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  :اعضاي پنل
ريزي و هماهنگي معاونت امور  معاون برنامه(دكتر اطهره نژادي

رئيس ( دكتر فردين اخالقيان،)خانواده رياست جمهوريزنان و 
مشاور معاون ( زاده ، دكتر فريدون رحيم)دانشگاه كردستان
دكتر ، )ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريعفرهنگي و اجتما

مشاور وزير و معاون مركز امور اجتماعي و (رضا محبوبي 
نگري  آيندهرئيس انجمن (  دكتر عبدالرحيم گواهي، )فرهنگي

معاون دفتر گسترش آموزش عالي ( ريا ، دكتر سهيال بي)ايران
مدير ( كتر محمود عباسيد، )وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

آقاي دكتر قاسم ، )آموزش دانشگاه سيستان و بلوچستان
معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ( ميرعمادي

ن دفتر معاو(زادگان  دكتر يوسف محب، )صنعتي شريف
، )ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برنامه

عضو هيات عملي مركز تحقيقات سياست ( دكتر امير ناظمي
عضو هيات عملي دانشگاه  ( دكتر كورش پرند، )علمي كشور

عضو هيات علمي ( دكتر عزيزاهللا معمارياني، )شهيد بهشتي
عه مديريت و معاوت توس(  معصومه قارون، )دانشگاه خوارزمي

دكتر ،  )ريزي آموزش عالي منابع موسسه پژوهش و برنامه
ريزي آموزش  رياست موسسه پژوهش و برنامه( نسرين نورشاهي

معاون پژوهشي موسسه پژوهش و ( دكتر رضا منيعي، )عالي
عضو (دكتر حميد جاوداني ، )ريزي آموزش عالي برنامه
دكتر ، )عاليريزي آموزش  علمي موسسه پژوهش و برنامه هيات

علمي موسسه پژوهش و  عضو هيات( سيد هادي مرجائي
عضو ( دكتر مقصود فراستخواه، )ريزي آموزش عالي برنامه
دكتر ، )ريزي آموزش عالي علمي موسسه پژوهش و برنامه هيات

ريزي  علمي موسسه پژوهش و برنامه عضو هيات( زهرا رشيدي
لمي موسسه ع عضو هيات( دكتر سميه فريدوني، )آموزش عالي

  )ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامه
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زمينه  ن

ي رصد 
با برخي 
ظران و 

ين پنل 
آنان كه 
ده شدن 

 

....................

....................

....................

....................

شناسان آموزش عال
هايي كه در اينهش
ريزي آموزش عالي ه

بادر كنار مصاحبه 
نظ حل اجماع صاحب

ستور كار پانزدهمي
نيدن نظرات تمام آ
 و فضا براي شنيد

.اند وزه بيان كرده

....................

....................

....................

....................

هن بسياري از كارش
ها و پژوه مصاحبه

سه پژوهش و برنامه
ن اساس نخست د

كارهايي كه محل راه

در دس امدهاي آن
وضوع و اهميت شن
نظران رعايت شده
شناسان در اين حو

....................

....................

....................

....................

نگيزي است كه ذه
ها، از طريق نوشته

ميت موضوع موسس
بر اين. خود قرار داد

اي دسترسي به ر

ش دانشجو و پيام
 وجهه چندگانه مو
ن  گوناگوني صاحب

طالبي است كه كارش

1 

....................

....................

....................

....................

براني چالشمسئله
دا كرده كه هريك
ز اين رو بنا به اهم
ا در دستور كار خ

ي دوم برا ر مرحله

گزيني پذيرش ومي
دهد بنا به شان مي

مكن تالش شد تا
گذشت مجموع مط

....................

....................

....................

....................

م دانشگاه هاي ايران،
خالفان بسياري پيد

از.  ديگري هستند
نهايي اين حوزه را
 انجام گرفت و در

هاي بو سياست ي
حاضر در اين پنل نش
 هستند، در حد مم
امه از نظر خواهد گ

....................

....................

....................

....................

يرش دانشجو در د
ن روي موافقان و مخ
عاي خود و رد آن

كارهاي ن حصول راه
عات موجود  نيز

انديشي آيندهضوع
هاي افراد ح  به نام
رو هايي روبه ياست
چه در اد آن. م آيد

...................

..... وكاربرگ ي

.................. ل

........ يريگ جه

گزيني پذاي بومي
ساخته است و بدين
 به دنبال اثبات ادع
ت انجام شده و ح
فراتحليلي بر مطالع

 عرصه باشد، موض
نگاهي.  قرار گرفت

يامدهاي چنين سي
ن و مخالفين فراهم

  فهرست

...... مقدمه

يبررس ابزار

پنل مباحث

جينت و بحث

  

  مقدمه

هاسياست
خود درگير س

اندانجام داده
كردن مطالعات
كارشناسان، ف

نفعان اين ذي
انديشي آينده

به نحوي با پي
ت موافقيننظرا
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  آن ي

.  

  طي كند؟

چه عواملي 

  :ه باشد

يامدهايپ و جو

زير درج فرماييد 

ي چه مسيري را ط

گزيني چ ي بومي

هاي زير داشته زه

1395  

دانشج رشيپذ

هاي باره پرسش

ي كنيد در آينده ي

هاي ساس سياست

 و تبعاتي در حوز

2 

  
-1396، پژوهي

در ينيگز يوم

كميلي خود را درب

ونه بود و فكر مي

آموزشي بر اس هاي

است چه آثار كن

  شرح زير بود

پ ميز آينده

بو يها استيس

هاي تك فاً ديدگاه

چگو ران تا كنون

ه ه توزيع فرصت

هاي آتي ممك سال

 شور

  بومي  زيست

ستفاده در پنل به ش

س يشياند ندهي

ث در اين پنل، لطف

ي آموزشي در اير

به آيند  ل دهنده

گزيني در س بومي
  

  

 گي و اجتماعي

كش  و امنيت ملي

 

ايداري و مسائل

 :  عضو خبره پنل

وكاربرگ مورد اس

يآ: عنوان

  ترام
 از شركت و بحث

هاي  توزيع فرصت

شكلترين عوامل 
  ند؟

ست هاي كنوني ب
عالي در آموزش 

كشور در اقتصاد

در وضعيت فرهنگ

در حيات سياسي

 در  انسجام ملي

پا  ر شاخص هاي 

لفن ونشاني ايميل

ابزار بررسي و

با سالم و احت
ضمن تشكر

روند

ت مهم
هستن

سياس
:الف

د. ب

د. پ

د. ت

د. ث

در. ج

نام و شماره تل
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ع درگير 
 دكتر نم
 ايشان ت

 هاوميت
 در ست؛
 هم هران

 مختلفي
ن زمينه 
 قرارداده 
 ن زمينه

 اين با ه
ت كه از 
. يرفتيد 

 داشت و 

در ايران 

اي با موضوع به گونه
خان سركار مؤسسه 

خدمت. داشتيم باهم
قو بر مشتمل درواقع

مينه شنيده شده اس
ته مطرح هاي نشگاه

م اين موضوع ابعاد ي،
 نهادهايي كه در اين
ر دستور كار خود

را در اين مطالعاتي ي
كه هاييحوزه در و 

ضوع، موضوعي است
كه دعوت ما رو پذي
فريدوني را خواهيم

ابقه گزينش بومي د

صص و افرادي كه ب
محترم اعضاي از ي

ب ما طي صحبتي  و
مناطق د در و بودند
هايي در اين زم حبت

دان از تا دو رؤساي ز
نكات مثبت و منفي

است موسسه و الزم
سه اين موضوع را د
خانم دكتر فريدوني

خبرگي حوزه در ي،
به هر روي اين مو 

شما عزيزاني ك م از
طالعات خانم دكتر ف

سا. بحث هستند بل

امعه خبرگي، متخص
يكي هدف همين ا

برانگيز شد ن چالش
بو مرزي مناطق در 

مشهد صح دانشگاه
از كه بود جالب و ي،

حال بدون توجه به ن
ال و اجراشده سياست

 همين سبب موسس
دارند با همراهي خي

گيريتصميم حوزه
.خود را ارائه نمايند
كنمباز هم تشكر مي

اي از مط آن خالصه

ريف
و به
رود
ا به
شجو
عات

در 
حث
د و
كتر
طور
نيم

ي شوم كه بيشتر قا

3 

 پيدا ورود جو
و  كنم موضوع
 شكل به سئله

 حوزه هرحال
 و ريزي برنامه

 علوم وزارت ه
 داريم سئوليت

 حوزه در زي
 نظر و كنيم

ع گوناگون مانند جا
با درست .رار دهيم

برايشان مقداري ضوع
كه دانشگاه هايي ي

د و گرگان دانشگاه
گزيني بومي سياست

ح. دارد مختلفي عاد
س اين كه سال است

به.  بازخورد دهند
مي نگه ميشه روشن

در كه نفعانيذي ز
نظرات و تجربيات خ

شوم و ب اوقات نمي
شروع كنند و پس از

  .ردازيم

لطف كرديد و تشر
خوب داشته باشيم و

كامل داليل و مع و
 و چطور شد كه ما
ي در پذيرش دانش
 اين بحث در مطالع
.د استان سفر كنم

بح. كردند  اشاره مي
شد خيلي مطرح مي

هايي كه خانم دكس
اً اين مسائل را چط
ت و چطوري مي توا

هاييرم و وارد يافته

دانشج بحث پذيرش
م طرح خواهم مي ط

مس اين روي داشتند
ه به  كه م اشاره كنم
و گذاري ، سياست

عهده بر مسئوليت ن
مس علوم وزارت فكر
ريز برنامه و گذاري ت
ك تحقيق كنيم، ه

در جوامع كه جوي
قر يار حوزه ستادي

موض داشتند، اين ل
رؤساي ها، از انشگاه

مثل بلوچستان، ن
س مورد در درواقع ي

ابع درواقع گزينيمي
چندس هرحال به .شود

ي آن انجام داده و
هم را پژوهيآينده ز

بر آن شد تا از صميم
افرادي و نظ بياورند ف

شتر از اين مصدي
ا ي بحث را ش قدمه

پر دي نتايج پنل مي

  ه
ل ن تغييرات جوي،
وانيم بحث خيلي خ
نورشاهي بسيار جام
 از كجا شكل گرفته

هاي بومي گزيني ت
طور كه فرمودند، ن

عث شد من به چند
در پژوهش به آن

خ كيفيت دانشگاه ها
ن پالس در كنار هما
آيا واقعاً كه ببينيم

مسائل چگونه است
 از بحث نظري بگذر

   موسسه
ب به ها آن منظر از 

فقط .است كلي خيلي
د مطالعاتي هرحال ه

خواستم در اينجا مي
آوري فن تحقيقات، 
اين آنجايي كه از و 
ف اتاق و پشتيبان ه
سياست با نحوي به
مطالعه كنيم، فكر 

و عمومي افكار دي
 يا سياسي در اختي

قبل از هايي كه وهش
رؤساي د سمينار تا

سيستان دانشگاه ثل
يعني گزيني بومي ي

بوم سياست اين كه 
 اين زمينه انجام ش

هاي ها، برنامه سياست
ميز وگوي گفت ستر
آغاز كرديم و تص را

تشريف عزيزان شود،
ديگر بيش.د پيدا كرد

سپارم كه با مق اه مي
بند خر نيز از به جمع

أت علمي موسسه
اين روز برفي با اين 

ور شما دوستان بتو
خانم دكتر ن. يابيم ت

مودند كه اين ايده
درباره سياستكنيم

همان. ناسي بپردازيم
گرددكه با مي ان باز

كنندگان د مشاركت
د بحث كم شدن ك
سؤاالت پيش آمد
بياييم كاري كنيم

بندي اين م ال صورت
تر سريعوست دارم

 ل

 نورشاهي، رئيس
توانيم مي  دارد كه

خ صحبت يك من ت
به مؤسسه در كه ي

د .شد خواهند سئله
علوم، وزارت ئوليت

است موضوع اين ر
مؤسسه يك عنوان ه
ب كه موضوعاتي مه
كند، مي پيدا اط
موارد در حتي. هيم

دانشي صورت بسته
و پژو  مطالعاتي سب
ت دو دريكي اتفاقاً ه

مث كردستان، نشگاه
شيوه به دانشجو ش
كرديم دريافت رو ل

هايي در بررسيست 
ند مطالعاتي روي س

بس كه فراستخواه كتر
ر بحثي بستر ر اين
شوند دعوت ش ط مي
شود به آن ورود  مي

قاي دكتر فراستخوا
در آخ. شويم حث مي

فريدوني، عضو هيأ
دركنم  تشكر مي

 كه به بركت حضو
كارهاي عملي دست
ين بحث مطرح فرم

ك د شديم كه فكر
 به بحث آسيب شن
 حوزه تواناسازي زنا

هايي بود كه م سيب
شدخيلي مطرح مي

ين سكه ا وقتي. ديگر
ما فكر كرديم كه ب

بندي كنيم، اصوال ه
من دو. صحبت كنيم

مباحث پنل

دكتر نسرين
اي وجود شيوه
صحبت.  كنيم

عزيزاني سپس 
مس وارد خاص

مسئو و ستادي
كالن بر نظارت
به هم ما است،

هم مورد در تا
ارتبا  ستادي

بده كارشناسي
هستند را به ص

برحس فريدوني
كه كردم عرض
دان مثل بودند؛

پذيرش خصوص
سيگنال اين ما

اس نياز كه دارد
مسئوليتي دارن

دك آقاي. است
د .دادند انجام

موضوع مرتبط
ابعاد مختلفي
جلسه رو  به آ
بعد هم وارد بح

سميه فدكتر 
عرض سالم و

انشاهللا. آورديد
يك سري راهك
موسسه را به ا
اين بحث وارد
بخواهيم كمي

بنده در قبلي
اين سفرها آس
انسجام ملي خ

دانواع مسائل 
گرفته بودند م

توانيم دسته مي
ها ص درباره آن
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ه مدنظر 
ك موجود 
ها اتفاق 

. آيد  مي
هايي  ش

صيلي در 
شوند  مي

كه طرح 
در حوزه 
 قطبي و 
تم قانون 
به بياني 
 خوندن 
 در اين 
 پذيرش 
يرش در 
ناوري و 
انون هم 
ر استان 
تان، كه 
م از اين 

شده  خص
د كه در 
اين آمار 
شتري را 

درصد  7
شده  جام
يي كه ها
 اين در ه

هايي كه 
 موجود، 
. ده است

 برابر به 
با  87ل 

شجويان، 
ض عدالت 
. ره دارد

قابت در 
ن كه در 
هران جز 
ها به اين 

اما چيزي كه.  است
اس اسناد و مدارك
ه ش دانشجو بين آن
قالب فرهنگي پيش

يك دسته پژوهش. تد
 اخراجي، افت تحص

خارج مشهرهايشان 
شود ك ها باعث مي 

حث اصلي ما ديد ب
هاي اي و رشته حيه
من امروز داشت حتي

ب. كنيم ن تالش مي
ها امكان درس هميه

با تغييرات اندك. د
اين بحث. افتد ق مي

درصد حجم پذي 65
 علوم ، تحقيقات ،فن

داد و همين قا م مي
دند بيشترين آمار د
ف و دانشگاه كردست

دهد كه هر كدام مي
ه به رنگ زرد مشخ
 دانشجوياني هستند

ا. شوند محسوب مي
ن بازهم افزايش بيش

74الي 73ن نزديك 
ايي در اين دوره انج
ه جود دارد و پژوهش

كه خبرگاني از دي
ه ز پژوهشتعدادي ا
هاي ها، داده ژوهش

ي گزيني اتفاق افتاد
 ناظر بر دسترسي

شند، اما بعد از سال
ز دانشكه پذيرش را ا

رسد كه نقض ر مي
عدالت آموزشي اشا
ث تضعيف عنصر رق
ي است احتمال آن

هاي ته  كه دانشگاه
ه بسياري از دانشگاه

شدهبحث اجرا مي
براسا. ق افتاده است

ت مساوي اين پذيرش
ر اين ميان بحث انق
افتمختلفي اتفاق مي

اند، مشروطي، واجه
 دانشجوياني كه از ش

همه اين. ير شوند
شود، در واقع شاي ي

هاي استاني، ناح شته
ح 1369رد در سال

 است كه در براي آ
كه اين سهمي شود 

شوند ت برخوردار مي
 پذيرش بومي اتفاق

5حداقل - طالع داريد
د اسالمي، وزارتين

صورت بومي انجام به
 آماري كه به ما داد
هران، زاهدان، شريف
مودار به ما نشان م
انشگاه كردستان كه

شدگان،  از پذيرفته
ي استان خودشان م
ت، دانشگاه كردستان
ي دانشگاه كردستان
ها ك سري پژوهش

هايي كه وج نار داده
تعدا يك با مصاحبه

تع. تفاق افتاده است
مجموع اين پژ. نيم
در مفهوم بومي كه 

بحث پذيرش بومي
را داشته باش خوب  

 ها موظف شدند ك
طبيعتاً به نظر. فتاد

شده است به نقض ع
بحث. ن اساسي است 

و داراي رتبه باالتري
ين با توجه به اين
بس. لت آموزشي است

هايي اين ب ك نسبت
 بومي در ايران اتفاق

صورت ي بودن كه به
در.  پيدا كرده است

مطالب م. شوند  مي
مشكالت آموزشي مو
ري مشكالتي براي

ها درگي  توانند بدان
چيزي كه سبب  مي
ي افتد يك سري رش

اي كه وجود دار كته
 است و آن چيزي
يي اختصاص داده م
ز يك تبعيض مثبت

در بحثگيري  چشم
 شما بهتر از من اط
گرفت و دانشگاه آزاد
ي و غيرپزشكي رو ب
يرش شوند، بر طبق
ب كردم، دانشگاه ته
شيد درواقع اين نم
ر نظر بگيريد در دا

درصد 60زديك به 
هاي ها بومي ين بچه

ه همين ترتيب است
هم حتي94- 93ال

ون پذيرش بومي يك
دهيم در كن  را نشان

م ي داشته باشيم و
 اين سياستي كه ات
مورد آنها صحبت كن
ست تغيير محتوايي

ب 1387بل از سال 
ف و دانشگاه هاي
دانشجوها ، دانشگاه
ومي گزيني اتفاق ا

ش هايي كه انجام  ش
هاي صريح قانون ده

ساكن تهران است و
بنابرا.  تهران نيست

د كه اين نقض عدال
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ه پهلوي هم، به يك
لفي كه به پذيرش

ابتدا سه گروه كلي
منطقه كاهش 3ه

ت ويژه وارد سيستم
ه با يك سري از م
ي كم است و يك سر
عي منفي كه مي

ي ارائه شود و آن چ
زاد در آن اتفاق مي

اما نك. ه در آن است
هاي برابر آموزشي ت

هاي رتيبِ كه سهميه
 نباشد كه درواقع از
م و يك دگرگوني چ

البته-شود عمال مي
گ انجام مي تاني بايد

ها اعم از پزشكي شته
استان خودشان پذي

شگاه نمونه را انتخاب
و در نظر داشته باش

براي نمونه د. اند ده
در دانشگاه تهران نز

در صد اي 50حدود
 توانيد ببينيد كه به
مين ترتيب و در سا

ي قانو و بحث سابقه
هايمان ر وانيم يافته

بندي رديم يك جمع
ها و فوايد ه آسيب

شد مي توانيم در م
اس  اتفاقي كه افتاده

ما عرض كردم تا قب
 دانشگاه هاي مختلف
 اتفاق افتاد، يعني د

بوغيير مفهومي در
كرديم يا پژوهش  مي

ي آموزشي جزء ما
ي مثال كسي كه س
تري دارد و ساكن

ن تهراني وجود دارد

يعني حتي در دوره
هاي مختل ده و دوره

.مي رسد 1363ال
منطقه به 5دداً اين

 با دريافت امتيازات
دهد كه دانشگا  مي

دارد، امكانات رفاهي
واده و اثرات اجتما
الي انقالب فرهنگي
ي گزينش فرضي آز
 و روش گزينشي كه
ي كند ايجاد فرصت

شود به اين تر نا مي
طور هم كند و اين

رسيم مي 1387سال
ترتيب اع اين به. ردم
صورت بومي است  به

ش دانشجو دركليه رش
كنكور در اداوطلبان

 كه من چند تا دانش
 مالحظه بفرمائيد و
جويان را پذيرش كرد

د. كردستان هستند
بلوچستان ح و ستان
هم مي 92-91ل

هم به همي 92-93
يي كه نگاه كرديم و

كه بتو  كار براي اين
شده است سعي كر م

باشيم در حوزه شته
ام كه اگه نياز باش ده

اولين.  ما مي گويد
طور كه خدمت شما
مكان دسترسي به
زيني، تغيير مفهوم

ترتيب يك تغ بدين
ها صحبت  كه با آن

اه ي برابر به فرصت
هاي متفاوت، براي ه

تبه بهتي است كه ر
شتري براي داوطلبان

گردد ي نقالب بازمي
 پيروزي انقالب افتاد
ه است و بعد به سا

سپس مجد. شود  مي
گ و افرادي است كه

شود كه نشان م مي
ها وجود د ت خوابگاه

وري آن ها از خانو
به شوراي عا 1369

ع شود كه يك سري
، تخصيص ظرفيت

 كه در آن تأكيد مي
 از بومي گزيني معن
شگاه هاي بهتر فراه

كه به س شود تا اين ي
ينجا قانونش رو آور
سات آموزش عالي،
درصد حجم پذيرش

درصد، از د2/76كه 
در اين سال،. ست

انشگاه ران چهار د
چه نسبتي از دانشجو
جوها از خود استان ك

سيس استان در ند و
سا بت جمعيتي در

در سال. دهد ن مي
در كنار اين آمارهاي
تفاده كرديم در اين

اي كه انجام ي رسانه
داش بندي جمع يك 

ها را خدمتتان آورد
ز پذيرش بومي به

ط اي است؟ همان له
ها ام م شود كه بچه

مين عبارت بومي گز
.ودشان انجام دهند
كه بسياري كساني

 اساسيِ كه دسترسي
طق مختلف با رتبه
 بسيار باالتر از كسي
مكانات آموزشي بيش

پيش از ا ه حتي به
عد از است كه از ب

آغاز شده 1361سال 
منطقه تبديل 5ه 

كه مربوط به جنگ
انجام 1369تا  136

 دارد بحث معضالت
حث فشار رواني، دو

9گزيني در سال  مي
 از همين سال شروع

بندي وري و سهميه
 خيلي جالب است
ي كه  در اين دوره

ق محروم را در دانش
اجرا مي  هميه بندي

، حاال من اي 1387 
ها و مؤسس ه دانشگاه

د70مان بايد حداقل
باعث شد ك 1387ل 

شده اس ستان گزارش
اين  غييرات جمعيتي

 شهرهاي مختلف چ
صد دانشجدر  65ز 

كنند هران زندگي مي
نسب. است 91-90ل 

نشجوي بومي نشان
حال د. ه است داشت

ن چيزي كه ما است
هاي گيري ت و موضع

كرديم سعي .اند ه
ه ن اينجا اسامي آن
ك سري تبعات را از
ي ناظر به چه مسئل

يعني فضايي فراهم 
ين مفهوم يعني هم
ساكن در استان خو

بطوري ك.  مي افتد
 نقض آشكار قانون

هاي منا يد كه بچه
هران پذيرش شود 
رتر كشور هستند، ام

روايتي دارد كه
ماست، اتفاقي
اين بحث از س

بعد به. افتادمي
بحث مسائلي ك

65كه از سال 
دانشگاه وجود

بح. وجود دارد
پيشنهادي بوم
گزينش بومي

هاي كشو رشته
را مي خواندم

ديگر آن چيزي
هاي مناطق بچه

شيوه اجرا، سه
بومي در سال

هاي روزانه دوره
بهداشت و درم
مجدداً در سال
سيستان بلوچس

خواستم تغ مي
دانشگاه ها از

است، بيشتر از
خود استان ته
لمربوط به سا

در پذيرش دان
پذيرش بومي
يعني درواقع آ

شده است انجام
كرد كار حوزه
شده و من انجام

ها، يك مصاحبه
تغيير محتوايي

.ها بود فرصت
استفاده از همي

آموزان س دانش
آموزشي اتفاق

كه طبيعتاً اين
آي آن پيش مي

هاي ته دانشگاه
هاي بر دانشگاه
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ق محروم 
يرش  پذ
. افتد  مي
از اين د 

د آسيب 
ها  ن بچه

ود ندارد 
متر آشنا 
دستان و 
 تشديد 
 تشكيل 
ا درست 
گي باهم 

 رواج وث 
الً عادت 
ك ابزاري 

افتد و  ي
. ي ندارد

كه توزيع 
شويد كه 
ر نيست 
تغييرات 
لي به ما 
ي مطرح 
ت مربوط 
قاتي كه 
ما نشان 
 پذيرش 
هر رشت 
- د، نمي

 و مسير 
غيربومي 
 محدود 
مديريت 
 سياست 
شدن اين 
 خدمت 
هكار آن 
 كشور و 
شهرهاي 
صل شده 

لباني كه در مناطق
د كه آيا اصالً نحوه
زيع استعداد اتفاق

ها معتقدند كه بعد ه
افتد ري كه اتفاق مي

 اتفاق مي افتد، اين
اند و امكانات وجو ده

 خودشون خيلي كم
 كه از دانشگاه كرد

گسترش.  بفرمائيد
شوند و كلني ع مي

ها  شايد خيلي وقت
كه ارتباط تنگاتنگ  

زش عالي بايد باعث
كه مثال د نه براي اين

ن بحث كامالً به يك
اق مي سطح ملي اتف
خواني بحث با آن هم
دهد ك وند نشان مي

ش  كنيم، متوجه مي
ختالف خيلي معنادار
س آمارهاي موجود، ت

گرايي خيل ث منطقه
 دسته آسيب جدي

بحث معضالت) 3(و 
ها را در برابر اتفاق ب
آيا واقعاً آمارها به م 

رد چيزي شبيه به
در دانشگاهي در شه

شود السش تمام مي
، در خوابگاه بماند

ان غهاي دانشجوينه
را از طريقجتماعي 

خواهيم م  چگونه مي
ه نظر مي رسد اين
 دارد، آيا اجرايي ش
م صحبت هايي كه
ن تحصيل كنند، راه
ع امكانات در سطح

 دوست ندارند از ش
 پيامدهايي كه حاص

داوطل. ق نمي افتد
 مجزايي را مي طلبد
 كه وجود دارد توز

ولي دانشگا. ه شوند
بحث مهم ديگر. يم
ازنصورت نامتو  به
اند و به دنيا آمد نده

كار خارج از استان
يد اآلن بزرگواراني
كنم حتماً تصحيح

يگر در يك جا جمع
كنم كه احساس مي
شود  با انسجام ملي

آموز مثال. جه نيست
ي صحبت مي كنند

اين. ي خود پايبندند
گان با بحثي كه در

اين ب. ي شدن است
در واقع اين رو. دهد

شگاه كردستان نگاه
 از آنجا كه اين اخ

براساس. د تا مردان
تواند در بحثكه مي

در اين ميان، چند
عيشتي در دانشگاه و

خواهم اين آسيبمي
.طبقه مسائل مالي

در برخي موا. است؟
ي از شهر الهيجان د

شب كال 8ي ساعت 
ويژه اگر دختر باشد
ز هنوز هم آن هزين
 است؟ كه معضل اج

دانشگاه را ژه اصلي
سياست است، اما به
ت است اثر مستقيم

بندي كنم واهم جمع
در شهرهاي خودشان
ز اين رهكارها توزيع
شته باشد، مطمئناً
ي آن اجرايي شد و

درستي اتفا دادها به
ن مقوله جاي بحث
ب در همين فضايي
ه هاي برتر پذيرفته

ها مي بيني ز دانشگاه
 از اونجا كه توسعه
ضايي كه درس خوا

ها با بازار ك ن بچهاي
شاي-آيد   وجود مي

ك گر من اشتباه مي
ي دارند، وقتي بايكد

متأسفانه ك.  ما دارد
باعث امنيت ملي د

 است كه مورد توج
دم كه به زبان محلي
نند و به زبان محلي
ن ارتباط اين نخبگ

المللي اً به دنبال بين
ني به ما نشان مي د
ت زن و مرد در دانش

بيشتر است،  ديگر
ومي قرار مي گيرند
 تغييرات جمعيتي ك

د. حتي عبور كنيم
حث مسائل مالي معي

حال م. كند پيدا مي
ل اجتماعي و يك ط
ش يا افزايش يافته

دختري.  را نام ببرم
د چون كه مثالً وقتي
 كه فرزندشان به و

باز. ي رخ نداده است
ن به اين موضوعات
اشد، ما سه كار ويژ
مه آن ناشي از اين س

پژوهش وخدماتش،
ض كردم و اگه بخو
يم كه فرزندانمان د

يكي از.  وجود دارد
 خودشان وجود داش

هايي كه در پي ياست
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ه يعني توزيع استعد
م كنكور نيست، اين
ي حاال به هر ترتيب
توانستند در دانشگا
 بحث را بسياري از

كنند ها زندگي مي
تند كه در همان فض

.شود طق محدود مي
خيلي مهمي كه به

ن زمينه اتوي اي -
اي هاي طايفه ويژگي

منيتي جدي براي
اين حوزه كه بايدي

آن بسيار مهم رگي
ديد  بود كه من مي

زن فارسي حرف نمي
كم شد. گان محلي

موزش عالي ما واقعاً
نشجويي را به روشن
گر بازهم  به نسبت
ند در دانشگاه هاي
 زنان در گزينش بو

اين.  ستچشمگيرا
گزيني به اين راح مي
بح) 2(ها،  به بافت ي

 دانشگاه ها ارتباط پ
يك طبقه، مسائل. د

الت اجتماعي كاهش
توانم استان گيالن 

گيردختر خوابگاه مي
دهند ن ترجيح مي

 خيلي اتفاق خاصي
 دانشگاه پاسخ دادن

ترتيب با  باشد بدين
خواهم بگويم هم مي

شگاه كه توليد دانش
باز خدمت شما عرض

اقعاً اگر انتظار دارو
تري  نزديك به ذهن

 خوب در شهرهاي
ها، سي اين تفاوت. د

ح علمي اتفاق افتاده
ن تأييد چيزي به نام

ولي.  به همراه دارد
ي هم داشتند، مي ت
گ شدن است و اين
ه ي كه در اين استان
اين كه محكوم هست
ها نيز به همان مناط

يك بحث خ. شناسند
- را راهنمايي كنند

ها و دست كه بچه ن
هيدات امتم ها و سيب

هايي گذاري و سياست
هاي چند پار  ويژگي
اي اين مسئله . ملي

ما نشان دهند كه ف
 و قطع ارتباط نخبگ

افتد اگر آم  اتفاق مي
تغييرات جمعيت دان
ا.  چه صورت است

اني كه بومي هستن
ف جزئي نيز بيشتر
فتاده است خيلي چ

هاي بوم ش سياست
دانشجويان غير بومي
حث بودجه رفاهي

گيرند  طبقه قرارمي
آمار مسائل و معضال
ه سبب آشنايي، مي

اما اين دخ. قه است
 اين قبيل دانشجويا
ث اسكان و خوابگاه
ه آيا واقعاً كار ويژه

پس اگر قرار. ت كند
افت كردن است، نم
 كارويژه اصلي دانش
 همان مسائلي كه ب
.وزشي اتفاق بيافتد
زينه تر ولي خيلي

هاي ا در دانشگاهه
ها تمركز دارند نشگاه

كاهش سطحكه  ين
حاال ما اصالً هدفمان
اشكاالت و فوايدي

ودند و توانايي خوبي
رنگ روند در حال كم

داوطلبيني. ته است
اما مثالً ا. ها ندارند 

ه رشد و پيشرفت آن
ش سطح كشور نمي
ن بهتر بتوانند ما

هايي ازاين   در استان
 كه كشور دارد، آسي
باط آموزش عالي و
مثل ايران به دليل

زبان رفتن انزوا به
كه به شم د براي اين

طبيعتاً عدم ارتباط
سازي المللي ث بين

دقت فرماييد، ت 139
ف در اين دانشگاه به
يعني باز توزيع مرد
ي در همان اختالف
ن بلوچستان اتفاق اف

يم از چرايي پيدايش
ماعي ناشي از ورود د
كه خيلي زياد به بح

در دو اين مسائل
سياست اجرا شده، آ

براي نمونه به. افتد ي
دقيق 45ت مسافتي
پدر مادر.  بازگردد

يعني عمالً در بحث. 
 منظر نگاه كنيم كه
ل رفاهي را مديريت
اه هاي ما در حال ا
ين كه اين بحث بر

طبيعتاً. ارايي دارد
 عادالنه امكانات آمو

هاي پر هز خيلي راه 
ه درس خواندن بچه
سته در بعضي از دان

به اي.  اعتراض دارند
ي مستعدي بودند، ح

است يا چه ا  ستي
وي شهرهاي دور بو
پذيرش بومي، اين ر

يافت تر توسعه اي كم
بي كه در آن استان
خود ادامه دهند و ر
يت اشتغال رو در
ستان تشريف آورد
نطقه گرايانه است،
ليل شرايط خاصي

يعني ارتب.  نمي شود
كشوري م شرايط در
باشد نه عاململي  

محلي صحبت كنند
شده است و ط تبديل

ض شديدي كه با بحث
93تا  1390ي سال 

 استان هاي مختلف
ي.  از دختر هستند
ولي.  به آن بپردازيم

در دانشگاه سيستان
توانيم  اين همه نمي

مشكالت اجتما) 1( 
وابگاه دانشجويان، ك

بسياري از. رار دهم
اي كه اين س در دوره
اق ميها اتف ي استان

الهيجان تا رشت. ود
محل سكونت خود
.ه را شب طي نكند
ين كه واقعاً از اين

نشجو و بحث مسائل
ن كه كيفيت دانشگا

آيا واقعاً اين. ي دارد
فايده كا -  در هزينه

ا واقعاً انتظار توزيع
.ي تجويزي نيست

اگر امكان د.  است
اساتيد برجس. ج شوند

شيوه پذيرش
هاي بودند، بچه

ي درس ما نحوه
هايي كه تو بچه

اتفاق، بعد از پ
ها ديدن استان

امكانات مناسبي
به تحصيالت خ

شوند، ظرفيمي
سيستان بلوچس

هاي من فعاليت
دهند، به د مي

بدان پرداخته
دارند آن هم د
گسترش زبان

د به زبان مدارن
براي مواجهه ت
طبيعتاً تعارض
اگر به آمارهاي
جمعيت ما از
ها بيشتر بومي

توانم زياد نمي
جمعيتي كه د

با. كمك كند
بحث. شود مي

به اسكان و خو
افتاده است قر

دهند كه د مي
بومي در برخي

شو پذيرفته مي
شهر م تواند به

دانشگاه تا خانه
وجود دارد و اي
كردن ورود دان

واقعاً اين. كنيم
ا نقش برجسته
سياست واقعاً

شما گفتيم، ما
هاياين سياست

توسعه متوازن
خودشان خارج
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آموزشي 
 اتفاق ي
برانگيز  ش
شده  يل

يد به ما 
كنيد  مي

 و اين كه
 قانون ار

د زندگي 
ه سازي 
حمايت از 

ها   تجربه
هاي  ست

و سپس 
خواهيم  ي

 و ما مي 
ر نتيجه 
ي تحليل 

يك  تي
ي امكان 

وري  هره
جامعه با 
راني اين 

ديگر . رد

          
1 ‐ Afte
2 ‐ pub

جام ملي و كيفيت آ
اي پيچيده زي مسائل

 عدد مقداري چالش
تبدي چالش به شگاه

اي ل شركت فرمونده
كر مف«همچنين . »

و ،»ن فكري بكنيم
آشكا نقض مهم لي

..  

