوشیروان تولیــد ناخالــص ملی اســت
محسنیبندپی اثــر بودجه در شــاخصهای
استاندار تهران کالن اقتصــادی نیــز مؤثرتــر
است .چراکه در اقتصاد ایران هم صنعت نفت
مؤثــر بــر شــاخصهای کالن اقتصــادی اســت و
هــم ســهم بودجــه در اقتصــاد ایــران تأثیرگذار
میباشد.
در الیحــه بودجــه ســال  98نیزمنابــع بودجــه
عمومی کشور  477هزار میلیارد تومان و بودجه
شرکتها و بانکها و مؤسسات وابسته به دولت
یک میلیون و  200هزار میلیارد تومان پیشبینی
شــده اســت .البتــه در اینجــا ذکــر دو نکتــه مهم
اســت و آن اینکــه منابــع عمومی کشــور نســبت
بــه قانــون بودجــه ســال  ٥ ،٩٧درصــد افزایش
داشــته ولی بودجه شرکتها در سال  98نسبت
بــه ســال  97از رشــد  50درصد رشــد برخــوردار
بوده اســت .امروزه در مفاهیــم اقتصادی هرگاه
«رشــد بودجــه کمتــر از نرخ تــورم باشــد بودجه
بهصورت انقباضی و هرگاه رشــد بودجه بیش از
نرخ تورم باشــد بودجه به شــکل انبســاطی ارائه
داده میشــود ».بنابرایــن بــا توجه بــه ارقام ذکر
شده ،میتوان بودجه عمومی کشور را بهصورت

انقباضی و بودجه کل کشور را انبساطی دانست.
با این مقدمه میتوان به سهم بودجه رفاهی در
بودجه عمومی کشــور اشاره و آن را مورد بررسی
قــرار داد .از طرفــی در الیحه بودجه ســال آینده
هــر مبلغــی کــه بــه صندوقهــای بازنشســتگی
کشــوری و لشــکری ،ســازمان بیمــه ســامت و
همچنیــن حق بیمهای که دولت برای شــاغلین
پرداخــت میکند و در نهایــت پرداخت یارانهها
همــه بهعنــوان هزینههــای رفاهی دولــت تلقی
میشــود .میدانیــد کــه در قانــون بودجــه ســال
 97رقم بودجه رفــاه اجتماعی  98هزار میلیارد
تومــان بود ولی ایــن رقم در الیحه بودجه ســال
آینــده بــه بیــش از  122هــزار میلیــارد تومــان
افزایش یافته اســت ،همچنیــن یارانه نقدی 30
هــزار میلیارد تومانی ســالجاری در ســال آینده
بــه بیش از  42هزار میلیارد تومــان افزایش پیدا
کرده اســت .به معنای دیگر مجموع هزینههای
رفاهــی و یارانه نقدی از حدود  130هزار میلیارد
تومــان بــه حــدود  165هــزار میلیــارد تومــان
افزایش یافته اســت یعنی از رشــد  28درصدی
برخوردار بوده است .در این خصوص یک سؤال
ســاده مطرح میشــود ،چــرا ارقامی که ذکر شــد
منهای بودجهای اســت که به وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی تخصیص داده شــده
اســت؟ در واقع میتــوان گفت کــه در این حوزه
حــدود  70هــزار میلیــارد تومان هزینه میشــود
که نیمــی از آن از محل درآمدهــای اختصاصى
و نیمی دیگر از محل طرح تحول سالمت است.

بینجامــد .بنــده هــم موافقم کــه این
کار دارد بــا تأخیــر صــورت میگیرد و
باید از ســالهای اول یعنی  ۹۲و  ۹۳و
بتدریج شروع میشــد؛ اما تصمیمی
بــود که آن شــورا گرفت و مالک عمل
اســت .اگــر ایــن حــذف کنکــور از ۸۵
درصد رشــتههای دانشــگاهی ساالنه
و بتدریــج رخ مــیداد و فرآینــد بدون
آزمــون ورود بــه دانشــگاه ،از فرآینــد
کنکور سراســری جدا میشــد هم یک
فرهنگســازی صــورت میگرفــت و
هم از بار اضطراب خانوادهها کاســته
میشد.
