
مصوبه بدون پشتوانه وزارت علوم درباره كنترل دوره دكتري نتايج ناخوشايندي دارد

سه ش��نبه 28 فروردی��ن 1397 | 30 رج��ب 1439 || روزنامه جوان |  شماره 105350

 معرفي ۱۸ فرايند برتر كشوري
 در جشنواره شهيد مطهري

جشنواره آموزشي شهيد مطهري با معرفي 1۸ فرايند 
برتر آموزشي علوم پزش�كي 10 تا 1۲ ارديبهشت در 
مركز همايش ه�اي رازي دانش�گاه علوم پزش�كي 
اي�ران با حض�ور وزي�ر بهداش�ت برگزار مي ش�ود.

دبي��ر اجرايي يازدهمي��ن دوره اين جش��نواره گفت: 
جش��نواره در دو بخش دانشگاهي و كش��وري برگزار 
مي شود و پس از اينكه دانش��گاه ها به صورت جداگانه 
اين جش��نواره را برگزار و موارد برتر را انتخاب كردند، 
مهم ترين فرآيندهاي خود را براي ش��ركت در مراسم 

كشوري ارسال مي كنند. 
دكتر عظيم ميرزازاده با بيان اينكه اين جشنواره مربوط 
به ارتقاي كيفيت آموزش اس��ت، افزود: در اين رقابت 
كشوري از همه دانشگاه هاي علوم پزشكي درخواست 
شده تا فرايندهاي ارتقاي كيفيت آموزش كه مربوط به 
اقدامات عملي دانشگاه ها است و با استمرار قابل قبولي 
براي بهبود كيفيت آموزش صورت گرفته، ارسال شود. 
فرايندهاي ارسال شده در سامانه اي با روش مشخص 
و معلوم مورد داوري قرار مي گي��رد و طي اين داوري 

فرايندهاي برتر كشوري انتخاب مي شوند. 
وي با اش��اره به اينكه افتتاحيه اين جشنواره در تاريخ 
۱۰ ارديبهشت ماه سال جاري با حضور وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي، معاون وزارت بهداش��ت و 
جمعي از مسئوالن و سياستگذاران حوزه آموزش علوم 
پزشكي برگزار مي شود، تصريح كرد: طي روزهاي ۱۱ و 
۱۲ ارديبهشت فرآيندهاي منتخب همزمان با برگزاري 
همايش كشوري آموزش علوم پزشكي ارائه مي شود و 
در نهايت عصر روز ۱۲ ارديبهشت ماه مراسم اختتاميه 
و اهداي جوايز و تقدير رسمي به صورت كشوري توسط 
وزير بهداشت و مسئوالن و سياستگذاران حوزه آموزش 

علوم پزشكي از برگزيدگان انجام خواهد شد. 
وي با بيان اينكه ۶۸ دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي 
در شش حيطه فرآيند هاي برتر خود را ارسال كرده اند، 
گفت: هر دانش��گاه مجاز به ارس��ال دو فرآيند در هر 
حيطه جشنواره بوده و دانشگاه آزاد نيز مجاز به ارسال 
دو فرايند بود؛ در نهايت حدود ۳۰۰ فرآيند به جشنواره 
ارسال شده است كه اينها داوري شده اند و از بين آنها 
۱۸ فرايند نهايي انتخاب شده اس��ت كه در جشنواره 

معرفي مي شوند و مورد تقدير قرار مي گيرند. 
ميرزازاده گفت: ش��عار يازدهمين جشنواره آموزشي 
ش��هيد مطهري و نوزدهمين همايش آموزشي علوم 
پزش��كي، تحول و نوآوري در آموزش علوم پزش��كي 
است كه از حدود سه سال پيش با اجراي طرح تحول 
آموزش علوم پزش��كي در كشور آغاز ش��ده است و تا 

كنون تداوم دارد. 
وي تصريح ك��رد: برنامه هاي اين جش��نواره ش��امل 
شش س��خنراني كليدي، ۱۸ س��خنراني كوتاه، شش 
سمپوزيوم، ۱۶ جلسه ارائه پوستر، شش جلسه داوري 
پايان نامه آموزش پزشكي، ۱۶ كارگاه، شش كلينيك 
مشاوره آموزش پزشكي و شش جلسه ارائه فرايندهاي 
برتر است كه در مركز همايش هاي رازي دانشگاه علوم 