خواهند م چگونه مي
سهيل كننده و زمينه
يم و بعد به جاي حم

ها با سياست  نيز 
سياس وها جز دانشگاه

كنند و فكر مي خود 
كه توضيح دادم، مي
ش و كودن هستند

شناسيم و د يز نمي
يعني. كنيم ليل نمي

سياستطرح هر كه 
هاي جمعيتي ظرفيت

افزوده و به ني، ارزش
طرحي كه عقالي ج
و با درك جامعه اير
مان در آن وجود دار

                     
er Doing Review
blic policy 

 در اين زمينه، انسج
هاي مرز  در دانشگاه

بيان اين شايد حاال
دانش براي كه  است

 موضوع در اين پنل
د را نيز بيان نماييد
كه الزم باشد براي آ

خيل حثب و يا اديم
.ديد بسيار متشكرم

هايي دارندو مردم به
بايد تس 2ي عمومي

كني چيز را روشن مي
ذيرش دانشگاه ها 

رفتن به د. خانوارها
  صدي بكند

در خ گذاري انساني
همانطور كه. نيمك ي

بي هوش. اشته باشند
 جامعه خودمان را ني
ه شكست را هم تحل
ض من اين است ك

، ظبدهدمكان ظهور
 و نوآوري، كارآفرين
ط. ردار باشد، نداريم

ه و با درك جهان و
ست كه گسست زما

                      
w  

ترين دغدغه ه مهم
چون واقعاً.   است

ح كه- چشمگيري 
ا مرزي هاي نشگاه

 به عنوان خبرگان
قت يا مخالفت خود

چشمگير است ك در
امنيتي قرار د دات

هاي من صرف كر ت

 ي
 ي
 ت
ي
ي
ها
ما
ي
در
نا
. د

م كه مردم چه تجرب
حالي كه سياست هاي
دمان تكليف همه چ

اب پذدرب وني دادند
جربه دانشجويان وخ

هرچيز مداخله وتص ر

گ ها و سرمايه  هزينه
ن مسائل مداخله مي
د انتخاب عقالني دا

مي شناسيم، متنن
سيار پرهزينه كه تازه

فرض. يح خواهم داد
ها ام عقالنيت به . د

ت و انگيزه باال رفته
 اين سرزمين برخور

با درك آيندهاشيم
دنيايي اس. چيده دارد

       

6 

ين بحث برگردم كه
گتري در اين زمينه

خيلي عدد يك ك
دا در مختلف، ديان

كه شما عزيزان كه
ا خير و داليل موافق
قد ت اين سياست  آن

دهديت و ملي نسجام
براي شنيدن صحبت

  ينده پژوهي
براي دتشريف آوردن
يعني .ئله تأكيد كنم

است شده كارما نم
مي و شروع دهيم مي

صحيح علمي  با روش
همچنين داشبورد ه

ز اجرا، براي مپس ا
خود را به پويش هاي

نگري د ي آينده سئله
شويم، با آن آشن مي

شود ما پرهزينه مي
دانيم داريم ولي نمي

ي مردم شود، در ح
بتكار نكند و ما خود
ه خانم دكتر فريدو
 آشناست ونه با تج
 وچه كند ومرتب در

د و زيان، اثربخشي
د كه ما در همه اين

توانند ل ندارند و نمي
مزيت جهان را ن. يم

هاست و شكست بسي
ياليد رو سريع توض

بكندآزاد و گسيل را
يي خالقيتنين فضا

لي براي زيستن در
طرحي كه مطمئن با
ست كه محتواي پيچ

اره مي خواهم به اي
ك مقدار بحث پررنگ

نزديك كه خواندم مي
مختلف، اد هاي يش

ل اين است است ك
ها موافق هستيد يا 

اثرات آيا«. »م است
آموزشي، ا  كيفيت

از وقتي كه ب .»هيم

و دبير ميز آ سسه
كه وآقاياني ها انم

پژوهي اين مسئ ينده
كن مي تصور. داديم

م ديگر، كار را انجام
م، در آن زمان نيز با
ه. اني الزم را نداريم

بازنگري پ. ود ندارد
بايد جاي خ حال گرا
ي آينده و مس درباره

م  كه ما بدان پرتاب
ي م ن براي جامعه
هايي د يعني سياست

هاي زندگي ن سياست
گوييم جمعيت ا مي

ساس توضيحاتي كه
 تجربه دانشگاه ها
عيين كند وچه كند

ه مسائلي چون سود
ختص به خود دارند
ل اين كه مردم عقل
ده و از جامعه نداري
ن شكست سياست ه
ط سه چهار تا اسال

سرزمين رجمعيتي
در چني. آيد جود مي

كه از اجماع مل تي
ط. است قولمع يز

مي بريم، دنيايي اس

دوبا. نظر گرفت  در
شايد انسجام ملي يك

علوم آمار وزارت ر
ها، گراي قوميت بحث
پنل انداز چشم . .رد
گزيني در دانشگاه ي

ده آموزش عالي كدام
آن را در سه دسته
مورد استفاده قرار د

 هيأت علمي موس
خا همه از سگزاري

آي وجهواهم بر روي
موضوع اختصاص 

به بياني د.  1م آن
كنيم مي آن را مرور 

ه اطالعات و پشتيبا
يز در كشور ما وجو
اي گذشته گرا و حا

تفكر د. بدهدنگارانه
اي آينده زم داريم

 آينده نداريم و اين
يع. ماعي آشنا نيست

خواهد جايگزين  مي
در حالي كه ما م. شد

براس.كنيم مداخله مي
رش حكومتي نه با
ي خواهد سهميه تعي

بنابراين به.  داشتند
هاي زندگي مخ سبك

عقل كلي شديم، مثل
 هيچ تصوري از آيند

داستان ما، داستان 
كنم من فقط ي مي
ظرفيت هاي ج تواند

قابت و اعتماد به وج
سياست طرحيما  ن 

اش ني هزينهحي كه
م كه در آن به سر م

را بايد در كنار هم
 اتفاق مي افتد و شا

در خودم جايي  من
بح -كنم صرفنظر مي

ه مديريت جدي دار
هاي بومي با سياست

د اين اتفاق در آيند
انيم از تبعاتي كه آ

م آموزشي عدالت زه

عضو فراستخواه، 
سپاس ضمن .ي كنم
ميخو .است  دگيري
اين به را پانزدهم

موضوع پس از انجام
كرديم، القمر شق 

چرا كه. دهيم م نمي
 تحليلي مناسب ني

برنامه ها.   ملي دارد
ه انديشانه و آينده ن

الز نده و فهم آينده
آ ناختي نيز از آن

هاي اجتم ما با تجربه
هاي ما تويم سياس

 ملي و جمعيتي باش
مها   وند زندگي آن

سياست هاي پذير. 
اما حكومت مي. ست

ند انتخاب عقالني
مردم س. زنند ب مي

يعني ع. ردم بشينيم
در حالي كه. بكنيم

.خورد ا شكست مي
عذرخواهي. كنيم مي

بت آن تا بادارد الزم 
و پايداري، رق كنند 

به نظر من. گيرد مي
رسيده باشند و طرح

دنيايي هم. ده است

است، اين ها ر
است كه دارد

چون. افتد مي
باشد و از آن ص

نياز بهاست و 
آيا ب«بفرماييد 

ترين پيامد مهم
توا چگونه مي«

حوز در اساسي

مقصود دكتر
مي عرض سالم
يا فرصت بنده
پ پنل ما چرا

بازنگري يك م
اگر تازه كنيم،

اين كار را انجا
افزارهاي و نرم

هزينه بزرگ م
گرا، آيندهآينده

واقع، خلق آيند
نيستيم و شن

هاي ما سياست
بهتر بگو. كنند

براي ابتكارات
جمعيت در رو
.بيگانه هستند

زندگي مردم اس

خواهن مردم مي
دست به انتخا
جاي هوش مر
دانيم چه كار ب

هاي ما سياست
شكست نيز نم

الاكوسيستمي 
شكوفايي پيدا
بوجود شكل م

ر آناجماع به 
طرح، طرح شد
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ها   رقابت
يركننده 
ن كهنه 

خواهند  ي
هاي  ست

ي از اين 
ن تصوير 
ها را در 
نشگاهي 
تواند در 

مللي ن ال
سال هاي 

شود   مي
 درستي  
 گردش ك

از  ونزي
 فريدوني

 ما ، ست

ه يكي از 
در آينده 

پس . ست
واهد بود 

منابع محدود و. د
گي  و نوپديد و غافل

ترين زمان ز در كوتاه
جاي جامعه ميبه  
در حقيقت، سياس. د

اي يرمجموعهگزيني ز
اگر اين. نمان داريم ن

ه ، بهترين متنست
عي  وحرفه اي ودان

ت هاي پذيرش نمي ت

گزارش صندوق بين
و طي س هم شديم
چگونه.  خواهيم بود

مان به رمايه انساني
يك سرزمين اين در

اند. عود خواهد كرد
ف دكتر خانم كه طور
اس »گزيني بومي ي

نگري است كه آينده
متوجه شدم كه ما د

شته شده و رفته است
ه چگونه جهاني خو

ز متعددتر مي شوند
يازهايمان نامحدود

همه چيز. مي كنند
شود با اين درك كه

ها را بگيرند ،خانواده
ود كه مورد بومي گ
 ايران و از سرزمين

واز ان هاي چشم ن
اي مشاركتي اجتما

اين سياست. خورد ي

يد ما طبق آخرين گ
ين بوديم ولي هجد
 و پنجمين كشور خ
 جمعيتي خود و سر

د جمعيت كنند و ش
ه جايگاه پنجم صع

همانط مااين پنل  ل
ها سياست« پنل ين

  . ايد باشد

داريم كه به معناي آ
شدم مپژوهي وارد  ه

م تبديل به گذشيور
د بدانيم جهان آيند

گران آن روز به روز
ولي ني. محدود است

ار زياد تغيير پيدا م
ش متمركز تنظيم مي

هاي آموزشي، رتمان
ستي در انداخته نشو
ه تصويري از آينده

ايران كشور متن. م
ساختارها  داريم و 

برهم ميرش ما هم 

ببيني. كنم شي تمام
البته هفدهمي. ستيم
، بيست2050سال

هاي وانيم از ظرفيت
گردش خوب ها ايه
جايگاه هفتم بهاز  ل

سوال پسظر بگيريد 
اي در مورد خاص كه

ما به آينده چگونه با

  

دو واژه در عربي د. 
 كه در انجمن آينده
م آن را به دست بيا

هيم بايدري انجام د

7 

 و دنيايي كه بازيگ
كنيم كه منابع آن م
وري با مضرب بسيا

هايي كه به طور م ت
ها، دپار ي، دانشگاه

رح اجتماعي به درس
ما چه. وش مي شود

يمهاي زيبا هست تن
ستي از جامعه ايران

هاي پذير ه سياست
  .  فراهم كند

ك نمونه آينده انديش
هسسرزمين و منابع

در س .  خواهيم ماند
تو ما نمي. هي است

سرما دهيمنمي  ازه
برزيل.  مي رسد  م

 در مكزيك را در نظ
ك ها سياست اين با

رويكرد م. دارد وجود

ها را بيان كنم  و آن
از زماني. شده است

خواهيم ست و تا مي
در جهان و آينده كا

زيگران متعدد دارد
ك اي زندگي مي معه

 تحول دانش و فناو
مانيم با اين سياست ي

ا ني، نهادهاي حرفه
اگر طر. ه كار كنند

ز ايران داريم مخدو
ما االن كشور مت. د
چون تصوير نادرس. ؟

ها و از جمله تراتژي
ك نرم افزار خوبي را

هيد عرايضم را با يك
براساس جمعيت، س
اي كنوني عقب تر

اين اينده پژوه كند؟
اجا ام .دانشگاه است

جايگاه دوم به سوم
رشد و تحوالت. ت

.وجود دارد ما ينده
و رو پيش هايي صت

  نگري ايران ه

صت استفاده كرده
تكرار ش لبالغها ر نهج
چنگ ما نيس در كه

ع به آموزش عالي د

ه بازدنيايي ك. ندارد
تصور كنيد د ر جام
 در تحول رقبا در

دهد و ما مي ت مي
ماعي، نهادهاي مدن
روند و ما بگوييم چه
صوير بزرگي كه ما ا

خورد ي ما برهم مي
ايي نمي برند، چرا؟
همه راهبردها و است
ي يك پلتفورم و يك

اجازه بده هي است
كشور ثروتمند دنيا
نده هم طبق روندها
يست وپنجم تنزل ك

د به ها بچه رفتن ن
جايگاه س از هند   

خواهد رفتاه چهارم
آي روي پيش ماالتي

فرص ها و ظرفيت چه 

ئيس انجمن آينده

خواستم از اين فرص ي
ين دو واژه بسيار در

حال نيز. رفته است
خواهيم راجع اگر مي

سته قديمي وجود ن
ت. هاي نو پديد است

كنولوژيدر تحول ت
آمدي خود را از دست

هاي اجتم ي انتخاب
ها كنار بر د خانواده

آن وقت، تص. ي است
 همه ي نقشه هاي

ولي راه به جا. داريم
در نتيجه ه.  نداريم

ي بازيگران اجتماعي

ن ميز بر آينده پژوه
هجدهمين ك ،2014

اما در آين . رفته ايم
به بييگاه هفدهمين 

همين مورد آن يك 
برعكس ما .باشد ته

يك جهش به جايگا
احتم چه ن است كه

و مخاطراتي چه يم

الرحيم گواهي، رئي

دداشت كردم كه مي
اي. ت و ديگري تدبير

يم و گذشته ديگر ر
ا. فكر كنيم ي آينده

هاي پيوس زمان
فشرده و نيازه

بازارها د. است
شود و روزآ مي

ند و جايبنشين
گويد موجود مي

طرح اجتماعي
مخدوش شود

هايمان د قفسه
واقتصادي هم

حال حاضر براي

چون بناي اين
4پول در سال 

گذشته عقب ر
كشوري از جاي
.استفاده كنيم

داشته كارامدي
جايگاه نهم با ي

اين گفتند، هم
روي مي كجابه 

  

عبددكتر       

چند مسئله ياد
است حزمها  آن

كنيم زندگي مي
رويانصافاً بايد 
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ي دارد و 
كنند و  ي

 سيستم 
اپن نگاه 
 بايد به 

اگر .  زد
كالت آن 

را   است
سيجي و 

اين  شدم
ژاپن و  ل

ست كه 
 شركت 

كه  اينر 
 خرابي، 
 حد بها 
هايي هم 
 پروري، 
كار كند، 
د تا فوق 
نخبگان، 
تر است، 
شي آشنا 

 عرض م
 راجع به 

 كنم مي
 متفاوت 

. داشتند 
 يعني. م

ن است 
 كه ماري
 غربي ن

 هاي ومي
 در من و

 اونجا كه
 توان دم

  باالخره

هايي آينده ويژگي. ت
ز گذشتگان فكر مي
ند امريكا كه من با
ب، اسكانديناوي و ژا

بهايي كه. ايم  كرده
آموزشي ايران ضرر
تر فريدوني به مشك
درستي انجام شده

صدي را به افراد بس
ور كه من متوجه ش

ي مثلدر كشورهاي 
دليلش اين ا.  است

اما اگر در استخدام 
ديگر. ستخدام نمايد

يم، براي اصالح اين
ك تحصيلي بيش از

ه تصميم. شود م نمي
را با رويكرد مدرك
وي زمين مكانيزه ك

فروشد ي خود را مي
ما به عنوان ن. يست

ي از فوايد آن بيشت
شي و مفاهيم آموزش

هم بنده .كنم مي هي
و دارد اشاره گزيني
م اشاره گزيني بومي
كنم كمي مي   بيان
اشاره را خوبي لب

ي هم داشته باشيم
ت كه ممكنهم  اس

آم كه كنم عرض ما
آذربايجا كنيم، ساب
بو درصد كنيد ساب
رو مطلب اين از تي
ك بومي جمعيت ن
خود كه اي اندازه به
در اين شرايط. گي

آينده نامطلوب است
 نسل جديد كمتر از
ورهاي پيشرفته مانن
گر بخواهيم به غرب
ن طرف قضيه گير
گزيني به سيستم آ

خانم دكت. يادبگيريم
شي در آن به دآموز

در 20 ـ 10 به زور
ل اصلي ما آنطوشك

.ايم ر برجسته كرده
ين ساختار درست

.خورد  كارش نمي
كه نيروي ديپلمه اس
ن كار را خراب كردي

بنابراين، به مدرك. 
ي كارشناسان انجام

جامعه ر. كنيم ت مي
 آن كه بخواهد بر ر
بعد هم زمين پدري
درك نيز مشخص ني

گزيني هاي بومي ست
هاي مختلف آموزش م

عذرخواهي ري است،
گ بومي بحث اين به
ب سياست پيرامون ه

مطالبي كه ت، شايد
به مطال كه كنم مي

را، بازنگري درستي
مه واقعاً خودش هم

م استان در . نباشد
حس فرهنگي اگر تان

حس اونجوري .دارند 
قسمت يك. برسد هم

اين .را رعايت كنيم 
ب خودم سهم به من

فرهنگ فعاليتهاي به 

وب و جلوگيري از آ
در حال حاضر. ست

يگر اين كه آيا كشو
اگ.  را انجام ندادند؟

نكته بعدي، ما آن. 
گ بندي و بومي سهميه

يان كند تا ما هم ي
ي نيست و توزيع آ

خواستيم ب دند و مي
مش. امه داشته باشد

را در كشوش عالي 
ا. بيشتر است شود ي

كه به درد خواند مي
آن است ك تر طلوب

حال ما در ايران. نند
ايم ني را نابود كرده

گيري از سوي تصميم
 مباني غلطي حركت
بيكاري نيز به جاي

در مرحله ب. دهد مي
ز هم نتيجه اين مد
يم كه معايب سياس

شناسيم، با سيستم ي

تكرا يا البداهه في گر
ب مختلف هاي مكان
نكته 2 به من .باشم

تر با آن مواجه است
م فراستخواه تشكر

ازنگري پس از اجر
اين ه ببينيم هست

يم، بازنگري كاملي
استان كردستا در كه
فرهنگي قرابت مال
ه 80 نزديك به د و
عدالت هميشه قعاً

م نكنيم حرومشون
كنم تشويق رو ن
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ساختن آينده مطلو
برپايه اطالعات اسو

نكته دي.  يافته است
رستي است كه آن
جا مطرح شده است

هاي س  من سياست
گزيني را بي فع بومي

گزيني سياست بومي
ي ما پر بودها نشگاه

بازي نبايد تا ابد اد
براين بيخودي آموزش

ام ميل بعد استخد
شود و مطالبي م مي
شركت ولوو مطراي

خدام كني ديپلم است
 تخصص و كارآفرين
عه ما اين است كه ت
 اين است كه ما بر

روستايي ب. ايم كرده
نس چه كار انجام م

خرد، كه با شگاه مي
ه اين نتيجه رسيد

كه جهان را مي اني

اگر مقدار يك نكردم
در محترم استاندار

ب داشته حضور جلسه
ت ن به صورت علمي

دكتر آقاي ز آن از
 است در زمينه با

ه طوري كه همان
دهي يي كه انجام مي

صورتي ك در بود ني
كام هم كرمانشاه از
باشد بيشتر شايد هم

واق كه بود اين ظرم
مح خودشان حق از
دوستا اين كردم ي

نگري به دنبال نده
اي و رشته عالي ميان

ت است كه توسعه
سازي سياست در ي

يد ببينيم چرا اينج
به نظر. ايم م، نداده

ر جلسه هست، مناف
در آنهاكه را ريش

، زماني دانشكه اين گر
ولي اين سهميه ب. 

بنابر. تان و بنگالدش
 فردي كه چهار سال
درصد وقتش تلف م

بنابراين بر. گيرد  مي
دهند، نيروي يح مي

معه شغل، صنعت،
يگر جامعمشكل د.

بندي من جمع. رد
زي را نيز مدرنيزه نك
 مهم نيست با ليسان
دلي دكتري در دانش

اينجا اگر به. كنيم ي
 به عنوان كارشناسا

  دستان

ن منسجم را مطالبم
.شده است اشاره ث

ج اين در خودم كه
كه دراستا كسي ويه

قبل از. شد
حاال خوب

را واقعيات
هايي بازنگري
استان داديد

درصدي و
هم 75 از ما

نظ دانشگاه
ما هستند
سعي داشتم

به بياني آين. چيست؟
آموزش ع ،هان آينده

ه يافته بلكه اطالعات
ميدانستند كه بو مي

باي. ها مطرح نيست
آمد جامعه بدهيمسر

گاه سروكار دارد، در
كوچك اتر يا كشور

نكته ديگ كند؟ ر مي
 سهميه معنا داشت

مانند پاكست ،هستيم
د، حقوقش ازم شو

د 70تا  60ه برود،
ماه فرا 18 مدت

ني و سانيو نيز ترجي
ما در واقع جا. ويم

. و جهان بيكار است
سياسي و جناحي دار

اورزصنعت و كش. يم
چندان هم. ف بيايد

ميليون يك صند 17
 در سايه حركت مي

بايد ما. موم بگذاريم

ئيس دانشگاه كرد

من ببخشيد.  دارم
بحث اين به ديدم ت
دادم ترجيع دراد ا

زاو از ولي .باشد ري

نگري چ دانيم آينده
جهدر . سازي ندارد 

كر نيست كه توسعه
 آشنايي دارم، آيا نم

ها در اين كشوره ث
نوان يك نخبه و س
د كه بيشتر با دانشگ
يبهتر نيست امريكا 
و ببينيم چگونه كار

اين ،صاص بدهيم
شور جهان سومي ه
ي با ديپلم استخدام
چهار سال به دانشگا
آن مطالب را ظرف
ظيم ژاپني مثل سون
شو گري را سبب مي

 معضل جهان سوم و
شود بيشتر جنبه س
اي ه جلو حركت داده

د به دانشگاه شريف
70يت با د و در نها
چرا ما. ه مسئوليم

يجه را به اطالع عم
  .ان را بزنيم

، رئاخالقيان طاب

د احترام و سالم ض
كرات به كرستان تان

ما استان در ن بحث
تكرار ممكنه  كردم

و اساسا بايد بد
ربطي به بومي
در واقع اين فك

ها آموزشي آن
بحث  كنيم، اين

خودمان به عن
كسي از اساتيد

ب. داشاره كردن
كنيم و مطالعه

رزمندگان اختص
است كه ما كش

اگر كسيسوئد 
اگر اين فرد چ

باشد آ مربوطه
هاي عظ شركت
هاي ديگ خرابي
ايم و اين داده

ش كه گرفته مي
بيكار پروري به

دهد ترجيح مي
ليسانس بخواند
در برابر جامعه

ن نتيبايستي اي
هستيم، حرفما

فرديندكتر 
  
خدا، عر نام به

است در كه كنم
كه اين اهميتي

عرض چند هر
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 واقعاً .ند
 .ي است

ي نتوانند 
 فعاليت 

.  نيستند
كنكورما 

را  27به 
ه دولتي 

قبولي، د 
 و يك 9
 بيشتر ي
 در شده 

 ميانگين
 رشد لي
 درصد 5

ه عدالت 
 و خبگان

 ظ سرانه
شود   مي
اين  ملي

فراموش  
 كنم، مي

 فرهنگ 
 و هنگي
 5 كند، 
 .هم است

 شده فته
 سود ها ن
خسارت  
 گرفته ي

مديريت 

كنن كردي، منتشر 
سختي كار البته .هيم

 است افراد غيربومي
اين كه كنيم عي مي

شان دهنده واقعيت
ك ي رتبه كردستان ن

تجربي ميانگين رتبه
 بايستي در دانشگاه

درصد 2 جاي به 9
3 سال. باشيم شته

شده است كه يعني  
كمتر قبولي مون ر
م نصف كردستان ن
خيل هم دولتي غير 
58 مثالً دارم، من ه
دهد كه نشان مي ن

نخ پرورش و هنگي
لحاظ به جنوبي سان

شاخصي كه مطرح
عم و وري بهره حاظ

. رفته است؟ سوال
 تالش صادقانه يلي

با و اصفهان ستان
فره آميختگي لحاظ
زندگي اصفهان تان
مه نظرم به خيلي ن
گرف كشور اين از كه
استان بقيه كنند، ي

ممكن است شدت 
استانداري از ديريتي

فرهنگي و سازمان م

يا فارسي ن محلي،
ده قرار هم راستاي

جود دارد كه ممكن
و سع داريم دانشگاه

همه آمارها لزوما نش
استان در ما كنم ض

هاي مختلف ت شاخه
نخبه ما صنف خره
3 سال در ما كه ه
داش قبولي دولتي گاه

4/1كشوري،  گين
آمار مرتب شده روع
استان در سرانه رآمد
دانشگاه لحاظ مين

كه  براساس آماري
اين .استانهاست اير

 همچون مسائل فره
بلوچستان، خراس و ن

عادت شده كه هر ش
لح به ولي .نيستيم 

س زير واقع در گزيني
خي كردستان براي م

ا در اصفهان صنعتي
ل به اين. شوند آشنا

در است سال 5 مثالً 
اين. شود مي مناطق
كه بوده خوبي خيلي

استان هم ضرر مي 4
كه صورتي در .كنن

مد سيستم ما ستان
شوراي عالي انقالب ف

خود را به زبان لب
ر در را اينها ظريفي

گاهي اين حس وج
د در جمعيت به وجه
ه كه اين است ظورم
عرض خدمت تون رو

، در ش1393در سال
باالخ .دولتي است ه

شد باعث اين. شوند
دانشگ در درصد 2ه
ميانگ درصد 2 جاي 

شر گزيني بومي ين
در مثالً .هست شتر

همي به اصالً. بروند 
ديگر، هاي استان رد
سا از بيشتر هنوز ،

ديگري هاي جنبه
سيستان مانند ديگر

برايمان ع  .بماند 3
اونجوري پتانسيلي،

گ بومي طرح در اين
هم. دارم دوست يلي
دانشگاه ص رفتم طق

آ ايران مناطق بقيه
اگه .داشته باشد ي

م ساير فرهنگ راي
خ هاي ديگر فرصت
4ين باورند كه اگر 

كن مي ضرر دارن ان
ا كل در. شته باشد

 به وزير محترم و ش

  كشور ت
 نشست نين
 استفاده.  م
 با توافقي ث

تمركز  كردند
گزارش ديده 

 هم مبحث 
 اين كه دوم
 اگر يا و دن
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برخي مطال ها شگاه
ظ نحو به بتوانيم و د

و گ. دشوار است يلي
تو با زيادي بومي ي
منظ .باشيم داشته ش

ر آمار تا 2 من ستان
پذيرش دانشگاه د. 

دانشگاه به ه مربوط
ش محروم تحصيل ز

ت كه توقع داريم كه
به قبولي دانشگاه ر

اي اينكه از بعد يعني
بيش فقر هم باالخره

دولتي  دانشگاه غير
د كه صورتي در ند
دولتي استان، هاي 

اشتغال است،ه آن
فقيرتر هاي استان و

0- 28-27 ان رتبه
پ هاي شاخص از ي
د آموزشي عدالت .د

خيل رو ايالم هم دارم
مناط سهميه همين
ب فرهنگ با كه ست

قومي تعصبات  است
پذير شدت شود و به

ه ي جوانان در استان
 كه براي مثال بر ا

استا 4 كنند، مي ود
ا براي كل كشور داش
ي مختلفي را مثالً

وزارت فرهنگي ي
چن ها اين از زودتر

ممنونم بسيار بابت 
مباحث چهارچوب رد

كر ارائه كتر فريدوني
كنيم مطالبي در گز

كليات روي حبتمان
.كنم مراعات رو ب
نياورد تشريف و يد

دانش شد اشاره اييد
وجود نداشته باشد 
خي كار اين كردن ت

هاي فعاليت ما هرحال
كنارش در هم طقي
كردس استان و ستان

ري كمي بهتر است
كه آموزشي، عدالت

از شايد نخبگان از ي
است كشوري معيت

آما  كرديم كه يعني
ي .داشتيم قبولي صد

كه كردستان ستان
توانند به ها نمي نه
ان دولتي دانشجوها د

قبولي دانشگاه آمار
جنبه يك دارد، لف
و كردستان استان ه

هماديگر،  هاي خص
خيلي در كه صورتي
دار سوال جاي خره

د دوست خيلي رو ن
ه با موقع آن من .م

شده اس ستان گرفته
ممكن كه كردي ن

ش قومي او كاسته مي
زندگي ه بياني ديگر،
ديدم زمان مديريت

سو دارد استان 28
را ناپذيري جبران ت

ض هستند و نامه ها

اجتماعي امور مركز
حتي بود خوب شايد

اين از كرديد راهم
مور در كه كنم مي 

دك خانم كه مبحثي
ك اگر هم فكر مي م،

صح ابتداي در دارد
چهارچوب اين كنم ي

گرفتي هنگي، دعوت

بفرما فرض. شود دا
هم ملي وحدت با 
مديريت هم بومي ير
ه به. هست يا نه ؟ 
منط كه هدايت، هم و

كردس دانشگاه در ي
با از ميانگين كشور

ع رفتن سوال زير ال
اي عمده ت كه بخش

جم صد در 2 حدود
ك 4/1به  94  سقوط

درص 2 اندازه به 82
اس مثل استاني در ه

ستان به دليل هزين
درصد 68 ما استان

آ ستان كمتر است،
مختل هاي ن جنبه

رتبه كه شده باعث ن
شاخ از خيلي مثل 

ص در. ام است 30ا 
خباال اين .گيريم ر مي
كردستان هم ام رگه
هم داشته باشم م را
كردس جوانان از صت

جوان يعني .م است
هاي ق  از حساسيت

به. كنيم يقي ايجاد
 وزارت علوم يا ساز

چون ن خوب است،
لطمات آينده  كه در

بومي گزيني معترض
.اند ني ارسال كرده

م معاون و كشور ر
شا جلسه  اين زاري

فر را خوبي فرصت 
پيشنهاد كردند، رائه
م همين روي كه يم

 ايشان را نقد كنيم
ند هم اشكالي البته 

مي سعي خودم من
 شوراي انقالب فره

اد مملكت در هم د
تناقض اين كه بوده
غير افراد براي كه نم

مضر د كه فعاليتي 
و كنيم تشويق هم 
گزيني بومي طرح با 
بوده كه تقريب 12، 1

كامال نوع يك يعني
اين در حالي است 

ح چيزي يه كردستان
سال و داشتيم ولي
-83 سال در ما ني

جالبه و حاال دولتي
استان كردس  مردم 

ا در مثالً. رده است
قبولي اس اين كه م

اين. سؤال رفته است
ري هم دارد كه اين

هميشه واقعاً جويي
ام تا 28نمون بين 

ها قرار و در آن رتبه
دور خودم نم كه من

رم در كنار آن ايالم
فرص اين االن .شدم
مهم بسيار ها رهنگ
زندگي كند، ن تبريز

هيچ طري به را اين 
مختلف در جلسات

و فايده آن هزينه ره
اي باشد ن به اندازه

واقعاً به اين طرح ب 
ه با طرح بومي گزين

وزير مشاور حبوبي،
برگز خاطر به كنم ي

حال هر به شد مي
ار دوستان كه شاتي
كني سعي يعني .يم

هاي بررسي  نتيجه
.ن را متذكر شويم

م ولي .بكنيم مطرح 
از نماينده  حاال ا

افراد اين سهم
ب اين هدفمون

كنم عرض واقعاً
تشخيص دهند

نوعي به رو ها
رابطه در خب

1393در سال 
ي اين. تيمداش

.تحصيل كنند
كر استان يعني
قبو  دهم هفت
يعن اين و شده

د هاي دانشگاه
.است كشوري
اي نكر شايسته

رغم علي. است
آموزشي زير س

ديگر هاي بحث
دانشج جمعيت

گوييم استا مي
افتد و اتفاق مي

كردم اشاره كن
دوست دار هم

ش آشنا اصفهان
فر شدن درهم
در استان سال
توانيم نمي ما

ج در من. است
باالخر .برند مي

استان 4در اين 
مناطق بقيه تا

وغيره در رابطه

دكتر رضا مح
مي تشكرً  اوال

م برگزار هايي
فرمايش از كردم
باشي داشته هم

يا حاال. كنيم
نشده است، آن

رو موضوعاتي
شما دانم نمي
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 به راجع 
 شد باط

 خر است،
سه بعدي 
ستور كار 

 .نيست ن
 آقاي ف
 به ولي د
 تصميم 
 آن اوال 
 وزارت ي
زندگي  

  دخترم
رد ستاد 

 مي فكر 
 سيستان

 بارتر جعه
 جتماعي

 كه ماعي
 قاطعيت

 چه حاال
 ها شگاه

 دوستان 
ولي . انم

 ها معلول
 .آخر لي
اين  در و
 رفتيم ي

 بوده ري
  وضعيت

 رفاه يوار
چگونه  ت
 توسعه ،

 همه ويم
 قابل تي
 خاص ي

 جتماعي
 كند، حل

 ر توضيح
 خانم كه

 رخوردار

اعضا ار يكي شتيم
اندكي در اين ارتب ث
آخ مراحل گفتم .ت

دستور را براي جلسه
ندارد اين دس شكال

قانون چون مصوبه د
برخال من .كند فاع
بياد نظر به طوري ن
براشون داريم ما .د

خودم من رات است
اجتماعي شوراي وزه
تهران سالي 25- 2
همان سالي كه. ها
وار كه هم بعدش و 
دكتر فراستخواه، ي

س دانشگاه مثالً جود
فاج نتيجه بگويم م
اج وضعيت از جامع 

اجتم سيماي رسيم
ق با ما .نه؟ يا كرده 

ح كند، متوقف ن را
در دانش اخالقي عيت
شايد .باشد تر قيق
د اين را من نمي. ت

م روي معموال .يران
و ال بوده معتاد سرش
و انساني نيروي بيت
مي جلوتر هرچه اقع

همينطور هم نقالب
و برد مي كار به بي

دي سارق از ي گفت،
مهاجرت روند اين .

يت اجتماعي كشور
رو مي جلو به چقدر

حت نمونه بايه حتي 
اجتماعي سرمايه بل

اج اورژانس ر چقدر
ح را اش مسئله شد

در هم زيادي  سهم
ك نطورهما طور جدي
بر آموزش از ادشون

داش را كشور شوراي 
بحث بود، كرده راض
شده است آماده جلسه
اين د نكرديم، دفاع

اش گفتم نشگاه است،
بگوييد كنم مي نهاد
د تصميم اين داليل
اينظاهري آن  ورت

فهمند نمي چيزي 
مقدور اساس بر ري

حو ن بوده و هم در
0 من .ام طي كرده

ه استان از يكي فتيم
نديم دست از را ت
آقاي فرمايش با .ود
موج وضعيت يعني .د

خواهم مي ره كرديد،
رت كشور، گزارشي

تر از غير .ائه كرديم
پيدا كاهش تماعي
آ بخواهد كه  است
وضع مورد در شته و

 كل جامعه دارم، دق
كرده است پيدا اهش

ا جامعه در جتماعي
همس بوده بيكار كه 

تربي موضوع با من ظر
وا در آمد، و باال خود

ا از قبل ق افتاده، از
تعبيرخوب ما دوستان

مي بعد داد مي شان
شود  نشان داده مي

وضعي قوارگي بي و ي
معه ماست كه هر چ

94 سال در و ارش
مقا در گرايانه  عام
هر ما .نيست ماعي

نباش قادر خودش ن
هم تأكيد كنم كه

ط به .هستندرتباط 
استعد سطح با سب

جلسه پيش روز ند
اعتر هم بهداشت زير
ج صورت گفت فت،
د نبود ما نماينده ن
دانش استاد خودش م

پيشن من مي برديد،
د از و باشد هم نگي

صو شايد. كند ي مي
مردم كه نيست ن

گير تصميم هم دها
خودما مشاهدات هم

طهم اين فرايند را 
رف سالي چند بعد

فرصت اين كرديم كه
شو كردند، تأييد مي

اي هستند وشبينانه
درصد بومي اشار 72

در ستاد وزار  كه ما
را ارا بحث به اين ي

اجت هاي آسيب وند
نداشته مثبت تاثير

داش پرخطر رفتارهاي
از من كه اطالعاتي
كا پرخطر رفتارهاي

اج وضع چنين اليل
بوده اين دليلش ت،

نظ به كه خوريم مي
خ به خود مطالعه ه
انقالب اين اتفاق از د

د از يكي است، تاثر
نش را سرقت مثالً. ود
تحليل اين در  يقا
ناموزوني اين براي ي

اجتماعي در جا مايه
تكر و 93 سال در م

صا سرمايه اجتماعي
اجتم هاي آسيب رل
از درون جامعه خود

خوا كه در اينجا مي
ار در گزيني بومي ع

متناس ما ستعدادهاي
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چن ما داشتن، خوبي
وز .داشت انتقادي ع
گرف تماس با من ت
چون گفتند، كه شان
هم ايشان حاال بود ن

م كار را به قانون اژه
فرهن انقالب ماينده

گيري تصميم همه ي
اين فرضمان وقت چ
نماد اين مسئوليت الً
هم چون .كنم مي يد
شخصا ه .رسيديم ع
.بودند در تهران ن

كيرانتفاعي ثبت نام
ارائه دكتر فريدوني

خو آمارهاي حتي د
2- 73اليدهايتان به

اند شنيده بيش و م
رهبري معظم مقام

رو آيا كه هست، هم
ت اجتماعي هاي يب
ر شناسي شيوع مورد
ا از بدهد، خود دف

ر ميزان الكل، مصرف
د به پرداختيم جمله

گرفته است ه طالق
بر عواملي سري ك
سلسله اين در كه ي

بعد بگوييم خواهيم
مت توسعه وضعيت ز
بو كرده پياده هم ن

دقي .نابرخوردار ستان
اي ريشه عامل يك
سرم فرسايش واقع
هم داديم انجام 83
خصوص اجتماعي، يه

كنتر به قادر خودش
خ كه زماني تا نيم،

شده است ك ناسايي
موضوع با عوامل اين
اس كه شود مي جب

خ اطالعات  دوستان
واقع در فجر شنواره
بهداشت وزارت اينده

ايش. ل تدوين است
روشن تقريبا موضوع

گزيني وا  براي بومي
نم كه بود خوب حال

و براي نشسته كلي ل
هيچ ما. شويم مي ب
اصالً شايد و بينيم ي

تايي را درصدش 96
موضوع اين به ديم،

دبيرستان دوم اول تا
ر يكي از مدارس غي

خانم د را همه آنچه
داريد كه آمارهايي ،

در اسال شما .اند ومي
كم دوستان .استه
حضور در جلسه هار
ه شما سؤال به سخ
آسي افزايشي روند ي
م در را اي مطالعه م

هد ي جامعه از علوم
مص ميزان مثالً طرف
ج از ما گزارش  آن
كسي كه .ندارد دگي

يك به برگرديم عقب
داليلي از يكي. باشد

نمي .كشور است ح
از اجتماعي وضعيت

ايران نقشه را روي ي
اس از رود، ه باال مي

پس . زنداني شدن
در و جامعه در اعي
سال در هم را قلي

سرماي بودن پايين ه
خ درون از جامعه

كن توليد سريال و
شن مطالعه اين در م
دو تاي هر بگويم م
موج گزيني بومي ث

اين چون  .شد  مي
جش هاي فيلم اين در
نما آمدم، مي كه  راه

در حال گفتم شتيد
م اين كه با .ي است
كه شما اين هرحال
ح هر به .شد مصوب

عقل يه كه نيستم ن
محسوب ها كل عقل

مي را كشور منابع و
-95 شايد كردند ه
متمركز بود واقع در

تا .شدند  جا متولد
ن آمديم و ايشان در
ه جربه شخصي من،

كنيد موثق هم رو ي
بو درصد 95 از يش
شده ارائه گزارش ن
چها در و كرديم ده
پاس اي گونه به حاال 
روي عاملي هيچ .ت
علوم وزارت مثالً .ت

وزارت كه طالعاتي
اين به 87 از سال ا

در.. ين طور نيست
زند مهارت معتاد ن

به رو داليل سلسله
مرتبط تواند مي ني
درسطح متوازن نا يه
داري معني شكل ه

دزدي ساني، بيكاري،
آيد و از ديوار رفا ي
االن كجا اند، آمده ا

اجتما سرمايه ميزان
مستق  مطالعه هم ما
كه كنند مي تائيد را
كه است وضعيتي 
فيلم هرچي بزنيم 
هم ديگري داليل .د

خواهم مي .ته است
بحث رسيدن نتيجه 

انجام بايد كار اين د
د دخانيات استعمال

در .بياد اي مصوبه 
نو چي سيگار اين 
ايشان منطقي حرف 

ه .گذاريم  آينده مي
م 87 سال در كه ت
اين موافق خيلي واه،
ع همان جزء هم ما
و امكانات حال هر ه
ارائه دكتر فريدوني م
د عدالت موضوع ر

دانم هم در همين
به تهران بدهد، نكور
با توجه به تج. شدم

گزيني بومي تعريف
بي داريم ما كه رشي
اين در حتي كه ست

سه سال گذشته آما
و داشت ها آسيب ث

نكرده است پيدا هش
سياست اين اجراي ه

اط شايد .م داده است
ما هاي دانشگاه در 

دانم ا دورا دور ، مي
اين كه مثالً،. شود مي
س بتوانيم پله چند گه
گزين بومي موضوع ه

سهمي داد، نشان شتر
به .دارد ادامه روند ن

توسعه نيروي انس ص
مي كجا از سارق ين
كجا از ما زندانيان ن
م بودن پايين دوم .ت
م دهند مي نشون رو
ر اين شهرستان، طح

چنين بروز زداليل
مشاوره مركز چقدر
رسيد نخواهيم تيجه
داشت ما مدل در عي

اين به شون مطالعه

نگرفتيد دعوت
تصاوير پخش
بند شد و قرار
به راجع گفت

دمدي. بگذاريد
را براي جلسه

چيزي است اين
دكتر فراستخو

م خود هرحال
به ما گيريم مي
خانم كه را چه

بر چون كشور،
فرزند كردم، مي
كنك خواست مي

ش كشور وزارت
ت شما اگر كنم

گزار بلوچستان
چيزي اس آن از

در دو س كشور
بحث بر تمركز

كاه گوييم، مي
اين كه به رسد

مطالعاتي انجام
كه كنند تاييد

آن قدري كه د
تمركز م خيلي

اگ حالي كه در
به دسته بندي

بيش را سهمش
االن هم اين تا

شاخص اشتغال،
ا و رود باال مي
اين حتي .است

متوازن است نا
ر اين مطالعات
سط در تحليل
از يكي گرايانه

هر چ بگذاريم،
نت به وقت هيچ

اجتماع وضعيت
م در هم دكتر
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 مراتب ه
و به  شود

