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ایران کنفراتس

تب تحصیلات تکمیلی در کشور مصنوعی است  
  

مدیرکل دفتر برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تب تحصیلات تکمیلی در کشور مصنوعی
است.

  

به گزارش خبرنگار فناوری ایسنای زنجان، "مصطفی کریمیاناقبال"  در  نشست هیأت رئیسه دانشگاههای سراسری استان
گفت: تا پنج سال دیگر برخی از  دانشگاههای کشور منقرض میشوند. همان گونه که هماکنون بسیاری از مدارس  ظرفیت

خالی دارند، اما اواخر دهه 60 مشکل جدی برای مدارس وجود داشت.

  

وی افزود: این در حالی است که در چند سال آینده با کاهش جمعیت و بودجه کشور  میزان پژوهشها و مقالات علمی نیز
کاهش مییابد و همین کاهش تعداد ورودی  دانشگاهها و کاهش بودجه سبب بسته شدن در برخی دانشگاهها میشود.

  

این مسوول ادامه داد: تب گرفتن فوقلیسانس و دکتری در کشور مصنوعی است به  این معنی که پس از پایان تحصیلات
بازار کاری برای آنان وجود ندارد و از سوی  دیگر دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دلیل عدم درک واقعی از جامعه و

اقتصاد  آن و فشار خانواده به سوی تحصیلات تکمیلی میروند که فکر میکنند با  تحصیلات بالا برای آنان بازار کار وجود
دارد، در حالی که اینگونه نیست.

  

کریمیاناقبال خاطرنشان کرد: برای اینگونه افراد مدرک نه تنها باعث موفقیت  نمیشود بلکه در مواقعی نیز مانع موفقیت
آنان است، زیرا هیچگاه به این  موضوع فکر نکردهاند که چرا باید مدرک دکترا داشته باشند! از سوی دیگر  متولدین دهه

70 با مشاهده متولدین دهه 60 که با وجود مدرک دکتری بیکار  هستند به سمت تحصیلات بالا نمیروند، لذا این سئوال
مطرح است که دانشگاهها  با کاهش تعداد دانشجو با فرصت پژوهشی و هیئت علمی مضاعف چه خواهند کرد؟

  

وی در ادامه اظهار کرد: در مطالعه ضرورت دانشگاههای کارآفرین دو قطب مهم  دانشگاه و صنعت وجود دارد که بین
این قطب مهم فاصله جدی وجود دارد که برای  پرکردن این خلاء باید هم نیاز جامعه و هم نیاز صنعت فراهم شود؛ در

واقع  دانشگاهها باید صنعتساز شوند؛ حال باید رصد کرد که دنیا در این زمینه چه  کار کرده است.

  

کریمیاناقبال تصریح کرد: برای پر کردن خلاء موجود بین صنعت و دانشگاه  تحقیقات فردی باید به سمت تحقیقات
گروهی پیش برود. صنعت بدون تحقیق و توسعه  زنده نیست و بیتوجهی به پیوند این دو بخش باعث میشود که استاد
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دانشگاه و  مدیر خط تولید حرف هم دیگر را نفهمند.

  

پرفسور "یوسف ثبوتی" یکی از چهرههای ماندگار کشور نیز در این جلسه عنوان  کرد: مردم ایران جزو استثناییترین مردم
دنیا هستند که همواره طلبکارند و  این در شرایطی است که دولت چتر حمایتی دارد و علاوه بر آن حالت کنترلی نیز 

دارد که همین موضوع سبب میشود مجال بازبینی برای برنامههای دانشگاهی  وجود نداشته باشد.

  

وی ادامه داد: اگر این مشکل حل شود قدمهای بزرگی برداشته شده، زیرا تحت قیومیت بودن سبب عدم شکوفایی
زیردستان میشود.

  

رئیس پارک علم و فناوری زنجان نیز در این جلسه گفت: در زنجان یک پارک علم و  فناوری، چهار مرکز رشد و شش
مرکز کارآفرینی وجود دارد که در آن اعضای هیأت  علمی همه دانشگاهها همراه با دانشجویان و فارغالتحصیلان حضور

دارند.

  

"جلیل خاوندگار" افزود: در پارکهای علم و فناوری افراد از کاردانی تا فوق  دکتری حضور دارند. همچنین 90 درصد
محصولات پارکهای علم و فناوری در داخل  کشور خریداری میشود ولی در پی ایجاد بازار خارجی نیز هستیم.

  

"حمیدرضا خالصی" رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان نیز در این  جلسه خاطرنشان کرد: باید به سمت تولید
محصولاتی رفت که نیاز دنیا باشد و  بتوان محصولات را در کل دنیا فروخت.
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