پزشكي ايران برگزار مي شود. 
-----------------------------------------

برگزاري يازدهمين همايش 
دانشجويي تازه هاي علوم بهداشتي

يازدهمين همايش دانشجويي تازه هاي علوم بهداشتي 
كشور، با شعار » دانشجوي مبتكر امروز، متولي فرداي 
سالمت«، ۲۲ ارديبهشت ماه امسال به همت دانشگاه 

علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار مي شود. 
اين هماي��ش در چهار مح��ور اصل��ي اپيدميولوژي، 
بهداشت حرفه اي، بهداشت عمومي و بهداشت محيط 

برگزار خواهد شد. 
مقاالت اين همايش در سه مرحله توسط متخصصين 
رشته هاي بهداشت، داوري و در نهايت به صورت پوستر 

يا سخنراني ارائه مي شود. 
همچنين امس��ال نيز براي دومين س��ال، بخش ويژه 
مسابقات فيلم كوتاه و انيميشن با محوريت موضوعات 
مرتبط برگزار خواهد شد. گفتني است كه مهلت دريافت 

مقاالت اين همايش ۳۱ فروردين به پايان مي رسد. 
در همايش های قبلی با توجه به ارسال مقاالت متنوع 
كه در اين مورد برگزار شده بود استقبال بسيار خوبی 
از سوی دانشجويان دانشگاه های علوم پزشكی سراسر 

كشور صورت گرفت.
 عالقه من��دان مي توانن��د جه��ت كس��ب اطالع��ات 
بيشتر به س��ايت همايش دانش��جويي تازه هاي علوم 
 http://ihsc. bsbmu. ir بهداشتي كشور به نشاني 

مراجعه كنند.

تابلو اعالنات

 ساخت روبات هاي تعاملي
 براي آموزش زبان انگليسي

محقق�ان دانش�گاه آزاد اصفه�ان روبات ه�اي تعامل�ي 
را طراحي ك�رده و س�اختند كه ب�ا روش هاي نوي�ن اقدام 
ب�ه زبان آم�وزي فراگي�ران زب�ان انگليس�ي مي كنن�د. 
مينا رئيسي از محققان اين طرح هدف از طراحي و ساخت اين 
روبات را آموزش زبان انگليسي با استفاده از روبات دانست و گفت: 
در اين طرح روبات به عنوان كمك معلم در نظر گرفته شد و بر اين 

اساس تمام برنامه هاي تعاملي را روي آن اجرايي كرديم. 
وي با تأكيد بر اينكه اين روبات يك روبات تعاملي اس��ت، اظهار 
كرد: امكان پرس��ش و پاس��خ در اين روبات ديده ش��ده است. 
زبان آموزان بايد بر اساس پرسش��ي كه روبات از آنها مي پرسد، 
پاسخ دهند و زماني كه پاسخ داده ش��د، نام زبان آموز در روبات 
ذخيره خواهد ش��د و به وي امتياز داده مي شود. رئيسي اضافه 
كرد: در اين روبات تنها امتيازات مثبت زبان آموزان ذخيره سازي 
مي شود و بر اساس آن درباره آنها ارزيابي صورت مي گيرد. اين 
محقق ادامه داد: بر اساس امتيازات دريافت شده به زبان آموزان 
اجازه داده مي شود كه بازي رايانه اي انجام دهند. اين بازي شامل 
اطالعات زبان آموزي اس��ت ك��ه در قالب بازي ب��ه زبان آموزان 

آموزش هاي الزم داده خواهد شد. 
رئيس��ي اضافه ك��رد: از آنجايي كه با اس��تفاده از اي��ن روبات، 
روش هاي سنتي به كنار گذاشته شد، از اين رو كالس  آموزشي 
با نشاط بيش��تري برگزار مي ش��ود و پيش بيني ما اين است كه 
هر فردي براي خود اين روبات را داش��ته باش��د تا از اين طريق 
بتواند اقدام به زبان آموزي كند. وي اتصال به اينترنت را از ديگر 
قابليت هاي اين روبات نام برد و اظهار كرد: اين روبات در برخي 
موارد پاسخ سؤاالتي كه پرس��يده مي شود را نمي داند؛ از اين رو 
مي تواند با اتصال به اينترنت، اطالعات الزم را از گوگل جست وجو 