 به طور 
 سرمايه 
 ها اين كه
 خيلي ن
 باشد، ش
 كه اي ته
كه به  ي
 توسط ي
 كلني ثًال
 از غافل 
 .باشد دم

 مي رائه
 رويم مي

 سياست 
 اين هيم
 مي مضر
 ندارد، ل
از جمله  

مضر  ين
 مي رو ه
 منفعت 
 سوم .ند
 حساس 
 عدالتي 
 فالن با ه
اين  نفر 

س كند، 
 توسعه ث
از اين  .م
 اگر ما ل
 باشد، ن

 مايشگاه
 يك واند

 با شگاهي
كند و  ي

 هم شايد
 ستحكام

به اش نمره و يزد، ن
ش قبول توانسته ست،
به نظر من .باهم عي
بحث كردم عرض م

ك شويم  اين از مانع
اين و شود مي تماعي

اش خانوادگي محيط 
نكت همين يكي .يم
اي نكته .گيريم مي 

مكاتباتي  را نياوردم،
مثال كه اين سيديم از

.باشد آينده در عي
مرد مشاركت بر ني

ا بود الزم ست و اگر
م جلو زمان در ريم
اين اجراي مثبت ه
اين منفعت، بخواه  

م داخلي امنيت ائل
اشكال نفسش بولتن

.هستيم اي منطقه 
اي شود، مي ملي يت

گرايانه عام و گروهي
گروه ست كه اعضاي

دار بسيار قوي وهي
دادم، گوش مي را ر

بي اين متوجه وند
بوده جا فالن ستش

يك مورد در حتي 
عدالتي را حس هم بي

بحث .عدالتي است 
كنيم ايجاد بتوانيم 
اول سر همان خانه م

كردستان ي دانشگاه
خواهيم يك آز ر مي
تو من مي نظر به ين

دانشگ فرصت گاهي و
مي تحصيل خودش 

ش .گر نقل مكان كند
شوند تا به اس مي فته

سمنان ي ها انشگاه
بوده است بيشتر ونجا
اجتماعي مختلف هاي

دوم .گذارد يز اثر مي
م تا كرديم درست و

اجت روابط تنظيم ب
در دانشجو كه ست

كني مي داريم رو ي
يان دانشجو از ها ت

سوابق آن من بل،
ما ترس. يد نظر شود

اجتماع هاي جنبش 
مبتن پايدار امنيت ر،

اس سوابق آن موجود
دار چه هر دانيم، ي

نقطه تواند مي ياست
آوردن دست به اي
مسا لحاظ به را ني
ب ببينيد. شود مي ع
بومي هاي ارزش يج
حاكمي با مخالفت د
گ نهادي اجتماعي ه
درست است هستند، 
گرو درون سرمايه م
اخبار داشتم، عالقه 

اما ممكنه شهر .دم
دوس بيند،  يكباره مي

.ن آن را توضيح داد
گويم اگر كسي ه مي
بي كامل مصداق ش

را ها فرصت و منابع
برويم حاال . رر دارد

علمي ضو هيأتع و د
اگر ما.  داشته باشد
اي. كنيم  انباشت مي

دانشگ امكانات وزيع
زندگي محيط تو 
ندارد به جاي ديگ ي
بزرگ پذيرف هاي ه

د در شده پذيرفته ر
ا در دانشگاهي فيت

قشره ارتباط عدم ن
ت اجتماعي جامعه ني

رو ها كلني اين  ما
موجب ارزشي، -اري

بوده اس همين صميم
هايي هزينه چه يده

فرصت  اين سياست
قب دولت اواخر در ي

ي اين سياست تجد
هسته تواند مي ين

پايدار امنيت گوييم 
س منظر اين از .شود
مي كه جواني نسل

سي اين اجراي با ي
برا كه نمي كند جيه

گزين بومي سياست
شواهد مشخص دفاع

تروي مشوق اتفاقا ما
نماد يك عنوان به ي

جلوي سرمايه صوصا
اساتيد همه خاص،

مجرم باندهاي از ري
كمي كه من  است

ر غيرقانوني هم كرد
به بعد. شدن است

توان شود كه نمي  مي
من م .تضحي است

شواهدش ار با همه
م و امكانات ما كه 

گزيني هم اينقدر ضر
كند تدريس دستان

ران است، بايد مزايا
مكانات را در تهران

تو خصوص در هكار
وقتي فرد. هم است

دليلي اصالً .شود مي
دانشگا كه در ذاريم

11 

نفر آخرين كه گفت
ظرف چون ولي .ست
همان يعني اين ري،

خود تأثير بر وضعيت
اصالً كردند، ي اشاره

هنجا هاي نظارت ود
تص اين منات عمده 
فاي اين مقابل در ما

ما با. اند حصيل كرده
حتي ما از پيش عني

ت كه نسبت به اجراي
اي و سياسي است ت

مي وقتي كه جايي
ش پايداري مي منيت
بر هنجاري ظارت
هنجاري نظارت قويت

توج اصالً و تر است
اجراي تداوم كشور
از اين ادعا با ش هيد

م صورتدر غير اين
وقتي  ولي وبه است

خص. گذار است اثر ي
اجتماعي سرمايه ر

بسيار .كند مي ضرر
ممكن .شود مي ي
ممكن است كار رم

در حال زياد فاصله
عدالتي ، متوجه بي

مفت حرف من نظر ه
اين كا حال هر به.
است اين اساسي ل

ين سياست بومي گز
كرد در اگر دانشگاه

شگاه در استان تهر
امكنيم، همه  اد نمي

در مقام راه كنيم، ي
مه كماكان هنجاري
ماندگار م جا و همان

دانشجوياني بگذ اي

گ مي شما به رقم و
بلوچستان اس و ستان
نابرابر تشديد همان

رمنفي دارد و اين خ
ه خوبي فراستخواه ب

وجو سنتي جوامع ر
يعني بوده هم دليل

م اما .باشد داشته 
هم تحص اصفهان در
يع درستي است مال

خواسته شده است و
پايتخت تهران چون

در يعني .كرديم اد
ام چه اين خوب يد،
نظ بحث تقويت سي،

تق ز قبول داريم كه
بيشت بسيار شد ذكر

ك وزارت اوال كنم، ي
بخواه جايي هر ود و
د .كند مي اشكال اد

خو همه ها اين .دبي
اجتماعي سرمايه ش

در كه را گرايانه خاص
ض چه بسا جامعه كل
عدالتي بي ترويج جب
كار اين با و كردم، 

اين شود، توجه مي
يط بهتر قبول شود

به اصالً ديگر نه، كه
.رد او نيز اجرا شود

حل راه باشيم، اشته
ع امكانات كنيم و اي

استاد گذاريم كه ي
دانش ضو هيأت علمي

ايجا بلوچستان ستان
مي نقد آن را داريم
هن نظارت آن چون
 كند، مي پيدا القه

نه سفر، برامك هزي

عدد با بود اينجا ش
سيس و كردستان تان

يعني اين ي محض
در توسعه شده و اثر

دكتر آقاي سياست
در كه داريم قبول .د
د همين به شايد و ت

وجود بر او هم عي
بودند كردستان هل

كام ي نكته هم ودند
و ملي امنيت عالي 

چرا؟، باشيم، داشته
ايجا نقطه ترين ساس

كني مي ايجاد ن جا
كارشناس منظر از ن

في اين مسئله را نيز
ذ كه ابعادي در ست

بندي جمع را ايضم
موسسه درج شو  ش

ايجا اين است راضي
اد و فرهنگي هاي مه
كاهش در قطع طور ه

خ اجتماعي سرمايه
ك يول برند، مي وهي

موج شد، گفته هم 
هم قانوني غير هاي
مت كم كم .گذارد مي

با شرا نتوانست  و او
د استان دو شوند مي

ن كه عدالت در مور
د توجه هم نكته ك

ب ما نتوانستيم توزيع
 اين سياست را نمي

عض كند و مي تدريس
سيس  را در دانشگاه

كه همزماني بايد ا
برداريم گام بايد ا

عال خوب شته باشد،
مثل كم تشويقي ي
  .م

سنجش سازمان ينده
است محروم نفر رين
عدالتي بي يعني اين

ست سبب ناموزني د
س اين اجراي با ت، ما

باشند داشته باهم را
هست هم خوبي و ت
اجتماع نظارت آن و
اه هم اصالتاً ايشان 

فرمو اجتماعي سجام
شوراي با شده نجام
د تهران دانشگاه در
حس در را هسته ين
آن در را واگرا هاي وه
حسن يك رغم علي 

كمتر است و از طرف
سياس اين اجراي ت
عر اگر بخواهم .نيم
گزارش در تواند مي ا

اعتر نماد يك عنوان
برنام مسابقات، ها، ره

به سياست اين جراي
س كنيم مي تشويق م
گرو درون اجتماعي 

درستي به شد گفته
كاره كردم خرج ل

م رو خودش وضعي
شده است لقبو گاه
م  منتفع استان هار

را حل كني مگر آن
يك به اما كردم ض

شويم، نگوييم خوب
بگذاريم، چرا ياست
تد تهران در كه كسي
آن چرا كنيم، ست
حتما يعني باشد ي
حتما مناسب هاي ت
دا هم را تحصيل ن
هاي سياست مدت تاه
ها كمك كنيم آن ي

نماي اگر .نشوند
آخر از تر پايين

 .دانشگاه برود
حتم اين سياس

است اجتماعي
ر مراودات اين

درست كاركرد
درس بخواند و

يعني فرمودن
انس لحاظ بحث

ان كشور وزارت
د را زبان آذري
همي ما كه اين
گرو وقتي شما
بنابراين .كنم

هايش ك مهارت
مضرا اما .باشد
كن هزينه همه
رسما اين .داند
ع به وقتي ولي

برپايي جشنوار
اج تداوم .است
داريم ما .گيرد

سرمايه اين از
گف كه همانطور

پو رفتم شدم،
و اثر اين نشود،
دانشگا در نمره
چه بگوييم كه

تواني آن ر نمي
عر را نامتوازن

نش فرصت غافل
سي خواهيم مي
ك برابر دو بايد

در دانشگاه درس
جبراني سياست
سياست انتقال

تواند بهترين مي
كوت در بتوانيم

روابط خانوادگي
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موفقيت  
 ستانهاي

 انسجام 
به  سفانه

 ايجاد را 
 مذهبي 

عث رشد 
 ديگر از 
 رتبه ي 
ر دشوار 
خيلي از 
 كه يك 
ن مطلب 

بسيار  صد
سفانه متا

فرهنگي 
به خاطر 
 دانشگاه 
ي دولتي 

مي حروم 

وارد مي 
ست و به 

شگاه  دان
 امكانات 
ومي كه 
. ي شوند

ود عمال 
 دانشجو 
 ي را هم

ن مناطق 

زمينه دو هر در كه
اس در ويژه به ستانها،

به و. شود مطرح مي
هم متأس گزيني ومي
ملي فرهنگ كه ند

هاي جوار است، فرقه
ختالط فرهنگي باع
ها  مي شود، يكي
ي داوطلبي با اينكه

بسيا واين رقابت را 
،خبسيار ضعيف است

چرا پايين مي آورد
شود كه گفتن جه مي

عرض بكنم كه درص
ي استان كرمان كه م

طح في در ارتقاي س
ي مناطق محروم ب

كهو بلوچستان  ن
در دانشگاه هاي  را 

گاه هاي دولتي محر

سيب هاي فراواني و
ضعف متوجه آنها نيس
تي در استان چند
ر آموزش و پرورش

هاي بود همين بچه 
ار خوب پذيرفته مي

شوند وارد دانشگاه ب
بنده روش گزينش

ت بومي گزيني فعلي
ويان پذيرش دانشج

ك متوازن توسعه ري
اس همه در گزيني 

م قومي بحث مودند،
سياست بو. رح است

هستن ها رده فرهنگ
همج پاكستان و ان

رد دانشگاه  شوند ا
خرب آن طرف مرز

وقتي ب كشور است،
 بسيار محدود است

پايه ي علمي آنها بس
س و استاد را هم پا
قتي كه استاد متوج

ضمنا ع.افت كند يار
ي ، شهرهاي جنوبي
سي ها و يا تاثيري
ست زيرا دانشگاه ها

ه دانشگاه سيستا ك
ليوني كل پذيرش

از تحصيل در دانشگ

ل بومي گزيني هم آ
شوند كه البته اين ض
زاد موفق بشوند،وقت
،بچه هايي كه ما در
د بسيار خوبي دارند
ر دانشگاه هاي بسيا
ي به هر دليلي نتوان

به نظر ب. غرض است
ري دارد و مشكالت
ذيرفته شوند و آمار

گير شكل براي الزم
بومي تبعات اين .م
فرم دكتر فريدوني م

هم مطر ث مذهبي
داد و اين خر هميت

افغانستا كشور با كه
جويان غير بومي وار
ثر شدن تبليغات مخ
ر دانشگاه هاي خوب
آزاد براي داوطلبان

پاست زيرا   محروم
سطح كالس،ف هست
ولي وق. كند ادار مي

بسي ها  كيفي كالس
مثل خراسان جنوبي
 رقابت بين همكالس
ن مناطق محروم اس

پذيرشينوان مثال 
با جمعيت چند ميل
وه خيلي از بچه را ا

شاره شد،حذف كامل
ي سي ويكم مي ش
 توانند در رقابت آز
گاه ها محروم شوند،
خيلي از آنها استعداد
رشناسي ارشد و در
 وقتي داوطلب بومي
ده ايم واين نقض غر
شيوه محسنات بسيا
ر دانشگاه ها هم پذ
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 نام به -تان
 همكاران ت

 كه مباحثي
 گزارشي .رد

 اكثرما هم 
بومي  شيوه

اين سال از
 دسترسي ت

ال زمينه آوردن راهم
داديم دست  نيز از

خانم كه همچنان ه
ر بحث قوميتي، بحث

اه بايد ها فرهنگ ه
ك ما استان در .اي قه
اگر دانشج.گذارندراثي

ي و مذهبي و كم اث
صيل دراز تح استان

زيرا درصد پذيرش آ
مناطق جويان بومي

دانشجو وقتي ضعيف
ستاد را به مطالعه و

سطحشود  باعث مي
هاي همجوار است م
مي كالس و ايجاد
ش  قبولي داوطلبان
انشگاه شوند، به عن

در يك استاني ب ، ه
ما با اين شيوست و

 به بعضي از آنها اش
 و يك استان رتبه ي
وطلبان چگونه مي
حصيل در اين دانشگ
ست،بچه هايي كه خ
وجهي در مقطع كا
تخصص بومي است
روميت منطقه افزود

اين ش. بومي % 40
حروم بتوانند درديگر

سيستان و بلوچست
فرمايشات از .زرگوار
م بيشتر با، يان شد

خواهم كر آن اشاره
دانشگاه در . ي بود
فرموديد كه. خالفند
ا ولي ههم بود قبال

سهولت يكي : دليل
فر  و ديگري باشند

را چيزها خيلي شد،
شيو در اين .دهد ي

ن در كنارو بلوچستا
خرد كه بهت است
منطق رنگ نه گيريم،

تا د در استان ما نيز
شدن تعصبات قومي
ا ن بچه هاي مستعد

واه خود قبول شود ز
صيلي در بين دانشج

، از طرفي دي شوند
 دانشجو است كه اس

و اين بزه مي شو د
مي شوند از استان ه
در ارتقاي سطح علم
ي به اين شيوه،كاهش
ي مي توانند وارد د

دانشجو بوده 1500
كم اس بولي بسيار

دارد كهفعلي شيوه
چستان در بين سي
زشي است ، اين داو
چه هاي استان از تح
يم اين منصفانه نيس
 دهند درصد قابل تو
ت نيروي انساني مت
 و با اين كار بر محر
شدگان غير بومي و
 بومي استانهاي مح

دانشگاه سوزشي
بز اساتيد خدمت م
مفيدي بيا بسيار ث

به در آخركه  دارد
بسيار خوبي گزارش 

مخ گزيني بومي ي
ق كنمبايد عرض  ما

آنهم به چند. شدد 
داشته دسترسي ها 
ش درست بخشي ك

مي نشان تر  را پررنگ
ر منطقه سيستان و

درست. است كرده تر 
بگ خودمان به ملي 

هستند فعال و دارند
جه باعث كم رنگ ش

محروم كردن، شيوه
ند در دانشگاه دلخو
افت بسيارزياد تحص
ي دهند يا اخراج مي

اين.  دانشجو است
بعضا بي انگيز ندارد،

ن غير بومي قبول م
ن است و تاثيري د
ب هاي بومي گزيني
در نتيجه تعداد كمي

روزانه  دوره يدر 
تعداد قباين  كه جو

ومي گزيني به اين ش
و بلوچستان سيستان

هاي و امكانات آموز
ده مي كنند و بچتفا

 آنها فراهم نكرده اي
ي كه به خرج مي

مناطق محروم تربيت
ي محروم كرده ايم

پذيرفته ش% 60ني
كه بچه هاي مستعد

مدير آموعباسي،  
كنم مي عرض جدد

مباحث واقعاً .مكرد 
امايي يك فقط .قم
ندفرمود فريدونير 

ي شيوه اين با  ولين
، امهآغاز شد 87 ل

زياديان بومي بسيار 
خيلي كه آموزشي 
يك اگرمتاسفانه  .ت
خود ر مرزي هاي ن

در .كند وارد مي دي
پررنگ راها  آن ده و

رنگ بايد بيشتر ما 
ين كشورها وجود د
 مي شود و در نتيج
ش مي گزيني به اين

ب مي كند نمي توان
آسيب ها،اگر از  دي

دارند يا انصراف مي
علمي كالس، سطح
أثيري براي دانشجو
كه در استان خودما

ينها هم خيلي پايين
يكي ديگر از آسيب 

د ت بسيار كم است،
د داشتهامسال ،ست

دانشج 3000 حدود 

كاالت فراواني كه بو
وطلبان كنكور در اس
سترسي بر فرصت ه
كه از بيت المال است
ارتقاي سطح علمي

ي شوند  با كوششيم
 وجود دانشگاه در م
روي متخصص بومي

يعن 1387ل از سال 
وه باعث مي شود ك

  

دكتر محمود
مج سالم خدا،
استفاده بسيار
قمواف شد گفته
دكتر خانم كه

مسئوو اساتيد 
سال درگزيني 

درصد دانشجو
هاي فرصت بر

نداشت چنداني
و استان محروم

زياد ضربه ملي
زد دامن ها اين
ولي كنند، مي

اي در كه خاص
فرهنگ بومي

آسيب هاي بوم
خوبي هم كسب

يكي .مي كند
اينها كشش ند

سطح عفاكتور 
با نگفتن آن تأ
محدودي هم ك
سطح علمي اي
.منطقه ندارند

كمبود امكانات
بزرگ استان اس

بگيريداستان 
  .كنيم

اما با وجود اشك
كند، وقتي داو
سبب عدم دس
دولتي داريم ك
الزم را جهت ا
وارد دانشگاه م
يكي از داليل

را از نير استان
برگردد به قبل
ندارد، اين شيو
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توسط ن 

 كه اين 
 كل از ر

از  مسال
در اينجا 

هايي  تان
 وضعيت،

 علمي ظر
صت هاي 
ه استان 

رتبه . ت
ه منطقه 

ما فقط  

وچستان 
د قبولی 

صدي از 
هاي  بچه
هم  يني

امروز از  
 و دقيق 
كه آقاي 

تا  10ن 
نفر  15 

كار متخصص استان

از ، قبل86  سال ر
نفر 27 جويان بومي

ام همين يعني 95 
د. اند بومي بوده غير 

است و تهران درت از
و اين با آمار اين. م
نظ از واقعاً دانشگاه 
خواستم بحث فرص ي

براي اين كه.  نداريم
در استان هستھم ي 

شود، بهست حذف 
.سعه يافته را ندارند

  . ور پذيرش شوند

شگاه سيستان و بلو
تعداد و اين ،دانشجو

يكي درصباالخره . ت
گه اين حذف شود ب
ف مطلق بومي گزي

.ينش رو بلد باشيم
فهوم را ياد نگيريم

ران، من مي گويم ك
به خاطر همين. ست

تا 10رياضي است، 

ي شود وهم نيروي ك

در گرفتم چستان را
دانشج ، 86 سال در 

سال در را آمار ن
نفر 10  مقابل تنها

 غيراستان هم به ند
جوار دانشجو داريم م

كالس سطح . است
اما باز هم مي. ست

گزيني هم اعتقادي
 استعدادهاي خوبي
ست و اگر اين سياس
ي غيرمحروم و توس

شگاه هاي خوب كشو

پذيرشي كه دانش. يم
د 3000 را بگيريد

 در منطقه بوده است
من يقين دارم اگ. ود
فمخالفيم اما با حذ 
.  

 گزيني و روش گزي
مطمئن هستم تا مف
نشجويان رشته عمر
ه، االن طور ديگه اس
ك مسئله پيچيده ر

هنگي،فكري وعلمي

شگاه سيستان و بلوچ
بود نفر 61 ما ودي
همين .دارند را ثريت
در. درصد 75شود

از. غيربومي هستند
هاي تقريبا هم ستان

ها هم پايين يربومي
 رتبه نسبتا خوبي اس
گ م ما به حذف بومي
 بايستي اشاره كنم،

رش استان پايين اس
ها آموزان استان نش

ر استان ها، در دانش

ا كشور محروم كرده
كل آن. نيند ميليو

 براي ايجاد اشتغال
منطقه استفاده بشو
وه ي بومي گزيني

به نظر مي رسدقي

ال
 را
. م
 يا
ن
واد
در
نم

ت كه مفهوم بومي
م. نخواهند دادر هم

 مي فرمايند آمار دان
ن سال اينگونه بوده

گزيني چون يك  بومي
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ث ارتقاي سطح فره

دانش رشته عمران ز
ورو عمران شجويان

اكثر ي در اين سال
ش اند كه مي بوده مي

آيند، غ رج استاد مي
اس و كرمان جنوبي،

ي و سطح كالس غي
رسيده است و 18

د انتقاداتي كه كردم
البته. ها كم است ن

يفيت آموزش و پرو
ان توان رقابت با دا

  

ند در رقابت با ساير

هاي خوب ك  دانشگاه
ستاني با جمعيت چن
ان ما تاسيس شده
 علمشان در همان م

شيوشيد ما با اين
منطق بومي %40ي و

اخوشبخت و خوشح
من اول خود.  بودم

 مسئول اجرايي بود
حاال متأسفانه. ست

وزير و رئيس سازما
ه ستاد مبارزه با مو
ش و وزارت علوم و د
ي كه امروز مي كن

توجه كنيم، اين است
اين دوستان آمار. ت

ي مثالً آقاي دكتر
روش گزينش در آن

در حوزه. دهد م مي

لف در دانشگاه باعث

از آمار رندم  من. ت
دانش ،كل 86 سال در

 دانشجويان غيربومي
بوم نفر 31 نفر، 41
هايي كه از خار  آن

خراسان مثالً ديك
 كنار آن سطح علمي

8در حال حاضر به 
با وجود. وزشي است

ت و درصد قبولي آن
باز هم كي. ت است
آموزان استا  و دانش

ر تكيه نمي كنيم؟

ن شما نه تنها نتوانن

ا از ورود بهرستند
در يك اس ، بوده و

نشگاهي كه در استا
جا بمانند و از همان
آخر ببخش. ايم  كرده
غير بومي% 60عني

  ه شهيدبهشتي

ستان عزيز بسيار خ
ر كنم اينجا نيامده
جش آموزش كشور

فه اي و تخصصي اس
 اجتماعي، معاون و
جتماعي من در حوزه
ت آموزش و پرورش

صحبت هايي. اشتم
اي كه بايد به آن ت ه

ك نوع اعتراض است
يعني. هند غلط است

ر.  قطبي شده است
شور اين كار را انجام

 فرهنگ هاي مختل
  . ن شود

 را پايين آورده است
د ببينيد .شود اجرا 

پس. اند بومي بوده
ورودي كل فتم كه

 در استان هستند و
هاي نز استانشتر از

در. است هم پايين 
40مي دانشگاه از

هاي آمو  و توانمندي
هاي ما پايين است ه

اما اينها به ندر. بود
النه آموزشي نيست

ر سهميه هاي ديگرب

ت كه بچه هاي استا

 كه در اقليت هم هس
دانشجو 1500 مسال

دان. اي بومي ماست
ينند ياد بگيرند و ه
 و ظرفيت محروم

يعبود،  87 سال ل از

أت علمي دانشگاه

يد دارم خدمت دوس
ن سه سالي بود فكر
 ها در سازمان سنج

كنم كامال حرف ح مي
ت كار، تعاون و رفاه
حث آسيب هاي اج

زارت بهداشت، وزارت
اجرايي دمسئوليت

نم دكتر اولين نكته
ت نكردند كه اين يك

ده هايي كه ارائه مي
اي بوده، بعد  ناحيه

سنجش آموزش كش

 شود و هم اختالط
اي خود استان تامين

جود كالس استاد ما
87 گزيني در سال

نفر دانشجوي غير ب
روزانه گرف ته عمران

ي، افرادي است كه د
غيراستاني ها بيش. 

بومي شجويان غير
ختانه رتبه علمخوشب

يع متوازن امكانات 
ت و رتبه قبولي بچه
رسال از استان ما بو

چرا كه توزيع عادال 
ي تكيه داريم ، چرا ب

رس شما از اين است

 بچه هاي خوب ما ك
روزانه امس دوره ي در

ت و به ضرر بچه ها
يد اونجا آموزش ببي
 را از اين پتانسيل
ن سهميه اي كه قبل

ش پرند، عضوي هيأ

 ادب و خسته نباشي
من. ستم خدمتتون ه

من سال. وتاه كنم
ب نكاتي را كه مطرح

ال در وزارتس 6م 
در بح. حرفه اي بودم

رخانه بودم و در وز
ي آموزشي كامال م

نكته يك، خان. ست
ش در جلسه شركت

خواهيم، تمام آماره ي
ر آن سال اين آمار

شدن يعني سازمان س

محروم بيشتر
تحصيلكرده ها

آمارهاي موجو 
گ سياست بومي

نف 34استان و 
رشت دانشجوي

منظور از بومي
مثل آن داريم

حتي شمار دانش
خ. .پايين است

آموزشي و توزي
ما محروم است
سوم كنكور پار

.كنيم ظلم مي
بر بومي گزيني

تر : نورشاهي

االن :عباسي
داشته است، د

كم است بسيار 
بچه هاي ما باي
بومي خودمان

همان. مخالفيم

  

دكتر كوروش

سالم و عرض
هستم كه در خ
يك معرفي كو
به همين سبب
خوشبختانه هم
آموزش فني ح
مخدر عضو بير
اين حوزه هاي
كامال اجرايي ا

سازمان سنجش
ندانيم چي مي
دكتر ببيند در
اينور و اونور ش
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م كتاب 
 من اين 
 پيچيده 
زمندگان 
عي شده 
 من مي 
، اگر در 

طرف  ن
جه شود 
 را باال و 

من . ويم
تا  65ي 

ين بوده 
ضا هم با 
ي دادند، 
 رواني و 

 -3. شد 
تر سازي 
رد تاكيد 
ن با آنها 

از . دارند
ن كه در 

يه كه وس
كه مردم 
قتي يك 

 نگاه گاه،
 سه اين 
هستند  
 كردم كار
 امروز ي
 اين كه 

 .دهد مي
 ضرر ين

 ست يا يا
ه بدانيد 

پذيرش  
مگر  ست،

 اينجا به 
 ما پس. 
 قطب. د

 3 بومي،

 كتابي نوشتم به نا
خواهش. كند ص مي

ن كامال يك مسئله
د مثال به سهميه رز

در اين كتاب سع. يد
خانم دكتر نورشاهي
 عنوان مدير اجرايي

شما از اين. آن بدهم
كه فرد اجرايي متوج

هاي شما تمام آمار
 در مورد آمارها بگو
ه در فاصله سال هاي
گزيني در آن زمان ا
كه بازار عرضه و تقاض
 هزار نفر كنكور مي

كاهش مشكالت- 2
 مورد آن بحث مي
ي بين شهري؛ بست
 از موارد مهم و مور
ساني كه در آن زمان

ها بحث د سفه خيلي
اين. ين موضوع دارد

 مسابقات جهاني رو
 نگاهش اين است ك

يعني وق.  رنگ كند
نگ يك پس. كند مي
با دانم نمي من 3

 با جنوب شهر يكي
كا چي رو منطقه 3 

هايي شاخص .افتد ي
علت به .دهد مي م
م انجام را 3، 2 ،1 ي

ا حاال. گيريد رار مي
استاني اس اي ما يا

ب بزنم براي اين كه
درصد آن 40 يت،
خالي اس هميشه ن

نفر در 25ر از آن 
.نفر 1 شود مي نفر 
كند مي حساب رو 
ب شوند مي اينجا فر

 چند سال گذشته
شي كتاب را شاخص

چون. ل توضيح دهم
بندي مي كنند قسيم

ين كار را انجام دهي
ه از لحاظ اجرايي خ

يعني من به.  ببرد
واهم تغييراتي در آ
د، به محض اين ك
جمالي نشسته بود،
ما بنشينم و برايتان
ا و بررسي هايي كه

گ ترين اهداف بومي م
سالي نوشته شده كه
ك ميليون و دويست

2. ه جا شده است
شد و در  اشاره مي

 كاهش مهاجرت ها
چند دانشگاه خاص

كس. ي و مصوب شد
 كه البته در اين فلس
ات نگاه امنيتي به اي
و سال قبل كه در
ن توضيح مي داد،

كمها را  ند قوميت
م پيدا كاهش صورت

3 منطقه 2 منطقه 
هستند، مگر شهر 
رياضي روش 10 ا

مي اتفاقاتي چه بينم
انجام را كار ص اين

بندي منطقه هاي ي
قر 1يا منطقه  2 قه

ها رشته ن است كه
يك مثال جالب. ست
از اين ظرفي ام، شته
رزمندگا ظرفيت نم

نفر 10 پس. ب نمره
25 درصد 5  يعني

كند، را محاسبه مي
نف 12 پس . گيرند ي

سازي كنم، در هنگ
فته كه چنين فروش
 حاضرم آن را كامل
بعد ميان سهميه تق
ود كه شما بتونيد اي
س اولين نكته اي كه
وش ها را زير سوال

خو كنم و نمي جرا مي
يي صحبت مي كند
يعني االن كه آقاي ج

دقيقه پيش شم 5
ها شگزيني، پژوه ي

دند اين چند تا مهم
اين كتاب در س. ارند

مدتيك. يخته است
عرضه و تقاضا جابه
از نكاتي كه به آن
ف ديگري همچون

يان برتر در يك يا چ
الب فرهنگي بررسي

گزيني بود بومي  ست
وزارت اطالعا. ستند

من در د. ش شوند
كنسول ما كه برا من
ل اين است كه بتوانن

ص هر به خواهد شد
1 منطقه .داريم قه

شمال در كه ارسي
با حداقل و كردم ي

براي آن كه بب .ردم
شاخص تعداد يك ي
قبولي معيار بر روي اً
در منطق 3 منطقه ك

اين دوم ي نكته. رند
قطب چيس استان و ،

نوش در اينجا.  است
دان مي من .ت است

 با آوردن حد نصاب
ي است، مازاد درصد

درصد آن ر 80ت،
ر اين قطب قرار مي
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توانم در كشور فره
روز به فروش رف 5

نيد من خودم هم
كنند، بار ديگر ب  مي

شو وريتمي بيان نمي
پس. بايد انجام دهد

 نمي خواهد اين رو
وريتمي كه دارم اج

رود با فرد اجرا  مي
يع. شود رد چالش مي

خواستيد من حاضرم
 داليل و اهداف بومي
لي وقت، ارسال كرد

ان برخوردزش رايگ
عالي كشور به هم ري

يعني بازار ع.  داريم
يكي ديگر  ا. هنگي

اهداف. تي دانشجويان
عدم تجميع دانشجوي
 در شوراي عالي انقال
د، اين فلسفه سياست
خالف اين موضوع هس

د و افراد بتوانند پخش
 حتي در اونجا سر ك

به نوعي دنبال. كنند
وميت گرايي چه خ

منطق سه يه ما اول
مدا كنيد نگاه هران
تحقيقاتي كار و كردم
كر تايي 9 هم كردم

روي سنجش سازمان
اتفاقاً ندارد، سنجش

يك از شما چون .شود
دار خود را خاص ي

ناحيه كه داديد ضيح
نفر 25 گلستان اه

درست كامالً عزيزمان
آن هم خاص، سي

5 شاهد هم سهميه
است قطبي صورت ه
در و زنجان تهران ي،

ن فضا را بتكه من اي
هزار تا در 100يراژ

باشيد و مطالعه كن
تقسيم 3و2و1طقه
طوري هم الگو. ست

اند، بفهمد چه كار ب
 نفر ديگه داريم كه
ش گزينشم را با الگو
 يك فرد پژوهشي
نگرفتين، با شما وار

اگر خو. را انجام دهد
ام، ي كه اشاره كرده

 و مراكز آموزش عال
اي روزانه كه از آمو
 در نظام آموزش عا

ر ظرفيت ماون نف
ضادهاي قومي و فره
الت اقامتي و معيشت
ل سكونت خود و ع
بود كه در آن سال

يگري كه وجود دارد
ت اطالعات كامال مخ
ند اين بايد باز شود

يعني.  نگاه را دارد
گر بروند و ازدواج ك
العكس اين بحث قو

ا. ه بايد انجام شود
ته در شما خود. ست

ك ميداني كار خودم
تايي 7 هم كردم ي

ور وجود دارد كه س
س سازمان را ديگر ي
ش مي ضررتان به ت
هاي ظرفيت ها اين ت
ها را توضي اين شما م

يست درياي دانشگا
ع دوست فرمايش. د

مهند يا پزشكي ثل
راي غيررزمندگان، س

به چون رشته اين
مركزي مازندران، ن،

براي اين كه.  داريم
ن كتاب مثالً در تي
ما يك تيمي داشته
طق را به منطقه منط

ل استخراج نيسي قاب
خوا ي هم آن را مي

ه، چون از  اونور يه
خوب من دارم روش

وقتي. كنيد گاه مي
 خط ها رو درست ن
ي توانست اين كار ر

در بخشي از كتابي 
ها عاتي كه دانشگاه
ها  خصوص در رشته

 بازار عرضه و تقاضا
ميليو 5/4امروز . ود

ري از خانواده و تض
الويان ناشي از مشك

هاي محل خل استان
گزيني بو يياست بوم
ي دي نكته. كار بودند

د، كه دوستان وزارت
گوين ول ندارند و مي

د روسيه هم همين
هاي ديگ به سرزمين

ي، ازدواج كند يا با
گزيني چگونه بومي 
اس 1 منطقه تهران  
منطقه 3 حوزه در 

تايي 5 هم كردم يي
هاي وزارت كشو ص

هاي چيز و اقتصادي 
وضعيت اين با  است،

صورت هر به چون 
نبودم صبح اول كنم

ظرفيت رشته زي .د
رود مينفر آن  10ل 
مث هايي حوزه در ًال

نفر ماند بر 15.  شد
بعد  .شاهد نفر 1 
گيالن گلستان، قم، 

صص در اين حوزه
اين. »ه انتخاب آينده

 كتاب را كامل شم
براي نمونه يك مناط
زينش به اين سادگي

آموز دبيرستاني دانش
نوان رئيس موسسهع

گويم خ ش باشم، مي
ه پژوهشي به آن نگ
ست نفهميديد، سر
 و به راحتي هم مي

.خوانم جا برايتان مي
ام و اطالع ت را آورده

 عدالت آموزشي به
ببينيد امروز. ودند

 هاي ما محدود بو
شجويان ناشي از دور
ت اقتصادي دانشجو
حفظ نخبه ها در دا

ها داليل سي اين. ود
گذاران اين ك ، بنيان

ر دوستان بدانندشو
ها جمع بشوند، قبو
ودم، پوتين در خود

شان ب ت يا سرزمين
 پيش يك سيستاني

كنيم توجه بايد كه
مثالً. داريد آشنايي
من .كنيم 1 نطقه

تايي 3 بندي منطقه م
براساس شاخص ندي

فرهنگي، جتماعي،
خوب وضعيتتان ي

شود مي دار معني
ك مي فكر من . طبي

شود ونه شكسته مي
ت كه در ابتدا معادل

مثال كه متقاضي پر 
گان اختصاص داده

داشتيم رزمنده فر
قزوين، سمنان، .ت

در كشور متخص
انتخاب رشته«

است شما اين
بر. رياضي است

روش گز... . و 
كه وقتي يك د
بينم، شما به ع

سازمان سنجش
شما از ديدگاه
الگوريتم را درس

كرد پايين مي
اي را اينج نكته
انجام گرفت 69
تحقق -1: كه

هم متعادل نبو
تعداد ظرفيت
اجتماعي دانش

كاهش مشكالت
براي جذب و ح
در اين طرح بو
مصاحبه كردم،
حوزه وزارت كش
كردستان كرده
شركت كرده بو
بتوانند از اياالت
نفر كرد، برود

است ك امنيتي
آ چقدر منطقه

من بخواهيم كه
هم .دادم انجام
بن منطقه براي

اج هاي شاخص
وقتي شما يعني
به نوعي م هم

قط يا اي، ناحيه
ها چگو ظرفيت

رزمندگان است
هاي رشته در

سهيمه رزمندگ
نف 10 اينحا تا

است 1 گلستان
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 3شوند  ي
 به قسيم
 1 شاهد
 يك همه

ر داشته 
.  بفهميد

 معلول ي
 نقاط: ك
 فرض ًال
 اين هم 

 به نقاط 
 داليل با 

 مي اشد
 اين پس

كار شما 
 د ببينيد

 از اگر ود
 هم ريتم
 چه شيم

 تفكيك 
 جدي ث
 يا داريم 
اين  من 

وان يك 
ح هست 
ون وزير 

بحث . م
پيشنهاد 
 گفتم و 
 دانشگاه 
كنكور را 
ن ها هي 
نند يك 
م برايش 
را دارد و 
 اين كار 

كه مي 1گان قطب 
تق ،1 قطب در 1 قه

 نفر 1 رزمنده، نفر 
ه و ندارد بندي طقه

فرهنگي حضوقالب 
مفهوم را بايد هيد،
ولي كنند، مي ساس

است، يك اين قانون 
مثال داديم كه جام مي

با دانشگاه رئيس تا
تي هم بيان كنند و

بايد انجا .اهد رفت
با هر كس هم. نيد

پ .شود انجام ي شود
د آقاي پرند روش ك

شيد جديد داشته با
مي شو انجام شتباه
الگور تا ده شما .ست
باش نداشته بندي ميه
بحث يك هستند ن

بحث يك هم نسيتي
نياز معدن مهندس
بندي جمع  ، يعني

نوموزش كشور به ع
واضح ر مجلس كامال

زير را معاوچهار تا و
را بايد كامل بفهميم

اينجا يك پ. ه باشيد
من چهار سال قبل
ًال دانشگاه پيام نور

ما طرح حذف ك. ه 
ك و دو و سه و اين
شما را عوض مي كن
كور را من برنامه هم
ش شده هم توانش ر
لي ايشان مي تواند

ه كل شركت كنندگ
منطق كنندگان ركت

10 ،)نفر 27ر شد 
منط ديگه است كه 

 در شوراي عالي انق
ده انجام كار را اين 
احس هم درستي به 
تغيير روش حاال .م

ها انج دانشگاه ساي
ت 120 اگر.  كردند

ست و آن را به درستي
 و به اين سمت خوا

گزيني را مطرح كن ي
مي صحبت هاش هم

كه به من مي گوييد
كتر شما بايد طرح

اش روش همين با رد
هس سنجش سازمان

سهم ما كنيد فرض 
بانوان از قسمت چون
جن تفكيك بحث ني

م خانم يعني  است
يد باهم ديده شود

د سازمان سنجش آم
هم قوي تر است در

شما بايد چ. ي كنند
پس اين مفهوم ر. د

ي داشتهنهاد جديد
اين را م.  شده است

ي از رشته ها مثالر
ي خاصي هست  كه
ين كنيم منطقه يك
فر مي برند مصوبه ش
شما طرح حذف كنك
ير آموزش و پرورش
ت اين كار را كند و

به 1ستند در قطب 
شر: شكنند؟ ونه مي
نفر 25(شد  ظرفيت

ينش آزاد گزينشي
نون مصوب كنيد و

خواهيد مي اگر شما
كنند،  احساس مي
بياوريم حي براي آن

رو نشست در را كار
ع به اظهار نظر مي

گونه اس گزيني اين ي
كند ش را جمع مي

طرح بومي جدي ف
هم فرهنگي عالي ش

بياوريد شما وقتي ك
يي ، قبول خانم دك

دا را كه گزيني ومي
س در اطالعات اين م

اصالً الگوريتم اين
چ دكتر خانم االن.