رئیــس مرکز ســنجش آموزش وزارت
آموزش و پرورش با بیان اینکه به هر
صورت این تأخیر بر اساس تشخیص
آن شــورا اتفــاق افتــاده اســت ،اظهار
میکنــد :اما اکنــون هم که ایــن اتفاق
رخ داده اقــدام مبــارک و ارزشــمندی
اســت و خوشــبختانه بیــش از ۸۵
درصــد ظرفیــت دانشــگاهیمان از
کنکــور آزاد شــده و اگــر ظرفیتهــای
فنــی و حرفــهای را هــم اضافــه کنیم
شــاید از  ۹۰درصــد هــم باالتــر بــرود.
بنابرایــن درصــد اندکی بــرای رقابت
کنکــوری باقــی میمانــد کــه مربــوط
به چند رشــته خــاص چون پزشــکی،
دندانپزشکی و داروسازی است.

اگر ارقامی که در اعتبارات ســازمان بهزیســتی یا
کمیته امداد آمده است «البته باید گفت امسال
از رشد خوبی برخوردار بوده» و همچنین اجرای
ماده  ٧٩قانون برنامه ششم و اجرای بندهایی از
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و
یــا اعتبارات برخی نهادهای عمومی دیگر برای
موضوعــات امدادی ،حمایتی یــا بیمهای هزینه
میکننــد را بــه ارقام مذکــور اضافه کنیــم هزینه
انجام شــده در بخش رفاهی کشور بیش از ارقام
ذکــر شــده در الیحه بودجه اســت .یعنی به نظر
میرســد دولت در این بخــش هزینههای کالنی
را انجــام میدهــد و در واقــع توجــه خاصــى بــه
اقشار کم درآمد دارد و سعی میکند فقر مطلق
را کاهــش دهــد .همچنیــن افزایــش مســتمری
مددجویــان تحت پوشــش دو نهــاد حمایتی به
نسبت  ٣تا  ٥برابر در این سالها ،افزایش تحت
پوشــش گرفتن مســتمری بگیران به تعداد یک
میلیــون نفــر خانوار ،حذف ســه دهــک از یارانه
بگیرهــاى بــا درآمــد بــاال و اختصاص بخشــى از
آن بــه افزایش مســتمری و تحت پوشــشها در
بودجــه  ٩٨نشــان دهنــده توجه ویــژه دولت به
اقشــار آســیبپذیر میباشــد .گرچــه دولــت بــه
دنبال کســب رضایت حداکثری با ارائه خدمات
رفــاه اجتماعــی اســت بنابرایــن بــرای رســیدن
ایــن مقصــود منابــع الزم را نیز تأمیــن میکند و
از ایــنرو ما شــاهد تالشهای خوبــی نیز در این
چند سال از سوی دولتهای یازدهم و دوازدهم
بوده و هستیم.

عمــادی ادامــه میدهــد :البتــه اگــر
ســطح رقابــت پائیــن بیایــد در ایــن
رشــتهها هــم میتــوان بــدون کنکــور
دانشــجو جــذب کــرد .مبنــای بــدون
آزمــون شــدن رشــتهمحلها ایــن
اســت که هــر رشــتهمحلی اگــر تعداد
داوطلبانــش از چهــار برابــر ظرفیــت
کمتــر شــود ،یک رشــته بــدون آزمون
میشــود و در دانشــگاههای دولتــی
هــم بــه تشــخیص شــورا هفــت برابر
اســت .بنابرایــن اگــر متقاضیــان
 ۱۵درصد رشتههای باقیمانده کاهش
یابد و یا افزایش ظرفیت ایجاد شــود،
پذیــرش در ایــن رشــتهها هــم بــدون
آزمون شــده و بطور کلی کنکور حذف
میشود.