كند و در اختيار زبان آموزان قرار دهد. 
رئيسي با اش��اره به نحوه تعامل اين روبات با انسان، توضيح داد: 
اين روبات به زبان انگليسي برنامه ريزي شده و به سؤاالتي كه به 
فارسي به آن ارائه شود، پاسخ نخواهد داد؛ عالوه بر آن در صورت 

بروز اشتباهي در گفتار زبان آموزان، آن را اصالح مي كند. 
اين محقق س��خت ترين مرحله آموزش زبان را صحبت به زبان 
انگليس��ي از س��وي زبان آموزان دانس��ت و گفت: اين روبات به 

زبان آموزان جرئت حرف زدن را مي دهد. 
به گفته وي برنامه نويس��ي اين روبات از ابتدايي ترين س��طح تا 
سطوح پيش��رفته اس��ت. محقق اين طرح با تأكيد بر اينكه اين 
روبات داراي حركت است، افزود: اين روبات به گونه اي است كه 
در صورت صدور فرماني براي نگاه كردن به سمت باال يا پايين، 
سر خود را حركت خواهد داد، ضمن آنكه مي تواند به كاربر دست 
دهد و به سمت راست و چپ نيز مي چرخد. وي با بيان اينكه اين 
روبات در س��طوح صاف قادر به حركت كردن است، اضافه كرد: 
اين روبات مجهز به سنسورهايي است كه در صورت وجود مانع بر 
سر راه مي تواند تشخيص دهد. رئيسي ارائه ساير اطالعات به غير 
از آموزش زبان را از ديگر ويژگي هاي اين روبات دانست و گفت: 
اين روبات به عنوان مثال مي تواند وضعيت آب و هوا و ميزان دما 

را از طريق AP گوگل به كاربر اعالم كند. 
وي همچنين از مراجعه مؤسسات آموزش زبان براي كاربردي كردن 
اين روبات خبر داد. اين طرح با همكاري مينا رئيسي، مريم رئيسي و 

هادي صالحي در دانشگاه آزاد اصفهان اجرايي شده است. 
-------------------------------------------------

استفاده از ضايعات نفتي در توليد سيمان
محققان دانشگاه صنعتي اميركبير روش�ي را براي استفاده 
از لجن نفتي در توليد س�يمان ارائه كردند كه كاربردي شدن 
آن موجب كاهش آاليندگي هاي زيست محيطي خواهد شد.

علي داولي، مجري طرح با بيان اينكه اين طرح با عنوان »بررسي 
فرآيند جامدس��ازي و تثبيت لجن نفتي در ساختار سيمان« در 
دانشگاه صنعتي اميركبير اجرايي شده است، گفت: هدف از اجراي 
اين طرح حذف آاليندگي فلزات س��نگين در لجن نفتي ناشي از 
فرايندهاي پااليشي بوده است. وي اظهار كرد: مقايسه نتايج انتشار 
آاليندگي فلزي لجن بعد از استفاده در توليد سيمان و جامدسازي 
به ش��كل بتن با مقادير اس��تانداردهاي موجود نش��ان مي دهد 
دس��تاوردهاي اين طرح در حذف اين آلودگي مؤثر بوده اس��ت، 
عالوه بر آن استفاده از اين طرح باعث صرفه جويي مصرف سوخت 
در كوره سيمان خواهد شد. اين محقق با اشاره به روش به كار برده 
ش��ده در اين طرح، توضيح داد: بخش شبيه سازي فرايند پخت 
سيمان به علت دسترسي نداشتن به كوره »كلينكر« در مقياس 

آزمايشگاهي از جمله چالش هاي اجراي اين طرح بوده است. 
مجري طرح با بيان اينكه دس��تاوردهاي اي��ن تحقيق در صنايع 
سيمان سازي براي استفاده از سوخت جامد جايگزين كاربرد دارد، 
افزود: در فاز بعدي اقدام به ارزيابي مقاومت خمشي و كششي و نيز 
زمان گيرش جهت سنجش كيفيت سيمان توليدي با استفاده از 

توليد مقادير بيشتر سيمان از اين روش خواهد شد. 

دستاورد ايراني

كمك به خروج نخبگان از كشور!