گزين بومي بحث بر
سؤال من هم خود
جدي باي مسئله اين

از خود.  پيدا كنند 
ي كنند  البي آنها ه
كار شما را خراب مي
م مي شود مي رود
صحبت كنيد و پيشن
ه كنكور ديگر تموم
اريم وگرنه در بسيا

ود در يك رشته هاي
 كنيم باال كنيم پايي
ايي مي افتد چند نف
حاال مصوب كنيم ش
 رفته  است آنجا وزي
اي فاني نمي توانست
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هس 1 بومي منطقه
چگو. شوند كسته مي

ظ نفر 27حصل،  ما
گزي  .آزاد ز گزينش
خواهيد قا  وقتي مي

ش .خود را دارد ص
را علتي يك ستان
صحيح و كننده قانع

ك اين هم قبالً ما ه
ها شروع ساي دانشگاه

گاه بگويند چرا بومي
حواسش آموزش سيون

رهنگي و نقاط ضعف
آموزش كميسيون دي

ال بايد طرح جديد ب
دهيد از لحاظ اجرا

بو همين بلوچستان
تمام االن بترسد بايد
مي گويند ديگر بار
. مي دهند انجام ما
عالوه يعني داريد ي

براي نشود؟ يا شود
ا كه ين اها سؤاالتي

تسلط كامل گذاريم
ا ببريد آنها البي مي
ي گري مي كنند ك
نجام مي دهند تما
ي هستند با ايشان ص
قادم اين هست  كه
 هر صورت رقابت د
ن كار بايد انجام شو

كگوييم بومي گزي ني
وبه بگيريد چه اتفاقا

ن را برديم كه حم اي
ين آقاي دانش كه

آقا. ر نزديك هست

داد افراد غيررزمنده
ر اين سه منطقه شك

م .بود تجربي علوم الً
نفر نيز 3و  1نطقه
و است رياضي يده
خا تكنيك كدام هر

دوس.ين شيوه فهميد
رياضي دليل بايد.

ي آن اين است كه
كرد و روس طرح مي

دانشگتا رئيس  120
كمس يا فرهنگي ب

راي عالي انقالب فر
زاهد آقاي با يد هم

يد انجام بدهيد حاال
طرح جديد بياوريد بد

ب و سيستان در ويد
نب دكتر آقاي.  شوند

يك مي آيند 9،95
شم براي مي كنند ش

جنسيتي تفكيك كي
ش بايد جنسيتي يك
اي بگيرد؟ انجام صف
بگ تيم را يك زيني

ن شما هر طرحي را
البي. ستشان هست

ند البي گريش را ا
 حدود قانون گذاري

ببينيد من اعتق. كنم
داد رشته ها ما به

گر مفهومي ندارد اين
 حاال هي بياييم بگو
واهيد يك خط مصو
ييد ما اشتباه كرديم

اي.  را جدي بگيريد
ل حاضرحاني در حا
  . فاق بيفتد

نفر بومي يك تعد 1
نفر هم االن در 12 
مثالً گروه آزمايشي 

نفر من 3، 2منطقه
پيچي كامالً مسئله ك
ه ها اين .باشيد بلد ا

توان به اي نمي را ف
.گونه گفت توان اين ي

كارهاي از يكي كنيم،
را ط گزيني بومي ث

 اگر در كشور. شود
انقال عالي شوراي ت

رش و كميسيون شو
بخواهي .بدهم شان را

بايد خانم دكتر شما
را، شما بايد يك طر

مي گو االن ت هست
نش قبول ما هاي چه

94 سال آمار همان 
گزينش ديگر بار ك
پزشك هاي رشته در
تفكي آيا .شويد وارد 

نص نصف بايد نسيتي
گز بومي مفهوم اين 

ن قرار بگيرد ، چون
امكانات د. ن هست

شان مستقيم مي زنن
ويد با كساني كه در
كنم مسئله را تمام ك

فقط در يك تعد. ت
ميه بندي آنجا ديگر
 از ريشه حل كنيم
انون گذاري مي خو
ي كنند كه مي گويي
 طرح حذف كنكور

ي فهمد به آقاي روح
يشه حذف كنكور اتف

12اين  در حاال. زاد
خواهم ببينيند اين

در 1 قطب نندگان
نفر م 6منطقه،  نفر 

يك ببينيد پس .رند
ها را الگوريتم اين ي
ضعف بفهميد، نقاط 
اين معلول را نمي. 

ك پيدا بايد را حاضر
بحث سنجش سازمان

ش مي ايجاد فضا اين 
شاره كنند، آن وقت

آموزش كمسيون در 
جوابش كنم صحبت 

نكته سومي كه. ي 
 نقد مي كنيد من ر

ستكامال در االن تر
بچ ممكن است گيرند

با كنيم مي سازي 
يك آنجا افتد؟ مي ور

د شما دارد گرفتاري
جا همين در بايد 

جن تفكيكي ما شكي
اين است من هش

د نه اين كه مقابلتون
هستند پول دستشان
گ بكنيد آنها خودشا
مالً دربياريد بعد برو
خدمت شما عرض كن
سي تموم شده هست

سهم. ر اصالً باز شده
يريم بايد مسئله را

 مي دانم از لحاظ قا
 خودتان مصوب مي
 به شما مي گويم ،

مي.  مهندسي هست
كنيد از همون سرري

آز شوند مي نفر
خ مينفر، يعني 

كن شركت كل
3 نفر شهدا، 

دا برابر فرصت
بايستي باشيد،
را ضعف نقاط

كنند اشاره مي
ح روش  ضعف
س رئيس كنيد
را بزنند، حرف

ضعف آن هم ا
برويد مستدل

لحاظ از توانم
هم نكته بعدي
اشتباه است ،

دكت آقاي ترس
بگ ما هاي بچه

شبيه بخواهيد
كشو در اتفاقي

گ هم جنسيتي
شما كه هست

پزش در بايد آيا
خواه يك است

كمك بخواهيد
سازمان اول هس
اينجا هماهنگ
معايبش را كام
آخر هم من خ
كنكور كارشناس
هاي آزاد ديگر
بايد جدي بگي

من. بچرخيم 
چيزي بر عليه
دارم بخواهيد
نگاهش ، نگاه

را كند كمك ك
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 و عرض 
ان آقاي 
ر رؤساي 
را توزيع 

ند  مي ك
ينم و به 
وزه هاي 
شكيالت 
هم وجود 
وفق مي 
ي توانيم 

كس  هر
ك دادن 
ند وجود 
ي گويد، 

اهش ه ك
 ها دچار 
ر كه در 

دوتا از " 
ني دارد 
ين است 
د فته شو

ت يعني 
عني اگر 
هم دادند 
 حقانيت 

–ميوس 

در و متخصص دارن
ي دانشگاه هاي زما
د و جلسات سمينار
ه داريد، امكاناتش ر

تا خيلي فرق  120
س ها را هم كه مي بي

ريم از جمله حوه دا
تشد شده كه مقابل 

ام بدهد، دانشش هم
د، شما يك دوره مو

همچناني كه ما مي 
 گزيني يعني االن ه
ي گزيني عين مدرك
نم دكتر هم فرمودند
س هم همين را مي
 خانواده و كمك به
ي اين است كه بچه

واه از آن سفر چابهار
سري گفته بود كه
ي كه شناسنامه ايرا

اين طرح اي. ي شود
ين بحث ها بايد گف

يط ايراني بودن است
رفت سراغ مسئله يع
 را كه آقاي دكتر ه

سد، بعد آدم احسا
حاال تو هيئت بطلم 

طالعات، صاحب نظر
ز سمينارهاي رؤساي
هفتاد تا دانشگاه بود
 شش، هفت دانشگاه

تا با  60.چك نبودند
فتد؟ من اين عكس
ه االن در اين حوزه
ن يك بچه اي متولد

ن كار را انجاتواند اي
زده نشود، نقد نشود
.ارد اين حوزه شود
ن وجود دارد بومي

خود نفس بومي. ري 
هايي كه خانا بحث

ميسيون عالي مجلس
صوال بحث كمك به

دغدغه فرهنگي. ت 
آقاي دكتر فراستخو
ه كار مي كنيد؟ پس

يعني فردي. سربازي 
ي كه بايد غني سازي
سي و چند و چون ا
 مي كند هويت بسي

از اين جاها بايد ر. 
ن هم آن توجهاتي
ا را متحير مي كنند

.سيستم است ديگر 

  ري
ي هم االن 

شد  ول نمي
هم وجاهت 
ته باشد تا 
 را به نظر 

اينكه  براي
دسي ها در 
س نداريم 
.  مي شوند

فقط پيش 
 كار خون 

ي  يعني م
رد آنها مي 

 دارند، آمار دارند، اط
 شناسيم در يكي از
تا نبودند، شصت، ه
 ما مي گويند شما
وقع اينقدر هم كوچ

چرا اين اتفاق مي ا.
يلي از مشكالتي كه
 را توزيع كرديم االن
سسه فوري هم مي ت
زده شود، اگر اين ز
وكسي جرأت نكند 

ستمي هم كه اكنون
ك مي گيروي، مدر

تقريبا. مان داشتيم 
كم. ين را مي گفتم

تبع مي آيد يعني اص
 ولي پوششِ آن است
ن مشترك بنده و آ
د گفته بود شما چه
ببينيد ايران رفته س

استدالل هايي. ازي
تر بحث هاي مهندس
رفته است و تخريب
.گيالن رفتي ايران 

االن من. سي كرديم
دار اين هستند شما
ستم درست كنيد سي
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فناور و تحقيقات ،
شان يك سؤال ذهني

قبو 75شد ولي با  ي
ؤسسه رسمي كه ه
ك مقدماتي هم داشت
 خيلي گذرا علتش
ها مطرح مي شود؟ ب
ت از توش اين مهند
ش كنيم االن مهند
زمان سنجش پيدا

د كه اطالعاتشان ف
يد علمي تا جنيني
ًال آدم بازي بخورد،
م مهندسي وجود دار
 آن ها هم جزئيات
مه ما ايشان را مي

ت 120نقدر نبودند،
ت مي كنيم آنها به

كوچك هم كه آن مو
.دانشگاه داريم  12
خي. بر مي گردد 69

 عدالت آمديم علم
ن اين است كه مؤس
وضوع عدالت بايد ز

گفتماني ك-ظ علمي
ك كنيم حتي با سيس
كه شما اگه وارد شو
ن در كارهاي خودم

ميرهنگي هم بود ه
ر پوششي است به ت

ست است،شوند، در
دوستان. اره گذاشتم

م صحبت كرده بود
، ب "ن طرفاي چابهار

درم رفته ايران سربا
 شد، مي گويم بيشت
بومي گزيني نشانه ر
ر نكني اگر آمدي گ
مان هم آسيب شنا
د يا نه آنها كه طرفد
 هم مي توانيد سيس

علوم، وزارت ماعي
تخواه در فرمايشاتش
مثالً كسي قبول مي

عنوان يك مؤ هم به
هاي خانم دكتر يك 

من. حليل دفاع كند
شود؟ چرا سهميه ه
زيعش كنيم آن وقت
مي خواهيم توزيعش
ف از جمله در ساز
 پانزده نفر ميشوند
ني اين را بايد بزني

 رقم ها شويد و مثال
 هر پروژه غلطي هم
سي مي شوند يعني
خليلي عراقي كه هم
موقع دانشگاه ها اين
 نشست و برخواست
ي از دانشگاه هاي كو

0ي گوييم كه تعداد
9 شان هم به سال

ها بوده ما با دغدغه
كند، بنابراين نظر من
يده علم همچون مو
طوري باشد به لحاظ
مه را صاحب مدرك
ريبا مي شود گفت ك
تي در حوزه خودمان
راي عالي انقالب فر
ش هزينه ها يك امر
هرستان و اين ها نش
من كارم را نيمه كا

ي محروين بچه ها
ي تو اون جنوبه اون
هويتي مي گويد براد
طالعات هم مطرح
م اولين چيزي كه ب
ر جنوب هستي فكر
ه ايست كه ما خود
شي ها صحبت كنيد
 براي يك امر غلط

ت فرهنگي و اجتم
ون آقاي دكتر فراست

م 60ست كه با نمره
 مؤسسه پژوهش ه
د يك سري گزارش

از اين تح. فاع كند
 گزيني مطرح مي ش
م و مي خواهيم توز

مثل پول م. ت است
، در جاهاي مختلف
 آقاي دكتر ده الي
كه شما روش را يعن
ما درگير اين عدد و
روژه غلط است، در

هاي غلط هم مهندس
آقاي دكتر خ. د ارن

ود يا شهر كرد آن م
وقتي با خارجي ها

اه داريم، ما به خيلي
 مي كنيم و بعد مي
تاريخ هاي تصويب
ي ها و نشناختن ه
داند با آن چه كار ك

اين اي.  وجود دارند
ت مي خورد يعني ط
يزيم، اينطور هم هم
ا هم مي گيريد تقر
ت ما، ما يك مطالعات
ي دارند كه اگر شور
 اخالقي است، كاهش
 دچار خوابگاه در شه

م. چابهار رفته بوديم
 اي نوشته بود با اي
م رفته ايران سربازي

به لحاظ ه ان است،
 چون بحث وزارت اط

سطح اجرائيش همن 
حساس كني اگه در

پس اين نكته. افتيم
 شما وقتي با سنجش
ش مي بينيد كه شما

مشاور معاونتده، 
عرض كنم كه چو. 

اس طور  چرا اآلن اين
دازيم و به نظر من
ر علمي را دارد، بايد
يگر از اين آمارها دف

چرا بومي. مي كنم 
وع عدالت قرار داديم
 علم موضوع عدالت
ندسي بلد هستند،
 كنند و به تعبير آ
مي خواهم بگويم ك
شما مي توانيد دائما
بگويم كه اگر اين پر
 دهند يعني پروژه ه
رهاي خودشان را د
حتماال در اصفهان بو
شان گفتند كه ما و

دانشگا  60گوييد ما 
ت مختلف را توزيع
ها هم ارادت دارم، ت

ل يك سري نپختگي
ست و كشور نمي د
خصصين اش اينجا
 بعد دوباره برگشت
حساب همه يارانه بر
مي شود، مدركش ر
نظر من اين دوست
 چند استدالل اصلي
غه هاي فرهنگي و
نواده، براي اين كه

ما دو سال پيش چ 
 بود، آنجا دلنوشته
كار مي كنند يكيشم
ي تحت مقررات اير
حث هاي مهندسي

يري حتي در همين
ي بودن را كه شما اح

م مي ا شويم در دا
ت دقيقي است، مثالً

قتي مي رويد تهشو

زا رحيم دكتر
خيلي ممنون 

پرسيدند كه چ
ها بپرد به علت

ارد هم اقتدارد
بتواند جاي دي
خودم مطرح م
ما علم را موضو
مي آيد يعني
آنهايي كه مهن
مهندسي مي
آنهاست من م
ش. آشامي است

خواهم اين را ب
توانند توضيح
شود كه اقتدار
دكتر معين اح
شدانشگاه بود اي
كرديد و مي گ

يعني ما امكانات
بعضي از آن ه
مشابه، محصول
قد علم كرده ا
دارد و هم متخ
شويد كه دوره
يك شبه به ح
وارد دانشگاه م

به ن. مي شود 
دارد، موافقان

اولين آن دغدغ
هزينه هاي خا
.آسيب نشوند
يك مسير هم
برادرام اينجا ك
از لحاظ حقوقي
كه بيشتر از بح
كه به هر تفسي
ما حس ايراني
اسير مهندسي
خيلي توجهات
مي كند ولي و
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ورت مي 
د صد تا 

يلي چه خ
د همين 
حران ها 
ك كتابي 
د كه هر 

هيد  خوا
ها كار  ك
به نظر .ه

جه نظام 
 و بحث 
درست و 
رت علوم 
ن جايگاه 
 من يك 
ن اولين 
. ان بود 

شجاعت 

ني است 
ب است 
 مطلوب 

ريم و يا 
ن صورت 
ي دكتر 
ن خيلي 
شور كه 
 صراحتا 
مان را از 
يل كنيد 
گاه هاي 

اوند اگر با من مشو
كي هم به آن بدهيد

دفترچ.  را مي كنم 
د عصاره اش دربيايد

ن بحي خواهد شد اال
ي دكتر تاجيك  يك
صل هاي جالبي دارد
ن كه لوبياها را مي

س زدن تعداد سوسك
وسك بيرون مي زنه
دم هاي معتبر و موج

بحثظر من اگر اين 
طح بحث را مباني د

االن وزار.كننده است
و اين مؤسسه و اين

چند سال پيش. ت 
من. كار ما شده بود 
تهرا ان به بيرون از

ن توان را كه دارد ش
  .د رسيد

ورد خود بومي گزين
في نفسه خيلي خوب

ار يك جامعه نسبت

ا مجري خوب ندار
ردنيك جور پاك ك

ا هست، به قول آقاي
من. كل خواهد خورد

 سنجش آموزش كش
ه آقاي دكتر خيلي
ما مي خواهيد سازم

تعطيل واهيد دفتر را
ب دانشجو در دانشگ

ن گفته بود كه خد
گيريد يك قمر كمك

سال است اين فكر 
ست، شما بجوشانيد
به بحران هم منتهي

آقاي.وانديد بخوانيد 
فصلد، توزيع كردند، 

قرار داريد مثل اين
نيد و حدسحدس بز

كه دويست هزار سو
 در نظام و توسط آد
تر فراستخواه به نظر
خواهد بود و بايد سط
زارت علوم مصرف كن
 ها شنونده هستند و
 ها را خواهيم داشت
 بود و اين دستور ك
 انتقال دانشگاه تهرا

لوم، مؤسسه بايد اين
ر به سرانجام نخواهد

دكتر اولين آن در مو
فاهيم را داريم كه ف
ت كه مثالً بگويد د

ولي اين كه ما ست،
 را پاك كنيم اين ي
 به وجود اين چيزها

ه هم حتما به مشكل
اني به نام سازمان

، همين كه...ز مسائل
ر مي كنند، كه شم
گويد كه شما مي خو
خصوص مالك انتخاب

 كه يك فيزيك دان
 اين كه شما قمر بگ

 30كنكور هميشه ،
گاه االن شلوغ شده ا
ست كه چون اين به
ما خوانديد اگر نخو
ساي دانشگاه آمدند
 عادي وقتي شما ق
 تعداد سوسكها را ح
ي را باز بكند ببيند ك

تي و موجه وبهداش
يحش را و آقاي دكت
 ان قلت و ان قلت خ
دبيات باشد االن وز
ند و وزارت علومي
ما دائما همين بحث

يك آقايي نوشته. 
وشته بود، طرحش

ن من بايد وزارت عل
ي و اين جزء جزء كار

  وفناوري قيقات
داشت كردم خانم د
خيلي از مسائل و مف

بگويم آيا كسي هست

بدي است 
ر سؤال ببريم و آن

ان منوطسازماني ش
ن نباشد، اين مسئله

دنيا سازمايچ جاي 
ي خودشان خيلي از
كت ، چرا؟ چون فكر
امه ريزي بگيرد، بگو

نكته دوم در خص. يم
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د داشت مي گويند
زم هم نيست براي

ببينيد ما زمان كن.يا
ت، امر بسيط دانشگا
ث بعدي من اين هس
ن كتاب را شما حتم
ب را درسمينار رؤس
ده است، در شرايط
ي شما مي خواهيد
 يكهو درِ يك جايي
و تكنيكي و ظاهرا ب
د و مسئوليت توضي

اول هستيم ونقطه
 دهد، توليد كننده ا
 بزرگ ارائه مي دهن
افتد به گمان من ما
 دست خط هم بود
ده بود با ماژيك  نو
ت عمومي ، به گمان
توضيحات مهندسي

تحق علوم، وزارت
چند نكته يادد. دهم

ما خ. مديگر ببينيم
ي كه من مي توانم ب

فس آن قضيه را زير
ي اين كه حيات س
اد بيداد اگر سازمان
م گفتم كه شما هي
 براي حيات سازماني

انم آن مشاركنمي د
گذاري اختيارات برنا
بويژه ما مسئله داري

يعني كلي كره وجو
يك نيوتني يعني ال
ساده تر هم شد دني
يلي شلوغ شده است
 براي خودش و بحث
خواهش مي كنم اين

بازهم اين كتا. ندم
 معروف مطرح كرد
د، در شرايط بحراني

تا. تباط برقرار كند
هاي صورت گرفته و
ريد توضيح مي دهيد
نگيرد ما دوباره در ن
در اين جايگاه قرار

ح و تصوير هاي طر
د و اگر اين اتفاق نيا
ي عالي امنيت ملي
آنجا، دست خط داد
ر از جنس مالحظات
هد و به نظر من با ت

عالي آموزش زي
وار درس پس مي د

متمايز از همي آن،
داريم يعني مصداقي

ند، ما نمي توانيم نف
داريم ، بعضي ها برا
 فكر مي كند، اي د
ست، چندين بارهم
مي آيد براي اجرا و
جلساتتان نيستند، ن
ش عالي در مورد واگ

در مجري ب ر اجرا و

شلوغش كرده بود ي
در فيزي. و مي دادم

مي گويد براي من س
 دانشگاه دفترچه خي
زمان پيدا مي كند

من خ.تر هم گفتند
را خوا 81-82چاپ

يسين استراتژيست
 شرايط بحراني شود

تواند ارت احت تر مي
ي ديگر از مهندسي ه
ز آن را كه شما دار
ين مالحظاتي قرار ن
ت علوم خودش را د

كنند ، تحليل و مي
 كه از آن تهش بزند

نژاد از شوراي مدي
هم نداشتيم البته آ
غير تخصصي، بيشتر
ه مباني را توضيح ده

ريز برنامه دفتر ون
ا اجازه اساتيد بزرگو
ي گزيني را با اجراي
چون مجري خوب ند

ي
ي كاراي ديگر ميكنن
اجرا هم ما مسئله د
 مي كنند كه آدم

 سازمان سنجش اس
 ندارد و نداريم اما م
ت نخواهند داد، در ج
 برنامه ريزي آموزش
مسائل هست كه در

كرات خيلي ش -انند
طرح ساده تري به ا
فيزيك دان نيوتني م
ه مي خواهند بروند
ن در مي آيد كه سا
شان دادند آقاي دكت
ديريت بحران من چ
مله اي از يك تئوري
 لوبياها ، ولي وقتي

آدم با لوبيا ر.  است
ني به همراه پاره اي
د كرده كه بخشي ا
اين در دل يك چني

وزارت.ارد ارتقا بدهد 
 است كه دعوتش م
 بكند ظرفيت هايي

م در زمان آقاي احم
مي كردم اختياري ه

ته بود، داليل غ نوش
 هم داشته باشد، كه

دگان، معا محب زا
الم عرض مي كنم با

يد خود مسئله بومي
شكل داريم، چرا؟ چ

له بدي يا پديده ي
كنند كار را و خيلي

يكي هم، حتي در ا 
ده را آنقدر پيچيده
مصداقش براي من
 برگزار كند، وجود
كه به شما اطالعات
ل موضعي كه دفتر

مسائل ما اين طور م

استادان مي دا
طكرد بعد يك 
قمر در بيايد؟ف

همه. ساده بود
مهندسي از آن
خودشان را نش
دارد به نام مد
فصلي يك جم
بشمريد تعداد
چندش آوري
من بومي گزين
بحراني را ايجاد
هاي شبيه به ا
نادرستي كه د
مدعو جلساتي

كمك. را دارد
جزوه اي ديدم
اعتراضي كه م
داليلش را هم
ساختاريش را

يوسفدكتر 
من مجددا سال
و اين كه ما با

ولي در اجرا مش

انتخابات مسئل
مهندسي مي ك

.مسئله است 
روش هاي ساد
راحت بگويم م
بخواهد كنكور
فرمودند، اين ك
بين ببريد مثل
يعني يكي از م
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ي كه به 
لفه هاي 
انشگاه ، 
ي نيست 
هم ما به 
ث دولتي 

مسئله . 
 حرف و 
ر اساس 

واقعاً . ده
هنوز هم 
ِش بزرگ 
 دانشگاه 

ودش  خ
مي  نظر

هوم اَش 
و   xست 

كردستان 
ده است، 
تحصيلي 
 بله من 
گري كه 
نگيان با 

ون مي چ
ي افتد و 
 يم اما به

ري افراد 
  كه مي

گي، ضد 
ن دوست 
 اين كه 
 آموزش 
 به خطر 
كه چقدر 
درجمعي 
د كند و 
 ن خرده

ما را به  
ي كنيم ، 
دستمان 

يزيباشد ؟ آن هم چ
چيست ؟ جاي مؤلف
 آمده كه برفرض دا
ن فكر مي كنم يكي
واهد آمد كه اين ه
نجا وجود دارد بحث
جه اش را مي دهم
 بين علم و عمل يا
سياست گذاري ما بر
ر اجرا به كجا رسيد

چرا؟ چون ه.  بينيم
گاه ها شدن دو گوش

آيا مسئله.  متفاوت
ن بدهد و دانشگاه
 اين ها را از اين من

بله مفه. وسعه ملي 
دس ك دوره اجرايش

مورد نياز دانشگاه كر
اتفاق افتاد  هم كه

ت ي مبني بر عملكرد
شي داشته باشد كه

نكته ديگ. شده است
 مثالً دانشگاه فرهن
شتر مي پسندند چ
م مي تواند اتفاق بي
ي توانيم داشته باشي
 شما دنبال يك سر
 نكته ي آخري هم
ها، هر خرده فرهنگ

من. خطر مي اندازد
كما. ن احترام گذارد

منيتي به اين نگاه ا
خيلي راحت انگ. 

فوتبال مي دانيند ك
ه ما دوست داريم د

ه ايجادي تواند مسئل
ده است كه خود اين

دانم زنيم بعيد مي
اللي تهديد هم تلقي
ت و ما هم كاري از د

ره كنكور مالك ما با
ر پذيرش دانشجو چ

آيا دانشگاه. ستادي
حضور دارند ولي من
ين مسائل پيش خو
 مثالً چالشي كه اين
كليف كنم، من بودج
شورهاي جهان سوم
س. ون به درون است

حوري است، ولي در
ن مسائل را ما نمي
دهن بزرگ و دانشگ
 براي دانشگاه هاي

واند خودش را نشان
من همه. ت برسيم

سعه دانشگاهي و تو
واهد داشت ولي يك

دانشجويي كه م. ت 
يك مسئله اي. م 

د، كه يك پژوهشي
انه پژوهشبايد پشتو

ها براي دانشگاه ما ش
شان يكسان نيست

ها افراد بومي را بيش
سئله در دانشگاه هم
خواهيم داشت و مي
 شما مسئله نباشد،
ي شاغل شوند يك

ين خرده فرهنگ ه
 اين امنيت ما را به خ
د و مي خواد به آن
 پرند هم بگويم كه
ران را قلقلك بدهد
ويم ما آذري ها در ف
يم اينطور نيست كه
كردن اين مسائل مي
سهيالتي فراهم كرد
اوين مختلف پس بز
ي را ما با هر استدال

هسته چون تهديد

 ؟ آيا فقط بايد نمر
ي مؤلفه فرهنگي در
؟ نه از نظر حوزه س
عتاً حاال بزرگواران ح
موزشي و توزيع و اي
 پيش خواهد آمد يا
م، من بايد تعيين تك
ر كشور ما بويژه كش
م كه سياست ما برو
ن هستيد تقاضا مح
زه اجرا متأسفانه اين
رت خانه شده يك د
 هاي يكسان داريم

 اين كه دانشگاه بتو
كه مد نظرمان هست
م نه خالف مثالً توس
شته و وجود هم خو
 اي ما متفاوت است
 خدمتتان مي گويم
 مسائل بومي هستند
ر حد خيلي كمي ب
سائل و اين چالش ه

وريتشست ، ولي مأم
شگاه فرهنگيان آن ه

اين مس. آموز استش
ا آموزش اثربخش خ
 بومي گزيني براي
 ها فردا يك جايي
هم بگويم در مورد ا
نمي دانم كه گفته

 با رسوماتي كه دارد
يد فرمايشات دكتر
ني آن سياست گذا
 مصداقش را هم بگو
 عرض اندام مي كني
سب زدن و بزرگ ك
خود حاكميت چه تس
ما اين استا را با عنا
 كه اگر بومي گزيني
ت كند و گرنه اين كه
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اشد و چطور هست
ي در كنكور و جاي
ظر دانشگاه چيست؟
ف يكي است؟ طبيع
هايي مثل عدالت آم
 كنيم ، اين مسائل
ن پولش را مي دهم
كه هنوز در حرف د
يشه شعار مي دهيم
ي كه شما در جريان
ها هست، اما در حو
وز هم كه هنوزه وزار
 هنوزه ما مأموريت
فويض اختيارات يا

يم به آن مسائلي ك
ت آموزشي مي بينم
ي است كه وجود داش
ازهاي ملي، منطقه
از اين منظر من
 به جد در گير اين

مسائلمان حداقل در
بوده يا باعث اين مس
هاي ما   يكسان اس
يم  با معاونان دانش
 مستلزم درك دانش
تر مي تواند يعني ما
م است يعني شايد
ند ، نه اين كه اين
د اما من مي خواه
.ضد فرهنگ نيست
با پوشش اش، يكي
سطه ي البته در تأيي
ه بخواهد مهار ، يعن

ديگر من. م داشت
ن يك آذري ايراني

باشد، اين ها را برچس
ين است كه اصالً خ
عالي اگر قرار باشد م
م مي خواهم بگويم
 را تبديل به فرصت

ؤلفه ها چطور بايد با
د كه قبولي تضميني
طلوب تعريفش از نظ
طلوب دانشگاه شريف
عي است كه بحث ه
دانشجو فعاليت مي

نش است، چون من
 عالي، ما هنوز هم ك

همي. ان يكي نيست
تنها آماري. ي است

ت اَش سر دانشگاه ه
هنو. كليف مي كنند

هنوز هم كه.  كنيد
خب طبيعتاً اين تف
ست كه ما مي تواني
ن را نه خالف عدالت
زيني همان مفهومي
ش اينطور بوده كه نيا
.شگاه شريف است
ان و بلوچستان كه
ينيد ما بايد تمام م
صالً موفقيت آميز نب
ش عالي و دانشگاه ه
ما درخدمتشان بودي
ربيت دانش آموزان
د را درك كند، بهت

د علمتولي. نش است
ش علمي ايجاد كنن

ره كردنددان هم اشا
ك ترك ، اين اصالً ض
ترك هستم، يكي ب
كه نمي تواند به واس
زي را كه يك خورد
 چي و چي خواهيم
مي گويد ما به عنوان
 با زبان مثالً تركي ب
سوالي است آن هم ا
د در حوزه آموزش ع
 بندي هست اين هم
دانشگاه، اين تهديد

ز اين مالك ها و مؤ
اندازند ن ها راه مي

ست؟ دانشجوي مط
شجوي مطتان با دان

ي است ، خب طبيع
ش دجو و روش گزين

ويد چون بحث گزين
آموزش  گذاري در

 اصالً حرف و عملما
منطقه اي و ملي اي

 حرفش هست، منت
دانشگاه ها تعيين تك
ه شما بايد چه كار

ن يكسان هست؟ خ
ش دانشجو طبيعي اس
گزيني هستم و اين

بومي گز. غيير كرده
ن مي گويم، اوايلش
 كه مورد نياز دانش
ن يا دانشگاه سيستا
جام شده يا نه ؟ ببي
د تحصيلي اين ها اص
ست كاركرد آموزش
ت، يك جلسه هم م
 كنيم كه اين ها تر
ت هاي فرهنگي افرا
ه تان فقط توليد دا

د كه بخواهند چالش
كتر از دانشگاه زاهد
يك كرد، يك لر، يك
شان ميدهد كه من
هر خرده فرهنگي ك
ت يعني ما هر چيز
ي و نمي دانم چي و
 سر حتي مربيش م
صورت بگيرد، خب
م بيشتر به حالت س
شان را نشان بدهند
ته آخري كه جمع

 كه دانشگاهيان و د

ت و وزن هر يك از
اينx,y,z يي مثل 

ذيرش دانشجو چيس
لوب دانشگاه كردست
ينش اين است يكي
ز در گزينش دانشج
 است، دولت مي گو
دد به نحوه سياست
لي بزرگي داريم ما
ع و جامعه و نيازها
 شده است، هميشه

ادي براي دحوزه ست
كه ما بايد بگوييم كه
له دانشگاه كردستان
 از جمله در گزينش
كامال موافق بومي گ
كتر، ولي اجرايش تغ
ي گزيني آن كه من
ن دانشجويي است
ند دانشگاه كردستان
حصيلي اين افراد انج
ي گرفتم اما عملكرد
شاره كنم، درست اس
رش در ارتباط است
فرادي را تربيت مي

استاد بتواند تفاوت. 
مي بينيد كه دغدغه
وهشگر تربيت كنيد
ض كنم حاال آقاي دك

 مثالً طرز پوشش يك
يكي با لهجه اش نش
رام مي گذارند لذا ه

است ث اين اتفاق شده
ت ملي و وحدت ملي

ولي آخر. ستيمر ه
ك انتقالي بخواهد ص
م كه من مي خواهم
يگاه و شأنيت خودش

نكت. مقصود برسانند 
ي، مي خواهم بگويم

كشور ما چيست
هر سازمان ها
اقتصادي در پذ
دانشجوي مطل
ولي روش گزي
صورت متمركز
بودند آموزش

سوم برمي گرد
عمليكگپ خيل

تقاضاي اجتماع
هميشه شهيد
كه هنوزه در ح
و مي گويند ك
شريف با مسئل
تصميم بگيرد

گويم كه من ك
هست خانم دك

y  بوده و بومي
است غير از آ
دانشگاهي مانن

يا موفقيت تحص
دانشجوي بومي
مي خواهم اش
آموزش و پرور
گويند كه ما اف
وجود هم دارد
هر حال شما م
هستيد كه پژو
خواستم عرض
فرهنگ نيست
دارم كه حاال ي
آن ها هم احتر
عالي هم باعث
انداختن امنيت
طرفدار تراكتور

كه باشد اگر يك
ك چيزي همي

فرهنگ ها جاي
آن سر منزل م
با هر استداللي
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ود و هم 

سد،بيان 
 برخالف 
صادي و 
ن جا كه 
ي ان، با 
وچك، با 
، استناد 
 اين كه، 
دقيق تر 
 عمومي 

ن  همچنا
در دولت 
ر اولويت 
داخلي و 
ش شانه 

ن دور از 
ي چنين 
زگشايي 
ير بومي 
 حقوقي 
د،كه  از 
ك ترين 
مشكالت 
ن بومي 

شت بشو آن هم بردا

را كه به نظر مي رس
، بيش از آن كه ،"

ژه شرايط دشوار اقتص
  رويارو بودند، تا آن

اه حلي براين، به ر
داشت، به نهادي كو

بنابراين،. لي بپردازد
به ويژه. نمي رسد

هاي د ه برآورد داده
ن هزينه هاي بخش
ش درامدهاي ملي ه
 گذشته و به ويژه د
ا، كه آموزش را در
 از درامد ناخالص د

از اين بخشع مورد ني

رايط جنگي چندان
هر چند كه حتي. ود

 انقالب فرهنگي، با
 براي دانشجويان غي
ل، بازدارندگي هاي
مايي علمي داده شو

كوچك  - شده باشد
يان آن ها، كاهش م

كه درباره دانشجويان

ربخش و درستي از

چر! ع روشن تر شود
 گزيني دانشجويان
شرايط دشوار، به ويژ
ي با تغييرات زيادي
ش عالي، و در پي آ
 انقالب را بر دوش د
ق مسائل آموزش عال
 چندان روا به نظر ن
 بود، تا چه رسد، به
ع، تنها براي كاستن

شتن جنگ و افزايش
ه ويژه در سال هاي
 پيشرفته ترين آنها

و سهم آن را) مريكا
فراهم ساختن منابع

كه در شر -يت بود
سته شوه هر رو  كا

دانشجويان، پس از
م ساختن خوابگاه

ظر مي رسد، به دليل
 تعديل اقتصادي، نم
ژوهش هايي انجام
ضادهاي قومي در مي
ك پژوهش هايي ك

 تواند اگر اجراي اثر
 .ي منطقه اي

ي ماندند، تا موضوع
مسئله يابي بومي"
باشد، برآمده از ش 

رهنگير پي انقالب ف
شمند مسائل آموزش
ش عالي در پيش از
ش روشمند و دقيق
 دوران بوده است،
يز با دشواري روبرو
ختن به اين موضوع
 رغم پشت سر گذاش
د ناخالص داخلي، به

دولت ها، به ويژه -
ي اياالتت متحده ام
خصوصي سازي، از ف

هاي جنگ در اواوي
هاي بخش عمومي به
وند افزايش شمار د

فراهم ي و همچنين
اما، به نظ. ه شده بود

گي، و در زير سايه
اگر چنين پژ _دعا

شجويان ، كاهش تض
ز آن، برخي از اندك

19 

ه اي كه خيلي مي
 راستاي توسعه ملي

 ي
كنم طرح  كر مي

 تواند ده دقيقه
كند، مي تواند  

وشني نسبت به
 در مسئله يابي

، كه "دانشجويان
 كم، در آن بازه

گذشته . ز نيست
 رسد، حتي يك
جراي آن موافقي
آن كه داده هاي
كاوي نمي شود،

 رسد، در نشست مي
 ها نشان مي دهد،

65-69 سال هاي
و دانشگاه ها نيز در
اهند، به پايش روش
و برنامه ريزي آموزش
نمي توانست به پايش

 هاي پژوهشي آن
 دانشجويي باشد، ني
 نظر مي رسد، پردا
سد تاكنون نيز، به
ش آموزش، از درآمد
-برخالف ديگر ملت

د نو، استراليا، و حتي
ي و واپس گرايانه خ

هم ساختن هزينه ه
ر بود كه از هزينه ها
راين، با توجه به رو
اي فيزيكي وكالبدي
ش بار مالي برجسته