وی دربــاره امتحانات نهایی میگوید:
امتحانــات نهایــی الکترونیکــی شــده
اســت و یکســال اســت کــه ارســال
ســؤاالت امتحــان نهایــی بــدون هیچ
واســطهای مســتقیماً بــه حوزههــای
امتحانــی ارســال میشــود و شــرایط
ایمنــی باالیــی دارد .فرآینــد تصحیح
الکترونیکــی هــم دو ســه دوره اســت
پایلــوت شــده و بــزودی تکمیــل
میشود .به این ترتیب دخالت عامل
انســانی که از دقت کار میکاهد بسیار
کاهش مییابد.
ëëنحــوه «ترمیــم ســوابق تحصیلی»
بــرای ورود به رشــتههای بــدون کنکور
دانشگاه
مدیــرکل دفتــر آمــوزش دوره دوم
متوســطه نظــری وزارت آمــوزش و
پــرورش ترمیــم ســوابق تحصیلــی
برای ورود به رشــتههای بــدون کنکور
دانشگاهی را تشریح کرد.
عباس ســلطانیان ،با اشاره به مصوبه
شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو
مبنی بــر ورود به  ۸۵درصد کد رشــته
محلهــای دانشــگاهی بــدون نیــاز به
شــرکت در کنکــور سراســری و شــرایط

ترمیــم ســوابق تحصیلــی اظهــار کرد:
هنــوز صــورت جلســه رســمی ایــن
مصوبه به دســت ما نرسیده است؛ اما
ترمیــم معدل یکــی از بخشــنامههای
آمــوزش و پــرورش اســت که در ســال
 ۹۴به تصویب شــورای عالــی آموزش
و پرورش رســید .تمامــی دیپلمههای
ســال  ۸۴بــه بعــد میتواننــد ترمیــم
نمــرات را در صــورت تمایــل انجــام
دهنــد .مدیــرکل دفتــر آمــوزش دوره
دوم متوســطه نظــری وزارت آموزش
و پــرورش با بیــان اینکه هر شــخصی
بخواهــد درس یــا دروســی را مجــدد
امتحان بدهد و نمره خودش را ترمیم
کند میتواند درخواست شرکت مجدد
در امتحانــات نهایــی را بدهــد گفــت:
به ایــن ترتیــب متقاضیان بــه منطقه
آموزش و پرورش خود که دیپلمشــان
را آنجــا گرفتهانــد مراجعــه کــرده و
درخواســت خــود را ثبــت میکننــد.
بنابرایــن دانشآمــوزی کــه اکنــون
در حــال تحصیــل اســت نمیتوانــد
درخواست ترمیم نمره بدهد.
وی با بیــان اینکه هــر دانشآموخته
میتوانــد تنهــا یــک مرتبــه از ایــن
امــکان اســتفاده کنــد تأکیــد کــرد:
نمرات ترمیم شده فقط برای اعمال
ســوابق تحصیلی در کنکور سراســری
به ســازمان ســنجش ارســال میشود
و تأثیــری در معــدل و نمــره دیپلــم
افــراد ندارد .هــر دانشآمــوزی بنا به
تشخیص خود و در صورت نیاز در هر
تعــداد درس که امتحانش به صورت
نهایــی برگــزار میشــود میتوانــد
شرکت کند و این ســوابق ترمیم شده
در گزینــش نهایی در کنکــور تأثیرگذار
اســت .تمــام دیپلمههــای ســال ۸۴
به بعــد میتوانند درخواســت ترمیم
نمــره بدهنــد و ربطی به نظــام قدیم
و یــا جدیــد بــودن دانــش آموختگان
ندارد.

تجربــه نشــان داده اســت کــه هــر گاه افقهــای ذهنــی
ادامه از مجموعههــا همتــراز بــوده و بــه فهــم مشــترک نزدیــک
امکانگــذار از تنگناهــا و کســب موفقیتهــای
صفحه اول شــدهاند
ِ
بیشــتر آسانتر بوده است .پیداســت که اقتضای برنامهمداری داشتن شیوه
ت و رصد اقدامات در حال اجرا یا
عملگرایانه اســت؛ شــیوهای که بر فعالی 
انجام استوار است.