دانشجويان پيگير اجرايي شدن حكم پلمب دانشگاه صدرا 

آزمون داوطلبان دكتری دانشگاه آزاد  اختياري مي شود

در روزهاي پاياني س�ال قب�ل، وزارت عل�وم در مصوبه اي 
به تمام دانش�گاه هاي آموزش عالي كش�ور اع�م از دولتي، 
غيردولت�ي، آزاد اس�المي، پيام ن�ور و... ممنوعي�ت ايجاد 
رشته محل هاي جديد در مقطع دكتري را صادر كرد. در اين 
بخشنامه كوتاه آمده است: »به منظور كنترل كمي و نظارت بر 
دوره هاي دكتري، شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه 
مورخ 96/11/۲9 خ�ود مقرر كرد، ايجاد رش�ته محل جديد 
در مقطع دكتري تخصصي ب�راي كليه زيرنظام هاي آموزش 
عالي اعم از دولتي و غيردولتي براي سال تحصيلي 9۸- 97 
ممنوع گردد.« اين مصوبه مفاسدي را در پي خواهد داشت. 
در همين زمينه معاون آموزشي وزير علوم در مصاحبه اي ضمن 
اعالم جزئيات اين مصوبه، داليل آن را تشريح كرد. او لزوم اجراي 
اين مصوبه را به منظور كنترل كمي و نظارت بر دوره هاي دكتري 
دانست و گفت: »ما در جامعه آموزش عالي در تمام محافلي كه 
صحبت مي كنيم، همه به ما انتقاد مي كنند كه وضعيت جامعه 

دانشگاهي در بخش دكتري بس��يار بي رويه رش��د كرده است. 
عماًل ما يك هرزرفت سرمايه را به وي��ژه در بخش دانشگاه هاي 
بزرگمان داريم كه اين بايد مهار شود. برخي رشته ها غيرضروري 
است و خيلي از مجوزها در گذش��ته صادر شده، تمام اينها بايد 

كنترل شوند.«
مجتبي ش��ريعتي نياسر با بيان اينكه جامعه آموزش عالي، بدنه 
دانشگاه ها و جامعه مديران ارش��د كشور از م��ا انتظار دارند كه 
براي اي��ن همه فارغ التحصي��ل كشور جايگاهي تعريف ش��ود، 
افزود: »به ط��ور طبيعي اف��رادي كه مدرك دكت��ري دريافت 
مي كنند، اكثريت آنها هدف گذاري شغلي شان دانشگاه ها است 
و دانشگاه هاي ما ظرفيت پذي��رش اين همه دانشجوي دكتري 

را ندارند.«
  خروج همزمان ارز و هوش

اين مصوبه در حالي ابالغ شده است كه بيشترين تقاضاي خروج 
متعلق به دانشجويان��ي است كه سال ها برايشان هزينه ش��ده 

است؛ يعني دانشجويان دوره دكتري. جالب اينكه سه سال قبل 
در حاش��يه بازديد از آزمون دكتري تخصص��ي، حميد ميرزاده 
رئيس وقت دانشگاه آزاد اسالمي به آماري جالب اش��اره كرد و 
گفت: »آمار به قدري نجومي است كه برخي آن را غيرقابل باور 
دانس��ته اند. به دليل نبود امكانات كافي در دوره هاي تحصيلي 
تكميلي، نزديك به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر پشت كنكور مانده اند. 
از اين ش��مار ۱۵۰ هزار نفر تقاضاي خروج از كش��ور كرده اند. 
اگر قيمت تمام ش��ده براي ه��ر دانشجوي دكت��ري از ابتداي 
تولد تاكنون حدود يك ميليون دالر باش��د، با خروج ۱۵۰ هزار 
دانشجوي دكتري از كشور، حدود ۱۵۰ ميليارد دالر خس��ارت 

مالي به ما وارد مي شود.«
رئيس دانشگ��اه آزاد وقت اسالمي در آن زم��ان هشدار داد كه 
نتيجه اين خروج خالي شدن »ايران از ژن هاي باهوش« است. 