ولت سازندگرد، در د
ژوهش هاي مورد ا
كالت خانوادگي دانش

گذشته از. ده است

نيم، واقعاً اين مسئله
ي تواند باشد هم در

يريت آموزش عالي
من فك. شريف آوردند

 هر كسي تنها مي
ين كه مشكل حل
و نگاه هاي بسيار رو
 نظر مي رسد ما

بومي گزيني د" ي
موزش عالي، دست
 وحتي هماكنون نيز
معي كه به نظر مي
اجباشد، دست كم،

رف نگري و  بدون آ
احث به درستي بازك

دان روا به نظر مي
سناد،  داده ها وياد
هاي انجام شده، در
درگير جنگ بوديم و
 كه بتوانند، يا بخو

عه وه كار ويژه مطال
ي اگر مي خواست، ن

برپايه يافته "جويان
نده شمار  جمعيت

به. شگاه هاي كشور
ت؛ كه به نظر مي رس
دسترس، سهم بخش
 كوشش مي شود ب
 اسكانديناوي، زالند
ود، زير شعار توخالي

 از آن جا كه، فراه
پذير نيست، در نظر

بنا بر. ني نيز داشت
منابع، از جمله، فضا

بيشتر براي كاهش  "
ش شد، به اين رويكر

بدون آن كه به پژ! 
ند، مشكشكالتي مان

ه هاي پژوهشي بود

ت مسئله را پاك كن
 عدالت آموزشي مي

 گروه مطالعات مد
ه به  مؤسسه ما تش
ي،  در نشستي كه
شناختي، به جاي اي
هاي خيلي خوب و
گاه مفهومي نيز، به
ر مي رسد، مسئله

، از بنيان مسئله آم
ه بوده، نبوده است
 آن، آن هم در جم
 با چنين سياستي ب
وفان ذهني،بدون ژر
 به دليل اين كه مبا

  
شاره كردند كه چند
زيرا،  تا آن جا كه ا
 داده ها و پژوهش ه
 آن بازه زماني كه د
ي باقي مانده بودند،
ونه، اين موسسه، كه
ل شده بود؛ كه حتي

ي دانشجبومي گزين 
   كه تنها دربرگيرن
ن غير بومي در دانش
زش عالي بوده است
بنا بر داده هاي در د
سر گذاشته است و

مانند، كشور هاي 
 اند، كوشش مي شو

ن به نظر مي رسد،
كنوني نيز  مقايسه پ
ن آن دوران مخالفان
 و نياز به افزايش م

بومي گزيني "سئله
ذشته، بعد ها كوشش
د بازتاب يافته است
شن نيست، طرح مش
 داده ها و يا يافته

ن طور چيزها صورت
 از آن شود، توسعه

گجاوداني،  دانشيار
همكاران عزيزي كه
ائل حساس وبنيادي
 از ديدگاه  روش ش

هر چند، ديدگاه ه 
از ديدگا.  مي شود

براي نمونه، به نظر 
ست،و گوي امروز ا

ستين بار مطرح شده
به گفت وگو نهادن

حتي اگر موافقتي 
و با روش طو _دارد

ت باشد، مي تواند،
. چالش روبرو باشد

پرند، كه به نكاتي اش
ز! ت ناروا بوده است
رند گفتند، بر پايه

در. نگ  بوده است
هادها و افراد اندكي

براي نمو.ي، بپردازند
ك در وزارتخانه بدل

"سئله يابي درباره 

ري داده هاي اندك
انشجويان جمعيت د

ش و از جمله آموز
به گونه اي كه بن .ت

ي كاهنده را پشت س
(ده اند و مي دهند
مومي افزايش داده

شن تر،بيشتر چنين
و با شرايط ك -ست

 ميان تصميم گيران
پايان يافتن جنگ،
به نظر مي رسد، مس
چنين رويه هاي گذ
 و كتاب آقاي پرند

بنا براين، روش.  باشد
ها، بر پايه كدامين

برنمي ايد و اين
اجراي درستي

تر حميد جدك
سالم خدمت ه
اين  گونه مسا
صحبت كند،
.مشكل زاباشد
مسائل مطرح
.مشكل داريم

موضوع گفت و
زماني كه نخس
از آن، دوباره ب
_موافق ندارد

در اين جمع ند
دقيقي در دست
به گونه اي با چ
ايكاش، آقاي پ

مسئله از نخست
آن چه آقاي پر
مالي دوران جن
به ياد دارم، نه
رويكردي علمي
همكاراني اندك
به اين كه، مس
حتي جمع آور
درباره، نسبت
در بخش آموز

ادامه يافته است
كنوني، روندي

قرار دا نخست
بودجه هاي عم

  . خالي كند
به سخني روش
چشمداشت نيس

رويكردي، در
دانشگاه ها و پ

بنا براين، به.بود
و قانوني و همچ
جمله درگفتار
اشاره اي شده
اقتصادي ان ه
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 همكارم 

مي و در 
 خانواده 

اهي، در 
سته هاي 
در ميان 
و امنيت 
 خانواده 
 دكتراي 
 عمومي 

در .  كند
ي افزوده 

ده است، 
ر به نظر 
تر كمك 

 چه به ي
 مي. امد
 بود، بگاه

. است "ر
در . ست

ه  مانند 
بدان ) د
بود به  1

ن داشته 
وني دهه 
 نظر مي 

لل و هم 
اين را . ي

ندي در 
ر مهارت 

د ملي و 
ه مفهوم 
ناسانه و 
 از بنيان 

ان به پژوهش تازه

 مالي  بخش عموم
دانشجويان و% 85 

دانشگاي از همكاران 
، با بسياري از  بايس
ش تضادهاي قومي د
واند درهم تنيدگي و
سته آن ها در كنار
مله پايان نامه دوره

ضايرخورداري از ف
هايي را تاييد مي ك

ادگي مشكالت خانو

هاي قومي نيانجاميد
جستارهايي ژرف تر
مسئله يابي دقيق تر

بومي دارم؟ مشكل 
بيانجا مهاجرت  از ي

خوابگ كه اش كالبدي

فرصت هاي برابر"ث 
يز  گنجانده شده اس
ويكرد واپس گرايانه
پي خود كفايي بودند

1950- 60ط به دهه
ستند توسعه متوازن

در وضعيت كنو. نند
بنا براين به.  است

ي از حقوق بين المل
نمي شود بازي كني
مي توان با سهميه بن
ش افرين دارند ودر

ادت، و حتي در اسن
ز اين كه، دانشگاه به
 شناسانه، هستار شن
ي شاپوري كه يكي

 كه از جمله مي توا

نديشانه كاهش بار
ت كم، از نظر مالي،

ي ناكامي كه برخي
امدي نابرابر مي انج

 دانشجويان ، كاهش
 ياداور شدند، مي تو
 با نگهداشتن ناخواس
ي از همكاران، از جم
 به آموزش عالي، بر
ايي  چنين يافته ه
ه اين به تنش ها و

تضاد ها "ه كاهش 
ست هايي، نيازمند ج
كن است بتواند در م

گيرد مي كار به را 
ديگري گونه به تواند

ك فضاي بحث آن ز

مطرح مي شود بحث
ورها وحتي ايران ني

و اگر گاه، با ر. شود
 سوسياليستي در پ
آمايش زمين مربوط
كساني كه مي خواس
د از آنها استفاده كنن
جهاني شكل گرفته

سي، هم در بسياري
ه كردند كه با علم ن

ي هايي است كه نمي
دي با نهاد هاي دانش

ي پذيرفته شده است
گذشته از! شته باشد

هوم سازي، شناخت
پور نگاه كنيد جندي

ومي، حكايت دارد،
  . د

و كوتاه ان وتاه مدت
وره كنوني، كه دست

  .رد
ن، زيست آزموده ها

ش ايجاد فرصت هاي
 مشكالت خانوادگي

ان برخي از همكار
خوانده مي شود "ي

هاي پژوهشي برخي
ويان براي دسترسي
ر دهه هشتاد نيزرو
ته هايي، چه بسا به

سياستي، نه تنها، به
د هاي چنين سياس
ي دانم هرچند ممك

آن سنجش سازمان
ت مي خود  سازي م

از غير شود، حل تند

 بحث اساسي كه مط
ملي بسياري از كشو
سعه پنداشته مي ش
 به ويژه كشور هاي

رويكرد آ. ه ميرويم 
 نداشت مخصوصا ك
يت كنند كه بتوانند
ساني هم در سطح ج

كو هم در قانون اسا
زاده به آن اشاره حيم

ني و فردي و ويژگي
 عالي ما فاصله زياد

  . نمي رسند
نون در سطح جهاني

همگرايي داش "زيني
ي، كه ريشه در مفه

به جندي شاپ. يست
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ن دانشجويان غيربو
به آن ها اشاره كنند
 جزدر پي  حل كو
عدي، به ويژه در دو

ري دا كنكاش بسيا
وده است، وهمچنين
ز اين كه، به گسترش

ن بر آن، به كاهش
ين كه، آن گونه كه

شكاف نسلي"ن چه
به يافته ه ژه با توجه

انگيزه هاي دانشجو
مايش هاي ملي در
ود، بنا بر چنين يافت

د، كاربست چنين س
بي دقيق تر دستاور
ن مسائلي را روا نمي

س و يافته بازتاب اد
مفهوم گونه اين چون
خواست مي كه حثي

  .نبود اين هم ش
ش و  آموزش عالي،
لملل و در حقوق م
ري خود سد راه توس
كه برخي كشور ها،
 مي رسد به بيراهه
، كم بود يا  وجود
منطقه خودشان تربي
 و گردش نيروي انس

نسك هم در بيانيه يو
 بخشي كه آقاي رح

ي انگيزه هاي دروني
 نهاد هاي آموزش
دان كامياب به نظر
دهه پيش و  هماكن

بومي گز"، با ي رسد
از چنين ديدگاهي. 

ه مربوط به امروز نيس

نجاري ها در ميانه
نيز در اين نشست به

وديرينه آن ، "ني
 آن در دوره هاي بع
نند، جاي مطالعه و
ن در دسترس من بو
شاره كردند، جداي از

افزون.  بسياري دارد
گذشته از اي.  انجامد

 بتواند   به دليل آن
به ويژ!  نيز بيانجامد

يكي از اصلي ترين
آن، مطالعات پيم بر

الت خانواده رفع شو

وده هاي خود گفتند
هر چند كه، ارزيابي 

براي بازكاوي چنين

اسنا در كه گونه آن
چ دهد، مي سنجش

مباح اين نتيجه در. د
راهش و انجاميد، مي

دسترسي به آموزش ث
كه در حقوق بين ال
فريني در هر كشور
يالدي بودو زماني ك
الش هست، به نظر
دانش آموخته است،
زشان هست براي م
ن سرريز شده است

  .  گذشته است
 بحثي اساسي است

بويژه در.  مي شود
علم نيازمند يك سر

هرچند.   وادار كرد
طالعات ارزيابي، چند

نزديك به دو، سه 
افته اند، به نظر نمي
  جهاني بوده است
لمللي شدن دانشگاه

ت، از كمتر بودن ناه
رد، شايد خودشان ن

مسئله بومي گزين" 
ا بازپيش كشيدن،

خود را فراهم مي كن
 مطالعاتي كه تاكنون
 اين نشست بدان اش
 المللي ناسازگاري
قتصادي ان ها نمي
ي روبرو سازد، شايد
ت خانوادگي  آن ها
 كه دريافته بودند، ي

افزون.  بوده است
ري كنند كه مشكال

ران، از زيست آزمو
.نيز انجاميده است

نين روش هايي را ب

آ كم دست ،"بومي
س سازمان كه عريفي

بيانجامد دانشگاه از 
نم حلي راه به ياست

در بحث. مي پردازم
ش عالي كظري آموز

ر نهادهاي دانش آف
ط به دهه شصت مي
 علوم ما امروز دنبا
 البته منظور من د
نيرويي كه مورد نياز
ن كه در سطح جهان

گرايانه سته و  واپس
اين. "ت هاي برابر

ر روي آن پافشاري
د علم است، چون ع
ن و دانش آفريني 

و مط هاي پژوهشي
 دانشگاه ها  كه از ن
ابي  بسيار پررنگ يا
 بين المللي و حتي
ال دانشگاه دارد، بين

نون انجام شده است
در اين باره اشاره كر
ي توان دريافت كه

اما. راري نبوده است
ينه هاي تحصيلي خ
ه، برپايه يافته هاي

در  "بومي گزيني 
ي ملي و حتي بين
 كاهش مشكالت اقت
با چالش هاي جدي
گيري ها و مشكالت
ارم خانم فريدوني،
 از خانواده هايشان
 نظر بوده است  كار

همكاه كه برخي از 
قومگرايي بيشتري ن

ين روست كه چنم

" مفهوم درك با ن

تع اين با مخصوصا ؟ 
 از پيش مهاجرت  
سي اين كاربست با ش

ي به مفاهيم نظري
ه تنها در مباني نظ
ونه سهميه بندي د

وطبحثي كه مرب(ن 
كه متأسفانه وزارت

انساني ماهر نيروي
ي كردند خودشان ن
 انساني  نه در ايران
صرف اين رويكرد بس

فرصت"ر بحث اصلي 
سياري از كشورها  بر
 كني اين اساسا ضد
 افرادرا به انديشيدن
 بر بسياري از يافته
دبين المللي شدن
سعه كشور  نيز بازتا
 آن، از آغاز  نهادي

شناختي از دانش و د

وغيربومي تاكن
آقاي مرجايي د

در نتيجه، مي 
شرايطي اضطر
هاي آن ها هز
به ويژه اين كه

"پي كاربست 

حقوقي و قانوني
آن ها، و حتي
ملي كشور را ب
هايشان به درگ
درخشان همكا
بازتر و به دور
نتيجه اگر در

  .باشند
باز همان گونه
بلكه حتي به ق

از هم. مي رسد
  . كند

دوم اينكه، من 
است مفهومي

به حتي تواند
ديگرش مسائل

از اين جا، كمي
اين بحث ها نه
نتيجه، هر  گو
آمايش سرزمين
پرداخته شود،ك
دليل اين كه 

باشند سعي مي
يهاست نيرو

رسد، تاريخ مص
برمي گردم سر
حقوق ملي بس
سهميه بندي
آموزش عالي،
آموزي نيز، بنا
وانگهي، رويكر
برنامه هاي توس
اصيل و پايدار
حتي ديرينه ش
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ي بالنده 
ش هاي 
ي شاپور  
شروع مي 

كااليي  "

خاندان او  
ه ها نيز 

ي ملي ت
ناگون را 
 را دوره 

ه شد يا 
از  -دارند

شودند و 

ز سترون 
كاركردي 
كه براي 
ها فراهم 
رت آزاد 
سنجيده 
ت علمي 
ي  كرده 
يه بندي 

ترده اي 

قتي مي 
وم دارد، 
بخواهيم 

ن المللي 
ه امكان  
رشناسي 
گزيني، و 
ر آن ها 
سئو الن 

 شده اند 
شكيالت 

ي انديشمندان جهاني
بخش.  اداره مي كنند

جندي  و از جمله 
باستان بوده اينها شر

"اختي مفهوم ر شن

نندن ببختيشو  وخ
درنظاميه. ي پردازند

 نه تنها  بومي و حت
شه ها وباورهاي گون
تي برخي ديگر، آن

سوربن تغيير نام داد
نوين كنوني مي پند
ه ها و افراد ديگر گش

اوردي جزت و دست
 شود،  بيشتر به ناك
 توان از سازوكاري ك
شرده اي براي آن ه
ها نيز به چرخه تجا

ن كه روايي آن ها س
شده اند و در نشريات
هه هفتاد، مطالعه اي
ه دليل همين سهمي

ناد ملي بازتاب گست

وق اين است كه شما
وان بخورم يك مفه

در نتيجه اگر ما ب.  
  .شندبا

، كه در رويكرد بين
صورت هست كهين 

 دانشجوي دوره كار
حال، بومي گ. ذراند

 با هر استداللي، در
گونه كه برخي از مس

بدل "گوش بزرگي
 اهداف، وظايف و تش

ابيد كه با همكنشي
 نظري و فلسفي را
ي ندارند و به ايران
 به زبان هاي عهد ب
چون از ديدگاه هستا

ندي شاپور بودند ما
 آموزش ودرمان مي
ي و دانش آفريني،

 انسان هاي با انديش
و حت. ي مي شمارند

س  كه سپس به س
مادر  دانشگاه هاي ن
شي وپذيرش انديشه

ه به بيراهه رفته است
ه جلوه داده خواهان

براي نمونه، مي. ود
وره هاي آموزشي فش
ودرسنامه هاي آن ه
رند گفتند، بدون آن
كه به درستي اجرا ش
نم نورشاهي، در ده
فاقي افتاده است به

 برنامه سوم در اسن
  ؟ 

كالسهايم مي گويم ا
مكن است دهها ليو
وم متفاوت ديگري
ن مشاركت داشته ب

، "يكسان سازي"و 
چون در اي. ان است

بايسته است كه هر
اي ديگر بگذكشور ه

آيا مي توان، ! ست
 مي رسد وهمان گو

گ"د، دانشگاه ها به 
قانون 10مله ماده 

ي نگاه شود، درمييا
ك بخش از مطالعات
سلطه كليسا  جايي
سرياني و منابعي كه

نمي گويم چ "انش

 علمي كه در در جن
ه خرد به پژوهش ،

 اين نهاد هاي علمي
كان همكنشي ميان

وره را، دوران طاليي
  .مده بود

در  دانشگاه  پاريس.
به نادرست آن ها  م
  به روي آزاد انديش

مي توان دريافت كه
 انگيزه هاي عدالت
ن در نظر گرفته شو
شد در آن دوران، دو
و. در آن ها داده شد

چيزهايي كه آقاي پر
ض مطالعات علمي ك

خان. براي نمونه، . د
يعني اگر هم اتف. ت

كه  از -دانشگاه ها
 رو سازگاري ندارد؟

 ساده كه من سر كال
ت كه تا شب هم مم

مفهو...   انگليسي و
ن در مفهوم سازي آن

و "استاندارسازي"
زشگران و دانشجويا
ت طرح اراسموس،  
گر اتحاديه يا حتي ك

ن پافشاري شده است
به نظردي ناسازوار 

ي خاطرنشان ساختند
از جم. شته مي شود

21 

ش آفريني به درستي
ها مي ايند آنجا يك
 انديشي ناشي از س

با ترجمه منابع س. 
توليد د"من به آن -

خشي  از كنشگران
در خانه مي كنندو

دانشجويان،   بافت
ا بوده است كه امكا
و غير ايراني ، ان دو
ايي در غرب پديد آم
.ي را تاييد مي كند

كه خيلي ها ب- رفتند
كه درهاي خود را -

انش آفريني باشد، م
ه بندي، حتي اگر با

هاي درستي براي آن
باش مين، اگر يادتان

 در اجرا،تغييراتي د
ستناد ها، مانند آن چ

اما در عوض. ي گيرند
ده انگاشته مي شوند

ر كشور انجاميده است

 بين المللي شدن د
به هيچ - ن را  دارند

دانش دارد ،  مثالي
ني قرمز رنگي است
هوم دارد؛ براي يك
رايش هاي گوناگون
ازي دارد و به جاي
جمله در ميان، آموز
يه  اروپا، با كاربست
را در يك كشور ديگ
 اسناد ملي ما برآن
ي عملكردي رويكرد

  .ست
رت علوم، به درستي
ي كشور زير پا گذاش

خ اين نهادهاي  دانش
ه اين. ده شده بودند

 به دليل نبود آزاد
...هندي ها، اعراب و
-ن شكل مي دهند

 مي توان دريافت بخ
دند، به بغداد كوچ
ن و چه در ميان د

ها مين آزاد انديشي
پژوهشگران ايراني و
دو سده پيش از نوزا

ا نيز چنين برداشتي
ا گري كه در اروپا  پ

-نيز به درازا كشيد
   

دسازي  نهادهاي  د
بومي گزيني سهميه
، از پيش سازوكار ه
شد، نام برد براي هم

هرچند. دست آورند
كه برخي اسي شود،

يم گيري ها قرار مي
 نظر مي رسد ناديد
 به افت تحصيلي در

،  با رويكرد  "يني
يفه اجرايي سازي ان
، ريشه در  ماهيت د
ي شوم اولين نوشيدن
چايي دارد يك مفه
كان پذير است كه گر
ي با بين المللي سا
ا ي دانشگاهي، از ج
ن دليل هم در اتحاد
 سال آموزش خود ر
اين رويكرد كه در

قي و قانوني و حتي
گواري نيز داشته اس
ن، از نمايندگان وزار
بات حقوقي و قانوني

اگر به تاريخ. ه است
يان كه از يونان راند
اره  كه باز دراروپا
 بخشش، ايرانيان ،ه
بي جهاني را در ايرا

بغداد نيز نگاه شود،
 و پرآوازه بودند بود
 چه در جمع استاد

هم. مللي بوده است
ست كه بسياري از پ

ديك به دارند كه نز
نش آفريني در اروپا
دانشگاه هاي قديمي

كه چندين سده ني -
. ي يافتندايي رهاي

 اي در صدد محدود
مسائلي، مانند بو. شت

مگر اين كه،. نجامد
ي رزمندگان ايجاد ش
د به دانشگاه را به د
 از آن جا ناشي مي
د و پايه برخي تصمي

گيري ها، بهصميم
ميه بندي ها چقدر

بومي گزي "افت كه
م به سهم خود وظي
گاه شناخت شناسي،
راني كه صبح پا مي
 شايد هزاران نوع چ
 كنيم، هنگامي امكا
ن، كه تفاوتي بنيادي
ثر و تنوع در نهادها

به همين. د مي آيد
ت كم، يك يا دونيم
ن مقايسه شود، با ا
ديدگاه نظري، حقوق
شدند، پيامد هاي ناگ
ه آقاي محب زادگان
ست كه  حتي مصوب

ي ايران  وجهان بود
فالطونيت نفر از نوا

كاري مسيحياني اد
كنند به ايران و يك
نش پروري با تركيب

  .مراه دارد
بغ) دارالحكمه( "خرد

ي بسيار چيره دست
ني ديده مي شود،
كه فراملي و بين الم

به همين دليل اس. د
اسالمي مي پند -ي

 تحول نهاد هاي دان
يا در ايتاليا و ديگر د
-ندگي دست يافتند
ديشي بومي و كليسا
اده اي با هر انگيزه

ه همراه نخواهد داشت
ي اين نهاد ها مي ان
دسترسي برابر  براي
 توانمندي هاي ورود

برخي دشواري ها. 
گ پذيرفته مي شوند
 اند در اين گونه تص
 داده بودند كه سهم

  . امي بوده است
توان به سادگي دريا
و دانشگاه ها هركدام
دن دانشگاه از ديدگ
 چايي براي من اير
ي كه صدها نوع يا
ساده چايي  را درك
ل، بين المللي شدن
مي شود، در پي تكث
و دانش آفريني پديد
 اين اتحاديه، دست
ست آمايش سرزمين
؟ رويكردي، كه از د
اين نشست ياداور ش
ي نيز همان گونه كه
داخله گري هايي اس

هاي دانشگاهي
هفت. شده است

ديگري با همك
اجرت مي كمه

كنند و نهاد دا
سازي را به هم

خانه خ"اگر به 
كه در پزشكي
وضعيت همگو
نبوده است،  ك
فراهم مي كرد
نوانديشي ايراني

بازكاوي سير 
دانشگاه  بولوني
هنگامي به بالن
از يوغ جزم اند
بنابراين، هر ارا
شدن آن ها به
يا بد كار كردي
ايجاد فرصت د
شد، تا بتوانند
..دست يافت و

شود، بي درنگ
نيز چاپ شده
بودند و نشان
اها حاال با هر ن
بنابراين، مي ت
يافته و دولت و
بين المللي شد
گوييد چايي ،

براي يك چيني
مفهوم بسيار س

به همين دليل 
سازي دنبال م
دانش پروري و
در هر دانشگاه
يا حتي كاربس
همگرايي ديد؟
دانشگاهي در ا

از نظر حقوقي 
دليل مدكه به 
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 "ه است
ت به چه 
ي محب 
ه، بنا بر 
ت چنين 

نهادي با 
ن برمي 

در  "خرد
 در دوره 
كرد بازار 

دانشگاه  
. ده است

 كه نهاد 

اختي از 
ن به كار 
صلي آن، 
 از جمله 
كه حتي 
 "ي شود

ه از نظر 
 عالي و 
 كارويژه 

 " گزيني
 جمعيت 
سد داده 
 كه داده 

اين  كه 
 سازمان 
اده هاي 
شفافيت 

 داده ها 
ي به نظر 
ويكردي 

مي سازد، كه بايسته
اين، مشخص نيست

به تعبير آقاي رند، و
به ويژه اين كه!  شود

 عملكردي، كاربست
  . كشاند

نخست نياز است، نه
ن گونه، كه از نام آ

خانه خ "يا  "حكمه
در دوره پهلوي، نه
رامي كنند، كه رويك
"ه فارسي مي شود

ناميده شد "رآفرين
 گوشزد شده است

ي وحتي هستار  شنا
د هايي كه براي آن

كه كارويژه اص. ست
سياست گذاري ها،

 باره اشاره كردند، ك
 ديگر، شعار داده مي

حقيقات وفناوري كه
ز نهادهاي آموزش
سازگاري چنداني با

بومي"ت كه اساسا 
 حتي اگر پراكنش ج

رست كه به نظر مي 
ه سازمان سنجش،
 آسيب هايي است

ن اينسخگو ساخت
ان دستيابي به دامك

ست، به سدي براي ش

جاميده است، برپايه
، پذيرفتني)  المللي

 بازنگري جدي با رو

ارد  و خاطرنشان م
بنابر ".د اداره شوند

ن نيز همخواني ندار
بومي گزيني مي  "
ابي هاي نظري وت

ت را به چالش مي
ن است كه نروش. د
همان. ، مي جويند"

دارالح "له زيادي با
، چنين نهادي، نه د
د ناپلئوني دنبال  ر
گردان درست آن به

دانشگاه كا " ناروا 
قانون برنامه پنجم، 

يم شناخت شناختي
ين، روش ها وفرايند

اس "تصميم سازي"و 
تصميم گيري ها و س
ي پژوهشي در اين
ش يا مناسبت هاي

  .يست
يژه وزارت علوم، تح

ا "مايت وپشتيباني
ه به نظر مي رسد  س

شد، مي توان پنداشت
خن پاياني اين كه،

عيت دانشجويي است
د دارد، اين است كه

اين يكي ديگر از. 
راده اي نيز براي پا
جي علوم انساني، ام
رآمدها ميلياردي اس

انج "بومي گزيني " 
ملي وبين( حقوقي 

بنا براين، نيازمند،

پا مي فشا "مستقل
 تاييد وزير مي رسد
 مي رسد با قوانين
"ييرات، از جمله در 

 جداي از ديگر كژت
س از انقالب بوده است

خدشه وارد ميكند "
دارالفنون"ها را در 

امگذاري، فاصلهگاه ن
 خود نشان داده اند،
يشنه، همان رويكرد
نده مي شود، كه برگ
ر قلمرو عمومي، به

20 كه بنا بر ماده 

رف تر آن، به مفاهيم
و همچنين " عمومي

و "سياست پژوهي
ه هاي پژوهشي و ت
 نشست، به يافته ها

 كه در هفته پژوهش
 پژوهشي بدهكار ني
رت خانه ها و به وي
ارت وارزيابي و حم
جرايي مي پردازد كه

ين نشست اشاره شد
سخ.  سازگاري ندارد

باره قشر بندي جمع
نين داده هايي وجود
يران قرار نمي دهد
ظام وارد مي كند وار
ؤسسه براي نياز سنج
مي دانيد كه  اين در

م گيري و كاربست
عات نظري،حتي ح
ب. ز همخواني ندارد
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شخصيت حقوقي م
 و تشكيالتي كه به

كه كه به نظر "ني
 دست مايه اين تغي

به اين ترتيب،. آيد
ين خواسته هاي پس

"استقالل دانشگاه "

ه برخي ريشه آن ه
د، كه حتي از ديدگ
گران در يافته هاي

، كه در نگاهي بييم
خوان "شگاه كارآفرين

انشگاهي و حتي د
 به كاربسته شدند؛

  . بايد اداره شوند
ي از ريشه هاي  ژر

سياست"از  زي ها
"استگذاري كشور،

ر واگرايي ميان يافته
م فريدوني، در اين
ن است، كه هنگامي
 كسي به يافته هاي

ز جمله وزارا.  ه اند
ي، برنامه ريزي، نظا
ه گري و اقدامات اج

شه اي از آن ها در اي
 المللي و حتي ملي
اده هاي دقيقي درب
كه در گردآوري چني
 و حتي تصميم گي
رده است، به اين نظ
وقت،  در همين مؤ
نكورها، شما بهتر م
 . در آن شده است

ه، آن چه به تصميم
دي، از ديدگاه مطالع
ده در اين قلمرو نيز

 

"لي و پژوهشي از

 اداري، استخدامي
بومي گزين "وط به

ن به شمار نمي آيد،
شور به شمار مي آ

را كه از نخستين " ها
"هيم اصلي همچون

نهاد هاي كنوني، كه
ي ابزار گرايانه هستند
كه برخي از پژوهشگ
د آموزش عالي داري

دانش "نون، به ناروا
م، از سوي جوامع د
 درست در هنگامي
اي امناي خودشان

برخي. ژرف تري دارد
گردد به مفهوم ساز
هاي گمشده در سيا
رل آن را مي توان د

ز جمله، سركار خانم
نابراين، پرسش اين
صميم گيري گوش
ن را فراموش كرد

سياستگذاري"وني،
ه برخي مداخلهشتر ب

هايي كه تنها به گوش
ن پذيرفته شده بين
مند برخورداري از د
كي از آسيب هايي ك
 اختيار پژوهشگران
ام آموزشي وارد آور
 مداخله وزير علوم و
د درآمدهاي اين كن
 هاي گرداوري شده
هش هاي انجام شد
بست چنين رويكرد
ت ميداني انجام شد
.و واقع گرايانه است

هاد هاي آموزش عال
ص مالي، معامالتي،
مله، آيين نامه مربو
ه نهادي باشد، قانون
قانون گذاري در كش

استقالل دانشگاه "
هنجاري ها به مفاه

بيشتر ن. شكل بگيرد
براي مهارت آموزي
 رسد، همان گونه ك

ما يك سري نها. ت
ان چيزي كه هماكن

ن مفهومس زدن اي
ن گونه سياست ها
ي مصوبات هيات ها
مسائل ريشه بسيار ژ
براي مثال، باز مي گ
 از مفاهيم و اليه ه

دليل.  وسياست است
سياري از همكاران،از

بن. همسويي نداشت 
، چرا به هنگام تص"م

 ويژه اصلي خودشا
ش برپايه اسناد قانو
، اين وزارتخانه، بيش

ژوهشي و گزارش ه
با رويكرد هاي نوين
 باشد، نخست نيازم

يك.  در دست نيست
در دست دارد، در

ي كه سال ها به نظا
، حتي با80ر دهه

 كه آقاي پرند گفتند
ه ه دستيابي به داده
رپايه داده ها و پژوه

افزون برآن، كارب. ت
ت و  اندك مطالعات
و  رويكردي علمي و

كه بر برخورداري نه
 آيين نامه هاي خاص
يين نامه ها، از جم
ز اين كه مصوبه چه
 مجلس تنها نهاد ق
"هت قانوني ندارد و 

 اساسي اين نوع ناه
دانشگاه در كشور ش
 فن ساالر و جايي ب

به نظر مي. ي دارد
ن شكل نگرفته است

هما. رايانه است بود
 شايد به دليل، بازپس
نگ اين است كه اين

مبناي فقط بر "عالي 
نظر مي رسد، اين م
بر.  ها  بازمي گردد

براي نمونه، يكي. د
پژوهشي به تصميم

بس. جست "ي گزيني
"بومي گزيني " با 

 تصميم گيري كنيم
اد هاي ما نيز، كار

ني، كار ويژه اصليش
اما در عمل،. ر است

  
 برپايه يافته هاي پژ

ايانه است كه بس گر
دشواري هايي روبرو
روايي در اين زمينه

وبي در اين زمينه د
ار ديگر آسيب هايي

به گونه اي كه  در.د
همانطور. ديد نيامد

ن سازمان و از جمله
ه، دست كم، برين ك

جام شده، نبوده است
همچنين با مشاهدات
ه داده هاي واقعي و

وزارت علوم، ك
برابر ضوابط و
دليل، برخي آ
زادگان، جدا از
قانون اساسي،
رويكردي وجاه
در نتيجه پايه
مفهوم اصيل د
ايد، نهادهايي

دوران شكوفايي
كنوني در ايران
محور و ابزار گر

اما، ".بنگاهي
نكته درخوردر
هاي آموزش ع

در نتيجه، به نظ
مفاهيم و نهاد
گرفته مي شود
تبديل دانش پژ

بومي "درباره، 
يك مورد آن،
برپايه پژوهش

بسياري از نها 
حقوقي و قانون
پژوهشي كشور
.هاي آن ندارد
به اين ترتيب،

رويكردي واپس
دانشجويي با د

ي دقيق و رها
هاي بسيار خو
سازمان، دركنا
ديده نمي شود
اين سازمان پد
بخشيدن به اين
سخن پاياني اي
و مطالعات انج
نمي رسد و ه
روشمند، برپايه
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واحي را 
مي ندي 

ر ما خط 
ك  كه ي
اگر دارد 

خودمان 
شورا هم 
 آيد كه 
ر جلسه 

 2015ه 
 قطعا در 
رد و اين 

خواه است
ولي اين 
كجا تاب 
صوصا با 
ك نكته 
شور نگاه 
ور براين 
ن بومي 
هم وارد 
ملي چرا 
خوبي هم 
 طراحي 
م گيري 
 تعهدات 

          
3 . eva
4 . Gen
5 . Gen

ن مناطق را و اين نو
ي منطقه طراحي بند
ين شكل كه چطور

وييدر مي توانيد بگ
صله خيلي بيشتري د

شناسي خ از نظر كار
ان ش بدهيم و دوست

جا اول به نظرم مي
هم تشريف دارند د

SDGكه نقشه راهه،
را مطرح مي كنيم

 شك به انزوا مي بر
شما ، آقاي دكتر فر
و. ه يا طرح ديگه نه

ل تشخيص نيست ك
مخص. ساس مي كنيد

من مي خواهم به يك
 استانداري هاي كش

كشوياست هاي كل 
نه معاون سياسي تا
ااهللا در دراز مدت ه
ه چرا طرح هاي م
ش اين برنامه به خ
ي كه دوستاني كه

ي تصميم و جزيره ا
 هاي كلي كشور با

                     
luation  
nder equality 
nder equity 

س الگوريتم هايي اين
 چه الگوريتمي براي

با اي. رجمه مي كنم
نقشه را شما چطور
ستان خودش كه فاص
ا مزايا و معايبش را
قالب فرهنگي ارائه

ت كه ما اينجن اس
ماينده بزرگوارشان ه

G، 5ستم بحث هدف 

ر 5 عدالت جنسيتي
 و تخصص را بدون
ست اين است كه ش
 مثل طرح ژاپن بله
 اش به راحتي قابل
قه و كل كشور احس
 و ضعف را گفتند م

شما در. عف هست
شيم تا زماني كه سي
دارتان بومي است، ن
كرده استان تان شا
منظر اين هست كه

نيم كه از منظر پايش
 كنيم در مورد چيزي
 دليل كه جدا جدا
قي شود با سياست

                      

 جمهوري ست

ين كه يك ذره 
ك عالمه عكس 
را به شما دادن 
ت جنسيتي يك 
 رشته اي است 
دوستان گفتند 
م كه مطالبم را 
كه مي خواهيم 
 داريم صحبت 
هستند سرشان 
 شنيدند و اگر 

ودند كه ما بر اساس
ضوع اين هست كه

 گيريم صحبتم را تر
 تو ذهن دربياريد ن
هست يا به مركز اس
ه اي كه قبال بوده ما
را به شوراي عالي انق
واهم اشاره بكنم اين
الب فرهنگي كه نم

زماني كه هسنده سا
ن موافق نيستيم و
وهاي انساني و توان
سئله جنس فازي اس

مثال هم زدند. ست
ه سمتي كه آستانه
ي را بين آن منطق
وچستان نقاط قوت

هم يكي از نقاط ضع
ن نقطه اميدوار نباش
 بلوچستان نه استاند
وهاي بومي تربيت ك

نكته بعد از م. فتد
فرض كن. ي نداريم 

ك  داريم صحبت مي
هزار دليل و به اين
ه يك مطالعه تطبيق
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رياس خانواده و نان

تان را نگيرم براي اي
 مي كردم و از يك
ه شما اين فرصت ر
ميدواريم اين عدالت
بين رشته اي و فرا

 مي كنم آنچه كه د
 زنان سعي مي كنم
ائدتا ما بايد وقتي ك
 در مورد يك جايي
تاني كه در جلسه ه
 ديگران را هم مي

ايشان فرمو.  بشويم
ر خاص در اين موض
 بولين تصميم مي
 در جغرافياي ايران
ستش بيشتر شبيه ه
 راجع به آن مصوبه
نباشد ما داليلمان ر
كته اي كه مي خو

تان شوراي عالي انقال
حاال به عنوان نمايند
يران مي گيم با اون

يرورمايه اجتماعي ن
ا گفتم كه نگاه مس

با آن معلوم هسمان
 حركت مي كند به
شما يك فاصله جد
ستان سيستان و بلو
همخواني ندارد اين ه
هستند؟ پس به اين
 در استان سيستان
ابراين شما آن نيرو

اين اتفاق بياف. شود
انيتورينگ و پيگيري
ه اينجا نشستيم ما

حويل داده شود با ه
ستان و اين است كه

زن امور معاونت گي

خيلي وقت دوست. را
من روي ديوار نگاه

شدم كه ي خوشحال
ن مؤسسه بشينيد ام
ضاي جلسه فضاي ب
مي كند من سعي
نوان نماينده حوزه
وژيك و اجتماعي قا

ما.  هم قرار بگيرد
مي دادند همه دوست
ودند و صحبت هاي
ي كردند كه متوجه

د من سؤالم به طور
ي دارد ما با منطق
هاي استان هاي ما

ش در استان بغل دس
ست كه قراراست كه
له باالخره باشد يا ن

يك نك. نند و علمي
كن است االن دوستا
ح م كه در دراز مدت

كه ما تو ا4نسيتي
ن پلي بن استاني سر
فتد آنجا كه به شما

يعني تكليفم. منفي
ن كه متوجه بشويد
ش ستانه مي گذرد و

ست بزرگوارمان از اس
اهم ههاي مختلف ب

اون استاندار بومي ه
ز ديگه اي هستچي

پس بنا.  مي شود
يشان تعريف نمي ش
رايش يك برنامه ما
مي داشتيم االن كه
ن ها پكيج شود و تح
د دارم خدمت دوس

هماهنگ و ريزي مه

 جور كنم صحبت ر
نم دكتر وقتي كه م
آقايون هستند خيلي
ر مسند رياست اين
يلي خوشحالم كه فض

