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 پس از حمد و ثنای خدای یگانه و درود بر رسول فرزانه؛

گتااری لمتو و فنتاوری،    هتایي چتوس سساست     نامه، نگاهي شود به نحوه آموزش رشتهه  شاید بد نباشد كه در دیباچه این شماره فصل

-اند و هنتوز هتو دانشتگاه    سرل  تكثسر شده اخسر بههای  های كشور كه طي سال های پسراموني آس در دانشگاه مدیری  فناوری و سایر رشهه

 ها هسهند. اندازی آس مند به راه های مهعددی لالقه

مبهني بر لرضه اس  و نه تقاضا. به لبارت دیگر، وزارت لموم بتر    های دانشگاهي در كشور ما كالً دانند كه روال تأسسس رشهه همه مي

حتداقل   تأمسنخهمف تحصسمي دارد، وضعس  دانشگاه مهقاضي را بررسي كرده و در صورت اندازی مقاطع م هایي كه برای راه مبنای شاخص

مندی جدید بروز كرده در سسسهو معاون  آموزشي وزارت  كند. پس با وجود لالقه هسأت لممي مورد نساز، مجوز مربوط به آس را صادر مي

اندازی رشهه را به  ه را با تقاضای بازار بررسي كند و صدور مجوز راههایي تدوین نشده اس  كه ارتباط تأسسس یك رشه لموم، هنوز هو سنجه

 نساز جامعه و بازار كار منوط نماید.

 8-7شتود و هتو اكنتوس لاقتل      های بحث شده ما، همسن قالده سرانگشهي و ساده هو لحاظ نمي اما جالب اینجاس  كه در مورد رشهه

دانشگاه دیگر هو در حال پسگسری و كسب مجتوز   01اند و حدود  را تأسسس كرده یو دكهر ها، مقاطع كارشناسي ارشد دانشگاه در این رشهه

ها برخوردار بوده و هو  تواس ادلا كرد تعداد افرادی كه هو از دانش و تجربه كافي در این حوزه هسهند. این در حالي اس  كه با قاطعس  مي

 رسد! نفر نمي 01داشهه باشند، به  -و اسهادیاری اس  ككه دس  -شرط لزم برای تدریس در تحصسالت تكمسمي را 

ای دارند و ضروری نسس  حهماً اسهاد مربوط به آس، ختود دانتش    ها اصولً ماهس  بسن رشهه ممكن اس  لنواس شود كه این دس  رشهه

صادق اس (. در پاسخ باید گف  اگر فردی در مورد اكثری  قریب به اتفاق اسهاداس فعمي كشور هو   هایي باشد  )كه ظاهراً آموخهه چنسن رشهه

المممي )و یا لاقل ممي( مهعددی  تواند مدلي تدریس آس رشهه شود كه تألسفات بسن ای تحصسل نكرده باشد، در صورتي مي طور دقسق در رشهه به

توانسو بپتایریو كته هتو اكنتوس      ، نميدانسو ها را مي در حوزه مربوطه داشهه باشد و ما كه آمار مقالت خارجي و داخمي كشور در این حوزه

هسهند! اسهفاده از اسهاداس خارجي كه هو با توجه موجود اوری در كشور نام مهعددی در حوزه سساس  و مدیری  لمو و فنّمهخصصاس صاحب

ها  لرضه این دس  دانشمندی خوبي برای  پس تواس .طور لممي منهفي اس  ای و مقرراتي، به المممي و مشكالت بودجه به شرایط سساسي، بسن

 های ما وجود ندارد. در دانشگاه

های سساس  فناوری پزشكي، اطاللات، نف  و ...  طور مثال در حوزه ها به صورت لام )و نه تخصصي، به از سوی دیگر، اغمب این رشهه

هایي كه تح  لنواس مدیری  فناوری تربس  دانشجو  نسز در سطح ممي اس  نه بنگاهي )حهي در مورد دانشگاه ها آس شوند و محهوای ( ارائه مي

های ممي بسسار محدود خواهد  ها و دسهگاه آموخهگاس هو در سازماس كنند و نه سساس  فناوری(. بنابراین تقاضا برای جاب این قبسل دانش مي

 بود.

كنند؟ لرضه یا تقاضا؟ و اگر هسچ كدام، آیا هتو چشتمي    ها را تأسسس مي ای ما با كدام نگاه این رشههه حال سؤال این اس  كه دانشگاه

هایي كه  های ما به جای تأسسس رشهه شود؟ چه اتفاقي باید بسفهد تا دانشگاه ناسالو و پسش پا نگرانه )به جای آینده نگرانه( موجب این كار نمي

های درسي جدید بپردازند؟ ها و رشهه ز اخهسارات قانوني خود اسهفاده كنند و به تهسه و تصویب برنامهبرنامه درسي مصوب وزارتي دارند، ا

 از تعداد دانشمنداس و فناوراس ما باشد؟! تر بسشگااراس لمو و فناوری،  تعداد سساس  نكند كه تا چند سال دیگر، 
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