  يك حلقه كوچك از علم و فناوري
از سوي ديگر به گفت��ه مشاور عالي سازم��ان سنجش آموزش 
 )Ph. D( كشور، ظرفيت پذيرش در آزمون ورودي دوره دكتري

نيمه متمركز سال ۱۳9۶ حدود ۱4 هزار نفر تعيين شده بود. 
به گفته حس��ين توكلي ۲۱۲ هزار و 94۱ داوطلب در جلس��ه 
آزمون حاضر شدند كه نشانگر تعداد بسيار زياد عالقه مندان به 
اين مقطع تحصيلي است. اكنون با اي��ن مصوبه راه اين افراد به 
طور رسمي سد شده است. به كيفيت و سيستم آموزشي ايران در 
سال هاي اخير انتقادهاي زيادي وارد شده است. اين انتقادها به 
ويژه متوجه دوره آموزش عالي است. منتقدان مي گويند كه اين 
نظام فاقد پيوندهاي الزم با نيازهاي واقعي كشور است و عمدتاً 
مشغول توليد فارغ التحصيالني است كه پس از خروج از دانشگاه 
مهارت چنداني در رفع نيازهاي عملي و تحقيقي كشور ندارند. 

رئيس جمهور ه��م دي ماه گذش��ته ضمن ي��ك سخنراني در 
دانشگاه تهران گفت كه چرخه علم، دانش و توليد علم و فناوري 
فقط مقاله ISI نيس��ت و مقاله علمي يك حلقه كوچك از علم 

و فناوري است. 
اكنون وزارت علوم به جاي افزايش كيفيت خدمات دهي در دوره 
دكتري و تالش براي افزاي��ش ارتباط دانشجويان اين دوره ها با 
بازار كار به طور رسمي راه تحصيالت تكميلي را باريك تر از قبل 

كرده است.

آنچه موجب اعتبار يك دانش�گاه مي ش�ود توجه جدي و 
دلسوزانه به آموزش و تحقيقات، وجود استادان باتجربه و 
فراهم آوردن زمينه هاي خالقيت و شكوفايي دانشجويان 
اس�ت. در عين حال نبايد مش�كالت مادي دانش�جو مانع 
پرداختن به وظايف و عالقه مندي هاي علمي اش ش�ود. از 
اين رو در حد امكان تسهيالتي براي اين قبيل دانشجويان 
هم در نظر مي گيرند؛ اما برخي مراك�ز به اصطالح آموزش 
عالي از عرض�ه حداق�ل امكانات ه�م براي دانش�جويان 
عاجز ند. تغيير غيراس�تاندارد س�اختمان دانشگاه هم از 
مواردي است كه لطمات زيادي به دانشجويان وارد مي كند. 
زمزمه هاي انتقال ساختم��ان دانشگ��اه غيرانتفاعي صدراي 
تهران هم موجب آزار دانشجويان اين مركز شده است. مقدمات 
انتقال ساختمان اين دانشگاه از سال 9۰ آغاز ش��د كه پس از 
پنج سال مس��ئوالن دانشگاه تصميم قطعي ب��رای انتقال اين 
دانشگاه گرفتند. سرانجام در ابت��داي سال تحصيلي 9۶- 9۷ 
اين دانشگاه به پاركينگ منفي ۶ يك ساختمان نيمه كاره و در 

حال ساخت منتقل شد كه اين موضوع با اعتراضات دانشجويان 
مواجه شد. 

به گفته دانشجويان حدود ۲ هزار دانشجو در مقاطع كارداني، 
كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي ارشد در 

اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.
  سه بار براي پلمب ساختمان اقدام كردند

مسئول سابق بسيج دانشجويي دانشگاه صدرا در اين خصوص 
به خبرگزاري دانشجو گفت: كالس هاي دانشگاه در ساختماني 
نيمه كاره در طبقه منفي ۶  برگزار مي شود؛ قرار بود دانشجويان 
را به ساختمان ۲۶ طبق��ه كه هر سه طبقه ب��ه يك دانشكده 
اختصاص پيدا كن��د ببرند، اما اين ساختمان��ي كه هم اكنون 
دانشجويان در آن مس��تقر هس��تند، كمترين امكانات ممكن 

را ندارد. 
مجتبي خواجوند صالحي تصري��ح كرد: ديواره هاي ساختمان 
هنوز بلوك سيماني است، سقف تيرآهن است و راه پله هاي آن 
نيز اوضاع نابساماني دارد، شيبي كه در پاركينگ ها ايجاد شده 