م مسئله را بررسي
مه ريز و البته به عن
 سيستم هاي اكولو
ميم گيري مان روي
د حوصله به خرج م
به هر حال كاش بو
ديم به ما كمك مي
تم هاي رياضي بودند
ي كه ذاتا جنس فازي
 كشيم  و با پهنه ه

شهرستان هم جوارش
ن تصورم بر اين هس
ماييد و بگوييد كه بل
 اين را بررسي بكن

ممك. بي مي كرديم
كه من فكر مي كنم
 در مورد برابري جن
طر ايزوله كردن اون
 تدريجي اتفاق بياف
 يا مثبت است يا م
ت كه شما بدون اين
ون استان از حد آس

دوس. ران وجود دارد
 كشور در مقياس ه
مي هستند چند معا
ست ، اسمش هر چ
 تهران دارد معرفي

اه خاصي براي جايگ
ب مي شود چرا ما بر
 يك برنامه فالوآپ م
طعا فردا هم اگر اين

من يك پيشنهاد.  د

برنامه ژادي، معاون

ي مي كنم جمع و
عوض شود من خان
ؤسسه ديديم همه آ
ا كرده باشين كه در
ما محقق شود و خي
ز زاويه نگاه خودش
ا به عنوان يك برنام
ر حوزه برنامه ريزي

تصمي م پلي بن هاي
كاش آقاي دكتر پرند
و كار دارند ، ولي ب

توجه نشده بود ما م
م و همه هم الگوريتم
 براي يك موضوعي
ك ي را  از زمين مي
مرز يك استان به ش
رهم جمع شديم من
شما جمع بندي بفرم
اقع ارزيابي عادالنه
كرديم و بعد ارزشياب
 من بخواهم بگويم ك
ست ، هدف پنجش

 بومي گزيني به خاط
د كه يك اضمحالل
 كه طرح هاي ملي
 موضوع هايي است
ي در اون منطقه ، ا
 و اقليمي كه در اير
 وقتي سياست هاي
كه چند استاندار بوم
حاال اسمش امنيت اس
برنامه ريزي تان از
ع ميشوند آنها هم
در هر جايي تصويب

ا بايدهم زمان م. د
دارند بنشينند و قط
تيجه نخواهند رسيد

نژ دكتر اطهره

به نام خدا سعي
فضاي جلسه ع
مديران اين مؤ
نه اين كه پيدا
روز در كشور م
كه هر كس از

اما. تكرار نكنم
در. تلفيق كنم

تصميم بگيريم
مي كنيم كه ك

شلوغ هست 
چيزي بود كه
طراحي كرديم

چطوركنيم و 
هاي جغرافيايي
شهرستان در م
امروز اينجا دور

بعد ش. بگوييم
با منطق در و

مي ك 3ارزيابي
مثالً وقتي كه

دنياس 2030تا 
دراز مدت اين
باعث مي شود
اشاره فرمودند
موضوع از اون
آوري اجتماعي
تنوع فرهنگي
اشاره كنم كه
كنيد ببينيد ك

ح. منوال است
است، معاون بر
سيستم اجتماع
مصوبات ملي د
اجرا شده باشد
كردند، وقت ند

به نتمي شود، 
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ت و تك 
متشكرم 

 و وقتي 
 هاي با 
ست داده 
 راحذف 
ما به هر 
 دانشگاه 
ت ديگر 
 سرمايه 
 شده يا 
 صحبت 

مثالً . ت
 باال بايد 
ي اين كه 
. ه هست

گر خانم 
ي دانيم 
ن ممكن 
 تبعيض 

. شود  ي
 كه مي 
د همان 
ر بگيريد 
 حقيقت 
 پزشكي 
تي را به 
از داريم 
 يك نوع 
ما ناديده 
گويم دو 
م و فكر 

ما . ستيد

          
6 . soci
7 . Me
8 . Soc
9 . Qua
10 . Pla
11 . Cre
12 . Cas

تره هفده هدف هس
م. ا در تناقض است 

 جمهوري ياست

ن اتفاق افتاده است
دمها ،آدمداده كه آ

را از دسكرد خودش 
يريم كه اين پيوند
ست مطلوب باشد م
رمايه فعلي نشود و

ود دارد به يك عبارت
و منجر به باز توليد
 اين مدل مهندسي
اهم بگويم برخالف
ستش تو حوزه زنان ه

يد از اين درصد به
 پيدا مي كنند براي
ض به صورت وارونه
زنانه فكر مي كنم اگ
ست هاي جبراني مي
ظر از اين كه اين زن
ورت عدالت ببريم و

نجر به باز توليد مي
گرديم مورد سومي
ندن استفاده مي كن

ز دانشگاه هاي ديگر
شاهكار در.  كرديم

چ جاي دنيا آموزش
ه كه اين چه لطمات
جام ميدهيم يعني با
ن آشنا مي شده با

رد دانشگاه را هم ما
ي كه مي خواهم بگ

الزاما بياييمرحله اول 
دتان بيشتر آشنا هس

                     
ial mobility  
ritocracy 
ial innovation 
alification 
atform 
edit 
se study 

ز اهداف توسعه هزار
 كند به اون هدف يا

ريا ستراتژيك مركز
فكر برد كه چرا اين
 اين امكان را مي د
 هاي سرمايه ، كارك

صميم بگيت كه ما ت
نظام نمي تواند سيا
 حقيقت ساختار سر
ر در استان ها وجو

ما از بين برود وعي 
صرف نظر از اين كه
د دومي كه مي خوا
يريم مثال معروفش
مالكين ارشدشان باي
ان فرصت بيشتري

ي مواقع دادن تبعيض
ن سياست در مورد ز
را ما ديگر جزء سياس

صرف نظ.  زن باشند
يم سيستم را به صو
شد سيستم فعلي من
ل سياست درست بگ
ه همه جوامع از آن
هايتان مي توانيد از

ر راكي آمديم اين كا
ن انجام شده و هيچ

منشر شد ريپورت 
اريم اين كار را انج

ي شده با فرهنگ آن
خب اين كاركر. ند

مورد سومي. حبت شد
كر كنيم فعال در مر
وش هاي دولت خود

                      

 اتفاق مي افتد و از
ك كش آيا كمك مي

بررسي است مركز ه
قيقت بورديو را به ف

كه 6حرك اجتماعي
 دارند از انواع مدل

به اين صورت نيست
كاف موجود را اين ن

توليد درنجر به باز 
ن به صورت كلي تر

تحركات اجتماعكان
ايش چه هست ، ص

مورد. ادرست است 
 جاها به كار مي گي
ران درشركت هاي م
ي شود و دوباره مرد
را از بين ببرم بعضي
ذكر مي كند همين
بله تبعيض مثبت ر
صد از  مديران بايد
ين كه ما مي خواهي
يد وجود داشته باش
 كه ما بايد به دنبال
 در جامعه است كه

11سري شما اعتبار
در حوزه ي رشته اي
پزشكي فقط در ايران

انجام شده و بارها 
ش جغرافيايي هم د

شنا مي استان ديگر آ
 هم افزايش پيدا كن
رد ترجمه واژه صح
 ها بدون اين كه فك

حاال در مورد رو. داد
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 االن در دولت دارد
ياست هاي ما تك تك

نماينده و كشور ي
كنم كه در حقشروع

كاركرد اجتماعي تح
خورداري بيشتري 
ت با عدالت يعني ب
كه باز توليد كند شك
د وضعيت فعلي را من
 درگير هستيم و اين

ين امكه به اين كه ا
ر از اين كه علت ها

سياست نا  پس يك
آميز جبراني خيلي
 كرد كه تعداد مدير
ليد وضع موجود مي
ت ناعدالتي سابق ر
رين موضوعاتي كه ذ

. 2003باه نكنم يا
درص 40 از، حداقل

به خاطر اي. ش باشد
 با مدل درستش با
به معني اين است
فيت رواني مداري

ين فرمتي كه يك س
 جغرافيايي ، بلكه د

جداكردن پ. ي شود
12ش مطالعه موردي

حاال آورديم در بخش
ي مي رفته در يك
ش اجتماعي اش را
وم حاال خيلي در م
كنيم  روي آن نظام
لت مي شود انجام د

ين اتفاقي است كه
سنجيم كه  اين سي

علمي سياست قات
خواهم ش فرانسه مي

ي كه يك زماني ك
ر گروه هايي كه برخ
گاه پيوند خورده است
ي است هر نظامي ك
ن سياست ها بتوانند
چهار نوع از سرمايه
گزيني ما منجر شد

صرفنظر.  غلط است
ويم با اين خروجي

ك سياست تبعيض آ
كبه بعد آمد تص ويب

منجر به تول 7ساالري
مي توانم يك انباشت
يم يكي از  اصلي تر
 راگذاشتند اگر اشتب

درصد 40 سازماني
 يك مرد هم رده اش
يستم سهميه بندي

اين ب.  كنار بگذاريم
ش براي افزايش ظرف
ي شود مخصوصا با اي
 حوزه منطقه اي و

ط در ايران انجام مي
ن است و بارها روش
 انجام مي دهيم ح
يم اين كه يك فردي
فردا ظرفيت پذيرش
س بزرگ عمالً هستيم
 مي توانيم تأكيد ك

ا در دولن دو را دقيق

ما ساده ترينش همي
تر داشته باشيم و بس

تحقيق مركز علمي
ف 1968جويي  دانش

جه شد كه دانشگاهي
شد بكنن و بروند د
خواهيم بحث دانشگ

ئله، مسئله اي جدي
 ايجاد بكنيم كه اين

ما با هر چ. ه نيست
ما و سيستم بومي گ
س اين يك سياست
م مي بينم و مي گو
دي را به عنوان يك

به 2000ز دهه اول
گويد كه شايسته س

هي كه ممن تنها را
د وقتي نگاه مي كني

اين قانون 1997ز 
يم در فنالند در هر
ورد نظر پايين تر از

نيم ، پس اتفاقا سيس
ك ه ما كال سهميه را
 از پتانسيل آموزش
يه اروپا استفاده مي
دهد ، ما نه تنها در

ر حقيقت فقط و فقط
فقط ايران.  نيست

 نه تنها آنجا داريم
مان را كاهش ميدهي
ه آن مي داده كه ف
گاه ناپلئوني مدارس
عي هم اشاره شد ما
كار سختي است اين

مي كه به هرحال م
ست ها را ما يك مت

  .به من داديد 

ظمي، عضو هيأت ع
ن ماجراي جنبش
سئله پرداخت متوج
برخوردار  بتوانند رش
چه بخواهيم چه نخ

و اين مسئ. ف نكنيم 
 بايد سياست هايي

رفا فقط يك سرمايه
 اگر وضعيت فعلي م
 از سرمايه شده پس
وجي هايش را دارم
 اتفاقا ما سهميه بند
كنيد اتحاديه اروپا ا

دقت كنيد مي گ. د 
م. صب ها را بگيرند

فنالند 8ل اينويشن
م ازنالند فكر مي كن

من مي آيم مي گوي
مو 9  صالحيت هاي

ه خودم راجبران كن
عناي اين نيست كه
  در مورد استفاده
سموسي كه در اتحاد
كاري دارد انجام ميد
وزش پزشكي كه در
آموزش عاليش جدا

ما. شي ما زده است
مداري جامعه خودما
ست اين امكان را به
ون در حقيقت ديدگ
دارد كه حاال به نوع
وبه را بگيريم چون ك

جمهوري اسالم
اين سياس تكش

از فرصتي كه ب

دكتر امير ناظ
من. به نام خدا 

آمد به اين مس
سرمايه كمتر ب

پس ما چ. است
بكنيم يا حذف
طريق ممكني
مسئله اش صر
بخواهم بگويم
و  برخورداري
نيست من خر
آقاي جاوداني
اگر شما نگاه ك
حتما زنان باشد
بتوانند اين منص
دركتاب سوشا
دكتر نژادي فن
يعني اين كه م

حاظاست از ل
ساليان گذشته
ولي اين به مع
خواهم بگويم

اراسم 10پلتفرم
خب اين چه ك
جدا كردن آمو
اش از بخش آ
سيستم آموزش
ظرفيت روان م
ديگري از زيس

پيرامو. گرفتيم
تا نظام وجود د
كنيم اين مصو
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ستيد مي 
ز همين 
ه عنوان 
يم يعني 
 ضرورت 
م بگوييم 
ي موفق 
. د رفت 

ي كه در 
e  كه ما

 شما هم 

د حذف 
ش مدل 
سال اول 

ي از  يك
يرند هم 
د كنكور 
ست هاي 

ي حتي ل
 شاخص 

وقع ها م
ست هاي 
ت خوب 
ي توانيم 

فكر مي  

 ه جلوي
ك سردر 
ه همين 

هزار  15

ميسيون دائمي هست
 به دوره بعد ولي از
سي ها اين كار را به
 صورت بومي بياوريم

نهاستان به نظرم اي
د خودمان بخواهيم

هم خيلي نمونه هاي
همه مدال را مي شود
م يكي از موضوعاتي
enternational s

ك پيشنهاد يعني ش
حبت آقاي دكتر پرند
ت جذب، دنيا خودش
ده اي كه شما از س
 مي گويند خودش
وال هم بورس مي گي
 وجود يا عدم وجود
ل جدي تر از سياس
چون زمان نيست ول
هم داشتيم اگر آن

مي شود كه بعضي م
گويم در مورد سياس

منجر به يك سياست
 انجام مي دهيم مي

."خط خطي كردند

يي كهسه ها و نهادها
ه كردند نشان از يك

ساله بيست ساله ده 
50م در يك رقمي 

 هم خودتان در كم
هيم داشت مي افتد
 شود از مركز بررس
راسموس را ما به

وچستان مثل كردس
وييم و به نظام واحد
زا هم دارد در دنيا ه
يت بگذاريم اتفاقا ه
جمهور به مالزي هم
student exchan

اين هم به عنوان يك
چهارم در مورد صح

 حذف شود سياست
 بيروني تكرار شوند
كردن واژه ها هست
نده هاي اينها معمو

صرف نظر از.هست 
سؤال. يد به سهميه

 اين است كه حاال چ
رقه اي بزند نمونه ه
د كه بروند يعني مي
ي كه مي خواهم بگو
د به احتمال زياد م
شود وقتي اين كار را
رزها نقاشي خدا را خ

نيا قرار داريم مؤسس
و ساير عزيزان اشاره
 برويم ، طرح هاي
ددش راحساب كرد

چون شما.  عطف
 شوراي عالي نخواه
رئيسش هست مي
وس هست پلتفرم ا
 مثل سيستان و بلو
خودمان بخواهيم بگو
قابل استفاده ما به از
ي اقتصادي را در الو
 سفر قبلي رئيس ج

ngeد داشته باشد 

 وجود داشته باشد ا
مورد چ. هاد بدهيد 

كنكور هم. ت است
ن يك ابزار مستقل
ل اوارت كه هجي ك
ث مي كنند بعد برن
ل از  حذف كنكوره
قيقت معطوفش نكني
ي كه من پيشنهادم

آنجا خودش يك جر
هار تا مسئول شدند

مورد ششمي. وضوع
هاي ارزيابي مي تواند
دترين فجايع مي شو

و مر ": نم مي گويد

ستان
مسئله
ار كه
م من
د اين
ها در
 چون
. نيم

شده و
 شده

در رتبه هاي اول دني
ي دكتر فراستخواه و
رد كجا مي خواهيم
يل كرده كه من عد
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هم از شوراي عالي
ن دوره ديگر جلسه

خود رئيس جمهور ر
 همان مدل اراسمو
صا براي استان هايي
ل به نظام ترميك خ

اين كامال طرح قا. د
وم از نظر سرمايه ي
ي مخصوصا تو اين
ساسيت هايي وجود
ينها ظرفيت بيشتر
  را به عنوان پيشنه
مسئله كامال متفاوت

 SAرا دارد به عنوان
رت هايي هستم مثل
موزان باهم ديگر بحث
ك امر كامال مستقل
ش دهيد فقط در حق
 كه مي تواني بروي
 دولت حل شود و آ
خانه با معاونت ، چه
 برويد سراغ آن مو
با داشتن مكانيزم ه
د گرفتن منجر به بد
يان هست مي خوان

 فرمايشاتي كه دوس
 منظري به اين م
 شما بوديم و هر با
ر واقع صحبت كنيم
ادي هست كه شايد
كرده بيكار داريم اينه
 ، مسائل اجتماعي

 بسته به آن نگاه كن
الن هست هزينه ش
ل اجتماعي تبديل
ئله تقلب علمي ما د

اشاره كردند آقاي. د
هاي دراز مدت ندار
ميليون بيكار تحصي

م استفاده كنيم و ه
حتماال ما در اينه ا

رهنگي هم چون خ
يكي در حقيقت ت

يم برايشان مخصوص
ديگر به عنوان مثال
منطقه حتما بگذراند
 توانيم مناطق محرو

م تو بحث بين المللي
شايد خيلي جاها حس
هايي مثل مالزي و ا

enternat هر دو
ب نيست اين دوتا م

 ATينيد شما مي ب

 مثالً يك سري اوار
لي معروفه دانش آم

ن سياست جذب يك
 اين را شما گسترش
در مورد روش هايي
 دركميسيون فرعي

شد بعد سه وزارت خ
زنيد بعد مي توانيد

يك سياست بد ب. د
ي ارزيابي ، بازخورد
عر گروس عبدالملكي

ه صنعتي شريف
رات ارزنده عزيزان
 كنم هر كدام از
 چندين بار خدمت
 بوده پيرامون آن در
ك بحران در واقع زيا
يليون نفر تحصيل ك
خواهد داشته باشد
رت يك پكيج، يك

لي هاي خالي كه اال
ك گرايي به يك عامل
عه كشور باشد مسئ
 از بي برنامگي دارد
ي ما در واقع طرح ه

5/3تيم كه امروز

اي دولت مي توانيم
گرچه. نهادي بدهيد

د شوراي انقالب فر
 مي گويم اين است
شگاه حتي اجبار كني

گاه درا در يك دانش
شگاه ديگر خارج از م
ش طراحي كنيم مي
student exc هم

ين ظرفيت حاال ش
ولي مثالً بعضي جاه

stud  و همtional

شتن سياست جذب
 كه كنكور ندارد ش
 بدهيد و دركنارش

خيللن دي بيت كه
اين. ب را مي گيرند

كنم كهواهش مي
ورد پنجم را گفتم د

فتيم مي تواندوع گ
سيون فرعي زده ش
ير گرد داريد مي ز
ر هم صحبت كردند
دان يك مكانيزم هاي

آخرش هم يك شع. 

 آموزشي دانشگاه
ز فرمايشات و نظر
ته باشم كه اضافه

 ما در اين سالنحاال
وي ميز بوده و قرار
الي مان گرفتار يك

سه و نيم مي ر واقع
ئل امنيتي كه مي خ
كنم اينها را به صور

ا صندله ها رشته ه
مدرك. ره فرمودند

جهت علم براي توسع
ند اينها همه نشان

آموزش عالي.  ماست
اگر برنامه داشت. دارد

 هاي كميسيون ها
 عنوان مصوبه پيشن
د شروع كرد از خود

دو  موضوعي كه 
 بتوانند از يك دانشگ
كه يك سال شان ر

واحدش را دردانش 3
نظامي برايشم يك 

changeش همان 

ا. شد همين بود  ح
na را مشكل داريم و

dent exchenge

دكتر، به معناي نداش
 دارد همون آمريكا
 مي توانيد امتحان
ت كه شما مثالً لينكل
اه هاي خيلي خوب
مينه بحث شود و خو
 چه خواهد بود؟ مو
باتي مثل اين موضو

د جرقه اش از كميس
ينه رفت شما يك ت
 حقيقت خانم دكتر

فقدرين سياست در 
 هايش حرف بزنيم

  .دارد مي افتد  

يرعمادي، معاون
ي استفاده كردم از
 من چيزي نداشت
 فكر مي كنم كه ح
ك مسئله بحران رو
ما مسائل آموزش عا

ما االن د. سائل باشد
يي كه شده ، مسائل
 مي كنم فكر مي ك
سعه بي رويه دانشگاه
نيست دوستان اشار
ك معياري كه در ج
 به اين امر پرداختن
امگي آموزش عالي
صالً توسعه برنامه ند

هم از ظرفيت
توانيد آنجا به
امروز مي شود
.پيشنهاد برد 
دانشجويان ما

بيشتري دارد ك
30مثالً حدود 

دارد مي توانيم
دومين    مدلش
حقيقت مطرح

ationalحاال 

e national 

كنكور، خانم د
هاي متفاوتي
دبيرستان تان
امتيازاتي است
پذيرش دانشگا
بايد در اين زم
جذبه آموزشي
اگر واقعاً مصوب
ها يادتان باشد
حركت را وارو
عمومي كه در

ولي بهتر.شود 
درباره مكانيزم
كنم اين اتفاق

دكتر قاسم مي
من واقعاً خيلي
فرمودند شايد
پرداختند من

اينجا آمديم يك
فكر مي كنم م
يكي از آن مسا
واقع هزينه ها
اينها را عرض

مسئله ي توسع
االن متقاضي ن

نه به عنوان يك
دانشگاه تهران
گمي و بي برنا
طور توسعه اص
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ماعي كه 
ي سؤال 
هايي كه 
ت و االن 
جمع مي 
 تصميم 
نجا اين 
كرده؟ آيا 
جامعه در 
ي توسعه 

اين . دارد
ال موارد 

همه . ند
ي در خيل

 كشور و 
هم  رصد

واقع بايد 

 كيفيت 

رادي كه 
ي كه با 
ه مسائل 
رستاديد 
 فكر مي 
وتاه كنم 
ت علمي 
ت نگران 

كم شدن 
 كه قبال 

خواهد ي 
ند يعني 

 آموزش 
سي الزم 
و ضوابط 
ي انساني 

ع ها و مسائل اجتم
ييك روز بومي گزين
ه ن پژوهش و توصيه
تتصميم سازي هس

نس ،يك همايش ج
 در واقع وجود دارد
رمودند من سؤالم اين

اد كر بلوچستان ايج
كال تحميل در ج. م

ي اروپايي كشورهاي
اه كنيم اين زيان د

حاالاشند در توسعه 
يورسيتي ايجاد كنن

ور خي و تضييع كش
ت كه براي توسعه
ك مقدار هم ده در
كر مي كنم ما در و

ستيم اگر در مورد

افر. و بوديمزن روبر
براي كسانيره راه باز 

 ما گزارش داريم كه
 براي دانشگاه ها فر

آوردم، آنجا هم  مي
من كو.  داشته است

 من اين را به صورت
ورتكه همه به هر ص

اتفاقا ك. لش هستم
 آن مواجه هستند
ن آمده و ديگر نمي
ن برخورد نمي كردن

هستيم بحث آمايش
ين سياست ها بررس
ل در سياست ها و
براي رفع نياز نيروي

ر باشد بعد توقعكشو
راي پژوهش محور ي
 داد كه بر اساس آن
موتور توليد فكر و ت

ه صورت يك كنفرانس
ه ها و آمارهايي كه
ك اما هم مطرح فر
حولي در سيستان و
فراد را تحميل كنيم
د واقعاً در كشورهاي
واهيم دراز مدت نگا
أثيرگذاري داشته با
كه در واقع يك يوني
در جنگ هاي داخلي
 طرح، طرحي نيست

حتي اگر يك.  هست
من فك. ديده بگيريم

گزيني؟ ما مايل هس 

 با يك كالس نامتوا
ستند بيايند و باالخر

در واقع. سيب ديد
 به صورت محرمانه
ديني اگر يادم بود
ك مقداري دخالت

شايد.  هم رسيديد
ع را من مي بينم ك

دست دارم و مشغول
م آسيب هايي را با

 خونه خودش بيرون
الً در دانشگاه با آن

  

  شور
 كه ما با آن روبرو ه

ما اگر بر روي اي. ت
به طور مثا. ه است

بر"ست ها داريم كه 

اً بايد براي توسعه ك
ستيم يك روز دكتر

انجام سئله پژوهشي
فكر مي كنم اينجا م
 يك كاري كه ما به
ساس پژوهش و داده

خالف بودند ولي يك
 بومي گزيني چه تح

ما اين كه اف.  هست
هر جايي نگاه كنيد
چستان هم اگر بخو
بيشتر مي توانند تأ
دنبال اين هستند ك
كرده خداي ناكرده د
 كه عرض شود اين
 اين به زيان كشور
ي كه دارد آن را ناد

شدن سياست بومي

 مشكل بود ما واقعاً
ي كه در واقع نتوانس
سآموزش عالي هم آ
م شما انجام داديد،

گي و از نظر د فرهن
ومي سازي در آن يك
هيد، به جمع بندي
در مجموع اين جمع

  . بياييم

 هست كه االن در د
و اقسا پسرها انواع 

 دختر ديگري كه از
تا حاال ، اصال چوقت

دي احتياج دارد ب

شه جامع علمي كش
رت گريد اما بحثي

ها مصوب شده است
رفع نيازهاي منطقه

اين سياس 2از ماده 
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 پولي است كه واقعاً
گرفتار يك مسئله هس

آيا روي اين مس 78
 چيزي بوده ؟ من ف

اين. م سازي كند
هست كه بايد بر اس

ًال در مجموع مخ مث
ي بفرماييد كه اين
همان كامال مخالف

شما در ه.  گرد دارد
براي سيستان و بلوچ
يگر اين ها خيلي ب
واقعاً در اروپا همه د
 مي تواند خداي ناك
من فكر مي كنم
م در كل مي بينيم

د يا نود درصد ضرري

 و بعد از اجرايي ش

خيلي اداره كردنش
ج شدند ، آن افرادي
گاه هم آسيب ديد آ
هم يك پژوهشي هم
ظر اجتماعي از نظر

دهد واقعاً اين بو مي
ها را انجام بده ندي

يد، ما هم در واقع د
 وضعيت ما بيرون ب

ي به اين پژوهشي
سيون ها دخترها و
 در يك پانسيون با

شنا مي شود كه هيچ
 به پژوهش هاي جد

مصوبات ستاد نقش
 علمي روي آن صور
علوم اين سياست ه
ه وجود دارد بحث ر

7صويب شد در بند

 كنيم براي كه اين
ا واقعاً هر روز هم گ

- 77 عالي در سال
 كه ما ، آيا چنين

ش ايفا كند و تصميم
نم در نهايت اينجا ه
ي دكتر فرمودند كه

ا هم آمار و اطالعاتي
ي كنم كه ما دانشگاه
راد شود اين عقب

رض كنم كه حتي بر
 در دانشگاه هاي د
حث امنيت كشور و
صورت بومي و اين
. مسئله منجر شود
و زيان داشته باشيم
رصد سودي كه دارد

  .  نيم

لدانشگاه شريف قب
  . يد ارائه فرماييد

س هاي ما در واقع خ
مشروط شدند اخراج
سيب ديدند و دانشگ

يك آماري هم. هست
سي كرده بودند از نظ
هم آماري كه نشان م
ست بگيريد، جمع بن
ميم سازي بايد بكنيد

ني بدهيد از اينساما

متكي. تر مطرح كنم
در پانس. ا شده است

ست كه يك دختر
چيزهاي جديدي آش
جدي هست كه واقعاً

ظارت براي اجراي م
خواهد بحث جدي و

ت و هم در وزارت ع
اي كه مسئله. يست

 انقالب فرهنگي تص

 در سال هزينه مي
 كه آموزش عالي ما
رنامه ريزي آموزش
ن سمت رفته باشد
م بايد اين نهاد نقش

ولي فكر مي كن. ييم
آقاي. مي دفاع كند

ح مي فرماييد، شما
مي باشيم؟ من فكر

جب سلب انتخاب افر
مل ، مي خواهم عر
و بلوچستان بيايند

اين بح. د زياد هست
را متمركز كنيم به ص
ممكن است به اين
 يك تحليل سود و
طر ده درصد نود در
صورت علمي حل كن

شدگان د از پذيرفته
دگان  شواهدي داري

ده به دانشگاه، كالس
ادي مواجه شدند مش

آنها خيلي آس. شوند
آمارش ه.  شده اند

ه ها را آسيب شناس
آن هم. ه كرده بودند

 بايد پرچم را به دس
ر هستند، شما تصمي

اين را يك سر و س. 

را با اجازه خانم دكت
د شدن پانسيون ها
ساده ترينش  اين اس
معرض اين ها با چ

 اجتماعي آسيب جد

سازي و نظ جرايي
خ حثي است كه مي

هم در حوزه سالمت
حث بومي گزيني ني

در شوراي عالي 94

رقم هايي ما داريم
 همه مسائلي است

مؤسسه پژوهش و بر
سياست كشور به اين
نم كه در اينجا هم
نظراتمان را مي گوي
ز آن دفاع كند، علم
 امايي كه شما مطرح
ند و با آمار و عدد ب
هر كشوري كه موج

دي عمكنيد واقعاً آزا
ان ما از سيستان و
يزان اشاره فرمودند
ما مي خواهيم اين ر
 خيلي پا بفشاريم م

اگر ما. داشته باشد
ما نمي توانيم به خاط
م اين مسئله را به ص

ما شواهدي داريد ا
شد ح كيفي پذيرفته

ين خيلي آسيب زد
ل آموزشي خيلي زيا

ن تر وارد دانشگاه ش
ن دانشجوها بيشتر
رگي بود كه دانشگاه

هزار دانشجو مطالعه 
ن فكر مي كنم شما
كه واقعاً تصميم گير
.. وضعيت كه ان شاا

ك صحبت كوچكي ر
دانشجويي باعث زيا
وجود نداشته مثالً س
 زندگي كند و در م
ن ها آنقدر در حوزه

وسي، مدير گروه ا
ين بحث، بحرموديد ا

 سياست هاي آن ه
ه اصلي بح كه مسئل

4سالمت كه در سال 

ميليارد تومن ر
ايجاد مي كند
اين جا است، م
داده در واقع س
هم فكر مي كن
شويم دورهم ن
سازي كند و ا
هست كه اون

واقعاً بايد مستن
هر جايي در ه
يافته را نگاه ك
است كه عزيزا
ديگري كه عز
باهم بتوانند، م
دراز مدت اگر

كشور سودي د
امايي باشد ، م
به سمتي برويم

شم: نورشاهي
دانشگاه و سطح

ا: ميرعمادي 
اتفاقا با مسائل

رتبه هاي پايين
آموزشي در بين
يك جدول بزر

23كنم روي 
خانم دكتر، من
در نهادهايي ك
هستند از اين

يك-فريدوني
خوابگاه هاي د
چنين چيزي و
با خانواده اش
آسيب پانسيون

مجتبي طاوو 
همانطور كه فر
عالي است كه
دهيم، ببينيم
آمايش نظام س
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يا . ست 
 در سال 
 كه االن 
دارد، در 

. استده 
يب شده 
. ش هست
. ب كنند

ت محل 
 كه اين 
 جلسه از
ي هم كه 

مار  آن آ
عالي هم 

مي تواند 
ين بحث 
 كه نياز 
 نياز اين 
 ن نيست

حثي هم 
را كردن 
ق از اين 

در . دارند
ت كه در 

سال در  

كشور با آن مواجه اس
 تصويب شده است

مسئله اي.  " كنند
دها وجود  ر سياست

ث بومي گزيني آمد
تصوي 92در سال  يز

 هست بحث آمايش
گاه ها دانشجو جذب
 استان نزديك هست
يشنهادم اين هست
 اي كاش در اين ج

ما مصوباتي. شنيدم 
جش آمده و برطبق
ي آمايش آموزش ع

گري است و حتي م
جود داشته باشند اي
ين است اين فردي
ش متناسب باشد با
ينزوما تأكيدش بر ا

  .معنا نيسته اين 

بح. استزيني نشده 
گر ين بحث مأموريت

د برخي مناطقتوانن

اندگاري بيشتري د
درست است. اه برود

30توانم  راحت مي

حث نظام سالمت ك
ه علمي ستاد كشور
 صورت بومي جذب

 ها را آن طور كه در
 به صراحت اين بحث
انشگاه با خانواده نيز
نها كه فصل الختام

دانشگ ستان خودشان
ي افراد بومي آن

نم من پي كه فكر ك
آموزش عالي البته

آمار كم ش ن زمينه
 سمت سازمان سنج

است هايي كه درسي

 ارزيابي و قابل بازنگ
 آنجا به هر حال وج
ن يعني معني اش اي
ن منطقه رشته اش
ب فرهنگي هست لز
 فرماييد كه لزوماً به

اي به بومي گز شاره
اين. زمين انجام شود

ت  شده است كه مي

هاي بومي ما كه بچه
ه از منطقه و دانشگا

من بومي ر. ه بماند

ين هست كه االن بح
مين در جلسه نقشه

 نظر خودشان را به ص
حاال االن دانشگاه
سند دانشگاه اسالمي
ن و تقويت ارتباط د
گي كه مهم ترين آن
 و بابت رفع نياز است
 يك مزيتي كه براي
هم يك بحثي آمده
ذيرش و سنجش آ

چون من تو اين). ند
ش هايي هست كه از
ذيرش آموزش عالي

اين سياست قابل. 
كه متناسب هستند

اين. گزينش بشوند 
د و متناسب نياز اين
ب شوراي عالي انقالب
شند اين را شما مي

قشه هم هيچگونه اش
الحظات آمايش سرز

منطقه 10 كشور
  . د ندارد

د منطقه خود ما، ك
 آن است كه چگونه

تواند در منطقه ر مي

ده
ن
يه
اد
ده
ف
ند
ي
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بحث مهم اي. "شوند
حظات آمايش سرزم
 دانشجو هاي مورد
.نياز منطقه هست

تا قديمي تر مثل س
ش بومي دانشجويان
 عالي انقالب فرهنگ
يد استان ها بيايند

حاال.  داخل باشد
يش آموزش عالي ه
بحث نظام جامع پذ
دند  تشريف نياورد
نداتش همه گزارش
 جامع سنجش و پذ

  .طرح شود

ياست صحه بگذارد
 منطقه نيروهايي ك
بومي آنجا باشند و گ
ري باشد ولي بيايد
برنامه اي كه مصوب
 بومي آن منطقه باش

در اين نق. شور باشد
ها و مال ها و اولويت ه

االن آموزش عالي
قالب فرهنگي وجود

ر توسعه يافته مانند
 و هر روز به دنبال
ك فرد بومي بيشتر

 پنلي كه برگزار شد
شتم در كنار تمام اين
رت خرد به اين قضي
م به نام دانشگاه آزا
نگاه ماكسيمم كنند
د هم سياست حذف
 سنجش حذف كن

ستان ديگر دانشجويي

زش سالمت ايجاد ش
لي كه با رعايت مالح
ز استان ها بيايند و
كه وجود دارد رفع ن
ي سياست هاي نسبت

لويت دادن به پذيرش
ب كرديم در شوراي

مي گوي. يازها هست
شد هم مي تواند از
سياست و ضوابط آما
 انجام بدهيد اين ب

دعوت شده بود: هي
سي مي كرديم مستن
ين هست كه نظام

تواند آنجا مط هم مي

 خيلي روي اين سي
ت كه با نيازهاي اين
 كه حتماً آن افراد ب
ديگري از جاي ديگر
شما مي فرماييد در ب
راد مورد نياز حتماً

شه جامع علمي كش
تي متناسب با حوزه
.ني يك ابزار است

ي در شوراي عالي انق

تر ص در مناطق كم
شود ي استخدام مي

ن هم هست، كه يك

  ش عالي
سهم خودم واقعاً از
ك نكته اي كه داش
گر بخواهيم به صور
يك دانشگاهي داريم

يك بن. لب مي كند
ت بومي گزيني دار
 گزيني را سازمان
ه سيستان و بلوچس

ي مجتمع هاي آموز
مؤسسات آموزش عال
وي انساني مورد نياز

اي ك  نيست ، مسئله
 فرهنگي، در بعضي
المي مي گويد كه ال
 هايي كه ما تصويب

بحث رفع نيا. هست
خارج از استان باش

در سي. ل مي پردازند
ن قالب مي توانيد

دكتر نورشاه(بودند
ب فرهنگي ما بررس

ب شده پيشنهادم اين
 هاي بومي گزيني ه

رهنگي نمي خواهد
بحث اين است. شود

 به اين معنا نيست
ي تواند از استان د
ه آن نكته اي كه ش
ي اين هست كه افر

بايد در چارچوب نقش
 آموزش عالي بايست

بحث بومي گزين. ت
گزيني ي بحث بومي

 داده است به خصو
تاد عضو هيأت علمي

ولي اين. نكرده است

ر گسترش آموزش
گي من شخصاً به س

خيلي مفيد بود و يك
ه مي كنيم اگريم نگا

گاه نگاه كنيم االن ي
ش عالي را از ما طل

ستمي االن هم سيا
اييم سياست بومي
 كردستان و دانشگا

در قالب بومي گزيني
ي تنظيم ظرفيت مؤ

براي نيرو"مده كه آ
سئله بومي گزيني
شوراي عالي انقالب
ن سند دانشگاه اسال
ز آن تمام سياست

ظرفيت دانشگاه ها ه
تواند اين دانشجو خ
ي روند و به تحصيل
زيني را شما در اين
زمان  سنجش هم ب
ر شوراي عالي انقال
ين مصوبات تصويب
صويب شود و بحث

وراي عالي انقالب فر
شوي جديدي اصالح 

خب اين هم لزوماً 
برآورده مي كند مي 

مي خواهم بگويم كه
ر منطقه اي به معنا

م اسناد و مصوبات ب
طرح شده، گسترش

ر مد نظر بوده است
سياست خاصي براي 

ه من اين را نشان
بلوچستان است تان و

گزيني ن زام به بومي
    

ريا، معاون دفتر بي
ي كنم خدمت همگ

واقعاً مطالب خ.  دارم
 به صورت كالن دار
ي دانشگاه به دانشگ

درصد سهم آموزش 5
دانشگاه آزاد اسالم. 

