ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ وزارت ﻋﻠﻮم :ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷ ،ﻓﺴﺎد در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ اﺳﺖ/
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ

ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷ ﻓﺴﺎد در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﻤﺎﯾ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ" آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ – اﺳﻼﻣ "ﮐﻪ اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۸اﺳﻔﻨﺪ( در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷ ،ﻓﺴﺎد در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻀﺎﺋ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در ﺳﺎل  ۹۶ﻣﻨﺒ ﻣﺸﺨﺼ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻮد و اﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺑﺎ او ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﺗﻠﻘ ﻧﻤﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ ﺟﺮم ﺗﻠﻘ ﺷﺪه و ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺘ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪه از آن ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻄﺎل ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،اﺧﺮاج از داﻧﺸﺎه ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨ ﺳﺎل ﻗﺮار
ﻣﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ اﺳﺘﺎدی از اﺛﺮ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﺮﻓﯿ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
اﯾﻦ ﺗﺮﻓﯿ ﻟﻐﻮ اﺛﺮ داده ﺷﺪه و در ﻫﯿﺄت اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﺎﯾ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺮای اﺟﺮا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ داﻧﺸﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﻄ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺄن ﻋﻠﻤ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از زاوﯾﻪ ﻋﻠﻤ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻘﻠﺐ در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺎهﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﯿﻮع زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﻞ آن
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪرک ﮔﺮاﯾ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑ روﯾﻪ داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻤﺎﯾ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺪرک ﮔﺮاﯾ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻓﺮاخﺗﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ،
اداﻣﻪ داد :از  ۷۵داﻧﺸﺎه در ﺳﺎل  ۸۴ﺑﻪ  ۱۵۰داﻧﺸﺎه در ﺳﺎل  ۹۲رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘ ﻧﯿﺰ از  ۶۵ﺑﻪ  ۲۵۰اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﻣﺠﻤﻮع  ۲۸۰۰واﺣﺪ داﻧﺸﺎﻫ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﻧﺪارﯾﻢ و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ راهﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺷﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﺪاﻣ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