در یــک ســال و چند ماه مســئولیت خود ســعی کردهام بیــش از حرف زدن
عمل کنم .اخیراً ،طی دو جلســه در کمیســیون محترم آموزش و تحقیقات
مجلــس ،فرصــت یافتم در پاســخ به دغدغههــا و پرســشهای نمایندگان
محترم مجلس شــورای اســامی در خصــوص اقدامات اجرا یا انجامشــده
توضیحاتــی بدهــم .نکتــه حائز اهمیــت قــرار دادن مســائل و مطالبهها در
منظومهای است که منافع محلی ،استانی و ملی را مورد مالحظه قرار دهد،
و این از داشــتن چارچــوب و برنامهای برمیآید که بــه هریک از عرصههای
یادشــده معنــای واقعی بدهد .بدیهی اســت برای عمــل در چارچوب ملی
منافــع ملــی ،کــه متضمن منافــع منطقهای و محلی اســت ،رجحــان دارد.
منافــع محلــی و حتی منطقهای تعارض یا تقابلی بــا منافع ملی ندارند .در
هر سطح از منافع ،استمرار و پایداری آنها و نیز آثار و پیامدهای تصمیمات
صورتهــای پیــدا و ناپیدایــی دارد .به هر حال ،رســیدن بــه نکاتی که نقش
کانونــی مشــترک دارنــد گاهــی موجــب میشــود در دیدگاههــای متفــاوت
بــه ذهنیت مشــترک و اجماع برســیم .وقتــی با چنین رویکــردی به بحث و
تبادلنظــر بنشــینیم بــه اشــتراکات بیشــتری دســت مییابیم .امیــدوارم با
عمــل بر مــدار قانون و برنامه شــاهد همافزایی بیشــتر در بیــن مجموعهها
باشیم ،چرا که فهم مشترک ضرورتی برای رسیدن به قلههای باالتر است.
انتظار میرود همکاران عزیز دانشــگاهی با درایت و اســتفاده از دیدگاههای
صاحبنظران و سیاســتگذاران به تشکیل نظام آموزشی و پژوهشی توانمند،
کارا ،مولد ،هوشمند و اقتدار اهتمام ورزند.
آنچــه مهــم اســت تعامــل نظاممنــد ،قانونــی و ناظــر بــر اهــداف واالیــی
اســت کــه هــم مجلــس محتــرم و هــم دولــت (وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری) بــه اقتضائــات آن واقــف و عاملانــد .تعامــل همــراه بــا الهــام از
تعالیــم اصیــل دینــی و تقید و تعهــد به مکارم اخالقی و شــئونات انســانی
تصویــری مطبــوع و در تــراز نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــه افــکار
عمومــی ارائــه میکنــد ،کــه افــکار ،اعمــال و مناســبات مــا را هوشــمندانه
رصد و تحلیل میکنند.
نقدهــای منصفانــه در چارچــوب حفظ منافــع ملی فرصتی بــرای اصالح،
توســعه و ترقــی ســاختار علم و آمــوزش عالی اســت .خود را کارگــزار نظام
جمهوری اســامی و خادم نظام علم و آمــوزش عالی میدانم .از آموختن
و خدمت خســته نمیشوم و ســختیهای مســیر را به دلیل شیرینی اهداف
فــراروی خود بــه چیزی نمیگیــرم بلکه به اســتقبال آنها مــیروم .خدمت
ن افقهایی
بــه دانشــگاه فرآیندی بیانتهاســت که پیــش رفتن در امتــداد آ 
تــازه و بدیــع ترســیم میکنــد کــه ضامن پویایــی و تــاش پیاپی اســت .این
همان داســتان بالندگی علم و آگاهی در طول تاریخ اســت که همچنان ســر
ایســتادن ندارد .بیایید بخشــی از این فرآیند باشیم و امکانات ،ظرفیتها و
قابلیتهای اقیانوسآســای خــود را به پای بالیدن علــم ،زیباترین مخلوق
الهی ،بریزیم.