عني اگر االن ما بيا
سال آينده دانشگاه

دشهرستان ها 
در سياست هاي

اين بحث آ 93
وجود دارد ، مس
سياست هاي ش
در راهبرد كالن

اما بعد ا. است
بحث تنظيم ظ
حاال هم مي ت
تحصيلشان مي
بحث بومي گز
نمايندگان ساز
قبال داشتيم د
و گزارش ها اي
آمده كه اين تص

شو: نورشاهي
در مصوبه هاي

.اصلي هست 
اين منطقه را
منطقه يعني م
كه رفع نياز هر

تمام:طاووسي
كه در آنجا مط
دانشگاه بيشتر
.استفاده كنند

تجربه :عباسي
دانشگاه سيست
نقشه جامع الز

.جا كار كنمآن

دكتر سهيال ب
سالم عرض مي
خيلي رضايت
مسائلي كه ما

نگاه كنيم يعني
50اسالمي كه 

.سود دانشگاه 
كنكور دارد يع
مطمئناً تا دو س
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ده يعني 
ي كه ما 
يع تمام 
 كند اگر 
ي فرستم 
ي گزيني 
مسئله را 

 سطح ن
 ولي ريم

 مي شود
 ي هست
 بخواهيد

 فرمودند،
آيا  كه ت
بر  شده 
 اين در ي

 پيگيري 
ه از اين 
 ارزيابي 

 به نفعان
 يك اگر 

 ها ظرفيت صفر شد
ا به شمال هر شهري
 برق مهندسي صناي
واهد كنكور شركت

 جا دانشگاه آزاد مي
دارد بومي. م ميزند 

نشگاه به دانشگاه م
آن كه شوند پذيرش 

دار دانشگاهي چنين
م صفر نزديك آينده

كافي شما شويد، ول
ب اگرهم يعني ي رود

ريا ف بي  خانم كه ي
اين است سؤالم. ست

حاكم مصوباتش و ه
حضرت عالي آيا ده؟

ي سازي نقشه هم
ق هم شده است كه

بحث. ستفاده كنيم
 . ت شود

ن ذي آن كه باشد ي
.برگردد نرمال حالت

جاها بعضي از رشته
ي داشتيم شهريور ما
ي عمران مهندسي
كه پسر من مي خو
فرستم آنجا همين

ي گوييم را دارد بهم
 است كه بياييم دا

اصالً آنجا بروند ها 
همچ كه كنيم مي 

آ در كردستان شگاه
قبو كنكور در داريد
مي سمت اين به رد

ا آن نكته.نگي است
انقالب فرهنگي اس  

كرده مشخص و رده
رسيد كجا به و داده 

ور كه بحث اجرايي
ها و مناطق ه استان

اي از اين ابزار اس قه
شايد بايد تقويت. شود

جوري بايد دستوري
ح به تدريجا هم عد

ي ما در خيلي از ج
شگاه آزاد يك سفري
ي مكانيك مهندسي

خب وقتي ك. شينيد
ر كه من بچه ام را بف
عادالتي كه داريم مي
هست، حداقل و اين

دانشجو بهترين بله
باال افتخار را با ن
دانش درصدي 8/1 م

ند نيازي آزاد نشگاه
دار ما آينده و شويد

فرهن انقالب عالي ي
دست شوراي عالي

كر تعيين كشور راي
انجام حدي چه  تا

ه جامع علمي كشو
ي تفيض اختيار به
ه ما به صورت منطق

ش شود، انجام مي  مي

 بودم  ده
 بيشتر و

 كه لعاتي
 علوم رت

 ها رتخانه
 يا گذاري
 در خب

 درست ر
 شد راحي

 بر كنيم 
 .ندارد ث
 عدالت ي
 و پايش و
 نخواهد ي

د شما خدمت به ض
بع و شود حاصل يي
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دانشگاه هاي خيلي از
تاد اين بود كه دانش
م مي كرد مهندسي
 مي گفتند بياييد بش
ن قبول شود چه كار
ريم كه تمام اين معا
 پيشنهاد من اين ه
ب خب بهترين استاد

سرمان شريف نعتي
سهم همين نه اگر د

دان در شركت براي
مي پذيرفته و رون

  .باشيم داشته ي

شوراي اختيارات جزء
پذيرش هم و  است

بر كه هايي سياست
را ها سياست اين د

اما در ستاد نقشه. د
ا به گونه. جود دارد

نهاد خوبي باشد كه
م ي مختلف دريافت

آمد ديگر موضوعي ي
باشم مستمع شتر
مطال كاش اي دكتر

وزار ساختار نظام .م
وزار كه حاكميتي ف
سياستگ و ريزي مه

ولي داشتند وافقت
اگر قلم يكهمين  د

طر كه تصميم بان،
صحبت باشيم استه
بحث جاي اصالً خوب

ارتقاي راستاي در م
و ارزيابي بحث دند
حاصلي منابع تالف
عرض و اي ديكته لي

زيربنا هدف نه لبته

كما اينكه االن در خ
اتفاقي كه امسال افت

آزاد اعالم ه دانشگاه
رصد تخفيف شهريه

چستان سيستان بلو
س ما يك عاملي دار
راه حل اين هست،

 جذبه اي كه دارد خ
صن دانشگاه هست

كنند گزيني بومي د
شما گيرد، را مي 
بير بياييد رابخوريد 

ريزي برنامه بايد عي

ج دانشجو پذيرش ي
آورده وجود به گي
س دهه چند اين طي

عملكرد از بعد العات
   .كنيد مطرح همه

ن بايد پاسخ بدهند
هايي كه براي آن و

شايد پيشن.  نمايند
هايي كه از نهادهاي ش

  شگاه خوارزمي
براي من دارم رادت
بيش آمدم است حثي

د آقاي داشت زيادي
كنم مي عرض من الً
وظايف به با توجه كه

برنام معاونت باشيم
مو وزير آقاي خود

ماند مسكوت جا ن
پشتيب هاي نظام ي،
خوا گزيني بومي وع

خ نمي دهد، اجازه
آن هم كه هست ت

فرمو دكتر كارخانم
ات و انحراف جز شد

خيل نه .باشد سوس
ا ها اقتضايي هدف 

س ها شركت كنند ك
.ته ها درس بخواند

ي را مي ديديم كه
در 50ون كنكور با

بول شود يا شيمي
پس. ي برق مي خواند

ر من ر كند، به نظ
شريف به خاطر آن

ما ملي مباهات يه
بايد بلوچستان و تان
همه كه گرفته قرار
سانديس تان و يك

موضوع همچنين به 

هاي سياست دارم، 
فرهنگ انقالب شوراي
ط در شورا آيا.  دارد؟

مطا و ها ارزشيابي ا
ه براي ديديد صالح

 كه شايد مسئولين
ه ش عالي و سياست
مي گزيني استفاده

گيرد كه گزارش ت مي

 هيأت علمي دانش
ا عرض عزيزان همه

بح يكهم  اينجا د
ز مطالعات 88 تا 8
را مثال موردش يك 
كه رسيديم نتيجه به
ب داشته معاونت سه
خب .ارزيابي و ش
هما و شد برخورد 

آماري هاي نظام  شد
موضو اين مورد در 

مفاهيم آن اگر ست
حاكميت حق وقت ن

سرك سازوكار، اگر ي
باش نداشته مراقبت 
محس غير خيلي بايد 
ما مدنظر هدف كه 

 كه بروند در كالس
نمي رود در آن رشت
نرهاي خيلي بزرگي
 رشته مهندسي بدو
 فيزيك كردستان قب
ن بخواند، مهندسي
 كنكور راحذف مي

ي دانشگاه صنعتي ش
ماي حتي شود حفظ

سيست و كردستان ل
ق كنارش در آزادي 

كي بشينيد كنكور سه
توجه با باشيد اشته

سوالي يكفقط  من
ش را هم آزاد دانشگاه

هاي خود ز سياست
آيا ها دانشگاه و لوم
ص اگر و را داريد عاتي

ن سوال عامي است
بحث آمايش آموزش

گذاري مانند بوم ست
 بر طبق اين صورت

معمارياني، عضو 
ه خدمت الرحيم من
گفتند آنجا در شتم

4 دوران در مؤسسه
مي شد پياده ينجا
به و گرفت انجام مي

س ما علوم وزارت ه
پايش معاونت و باني
جدي مخالفت با ن
مي درست چيزها 

اگر حاال و ديگر اي
حقوقي اس جايگاه و

آن شرايطي در هد
اي مداخله هر منتهي

اي مداخله هر گر
هم مدخالت ينكه

سمتي آن به شوند 

نخواهد داشت
دانشجو ديگر ن
مي رسيديم بن

هاي تاپ رشته
شركت كند و
مهندسي عمرا
مي كند، دارد

حل كنيم يعني
ح استانداردش
مثل دانشگاهي

دانشگاه چون
جلس سر برويد
دا ريزي برنامه

م :فراستخواه
آزاد، د دانشگاه

شورا ارزيابي از
عل وزارت حتي

اطالع خصوص

اين: طاووسي
اين بح. شود مي
هاي سياسابزار

ها هم سياست

...عزيزادكتر 
الرحم اهللا بسم

داش مصاحبه. 
م كنم استفاده
اي در شد انجام
علم كار كه بود

جمله از دارند
پشتيب معاونت
معاونين شوراي

خيلي شد مي
چيزها خيلي و

و نظري مباني
ميد اجازه اگر

من كند مداخله
اگ اين ها واقعاً

ا ضمن .داشت
هدايت نحوي
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 هر در ي
 مخالفين

 ايران مار
 داريم زم
 كردند ت
 سخت ي
 داريم ي
 افتاد جا
 مطابق ه
 .كنيم ار

هم باشد 
س كنكور 
ك حالتي 
شگاه ها 

ي ثبت ي
گر و اين 
بچينيم؟ 
م كه نه 

ه اين  ك

ت خالي 
مي كنم 
گيالن ، 
ن منطقه 
ستان ها 
ي خيلي 

 غير كه 
 آسيب قاً
 نه نمره 
 خيلي قاً
 جذب ت

 چرا يرد
 مي افتد،

 زيربناي 

ما قبول 
 به شما 

آزاد بغل 
ند بسيار 

ريزي برنامه لحاظ 
م ها دانشگاه ؤساي

آم انجمن كمك به 
الز ما سياستگذاري 

مشاركت آمدند شت
هاي پلتفرم ها شگاه

مشهدي بعد قديم ل
ج همه افتاد جا واش

باالخره و مي شود ف
را برقرا عدالت اهيم
باشد ولي اين ه وظ

 اي فرمودند كالس
به يك. كنيم پايش 

ي برسد كه اغلب دانش
 دوست دارد هر جاي
 برود يك جاي ديگ
چه سازوكاري بايد ب
ين نتيجه مي رسيم
ج برسانيم به حالتي

شگاه ها ممكن است
زش عالي كار م آمو

گ) د كار مي كنيد؟
ون معضالتي تو اون
سيبي كه در اين اس
اال نرخ بيكاري هاي

اين استان هايي ها 
اتفاق يعني هست كه
دادم امتحان فالن 
اتفاق كه كرده ايجاد 

قدرت دانشگاهي ك
را بگي شرايط و انات
اتفاق نم برايش علم
از يك مشكلي ند،

شمگويد كه  شما مي
زل شما حاضر است

 معماري دانشگاه آ
كند برايش فراهم مي

به كه است حظاتي
رؤ خود انداختيم راه

نمي كند پيدا معنا 
لحاظ به كه آماري

بهدا وزارت پرورش 
دانش هم زمان آن .تم

مثل نيامدند راه ا ما
يو يواش باالخره ب
شفاف چيز همه كه 
خوا مي ما آيدمي  
ملحو بايد همه اش 

ري شود حاال نكته
زمي باشد كه اين را
كردند اگر يك روزي
ش نباشد هر كسي
جايش را عوض كند

آنجا چ. هاجرت كند
گذاريم به اي هم مي

 هم اين را به تدريج

زيني نشود اين دانش
ب هاي توسعه كمي
ستان ها االن داريد
وستان كار نكردم چ

اتفاقاً يك آس.م رفت 
رك هاي باوچ با مد

صوصاً درحوزه بلوچ
ك اي مشاهده ديگر

جا فالن دكتري با ن
انتظاراتي و كرده د

يكاگر  دانشگاه است
امكا و شود حاصل 

ع نيست برايش انات
ما مي خالي دليل ن

فرض كنيد كه به ش
گاه آزاد در كنار منز

ق ليسانس پيوسته
تي كه اون مدرك ب

اينها مالح حال هر
ر اينجا ما را كه لي
هم سياستي هيچ 

آ قلم 960 كارانشان
و آموزش ديگر هاي

سيستم آوري جمع ر
با ها مشهدي كردند

خب گلستان سيستم
بود اين علت بودند
در هم اي عده يك

فرآيندي و اختاري
برود، اين جو م اين

شد و بعداً هم مكانيز
 هم يك اشاره اي ك

اشد نيازي به گزينش
رسد مجبور است ج
ودش كنده شود مه
متغيرها را كه بغل ه
ي بينابين باشد بعد

كه اگر اين بومي گز
 هستم درباره آسيب
د بفرماييد كدوم اس
كردم تو قسمت سيس
 و قم، قم از خاطرم
بچه هاي كرد و بلو
ني نصف حتي مخص

د اين يعني ها بچه 
من گويد مي كنم ي

را ايجاد هايي مدرك
د پركردن فقط ما ف
به آن توسعه اگر ه
امكا كه در فضايي م
اين به بماند خالي ت

ب كنكور بگذاريد ف
 در حالي كه دانشگ

و فوقشد، ليسانس 
چرا كه امكانات. رود ي
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در نكرديم سازي ت
عال آموزش آمار آيد
باشيم نداشته آمار 

همك و پارسيان دكتر
ه دستگاه و زارتخانه

بر كرديم شروع و م
ك كار خوب صفهان

س كرديم تشويق  ما
قضيه اين اصلي ين

سروصداي كه اشد
سا و علمي الحظات

يا ضريبي مي دهيم
ت توانمند سازي باش
ن سركار خانم دكتر
 نيازي به كنكور نبا
كند نمره اش نمي ر
مي تواند از شهر خو
ه كنيم تمام اين م
ي بايست يك چيزي

 هم در بحث اين ك
ن االن مشغول آن

مي شود: سوال(كه
خش بلوچستان كار ك
ي كار كردم بيشتر
 شده و مخصوصاً ب
ي پيچيده هست يعن

اين خود تا كنند دا
مي صحبت دختري
م فضا اين كه بدانيد

هدف واقعاً ي مانند
دانشگا .نمي دهد م

بگذاريم خواهيم مي
قرار است اگر مثالً م

خود را جاي داوطلب
كنيد اين كار را مي

شريف قبول شده با
 دانشگاه شريف مي

ظرفيت براي الشي
آ مي يادم من شود

وقتي كه فرمودند ي
د آقاي .كنيم ير هم
وز خود مختلف هاي
كرديم برقرار اينها ن

اص صنعتي و مشهد
را ها اصفهاني دهللا

مخالفي ها دانشگاه م
با را داشته چيزها ن

مال البته قاطعانه ين
ك امتياز مي دهيم ي
ر ملموس و در جهت

دنان مد نظر قرار ب
د زيادي ديگر اصالً

ثبت نام ك ي خواهد
ت مالي هر دليلي نم

انبه قضيه را نگا ج
رف درست است مي

  .تشكر
يروهاي بومي يكي

ن پژوهشي كه همين
ن ديدم اين است ك
ي من بيشتر در بخ
ر دانشگاه هاي پولي
ايشان بيشتر فراهم
ن در سيستم خيلي

پيد كار توانند مي ر
يكبا  من مثالً كه
ب مي خواهم كنم ي

مي خالي ها دانشگاه
انجام درست هايش

ت كه ما دانشجو را نم
گويم مي افتد مي ق

خ. كنند و تحليل مي
آيا شما ا. صيل كنيد

ي فيزيك دانشگاه ش
قطعا به. كند؟ ب مي

تال هيچ ما بيفتد ق
ش توجه به آن ستي

نيكي به جاوداني تر
تقدي و كنيم يادشان
واحده از هم ستاني

بين ارتباط كرديم گ
ديديم كه بعد شتند

الحمد خب را كنيم 
محترم رؤساي و شد

اين دغدغه نبايستي 
ا به رسيدن راستاي

 كه بگوييم آقا يك
 مكانيزم ها بايد غير
ست حتما بايد عزيزا
ن هم شده تا حدود
ك دختر خانمي مي
ظ خانوادگي، وضعيت
ايد دوطرفه و چند
 نه اكستريم آن طر

تش. ا ديده شودن قضاي
يكي در بحث كار ني
هده من است، دراين
دستان و بلوچستان
ستان و بلوچستان ولي

نه نه، من بيشتر. ت
ن درس خواندن برا
كان جذب شدن شا

تر راحت بعضاً ها ن
رفته باال حدي به 
ارزشي قضاوت يعني 
د فرماييد مي شما 

ويژه كار يعني اقعاً
موضوع اين است. د
اتفاق دانشگاه اين ر

يد كه افراد تجزيه و
ر رشته فزيك تحص

آموزي كارداني دانش
شما كدام را انتخاب

اتفا دائما آقا گوييم
بايس حاكميت مسند
دكت آقاي بودند ستم
ي بايد و شدند ستقر

دوس كردند تعريف ند
كدينگ كرديم اندارد
داش متنوعي فزاري

غيبتشان راحت يم
ش تر راحت خرده ك

 حاكميت كه  شود
ر در هست عدالت ف

لموس باشد نه اين
را تقويت كنيم اين

يك نكته اي كه هس
ستاني ها همين االن
ر يك شهرستاني يك
 اجتماعي، به لحاظ
 هم هست يعني با
طرف درست است ،
ذاريها حتما بايد اين
موضوع مطرح شد ي
 گويم اين باز مشاه
يبي كه اتفاقاً دركرد
وچستان يعني سيس

دار پيچيده تر هست
ت كه بچه ها امكان
 مي دهند چون امك

استا همان در تفاقاً
نارضايتي يعني شده
نمي خواهم اصالً ن

اين كه و تر هست
وا شود تعطيل بايد 

ز شهرش بيرون بيايد
در بگويم نكرده ايي
   .شود ل

 در نظر داشته باشي
دانشگاه كردستان د

  .ي عمران بدهد
ما در نظر بگيريد د

به نظر ش. شده باشد

بگ باشد قانوني
در اي مداخله
سيس اين اصلي

مس اينجا در كه
كردند شناسايي
استا اينها را ما

ا نرم و افزاري
نداري اگر اينجا
يككار  جا همه
مي چيزي آن
هدف واقعاً اگر

كه اوالً غير مل
بگذاريم اينها ر
برسونيم كه ، ي
بخصوص شهرس
نام كند بعد در
خانم به لحاظ
ببينيد اين ها

اكستريم اين ط
در سياست گذ

دو م:فريدوني
من مي. بماند

يك چيز عجيب
كردستان و بلو
هست يك مقد
هست اين است
بااليي را نشان

ا هستند بومي
ش بيشتر خيلي
من يعني آوردم

بيشت خطراتش
ندارد دانشجو
بايد از دانشجو

خد كه اين نه
حل بايد ديگري

اين را: ريا بي 
شديد كه در د

مدرك مهندسي
شم: فريدوني

منزلش قبول ش
  . زياد است
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تادان آن 
حاضر هم 
س ايجاد 
 يكديگر 
 با مركز 
كه تعداد 

  . شتيم

 دانشگاه 

شود،  مي
 خانواده 
ود يا آن 

 از بعضي
 داريم ور
 دوستان 

 اين ولي
 اگر حاال
 كه دانيم

 وتورخانه
 خود وب

 فقط به 
 در و تند
 من كه م

 حث مان
 جاهاي 

 پدر اشد
 سيروا في

 آنهايي ا
 ببينيد را

 آموزش 

 در آن ي
 كردن ت
 مؤسسه 

 طالعات
 يكآمار 

فردا استا فردا يا پس
ا اين كه در حال حا
مي يا شيمي اسانس

ها را با ييم دانشگاه
ان و بلوچستان را

چرا ك. رود  عيف مي
كنكوري پارسال داش

ل سيستان هستيد،

ي از شهرش خارج م
د و شرايط كاري در
بچه اينجا قبول شو

ب مي دادم جواب ي
كنكو در كننده كت

اگر فرمودند يشان
و كردم عرض موقع 
ح خوب كه بود اين 

د مي ما كنم عرض
مو ديگر كافي هست

خو باشد كافي مين
ما يعني يتي هست

احترام هستن قابل كه
كنم مي فكر من ي

بح بسته فضايي يك
بروند ها بچه اين ه

با كرد هم ستي اش
س گويد مي هم رآن
ما حكومتي سران ن

ر ايران الاقل بينيد

در محروميت اون 

سياسي پارامترهاي و
ريكامنت در موسسه 

يك. شده است جاد
ا و آمار بحث چون 

آ چون .نگيرد شجو

ف. شود ش تعطيل مي
كما. س گذاشته شود

ه شيمي، فيتو شيم
گر اين است كه بياي
مثال دانشگاه سيستا
 وزارتخانه رو به تضع

هزار نفر ثبت نام ك 

فرض كنيد اهل. رد
  .رويد؟ ي

چون وقتي. ش دارد
اما اگر پسر باشد. ود

وان گفت اگر اين ب

كمي يك موقع همان
شرك صد در 2 ما م
ا آموزشي هستيم ت

همان اگري يك اما
داشتند اشاره شان
ع مثال من حاال رند
ك همين گرمه يا ده
هم شايد ما براي الً
امنيت ها بحث اين ب

كه برامون هم منيتي
حتي نيست امنيتي اً

ينه  كنيم مي  شان
اين كه كه كنم رض

دس بغل برود دانشگاه
قر خب كه تر هست

بهترين كه كنم فكر
بب توانيد را نمي دنيا

از داليلي به حاال ن

و شود انجام  آزادانه
اين آيا سال آن در
ايج اي مسئله يكع 

كنم عرض خدمتتان
دانش سال چهار براي

اش يزيك و يا شيمي
 شده برايشان كالس

مثال در رشته. كنند
راه ديگ. شيده نشوند

اي م  ديدگاه منطقه
 سياست را برداريم

780اما، فقط .  بود

ترين امكانات را دار
كدام را مي. شويد ي

ل به خروج از شهر
شو براي او كمتر مي

تو كه به راحتي نمي

ه من الزم بود شايد
كشور هستيم معيت
عدالت خالف خوب
همراه ي را به رهايم

ايش كه بعدي نكته ه
گذار نمي هم وزارت

سرد اينجا كه كنم ي
مثال سرد هست نجا
خوب كه داشتند ره
ام دوستان هست م

لزوماً ديدگاه هايمان
اداره باز نسبتاً ضايي

عر اجتماعي هاي ه
د هم كردستان رود

بهت اين و نمي شود
ف من اصالً .بود هتر

د اگر حاال مينطور،

كردستان در آموزي

و آمار، داده ژوهش
د كه نگرفتم باالخره
واقع در حاال داشته
را خ قشنگي خيلي

ب دندانپزشكي اش 
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بلوچستان كرسي في
ند كه به هر نحوي

را تا حدودي حل ك
د و به تعطيلي كشي
رند باشند، ولي با

اگر بخواهيم اين. ي
ن چهارصد هزار نفر

  .باشد
دم، البته نرفتم بهت

زاد معماري قبول مي
د، تمايلگر دختر باش

هاي خانوادگي ب رت
الت پيچيده است ك

بود هم بنده هاي ت
جم درصد 2 ما كه
مثالً اين و 3/1 ثالً
آمار حقوقي لحاظ ه
كه كنم عرض بود ي
حتي خود اختيار ر

مي حس ولي يست
اينج حال هر به دارد
اشا ايشان هم گري
مهم كشور امنيت ره

د هستيم دانشگاهي
درفض نداريم مشكلي
سرمايه كردند اشاره
بر مدرسه بيايد دنيا
متوجه هم ايران از

به خيلي را مي ديد
هم هم خودمان طور،

آ دانش يككه  تم

پژ براساس ما هاي 
را ب سؤالم پاسخ من
ند نقشي اصالً يا تند
داستان يكمن  نم
هاش، دانشگاه از ي

ب ان و يا سيستان و
خواهن ي كنند و مي

اي اين مشكل ر شته
خود را حفظ نمايند
ه جايگاه خود را دا
د يك واحد آموزشي
ب كنكور يك ميليون
ه بايد بسيار راحت ب

ن شنيد بد است؟ م
سيستان، دانشگاه آز

اگ. يار پيچيده است
چون نظار. شود ر مي

اين سواالر پاسخ به
 . يار پيچيده است

بعد از صحبت نظرم
كردستان به راجع
مث ولي خواهيم  مي
به هم من البته ردند
كلي هم خيلي و ده
را در ها فرمول آن

چي ورخانه جزئياتش
د اشكال هست كه
ديگ ي نكته يكند

باالخر ما خب البته
د صنف از خودمان

مش باشند بومي هم ن
كنم فكر دوستان 

به كردستان نشجو
چيزي اين خوب د

دنيا كشور از خارج
همينط هم وهايمان

من گفت. هست هم
  .محروميت را دارد

تصميم بايد  و واقعاً
م واقعاً يعني جاست

گرفت تصميم كه ري
كن راعرض اين واهم

ييكگرفت  تصميم 

تي دانشگاه كردستا
رت خانه مراجعه مي

رش هاي ميان د رشته
هر نحوي موقعيت خ

ريف و تهران كه ش
ع كنيم و همه بشوند
د دانشجو ما داوطلب
ي تعداد دانشجو كه
ت دانشگاه سيستان

ن در همان استان س
ز نظر اجتماعي بسي
تماعي برايش بيشتر

انقدر. شود فاوت مي
لگوهاي انتخابي بسي

ن به فرمودند نكته تا
ر دادم را ارائه ماري

را كشور دولتي گاه
بر مي سؤال را زير 
شد گرفته سنجش ن

من دارند اي چيده
موتو دانم نمي من ر

اي پيچيده ورخانه
نمي كن همكاري في

كنيم مي را مطرح 
ما ولي دارند هم ي

دانشجوهايمان رصد
دارد وجود خوب م
دا يككنند  پيدا م
باشد كرد هم وكار ب

خ رفت مي هم سال
دانشجو خب حاال د
   

آموزشي عدالت حث
دانشگاه هم همين م

كنم عرض كوتاه م
اينج ما مشكل كنم 
ديگر جاهاي واقع ر

مي خو بنابراين كند
سوئد كشور خودمان

وقت. كالت آتي داريم
به وزا. شوند ي ما مي
كنند با ايجاد ي مي
خواهند به ه  كه مي

حاال مثال دانشگاه 
تجميع.....يرانشهر و 

زماني تعداد. د است
س تأمين امكانات براي

كنيد امكانات كر مي
شود، در كنار آن  مي

سخ به پرسش شما ا
ت، بروز و حضور اجت
اشد، باز شرايط متف

ال. كند را انتخاب مي

چند ت دكتر پرند ي
آم يكرا من  يشان

دانشگ در قبولي صد
آمارها اين بودند ش
سازمان سايت خود 

پيچ هاي فرمول تان
ديگر .سرد يا  هست

موتو فرمول هر يگر
كافي اندازه به هم ش

ها بحث اين داريم
همكاري هايي الخره

در صد كردستان گاه
هم ديگه هاي بحث 
هم ديگر تجربيات ند
كسب فضاي باشد رد
دو س يكتوانست  ي

ببينندرا  دنيا نستند
.نيست امنيتي يلي

بحث دكتر آقاي ينيد
شته خب اين برود د

خواستم مي فقط من
مي فكر من .باشد ه

د به داده اي وسعه
ك حلرا  مسئله اين 
خ 61 سال .هست 

ما مشك: ريا بي
دانشگاه مدعي

ها سعي دانشگاه
چرا. كنند مي

.تجميع كنيم
آموزش عالي اي

محدود دانشجو
پس: فريدوني

شما فك: ريا بي
سيستان قبول

پاس :فريدوني
امكان مشاركت
برايش محيا با
دانشگاه كدام ر

آقاي :اخالقيان
ا هاي صحبت
درص 2 بنابراين
سنجش سازمان
از ما آمارهاي

دوست اين خود
گرم االن اتاق

دي دارد اشكال
سنجش سازمان
د امنيتي لحاظ

باال هم دانشگاه
خودم دردانشگ

نيست امنيتي
ببينن هم ديگر

كر مادرش هم
مي اگر االرض
توان كه هستند
خي اين باالخره

ببي: نورشاهي
ابتدايي كه داش

م :ميرعمادي
نداشته دخالت
تو گزيني بومي
خواهد مي اي
ريزي برنامه و
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 دنبال ع
 در يشان

 ي كنيم؟
 اين واقعاً

 خواهد، 
 مورد ي
 كند؟ يد
 موقع آن
 من و يم
 خاطر به
 توانيم ي

 نگه نيم
 دانشگاه 

 مي دجه
را دشان 
 ها خوابگاه

 هاي مت
 پا  پشت

 اين راي
 اندازه به
 براي لي

بر  مبتني
 آيا دهيم

 داشتند 
 توليد و 
 ما براي 

 كنيم ي
 ما هميت

را  اين ه
را  خالقي
 ولي شود

 معاونين 
 .كنيم ش
 انسان م
 رفته لي
 تحويل د
 چون ما 

مي  شود
 ولي ست

موقع همان .كنند ت
براي حتي گرفتند ل
مي عمل اين گونه عاً

و .كرد حل اي ريشه
مي اقدام يك واهد،
نيرو كه باشيم شته

تولي بايد چه براي ر
آ شود حل بخواهد 
كني رسيدگي آنجا ه

به بايد هم خوب ي
نمي دارم اعتقاد من 

كن حفظ را بايد نها
يكبوعلي  دانشگاه

بود ها ؟ اين همه ن
خود نقش بايد كه ي
درخ ما ها بحران مه
مقاوم واقعاً ولي. ست
را ايشان آنقدر ولي

 

بر خوب هست ما كه
ب گرچه را بگيريم ت
اصل عناصر بيايم ما 

مب بعد و كنيم خراج
د مي دست از داريم

زاده رحيم دكتر ي
علم اصالت موضوع 

اهميت از اي درجه
مي صحبت عالي زش
اه اين بر مبتني يم
كه تصميمي هر ت

اخ سالمت سئوليت
ش رعايت بايد هم ن

شوراي اينجا نيدم
عملياتي اش طور چه

بر را نمي اسم شان
سال چند يكآنجا  ر

دهد مي پرورش ند
يعني ببينيد زدم 
مي ش اينطور اوقات 

اس خوب رسيديم هم

را تربيت اينها كه رد
پول گرفتند ليبي از 
واقع آيا ما .گرفتند و

ر را بايد مسئله كنم
خو مي شجاعت يك

داش تعدادي به شگاه
آخر ضرر يكارخانه 

مسئله اين اگر واقعاً
به بايد خيلي ستان

خيلي هاي خوابگاه ت
كنيم را حل ئلشان
اين كردستان و ستان

د داشتيم ما همدان
اين چرا چه؟ براي ر

هايي دانشگاه دهند
هم اين هستند شجو
اس گرفته صورت ي

و .كنيم ايجاد توازن
 . هست مسائل ين

ك رساند نقطه اين ه
سياست فقط همين

كه را كند كمك ين
استخ واقع را در كرد
را د بازارمان سهم الً
آقاي كه مباحثي يا ؟

.نيستم بلد شان را
د چه در اخالقي ي

آموز  داريم در نظام
اينها مي دهي به ما ه
برخوردار است يك ه

مس دانشگاه منِ ورد،
آن المقدور حتي . م
شن مسئول از من ه

را چ اين ببينيم يايد
ا من قبل دولت دو 

در من كه هرستاني
مي كن شناسايي كت
را بهم بازي اون ًال

گاهي .كنيد طيلش
ه موارد بقيه به اگر 

ندا ضرورت لذا و ند
دندانپزشكي شجوي
دانشجو مجددا سال
ك مي فكر من مودند

يمي كنم  فكر من .
دانشما  شوند، بسته

كا يككند  انبار طور
و كنم مي فكر من ا
كرد و بلوچستان و
دانشگاه است اين ت
مسائ توانيم مي ها ه
بلوچس و سيستان ل
ه دانشگاه هست؟ ي
آخر .كردند درست ت

بد بردارن اينكه جاي
دانش پنج چهار شجو،
اقداماتي وزارتخانه در
ت يك ما كه هست 
ا نشود حل مسئله ن

را به من شد مطرح
ف توانيم نمي اي يره
اين توانسته من به نم
ك مي شود علمي و ي

ما مثال كه زدند مي
چقدر هست؟ ميتش

ي هم داشتند اسمش
اجتماعي سالمت ضوع

 مي دهيم؟  وقتي
كه چيزهايي اين ند

درجه اصالت از عقل
خو مي هم به دارد

كنيم رد كالً بگويم
ديده روي ديوار ري

بي حاال بود گذاشته
در يكي بودم آشنا

شه بود آمده رخشان
مملك را در ها نخبه
اصال يعني كردم ياد

را تعط شريف نشگاه
اين كنار در حاال ت
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ميشون بيكار ي آيند
دانش 120 سالي ل،
س چهار از بعد و ردند

فرم برند مي تشريف
عالي آموزش مسائل
اين ها شدند كسته
همين طو كند، وليد
لذا اقسام و انواع رنه

سيستان مثل هايي
وسعت هكتار  هزار

شيوه اين با كنيم كر
مثل دارند اهميت 

عزيزي اينجا همدان
سال هست هار، پنج
ج را به عالي موزش

دانش هشت هفت .د
د دانم مي من كه د
اين من اعتقاد به ل

اين كه زماني تا ست

م خوبي خيلي نكات
جزير صورت به كه 
كن مي فكر كردند ه
عقلي قاعده اساس ر

نگراني يك از حرف
اهم درجه دارد؟ يت

 بردند لهجه اصفهاني
موض يا چيست تش

تماعي چه نمره اي
كن تفاوت آنجا شايد

ع بر مبتني مستقل
محيط آن اخالقي

نمي خواهم .است 
شعار يكخيابان  ر
شهرداري ديدم وار
با ايشان من آنجا ز

در استعدادهاي  ور
كه شده تيزهوشان

ز خيلي كردم كثير
دان گويد مي دارد ه

چيست هم آن زامات

بيرون مي كه ينهايي
سا چهار بستند داد

كر مهيا را برايشان 
ت دارند خانم سركار
م حل راه نشد واقعاً
شك ور االن و شدند

را تو چيزي يكخانه
وگر كنند پيدا كار د

استان ه در دانشگاه
ميناري بود بيش از

فكر اينكه ولي كنيم
جغرافيايي نظر از ا
از دانم نمي من د

چه سال هست شت
آم هاي بودجه اين

بيفتد اتفاقي ن است
خواهد مي شجاعت

حل راه ولي .ديگر ي
اس سياسي عالي مان

ن گفتگو اين جريان
رسد مي نظر به قعاً

اشاره عزيزان رمودند
بر را كه آن بر حاكم
ح كه داشتند اي اره

موضوعي چقدر دارد
ستمان كه تشريف

الزامات و گيرد مي ر
ل ما به سالمت اجت

ش كنيم صحبت كجا
م دانش دانش، وليد

سالمت اگر اتفاق
پروري دانش روال

د مي بيند داره اش
روي ديو روايت يك
از .بودند هم من خود
شما اين روبروي ن

ت كار اصالً فالني فت
تك آمدم بريزم  بهم

نگه را در مملكت ف
الز ببينيم كنيم ايي

اين آمار ديدند ساس
قرارد يكزمان  آن ر

شرايط تمام و كردند
حاال كه هم ديگر ي

اين مانند مي خالي
تأسيس وار قارچ ر
كارخ يكشما  واقعاً 

اينها بتوانند جامعه 
د دارم اعتقاد من ته
سم آنجا آمديم ش

را كمك آنجا بايد 
ما براي كه هايي اه
كنيد نگاه شما كه ي
هش هفت گذاشتند 

هست فيكس عالي
ممكن لحظه هر كه ي
يكلذا  .ها است ت

جاهاي در چه جلس
ع آموزش ما باالخره

در من نظر به كنم
واق چون سياست ن
فر دكتر آقاي كه ي
ح الزامات بعد و نيم

اشا خانم حاال مثالً 
موضوعيت مثالً لي

 اشاره كردند يا دوس
قرار جايگاهي در چه

دانش، دانش مستقل
و ناجا و ارشاد ارت
تو موضوع اگر يعني
اين جريان در .شت

همين ترويج سالتم
اد رسد مي ي شود

من بود خوبي حرف
خ استاد زماني يك 

همين رئيس مسئول
گف خواند مي وشان
را سيستم اين  كه

شريف دانشگاه وجي
را شناسا مان ساسي

  ممنونم. بزنيم م

ا بر دارم قوي خيلي
در قذافي و با شتند

ك درست مسجدي 
اي نكته كنيم؟ مي 

خ ها صندلي دانشگاه
همين طور كه هايي

يعني بدهد موزش
در بايد .باشد داشته

البت .حل است هم ه
پيش سال چند اتفاقاً 

كنيم نگاه ويژه آنجا
دانشگا مي خواهم 
هايي دانشگاه .كنيم 

سال هست چند الن
ع آموزش بودجه تند
هايي در خوابگاه ند

سياست همين زائيده
مج در چه هست هم
ب آوردند را فشار شان

ك پيشنهاد خواستم 
اين به راجع گيري 

نكاتي همين بود شده
كن را شناسايي يري

را بچينيم هايمان ت
عا آموزش بازار سهم

فراستخواه به نوعي
د و دارد اهميت در

با اهميت د مقايسه 
وزا در بنشينيم هيم

كار كنيم يع زاماتش
گذاش كنار بايد كند
رس و مسئوليت شگاه
مي رد خيابون از ف
حر خيلي بياييم ما ا
هستند دكتر آقاي 
م بود شده هست، ي
تيزهو هم من خود ه
اين براي من بعد 
خرو ندارد عرضه تم
اس مسائل آن بايد ما
بهم را نبايد بازي ن

خ آمار مؤسسه
گش مي مشتري

يكاتاقي  آنجا
پذيرش علمي

د اين بگيم كه
ه دانشگاه تمام
را آم كشور نياز
د متقاضي بايد

دانشگاه مسائل
كنم مي فكر

آ به محروميت
من كنيم حل

تقويت داريم،
اال هم صنعتي
برداشتن .خورند
كنن ايفا قشنگ
ز اين ها داريم
ه زيادي خيلي
ايش آنقدر زدند

مي: محبوبي
تصميم مسئله
ش مطالعه كافي
گي تصميم اين
سياست ها اين
س بازي اين در
ف دكتر آقاي يا

چقد اين دانش
در دارد؟ قرار

خواه مي وقتي
الز روي بياييم

مي ك مخدوش
دانش منِ .ندارم
طرف دارد يكهو

آقا كه گذاشته
دانشگاه استاد
محترمي بسيار
بچه چون بودم
مي دهد غرب

سيست ببخشيد
م بگويم خواهم

آ نرسيديم اگر
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تحضريد 
رين آمار 
ن نيست، 

اي را  طقه
ر كنكور 
 آموزشي

 براساس 
 بومي ير
احتماال  

 بومي ن
 دارند ي

مي  پيدا
 پروژه در

. ي شوند
 ارزيابي 
 بومي ت
 سمت ه
 خود .ند
 انجام سه
 به ورود 
را  اوليه 
 جنبش 

 ها مزاج 
تخار مي 
 .ي است

 غير يان
 غير شتر
 گرايي ل

شما مست. الي بماند
بهتر نجام مي گيرد

بحث اين. ي هستند
هر منط. شود ته مي

وطلبان استان ما در
آ ن بر خالف عدالت

.كنيم آناليز  ندري
غي گزيني، بومي ي
گزيني بومي كه حي
دانشجويا كنم مي ض

بااليي اجتماعي مايه
پ افزايش خيلي ومي

د .مهم است خيلي 
مياين ها  دستيار د
خوب كيسي سلف 
فضا دست كه باشد ن

به .خوانده اند درس
دارنخودشان  صصي

مؤسس در داشتيم ي
scal تا آمادگي آن
مراحل آن واقع در

حركت موتور ينطور
اين خيلي گي، هم

افت بودن دانشجو به 
بومي غير دانشجوي 

دانشجو خُب .يست
بيش ها اين هم يني
اصول و گرايي نو اي

اي خا اي در رشته ي
ه صورت سراسري ا
ن كه اكثرا هم بومي
نشجويان بومي گرفت

داوعمل مي كند و 
ل نخواهند شد و اين

سكان دوباره، آناليز ك
اجرا از قبل وضع ما
طرح اين به .كرد ي

عرض و هايش متغير
سر ها دانشگاه در 
بو غير دانشجوي ق
برايشان تهران در ً

زو ها بومي غير كند
عنوان را بهودشان 

اين از ناشي گرفت 
د كه مي شوند غل
تخص مهارت از اليي
تحقيقي يكما  .غلي

 scale 6 داشت le

د ها بومي غير اما د
اي كه كنم مي فكر 
فرهنگ هم سياسي، 

.هستند آزادانه يده
بگويم ميتوانم من 
ني نشين پرديس ون
د اعتقادات لحاظ ه
ها جريان به .دارند 

رح نيست كه صندلي
كه گزينش به  ارشد

سيستان و بلوچستان
 براي بسياري از دان
 ما بسيار ضعيف ع
ذف، هيچ جايي قبول

 شد ح طر
 پژوهش

 به بنده ه
 اين ها د

 با بومي
 همان ل

 ما ينطور
 گرفته م

 بود، غلي
 اين كه

 انشجوي
يكتوانستيم  مي م

م كه كرد مي كمك
مي را ايجاد هايي ني
مت از تا چند يكبود

بومي غير شجويان
طريق از اعتماد ضاي

خصوصاً دانشگاه .شد
ك كاري بخواهد دي

خو ها خيلي .دارند 
اوج يكهو خيلي كه
شاغ هايي رشته در

باال ارزيابي ها بومي
شغ ريزي برنامه حل
تا هفت شغلي هاي
موفق اند خيلي سئله
من .سياسي اند يت
هاي فعاليت هم .ت
عقي اظهار موافق .ند
در ايران دانشجو الً

چو .را ندارد شجويي
به .بيشتري هستند

خانواده اشان در ي
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ن چنين چيزي مطر
كارشناسيآزمون  ر

م از همان دانشگاه س
شود، فرصت تحصيل

آموزش و پرورشي
ت كه با سياست حذ

مط كه مباحثي دي
زبان از مباحث ين
البته شد مطرح ني

بودند ستاد ر همين
دانشجويان مختلف

حاصل فرماييد مي ه
همي هم بنده و ند
انجا ها دانشگاه در 
شغ گيري تصميم ر

مخدر، حسني مواد
دا اي زمينه سؤال ك

داشتيم را هم عاتشان
كم ما به فقط طالعه

نگرا اينكه راستاي ر
ب جالب ما براي العه

دانش .بودند ها بومي
فض دوستانشان به د،
باش چه رشته آن تا
استاد اصالً دانشجو .

