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کد خبر 4225362

استانها 

رئیس دانشگاه یزد:

لزوم بازنگری در تمرکز آم�زش عال� در پایتخت/نگران� از هجرت نخبگان
یزد ـ رئیس دانشگاه یزد گفت: تمرکز بیش از حد آم�زش عال� در تهران نیازمند بازنگری هایی است و اگر این تمرکز کاهش یابد، اقدام م�ثری در راستای ت�ادل

بخش� در نظام آم�زش عال� ص�رت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیا عصر امروز در نشست دانشگاهیان، روسای دانشگاه ها و مراکز آم�زش عال� استان یزد اظهار داشت: حدود ۸۰
هزار دانشج� در استان یزد تحصیل م� کنند که یزد از نظر نسبت دانشج�یان به جمعیت در رتبه دوم قرار داریم که این امر در ت�سعه منابع انسان� از

ظرفیت های خ�بی برخ�رداریم به نح�ی که در این زمینه رتبه س�م را در کش�ر داریم.

وی افزود: یزد در زمینه نسبت نخبگان به جمعیت نیز رتبه دوم داریم و از نظر ت�داد شرکت های دانش بنیان رتبه س�م داریم که مجم�ع این شاخص ها
شک�فایی علم� استان یزد را نشان م� دهد.

اولیا ادامه داد: در مجم�ع تاثیرگذاری نیروی انسان� استان هم در ح�زه علم و فرهنگ و هم در ح�زه اقتصاد قابل ت�جه است.

رئیس دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: در عین حال دغدغه هایی نظیر مهاجرت نخبگان، ظرفیت های خال� دانشگاه� به ویژه در بخش دانشگاه های غیردولت�
و ... وج�د دارد.

وی عن�ان کرد: همانگ�نه که در ح�زه اقتصادی نیاز به تصمیم های سخت داریم در ح�زه آم�زش عال� نیز نیاز است که تصمیم های سخت� گرفته ش�د.

اولیا خاطرنشان کرد: آم�زش عال� نیازمند یک جراح� است که برای انجام یک جراح� م�ف� نیاز به همکاری همه دستگاه ها از جمله مجلس وج�د دارد.

رئیس دانشگاه یزد ادامه داد: تمرکز بیش از حد آم�زش عال� در تهران شرایط� را ایجاد کرده که الزم است در این زمینه بازنگری هایی ص�رت گیرد و تمرکز
دانشگاه ها از تهران کمتر ش�د و این شاید یک اقدام اساس� در راستای ت�ادل بخش� در نظام آم�زش عال� باشد.

وی تاکید کرد: نگران� هایی نیز از بابت کیفیت آم�زش� داریم و اگر قرار است در ح�زه های خاص� متمرکز ش�یم، الزم است استان یزد با ت�جه به ظرفیت
هایی که دارد، مسئ�لیت هایی را بر عهده بگیرد.
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