باعث شده كه مشكالت زيادي براي دانشجويان ايجاد شود. اين 
كالس ها در همين مكان برگزار مي شود. وي افزود: دانشجويان 
از طرق مختلف مشكالت ناامني دانشگاه را پيگيري كرده اند كه 
شهرداري منطقه ۲۲ سه بار براي پلمب ساختمان اقدام كردند، 
اما تاكنون اين كار انجام نشده اس��ت. درخواست ما اين است 
كه سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني، همچنين شهرداري 
هرچه زودتر اقدامي در اين خصوص انجام بدهند چراكه جان 
۲ هزار دانشجو در اين دانشگ��اه در خطر است. صالحي اضافه 
كرد: كوچك ترين بحراني كه ايجاد شود دانشجويان با مشكالت 
عديده اي مواجه خواهند شد؛ بنابراين الزم است هرچه سريع تر 

اقدامي مؤثر در اين خصوص انجام شود. 
 با شكايت هاي مكرر دانشجويان بس��يج دانشجويي دانشگاه 
پيگير اين ش��كايت ش��د كه سرانجام دادستاني حكم پلمب 
را صادر ك��رد اما اين حكم هن��وز اجرايي نشده است. بس��يج 
دانشجويي دانشگاه ص��درا در مكاتبه اي مجدد با ش��هرداري 
منطق��ه ۲۲ هم خواست��ار اجراي حك��م دادستان��ي و پلمب 

ساختمان شد. 
  اگر موردي باشد رسيدگي خواهد شد

دبير اتحاديه دانشگاه ها و مؤسس��ات غيرانتفاعي در خصوص 
وضعيت اين دانشگاه اظهار بي اطالعي كرد و گفت: قباًل در اين 
خصوص يك بار تذكر به مسئوالن دانشگاه داده بوديم. شكايت 
دانشجويان را هم مطرح كرديم و با مسئول دانشگاه جلسه اي 

برگزار شد كه از وضعيت ساختمان دانشگاه راضي بودند. 
علي آهومنش در خصوص صدور حكم پلمب اين دانشگاه اضافه 
كرد: اطالعي از اين موضوع ندارم و ش��كايتي به دفتر اتحاديه 

ارسال نشده است. 
دبير اتحاديه دانشگاه ها و مؤسس��ات غيرانتفاعي در خصوص 
نظارت بر اين دانشگاه ها خاطرنشان كرد: قطعاً بر دانشگاه هاي 
غيرانتفاعي هم اتحاديه و هم وزارت عل��وم نظارت دارد و اگر 
موردي باشد رسيدگي خواهد شد. اگر شكايت دانشجويان به 
دفتر اتحاديه ارسال شود با مسئوالن دانشگاه برخورد مي شود 
چراكه قباًل هم در خصوص وضعيت اين دانشگاه به مسئوالن 

اين دانشگاه اخطار داده بوديم. 
 گفتني است با دستور مس��تقيم شوراي ش��هر تهران و تأكيد 
ش��هردار منطقه ۲۲ به زودي حكم پلمب ساختمان نيمه كاره 

دانشگاه صدرا اجرايي خواهد شد.

آزم�ون ارزياب�ي مه�ارت زب�ان انگليس�ي EPTمخصوص 
داوطلبان مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسالمي است. آزموني 
كه هر ماه توس�ط همين دانش�گاه برگزار مي ش�ود و سطح 
زبان عمومي متقاضي�ان در محك آزمون ق�رار مي گيرد. در 
واقع داوطلباني ك�ه نتوانس�ته اند م�درك بين المللي زبان 
انگليسي با نمره تعيين ش�ده توسط دانشگاه را كسب كنند، 
موظف ب�ه ش�ركت در آزمون EPT  و كس�ب حداق�ل نمره 
قبولي در آن هستند. قرار اس�ت اين آزمون اختياري شود.