بااليي نفس به تماد
ك برايمان تقلب ده

بومي غير شجويان
ب غير .ميروند هم ه

ح به اقدام در شغلي،
ه گيري تصميم در 

مسئ حل براي اقدام
با فعالي موافق بومي
خاموش است بيفتد
دارن نارضايتي و شوند
اصال دارد زيادي صت
دانش خاصيت آن د،
فراقت اوقات رايدا

مذهبي احساس .ارند

سيستان و بلوچستان
گيرد و در يف را مي

ارشد قبولي داشتيم
شا بومي گزيني اجر

وقتي. ستگذاري كرد
مشخص استيكنند

  سسه
بند جمع به كنم مك
اي از مقداري يككه

گزين بومي طرح مين
در دوباره علوم رت

ابعاد و آسيب ها ها
مطالعه كه مجلدي 

داشتن ملي حقيقات
مختلف ابعاد نها در

در اثربخشي خود د
م مصرف و سيب ها

تفكيك بحث اينها ه
اطالع .بخواهيم  هم
مط اين خُب .ها ومي
در داشتيم را هم ي
مطا اين در كه اي ه

غير ما هاي خوان
استا به مي كنند د

ت دهند مي اهميت
.دارند دستياري گي
اعت .دارند بااليي گاه
پديد اين االن ما يد

دانش اشتغال لحاظ
غيره و خانوادگي ل
ش ريزي برنامه در ي،

اثربخشي خود .بود
ا در ها بومي .سئله
غير دانشجويان عه
ها بومي دست كه
ش نمي درك ها جو

فرص خوابگاه  نشيند
مي چرخد فاميلي ه
د و دارند بزرگي ش
د بيشتري بودن بي

رح شد، در استان س
، داوطلب بومي ضعي

مقطع در دانشجو 
مطلق باست حذف

د نگاه كرد و سياس
ه ي آخر را كسب مي

و هيأت علمي موس
كم كه مي خواهم ه
ك مي كنم كمك ع
هم كه 87 سال ما 

وزا فرهنگي تماعي
ارزش ه آموزشي رد
اين باشيم داشته ش

درتح زاده سراج اي
اين 84  سال تا78 ل
بود اجتماعي هاي ه

آس بحث و بود يان
همه در ديديم رديم

بيس آنها را ديتا ما
بو غير عيتي هستن

خوبي خيلي هاي فته
مولفه تا 6 حدود ن
درس ها بومي غير

اعتما زنند مي رقم 
بيشتر معتبر نشگاه

اين ها آمادگ اكثراً .د
دانشگ خوداثربخشي

شا .باالست حانشان
به .زنند مي دامن 
مشاغل به كه ها ي

شغلي اطالعات وري
كنم مي فكر ارياني

مس حل براي اقدام د
جامع و دانشگاه مهم 

دانشگاهايي .اه اند
دانشج معتقدند ها ي

مي پرديس مي آيد
گد آن در و ميرود 
چالش .مواجهه اند ل

مذهب احساس .كنند

 صندلي خالي مطر
يستان و بلوچستان،

1107قبل ما سال  
اگر اين سياكه ست 

تضيات خودش بايد
استان  رتبه 31ين 

ادي مرجائي، عضو
اجازه من الرحيم من
در واقع  من دكتر ي

بله فرمودند عمادي
اجت مطالعات هشكده

عملكر تفاوت ما كه
روش اي مطالعه ك
آقا كه مطالعاتي در
سال از كه داشتيم ه
سرمايه بود ديني ت

دانشجوي گرش هاي
كر نگاهي يكما  ند
م يعني را داريم مي
وضع چه در ها ومي
ياف ما اتفاقا باشيم ته
من .مي كند را بدتر ا

غ به نسبت داشتند
را اين ها بااليي ي
دان در شدن قبول ه
كنندمشاركت مي  ي
خ .هست ورزيدگي ن
امتح در تقلب ها ي
بيشتر ها را بومي 

بومي برعكس .يروند
آو جمع در .دارند ي
معما دكتر آقاي مان
بود اين scale رين
مسائل لحاظ به .د

دانشگا سياسي ركت
بومي غير .را ندارند ت

م چون مي كند يي
شب به خانه كه ي

مشكل با شغل كردن
مي ك شركت ناسك

بحث: عباسي
كه دانشگاه سي

.دارد راقبولي 
اما بحث اين اس
با توجه به مقت
سراسري، در بي

  .است

دكتر سيد ها
الرحم اهللا بسم
آقاي غياب در

دكترميرع آقاي
پژوه از دعوت
ك كردند دعوت

را يك بومي غير
د مطالعه است

مطالعه تا هفت
اعتقادات .بودند

نگ و ارزش ها
داشتن مطالعات

بوم غير و بومي
بو اينكه متغير
را داشت گزيني

فضا مقدار يك
د بااليي معدل
اجتماعي اعتماد
به اين ها .كند
تحقيقاتي هاي

اين در اين ها،
بومي .كنند مي

اين و هاست
مي تخصصشان
بااليي اثربخشي

زم بوديم، داده
آخر .بود شغل
مي كنند تالش

حر به سياسي
تحركات اينطور
دانشجوي .كنند

بومي دانشجوي
پيداك در بومي
من در ها بومي
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 اما .دارند
 ها بومي

عمومي،  
 و ي آيند
 اما الست

 سال 17
 ها بومي

 سال .شد
 مربوط ط

 االن وبه
 سه تا ار
 دانشگاه 

 آزاد گاه
 سهميه 

 شجوهاي
 بومي ن
 تا كه ت

 دن وارد
 دو داديم

 آپ فالو 
 .برود ش
 ادبيات ي

 و منطقه
 تحقيقي

 را يا ها 
 كنيم ت
 ده يك 
 فرمودند 
 در من ه
 5 هاي 
 از بيش 

مي  طرف
 جماعتش

 نشان ي
 بياندازد 

نمي  هم
 هم رحم
 همه گاه
 نمي ليد
 ندارد ن

 ي كنيم

د بااليي سرمايه مان
ب اين را بيشتر، اب

فضاي در گفتگو و 
سركالس مي ها مي

باال بومي غير جويان
7/7 ها بومي غير در

غيرب موادشان، صرف
ش ماجرا اين وارد ور

ضوابط زاهدي دكتر
مصو اين براساس ن
هزا دو تا هزار كه م

در بومي غير جوي
دانشگ .داشتند بومي
درصد چهل كه فت
دانش به اين اجراي 
دانشجويا به دادند م
هفت هشتاد و سال ز
كرد تعريف .باشند ه
د پيشنهاد حداقل 
مي خواهم سال ت
پيش اساس بر آن ين
خيلي موقع آن ما م

م جذب قدرت  شان
ت داريم ضعيفي ضمه

گزارش اين ي كند
مراقبت ايجاد كنيم د

بدهم خدمتتان ش
به بنده ظريف لي

كه اين است قعيتش
برنامه و اسناد زمان

بود جالب گرفتم د
ط يعني ناسي است

ج كه دارد نياز روپا
اي جامعه چنين يك 

راه زندگي تا خواند
ه شل كرده ايجاد كم
ر. را ها دانشگاه كند
دانشگ آن، به بازار گاه
تول معياري اصالً ما 

امكا نك امتحان ده
مي استخدام داريم ي

ما بومي غير شجويان
كتا بخواني، يشتري

گپ و ها سخنراني
بوم مي كنند، مبادله

دانشج بين مخدر اد
د الكلي مشروبات ف

مص و مي شوند روب
چطو فرهنگي قالب

د آقاي زمان يعني ت
همچنان سنجش مان
داشتيم مطالعات ري
دانشج درصد شصت 
ب غير درصد شصت 

فرهنگي، مي گفت ب
از قبل تا .مي ماند 
را هم درصد هشت و
از داريم انتظار ما ن

كرد را بوميودشان 
تحقيق همين در ما

هفت بعد از محقق ام
اي خب. اين ها را ند
را هم  R&D ، IR م

دانشگاهي وسيستم
هاض يكستاد  در هم

مي تهيه علمي هاي
بايد كه هايي نظام 
گزارش يكهند  از ن
خيل نكته ايشان ودم

واق كشور اداره نحوه
ز را بنده بحث اين 

ياد هند را از اي كته
كارشن درحد دانشگاه

ا مثل كه هايي است
در اين خوب.ست 

بخ درس سال 12 ت
محك گلوگاه تا سه ا

مي ك بخشي اعتبار
نگا آن، به صنعت گاه

.فهمد را نمي شاب
كرد ايجاد هم ديگر 
چطوري كنيم مي ب

دانش اجتماعي رمايه
بي روزنامه سينما، ي

س در شركت و ستند
م تجارب زنند، مي

موا مصرف سيب ها
مصرف سني ميانگين

مشر برنامه درك اي
انق شوراي ضوعي كه

وقت علوم وزارت اد
سازم اين .رسيد ب

گير نمونه اما شتيم
ما 84 سال تا گين
ها دولتي .بود صد

انقالب عالي شوراي 
درصدش هشت و 
و سي اين بعد به خ

االن بومي درصد شت
خو ديگر شكل هاي

م ها اولويت به جه
م كه مني براي .رند

مالحظه مي فرمودن
گذاشتيم را ما اين م
اكو آن بر مبتني رند

هم خودمان ما خوب
سياست ه مركز يا م
آن و پيشنهادات ي

من هم تطبيقي طالعه
بو رفته هند بودم ا
ن در ضعيف است ن

سازي اي توده حث
نك يك من امروز .ن

د در خواندن درس
كشوره از هند .شود
هيجده بيست ا ست
نيست الزم نفر يك
تا دو هند گرفتم ياد

National Acا كه
نگا آن به نگاه ناتش

دوش و دوغ تفاوت ي
گلوگاه يك NAC م

انتخاب داريم طوري
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سر لحاظ به .دارند 
بروي .كني شركت 

را، اين ها باال هس ها
حرف زياد شيرين

آس لحاظ به اما .كنند
م .مخدري اند مواد

فضا وارد  ها بومي ر
موض اما طرف، يك ز

پيشنها به البته نگي
تصويب به عالي وزش
نداش سنجشي سازمان

ميانگ واقع در .نفوذ ب
درص چهل اسالمي د

مصوبه اما بود چهل
سي و مي شود اده
تاريخ اين از .كنند ده

هش هشتاد و .كردند
ش يكبه  ها بومي ير
تو بدون مناطق، به

را بردار سيستم ين
االن معمارياني كتر
اسم موقع آن ها شگاه
بياور پيشنهاداتين

خ .بگيرد شكل يشان
نيستيم كه شتر هم

پاي هم خودمان ما
مط يكاما  ي دهيم
دكتر بودم جويشان

كشورمان مشاوره تم
بح در مي كردم هيه

خودمان براي ربياورم
بار يك بخوانند رس
وكار مي ش كسب ي
ضعيف اس خيلي ش
مي دهد نشان ين
يا دوباره هند از مروز

ccreditation Co

امكا بودجه اش .شود
ايراني گذار سرمايه ي
هم اين خوب دارد ي
چط استاد ما خُب ك

بااليي شركت هم ي
تئاتر يعني فرهنگي

شاخص صنف اين
مي كنند، گفتگو و

نمي ك را گرم شگاه
ها بومي غير بيشتر
غير اما ميشوند روبي

از مطالعه اين خُب .
فرهن انقالب عالي ي
آمو سازمان در ها ه

آمار منسجم س تان
ضريب ويي داشتند

آزاد دانشگاه موقع ن
چ نفوذ ضريب اين ،
استفا فقط درصد دو
استفاد سهميه اين ز

ك پيدا بومي غير ب
غي اينكه مگه  است،

ب توجه ندسي بدون
ا اين ها طبيعي، يد

دك آقاي دادم .باشد
دانش بدهيد اجازه ما
خودشان توسعه و رح

هاي دانشگاه IR واحد
بيش تا سه ديگر، دوتا

شد تهيه آنجا بود ي
نمي اين ها را اجازه

دانشج موقع آن من
سيست ما .بياور ما ي

ته داشتم هند زارش
را از آن در نكاتي ك
در ميخواهند كه ني

فضاي وارد د مي رود
نامش ثبت ناخالص رخ

اي .فعال است نشگاه
ام من كه هم اي ته
ommissionنام  

ش جا به جا NAC ز
ايراني خانواده چرا ؟

تفاوتي چه يكي آن
نك از باال نمره يك

دانشگاهي هاي نهاد 
ف سرمايه باالست ي
و اعتماد مشاركت، 
گپ .هاست بومي 
دانش عمومي فضاي ن
ب .اين ها الكلي اند ت
مشر زود خيلي ها ي
.منزل در ها بومي ما
شوراي ي جلسه  ن
دانشگاه سراسري ن
دوست داشتيم، ما كه

نمونه گيري دانشجو
همان .بود چهل به 
شوند، وارد تهران ر
د متوسط طور به ه

از توانستند مي آنها
جذب اجازه ها نشگاه

افتاده اتفاق اين ده
مهن يكبا  خودمان

بگذاري نزنيد دست 
كرده رشد طبيعي 

شم كه بوده اين لعه
طر بخش ها دانشگاه

و پژوهي دانشگاهي
د مراكز در چه شود
فرهنگي جنس از ال

ا كنيم، آپ  را فالو
معمارياني دكتر كه
براي آن را  مي شود 

گز آمدم دير هم ت
يكتا  كردم را آناليز

كسان براي هند اهي
مي گيرد حتي تر ن

نر ضريب چون انيد
دان كنار در كار هم 

نكت دومين .مي كند
به كرده ايجاد ماني
مجوز بدون ندارد ن

كو؟ كريديتيشنمون
با شريف با آزاد با ر
بدون شود استاد د

در .دارند اعتقاد دو
بومي دانشجويان ي
،اجتماعي سرمايه ا
غير دست دانشگاه 

آن دانشگاهي، حضور
باالست الكل مصرف

، بومي16  ها بومي 
اما بيشتر بيعي است

هشتمين و بيست  و
آزمو در گزيني مي
ك مطالعاتي در. كند
نم مطالعات اين از م

شصت اين و شتيم
در بودند مايل زياد 

ساليانه كه گران ثار
آ يعني داشت صاص

دان درصد دوازده ما 
كشيد طول سال ت

خ ما بنابراين .باشند
را شما شريف و ران

باشد، نخورده ست
مطال همين در ما د
د بگذاريد گفتيم  م
د مطالعات براساس 
مي ش مؤسسه اين ر

حاال فرهنگي طالعات
اين ها مطالعاتي ظ

ك مأموريتي به بنده
اداره چطور  هند ن
ساعت يك كه امروز 

همه ر  تالش كردم
دانشگا ظرفيت واقع

پايين يا كارشناسي ك
بخو دكتري و ارشد 

و كسب كوسيستم
م كفايت آموزي رت
NA  سازم يكهست
امكا abc گريد گاه

اك ما دارد ربط يشن
نور پيام نمي گوييم
هند هاي ر دانشگاه

د به هر اين ها
فرهنگي سرمايه

اما .بيشتردارند
عمومي فضاي
ح اصالً ميروند

م ها بومي بين
بين اما هست

طبي خوابگاه در
سيصد در 87
بو گسترش به
مي ك عمل هم
كدا هر تا هزار
داش تهران هاي
ها بومي چون

ايث و رزمندگان
اختص بومي غير
ترتيب اين به

هشت هفت االن
ب شده دانشگاه
را تهر دانشگاه

د جا يككنم 
پيشنها دومين

IR نزديم حرف
اين كه ميزاني

در چه كه هم
مط پژوهشكده

لحاظ به حداقل
ب سالي هست،

گفتند برو ببين
تا 2008 سال
را توسعه ساله
در و درصد 88

مدرك يكآيد 
بياييد بگويند

اك كه مي دهد
مها سال چهار
AC يكي  كند

دانشگ نمي كند
اكريديتي آن به

ن اصالً ما كنيم
د بتواند كسي
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 نداده ن
 كرديم ا
 ريزي مه
اين  هم 

 فرهنگي
 انگار يف
 اجازه هد
 اساس ن
 جلسه ر

 هاي يت

آزمو ليسانس فوق 
رها ما را هم ها گاه
برنام خود هم عالي 

آن بگيريم ياد رس
ف انقالب عالي شوراي

شري دانشگاه بعد ان
را بده كلي وزهايج

براين خوب باشندن 
د شااهللا ان دهيم ي
واقعي و شواهد آمار 

تا پنج دانشگاه يك
گلوگا اين خوب ند

آموزش با مي كند
در مي توانيم واقعاً 
ش وقتي نشود ها د

بلوچستا و  سيستان
مج را بگويد كالن ي
خودشان سيستم اكو

مي قول ما و ورديد
بر مبتني بتوانيم  و

يچطوري  معيار بي
مي كن دارد مكاري
نم همراهي ل هايي

االن ما را كه اي ته
درصد دقيق تعيين ي
در در آذربايجان د
هاي سياست .باشد ر

ا در بازي آن طلوب
آ تشريف كرديد ف
كنيم تكميل مان 
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ب استاندارد بي شويم
هم باهاش هم علوم

مد يككشور  در ه
نكت يكمي كند  ج
جزئي اقالم وارد يند
مي كند پيدا معني ك

گذار سياست هنگي
مط واقع در جريان د

لطف واقعاً اساتيد لف
بومي غير و بومي با

بش مسيفاي مثالً عه
ع وزارت دانشگاه ته
توسعه هم كار، و ب
را چنج برنامه دهد ي

را بچي سياستي هد
يككردستان  در ن

فر انقالب عالي راي
وارد ها دانشگاه خود

مختل هاي نگاه از ي
ب ارتباط را در يمان

دفع يكتوانستيم  ي
گرفت دكتري شجوي

كسب اكوسيستم هم 
نمي اجازه سياسي ي

مي خوا وقتي هنگي
اين درصد 12 بومي 
شور .كنيم مي اداره 

خ  راهبردي ريزي مه
يعني كرديم ستفاده

ي ديتا پايگاه بتوانيم 
  . بدهيم ارائه تان

راحتي به ما دكتر ي
دانش تا بيست داده 

ه خودمان، كه  است
هاي البي خودش با
فرهن انقالب عالي ي

غير درصد 88 ومي
داريم پادگاني صالً

برنام هاي سيستم ا
اس امروز ما كه  است
هست حوزه همين

را خدمت ت بهتري ش

آقاي چرا يعني
تشكيل گروه

اين واقعيتش
ب عالي آموزش
شوراي كه است

بو آقا مي گويد
را اص سيستم ما

ها آر آي بدهد
اين واقعيتش
دره كه ديگري
گزارش موجود
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 مصوب 
ط مربو 1

 امكانات 
بر . است

در همان 
و نظرات 

 در نگاه 

مان طور 

 نخست 

اين در  

ر همان 

 تحصيل 

ش مهيا 

مجرب و 

ي  دهه ع

ناعادالنه 

 صنعتي 

ايي   نامه

هزار و  1

گزيني  ي

ح علمي 

پذيرش دانشجو كه
1387تا  1361اي 

ن مناطق محروم به
ل اجرا امروز در حا

هر شهر و استان د
انجام شده و طالعات

 :زير قرار داد ان

به طوري كه.  است

رسد، كه هم مي 13

كه نگاه به طوري. ت

.وم اختصاص دهند

موز مجبور است د

 در مناطق محروم

شهرهاي ديگر، برايش

ت آموزشي، اساتيد م

 شده است و فقط به

ت، در كنار توزيع ن

 بزرگترين دانشگاه

هاي آينده طي سال

10نفر باالتر از  6ر، 

ي سياست بومي يجه

منجر به تقليل سطح

گزيني پ هاي بومي ت
ها ي زماني بين سال

آموزان سترسي دانش
تصويب شد و تا 13

آموزان ه شد تا دانش
بر اساس مط.  است

عنواتوان در هشت  ي

حوالت عديده بوده

387گزيني در سال 

و گاه متناقض است

موزان مناطق محرو

آ متفاوت، هر دانش

ست چون كسي كه

 بهتر آموزشي در ش

را بسياري از امكانات

 متمركز و انباشت 

 محدود ساخته است

عضو  هيات علمي 

و ادامه آن در س 13

هزار3 رتبه باالتر از

ن خواهد بود كه نتي

ن تضعيف شده و م

  گيري
كه از اساس سياست
ي ستين مقطع با بازه

ها و امكان دس رصت
387ت كه در سال 

ما در عمل منجر ش
مدهاي گوناگون آن
يرش دانشجو را مي

ر محتوايي، دچار تح

گ ت به سياست بومي

شده كامال متفاوت و

آ ي خود را به دانش

 و با نگاهي كامال م

 .شود دسترس مي

گرايانه نيس مل عدالت

 استفاده از امكانات

زير شود ي تلقي مي

نقطه ديگر از كشور

هاي برتر ه دانشگاه

170همان زمان 

387در كنكور سال 

نفر با 15رد قبولي 

ع تاريخ كنكور ايران

د عنصر رقابت در آن
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گ  نتيجه
دهد كه رد نشان مي
نخست. رسي قرار داد

سترسي برابر به فر
ايي است ظر بر مصوبه

خوانده شده است، ام
همين مصوبه و پيام

گزيني پذ هاي بومي

  ي

 ديده است از منظر

شود و در نهايتم مي

ي اتخاذي و اجرا ش

ز سهميه دانشگاهي

،)1387صوبه سال

زشي بسيار دور از د

يانه باشد، اما در عم

شهر بماند و امكان

عدالتي آموزشي به بي

هد و تبريز و چند نق

 . ندالتري ندار

رهاي مختلف را به

مود تا جايي كه در

گزينش دانشجويان د

عنوان كرتي شريف

ترين موضوع رحاشيه

ايي تقليل ميابد طقه

بحث و
ضرين به دست آور
قطع زماني مورد برر
صوبه، هدف آن بر د

ي دوم ناظ و مرحله
 عدالت آموزشي خو
ر گرفته مربوط به ه
ه ي ناشي از سياست

ير تاريخي و قانوني

قانوني  كه به لحاظ

ه سه منطقه تقسيم

هاي م و نوع سياست

شوند قسمتي از  مي

مص(كل نهايي خود

به فضاهاي بهتر آمو

جوي ياستي عدالتس

است كه در همان ش

ر نوعي دامن زدن ب

صفهان، شيراز، مشه

سايرين توانمندي باال

  نصر رقابت

آموزان از شهر دانش

 در كشور نگران نم

گزيني در گ ح بومي

رييس دانشگاه صنعت

ه صنعتي شريف پر

ملي به سطح منطح

  ته

ز برايند نظرات حا
ت، را بايد در دو مق
تلف در محتواي مص
.دادها معطوف بود
فرصت دسترسي و
رد نقد و تحليل قرار

رسد پيامدهاي ظر مي

گزيني در سي ومي

ي خود و تغييراتي

طقه و پس از آن به

ومرداشت از اين مفه

تر موظف يافته سعه

ي در شكگزين بومي

ه رفته و امكان تجربه

 

تواند برگرفته از س مي

تر است، محكوم ان

هاي كشورهر دانشگا

رگتر مانند تهران، اص

يابد كه لزوما از س ي

ها و تضعيف عن س

 دانشجو كه ورود د

يفيت آموزش عالي

سبت به اعمال طرح

ر. براز نگراني كردند

ر رشته برق دانشگا

كه از سطح  هنگامي

ي كمتر توسعه يافت

توان ا ن چه كه مي
نقالب فرهنگي است
يرغم تغييرات مختل
رتر و شناخت استعد
دف اگرچه افزايش ف

چه بيشتر مور  و آن
حاضر در پنل، به نظ

محتوايي مفهوم بو

زيني در سير تاريخي

ر نخست به پنج منط

ن نيز گفته شد، بر

 دارد كه مناطق تو

ه بر اساس مفهوم

ند كه در آن مدرسه

عدالت آموزشي  

گزيني م هاي بومي ت

ظ سطح علمي پايين

ش دانشجوي بومي در

مي در شهرهاي بزر

آموزان اختصاص مي 

 سطح علمي كالس

گزيني پذيرش ومي

ي را براي حفظ كي

نس) ه صنعتي شريف

ي انقالب فرهنگي ابر

هزار، آن هم در16 

داشت رقابت علمي

 .شود ن مي

هاي  ديدن استان

مجموع آن
شوراي عالي ان

شود كه علي مي
هاي بر دانشگاه

اين اساس هد
منطقه بمانند

نظران ح صاحب

 تغيير م

گز مفهوم بومي

اوليه كه كشور

كه پيش از اين

حكايت از آن

حالي است كه

ايي بماند منطقه

 نقض ع

اگرچه سياست

لحاظكند به مي

پذيرش. نيست

هاي علم فرصت

قليلي از دانش

 كاهش

هاي بو سياست

آموزش بسياري

دانشگاه(كشور 

به شوراي عالي

نفر باالتر از 1

او بيان د. است

شدگان پذيرفته

 آسيب
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 كمتري 

 اشتغال 

  راني

ز يافتن 

بنا . شند

ت زباني 

شنايي با 

 بود كه 

هاي  ست

شهرهاي 

ت كه به 

د و آم. ت

 نزديكي 

 دولت با 

ز تمركز 

 پذيرش 

  

مشكالت 

دهد   مي

در اين . 

رت عدم 

 در بين 

ها شانس استانين 

ده و با ظرفيت هاي

ه تنوع فرهنگ اير

تمركز. ي شده است

اير مناطق داشته باش

كنند به دليل تفاوت ي

آش. داد ها افزايش مي

ين از دستاوردهايي

حالي است كه سياس

ويژه در ش يتي را به

پذيرش دانشجو است

ها مغفول مانده است

ن با يكديگر زمينه

در كنار هم ببيند،

ق مانع ازز اين طري

هاي ر واقع سياست

.  ن اين عرصه دارد

عدالتي آموزشي، م ي

هاي ديگر نشان ش

.رفته است شمار مي

رسد در صور نظر مي

هاي مطرح شده ث

چرا كه داوطلبين اي

هاي خود آشنا نشد 

با توجه به ي مرزي

هاي مرزي ي استان

 و تاريخ و اوضاع سا

ها تحصيل مي نشگاه

ها  و تفاوت را در آن

كنار آمدن با سايري

اين در ح. بهره ببرد

ده و تهديدات امني

 

گزيني پ هاي بومي ت

هگونه طرححان اين

تر و آشنايي ايرانيان

هاي كشور را د ستي

ور فراهم آورده و از

در. چك فراهم شود

گذاران استالن و سي

افزايش بي. دهد مي

ي امنيت ملي و چالش

 چالش اساسي به ش

ديگري شده كه به نظ

ر كه از نتايج بحث

يافته وارد كند، چ عه

 كار خارج از استان

هاي هاي استان گاه

هاي در دانشگاه) سي

مناطق ديگر كشور

 ديگر كه در اين دان

 ام مختلف

درت پذيرش تنوع

ها و ك تفاوت قوميت

ها ب ينده خود از آن

وجود آورد ومي را به

 وجهان  ط ايران

 منفي ديگر سياست

د مهم، از منظر طراح

ت و ارتباط گسترده

 . ر خواهد داد

 تمام امكانات و كاس

ت آموزشي در كشو

ن از شهرهاي كوچ

فكري تمام فعاال  هم

گزيني نشان م  بومي

يرخي تهديدات برا

ها هميشه مسئله و

ي راهبردي د مسئله

طور زيرا همان. مايد
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هاي كمتر توسع تان

ز سوي ديگر با بازار

در دانشگ) فارسي

فارس(ي زبان ملّي

العي اندك از من اط

نشجويان استانهاي

جوي مناطق و اقو

شدند و قد  آشنا مي

هاي مت ي با فرهنگ

 در مسير زندگي آي

ود برخي مسائل بو

ن و مردم ديگر نقاط

كاركرد  نقاط ايران

 استراتژي و راهبرد

يجاد زمينه مفاهمه

ع ملي را مد نظر قرا

ي جامع كه بتواند

ي امكانات يع عادالنه

 بابت خروج نخبگان

ر دانست كه نياز به

هداف بانيان طرح

ش تحركات قومي، بر

ه  توزيع برابر فرصت

هاي آموزشي نيز م ت

مخاطرات جدي نم

يب جدي را به است

 خواهند داشت و از

ف(زبان ملّي  و حلّي

ي و در مقابل، انزواي

ث شده تا دانشجويان

 معموال اقليتي از دا

رهنگي بين دانشج

ها انشجويان با تنوع

ها، آشنايي تفاوت آن

ها را بهتر بياموزد و

 كاهش داده و خو

ق محلي با نخبگان

بگان و مردم ديگر

رانيان به عنوان يك

نقاط كشور ضمن اي

نگر منافعالن و آينده

گرفتن يك طرح ملي

د فضايي براي توزي

 اين ترتيب نگراني

ي پايدار نوان توسعه

فاوت فاحشي را با ا

رتر آموزشي، افزايش

  . جدي دارد

دهد كه عدم ن مي

 دسترسي به فرصت

ي ايراني را دچار م

ش دانشجو شايد آسي

هاي برتر كشور را اه

  .شوند ي

هاي مح زبان تگي

هاي محلّي ش زبان

 مناطق خويش باعث

شود ها دريافت مي

 . گيرند  قرار مي

نگي و تعامالت فر

گاه فضايي بود كه د

هاي مت شها و گوي ن

ه رود به دانشگاه آن

شدت ن تجربه را به

 .دامن زده است

ط نخبگان مناطق

مناطق محلي با نخب

و همبستگي ملي اير

ف كشور به اقصي نق

 و در يك منظر كال

قدند كه با درنظر گ

و فناوري بايد بتواند

خوردار شود، تا به

يك طرح كالن با عن

ود آموزش عالي تفا

ها و امكانات بر قعيت

دانشجو به بازنگري ج

ديرباز تا كنون نشان

حدود كردن برابري

ي آموزش عالي نده

گزيني پذيرش بومي

هاي دانشگا در رشته

شوري كمتر آشنا مي

هم پيوستبه  ي جه

عث رواج و گسترش

ها و م اطق در استان

ي كه از اين دانشگاه

ن فارسي تحت فشار

 پذيرش چندفرهن

 معتقدند كه دانشگا

ختلف، شنيدن زبان

ت دانشجو پس از ور

دانشجو، اين ذيرش

 با مذاهب متفاوت، د

رتباط و قطع ارتبا

ارتباط نخبگان م گير

ر آن انسجام ملي و

علمي مناطق مختلف

 آنان را فراهم كرده

حاضر در پنل معتق

ت علوم، تحقيقات و

هاي برخ ه در استان

ان را بايد جزئي از ي

هاي موجو د واقعيت

 در دسترسي به موق

گزيني پذيرش د مي

خ آموزش عالي از د

ي در محهاي قانون ده

تواند آين  صحيح مي

هاي ب سياست 

براي پذيرش د

را در سطح كش

  توجبي

گزيني باع بومي

دانشجويان منا

هايي به گزارش

و تكلّم به زبان

 كاهش

نظر ان صاحب

هاي مخ قوميت

رفت انتظار مي

گزيني پذ بومي

ايي و يا طايفه

 عدم ار

گي كاهش چشم

رسد د نظر مي

شد نخبگان عل

بيشتري ميان

نظران ح صاحب

محوريت وزارت

اساتيد برجسته

دانشجو در ايرا

رسد به نظر مي

نهان و آشكار

كه سياست بوم

نگاهي به تاريخ

گزار اعمال ماد

سازي تصميم
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ميت در 

ي ايراني 

. ته است

اشتغال  

نابسامان 

ش داده 

هاي  ليت

هايي با  ن

 دست از 

نواقص و 

 و اتحاد 

ن زيست 

ديد نظر 

كه سطح 

هايش را 

ت خود را 

ي زندگي 

انتخاب 

خبه ها 

به اعمال نظر حاكم

ي آموزش عالي آينده

 از اين از نظر گذشت

گير امكان ش چشم

 در تحليل اوضاع ن

ا به غايت افزايشتي ر

 محيطي براي فعال

ناسان كه در استان

ي اعمال اين د تيجه

گاه درك نو دانيم، آن

جام ملي و اجتماعي

نبال مديريت كردن

هاي كالن خود تجد

  . ي خود قرار دهد

فرزنداني ك. ر دهند

ه را بشناسند، قوميت

ديريت اوقات فراغت

هاي ار در باقي دوره

ا  طرح زگشت به

 از گردش خالق نخ

ذيرش دانشجو كه ب

توان آ داشته كه نمي

ويژه داشت و پيش

يافته و كاهش  توسعه

هاي مهم  از مولفه

گي اجتماعي و امنيت

ي دانشگاه به عنوان

كه بسياري از كارشن

هاي پايداري در نت ص

  .هد بود

ي به ظاهر نيامده بد

 كه ايرانمان به انسج

شم داشت كه به دن

ه ي نسبت به سياست

هاي گذاري  سياست

سازي قرار هر تصميم

كه بايد كشورشان ر

دانشگاه بياموزند، مد

رزشي پويا و اثرگذا

 

و بازگزيني بومي 

  جتماعي و مولد

ضمن حمايت طقه

  ا

گزيني در پذ  بومي

شايندي به همراه د

ها توجه و بايد به آن

هاي كمتر در بخش

قانون اساسي است،

هاي فرهنگ ي، آسيب

ها از فضاي  گاه آن

ك به طوري. سازد مي

رسد حتي شاخص ي

 مجزا نبوده و نخواه

هاي آن براي فرداي

كدر . آيد  مي فردايي

هايي چش ه سياست

ست كه آموزش عالي

ي منيتي را سرلوحه

ي ه آنان را سرلوحه

فرزنداني ك. ته است

يريت تفاوت را در د

دهي يك نظام ا كل

 :حل توجه قرار دهد

در بو 1387 سال

وان شهروندان اج

منط درهاي نخبه 

ها گذاري سياست
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هايي مانند  سياست

ست، پيامدهاي ناخوش

 قرار داده است كه ب

ساختن محروميت د

 از بندهاي مصرح ق

هاي مذهبي و نژادي

يان كاهش يافته و

گير وارد م بي چشم

از اين رو به نظر مي

رانوزش عالي در اي

هاي امروز و پيامده

ش از پيش به چشم

توان به اه ديگر نمي

ي نياز اسچنين فرداي

گيري از تهديدات ام

ه رشد و بالندگي آك

ستعدادهايشان وابست

رزنداني كه بايد مدي

وره در شناخت و شك

يل خبره هاست مح

ي حذف مصوبه ،

به عنو دانشگاه ها

نيروه جذبمسير

جو و نقش آنان در

خورد، به چشم مي

زشي گره خورده اس

فاوتي را محل تاثير

 يك سو با نهادينه س

عدالت آموزشي كه

ه ها و گروه ن قوميت

ي در بين دانشجوي

ه انسجام ملي آسيب

.اند ورد اشاره داشته

ي آمو ن همه از آينده

ه شي را درك چالش

پذيرش دانشجو بيش

داشته باشد، آن گا

در چ. كند يريت مي

 انسجام ملي و پيشگ

مرداني نياز دارند ك ت

ها و بارور شدن اس ن

فر. خود افتخار كنند

عنوان موثرترين دو 

 كه برگرفته از تحلي

،دانشجو متمركز

دفرهنگي چند  ي

در م ناطق محروم

وع پذيرش دانشجو

پژوهي نيز به ل آينده

هاي آموز ي به فرصت

ي هاي متف كه حوزه

گزيني از هاي بومي

تفاوت و ضربه به عد

يگر با متمركز شدن

 كه پذيرش فرهنگي

برند كه اين همه به 

كنند به اين مو ي مي

 جدي هستند و اين

انديش  هدف از آينده

گزيني در پ ند بومي

ي كارا در زندگي د

ها را مدي ي آن آينده

ها، ي برابر به فرصت

 مرز و بوم به دولت

ديدگي آن  به آموزش

ايي خ لهگوناگوني قبي

نشگاهي خود را به

هاي زير را  سياست

مربوط به پذيرش

پرديس هااقوام و

مني امكانات در  ه

  لمللي

ها در تعيين نو گاه

در پنل موزش عالي

 دانشجو و دسترسي

پيامدهايي ك. دانست

ه عتقدند كه سياست

هاي متف ان در بافت

ر بوده و از سوي دي

دهند رها نشان مي

گرايانه بهره مي قوم

هنگي خاص زندگي

جامعه دچار بحران

ترين ر يكي از مهم

هايي مانن  از سياست

تواند نقشي شتغال مي

هاي آ م است و طرح

 آموزشي، دسترسي

ست كه فرزندان اين

 فرداي اين مملكت

 پشتوانه تاريخي و گ

موزند و روزهاي دان

شود دولت  نهاد مي

گري در قوانين مر

 ماعي

ا تنوعت دادن به 

رت توزيع عادالنه

سطوح ملي وبين الم

ت استقالل دانشگ

كارشناسان آمو

ي توزيع نحوه

دا درا از آن ج

كارشناسان مع

براي دانشجويا

اقتصادي كشور

زيرا آمار. است

گرايانه و ق فرقه

هاي فره ويژگي

ها در ج سياست

با اين همه اگر

مسائل حاصل

نياز دارد و اش

ي مردم روزمره

نمايد و عدالت

حقيقت آن اس

يافتگي توسعه

ارج نهند و به

در دانشگاه بيا

  .به ياد آورند

از اين رو پيشن

 بازنگ

اجتما

 اهميت

 ضرور

در س

 اهميت


