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ایران کنفرانس

احتمال تجميع آزمونهاي كشوري از سال آينده/ ارز دانشجويي حذف  
نميشود

  

  

 كامران دانشجو در حاشيه نشست انجمنهايبه گزارش خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
اسلامي دانشگاهها در جمع  خبرنگاران، درباره تعهد دانشجويان استفادهكننده از ارز دانشجويي به چند  سال خدمت پس

از بازگشت از تحصيل، اظهار كرد: بر اساس قوانين اداره كل امور  دانشجويان اين شرايط بايد اعمال شود.

  

وي با اشاره به برگزاري يكپارچه آزمون كارشناسي ناپيوسته سال 91 و ادغام  اين آزمون بين دانشگاههاي دولتي و
آزاد، گفت: بايد نتايج اين آزمون بررسي  شود و اگر مثبت باشد، از سال آينده براي آزمونهاي ديگر نيز اجرايي

خواهد  شد.

  

وزير علوم افزود: در اين رابطه بايد كار كارشناسي بيشتري صورت بگيرد تا هر كاري بهتر است، انجام شود.

  

دانشجو در رابطه با سرانجام بازنگري آزمون دكتري و با بيان اينكه برگزاري  آزمون دكتري مانند آزمونهاي ديگر
سابقه 50 ساله ندارد، اظهار كرد: آزمون  دكتري تنها دو سال است كه به اين شيوه جديد برگزار ميشود، بنابراين بايد 

هر سال بازنگري را انجام دهيم تا به حالت تثبيت برسد.

  

وي درباره برگزاري آزمون دكتري سال 91، تصريح كرد: آزمون دكتري امسال نسبت  به سال گذشته به مراتب بهتر اجرا
شد، به طوري كه نمره آزمون در گزينش نهايي  اثر دارد و اين نشان از تخصصيتر شدن اين آزمون است.

  

وزير علوم با بيان اينكه دانشگاههاي ما بايد در ارتباط با مسائل روز آگاه و  فعال باشند، افزود: انتخابات رياست
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جمهوري بخشي از مسائلي است كه بايد به  نوبه خود در دانشگاهها مطرح شود. بنابراين مديريت دانشگاه نه تنها بايد 
اجازه طرح مسايل انتخاباتي را در دانشگاهها بدهد، بلكه بايد شرايط را طوري  فراهم كند كه دانشجويان در چارچوب

مقررات نظرات خود را بيان كنند.

  

دانشجو در پايان در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درباره احتمال كانديدا  شدن براي انتخابات رياست جمهوري،
ضمن بيان اينكه اولين بار است كه اين مطلب  را ميشنوم، گفت: در حال حاضر وزير دولت آقاي احمدينژاد هستم و

به چيز  ديگري فكر نميكنم. ترجيح ميدهم خدمتم در راستاي رضاي خدا باشد نه براي  جهش به مراتب بالاتر.

  

انتهاي پيام
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