سال ۸۶ بود كه دانشگاه آزاد اسالمي شروع به برگزاري فصلي اين 
آزمون كرد اما پس از گذشت شش سال، يعني از ارديبهشت سال 
9۲ تاكنون به صورت ماهانه برگزار ش��د. در ابتداي برگزاري اين 
آزمون، مدرك آن تنها براي داوطلبان ورود به مقطع دكتري واحد 
علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالم��ي الزامي بود اما مدتي بعد، 
ارائه اين مدرك براي تمام متقاضيان دكتري دانشگاه آزاد اسالمي 
ضروري شد و نمره قبولي در اين آزمون از سوي اكثر دانشگاه ها 

مورد تأييد قرار گرفت. 
 در اين ميان اما برخي از دانشجويان مقطع دكتري دانشگاه آزاد 

اسالمي براي گذشتن از پل آزمون EPT با مشكالتي مواجه شده 
و اعالم كرده اند كسب نمره ۵۰ از ۱۰۰ نمره قبولي در اين آزمون 
كار هركسي نيست.  آغاز اعتراض ها به ارائه حدنصاب نمره زبان 
دانشگ��اه آزاد اسالمي )EPT( قبل از برگ��زاري آزمون جامع را 
مي توان از ارديبهشت سال 94 بازخواني كرد. در آن ماه جمعي از 
دانشجويان دكتري دانشگاه آزاد اسالمي در بيانيه اي عنوان كردند 
به بهانه نداش��تن حدنصاب آزمون زبان، از انجام آزمون امتحان 

جامع محروم هستند. 
  اعتراض 10 هزار نفري

 به گفته مس��ئوالن دانشگاه، دانشجويان دوره دكتري مي توانند 
در آزمون هايي از قبيل تافل، ام اس آرتي، آيلتس و ساير آزمون ها 
ش��ركت كنند و مدرك آن را به دانشگاه ارائه دهند و اين مدارك 
هم مورد تأييد دانشگاه آزاد اسالمي است. مسئوالن دانشگاه آزاد 
اسالمي در جهت استانداردسازي آزمون زبان، تغييراتي در اين 
آزمون نيز انجام داده و حتي س��ؤاالت و كليد آزمون را بالفاصله 
پس از برگزاري آزم��ون روي سايت ق��رار داده و همچنين قبل 
از برگزاري آزمون مناب��ع را اعالم كرده تا هم��ه دانشجويان در 

جريان باش��ند. با وجود اين باز هم دانشجويان اعالم كردند ارائه 
آزمون EPT  و حدنصاب رسيدن نم��ره آن به 4۰ درصد قبل از 
برگزاري آزمون جامع مشكالت زيادي براي آنها به همراه داشته 
است. جمعيتي كه به گفته خودش��ان به ۱۰ هزار نفر مي رسند و 
چندي پيش با به راه انداختن كمپين و جمع كردن امضا سعي در 
همراه كردن ظرفيت حداكثري دانشجويان براي اعتراض به اين 
آزمون را داشتند. اعتراضات اين دانشجويان تا جايي ادامه داشت 
كه اخيراً جمعي از آنان در سازمان مركزي اين دانشگاه جمع شده 
و از مسئوالن خواستند نسبت به نحوه برگزاري و حدنصاب نمره 
آن تمهيداتي صورت گيرد. اعتراضي كه پاسخ مسئوالن دانشگاه را 

به دنبال داشت تا شايد از استرس داوطلبان كمي كاسته شود. 
  راه حل جايگزين مساعدت دانشگاه است

اكنون  مس��ئوالن دانشگاه با اختياری كردن اين آزمون تصميم 
دارند راه حل جايگزيني براي برگزاري داشته باشند تا دانشجويان 
با دغدغه كمتري براي آزمون جامع آماده شوند. هرچند به گفته 
آنان، اين راه حل جايگزين مس��اعدت دانشگاه است و به معناي 

حذف آزمون EPT نيست. 

ابراهيم مشيريان
   گزارش 2

عليرضا دهلوي
   گزارش 3

عليرضا سزاوار
    گزارش يک 

با ناميدن امسال به »حمايت از كاالي ايراني« درصدديم 
اين ستون را به تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانشگاهي 
اختصاص دهيم كه وجه مميزه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ 
چه پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانشگاه با بازار، مهم ترين بخش حمايت دانشگاهي 
از كاالي ايراني است كه اگر به طور كامل و صحيح عملياتي 
ش�ود نقش بي بديلي در تحقق اقتص�اد مقاومتي خواهد 
داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار جامعه دانش�گاهي 

براي نشر در اين ستون هستيم. 


