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 ساخت دستگاهي 
براي شناسايي بافت چربي 

محققان دانش�گاه صنعتي اميرکبير دس�تگاهي به منظور 
مشخصه يابي خواص مکانيکي بافت چربي زيرپوستي ساختند.

 با استفاده از اين دستگاه پزشکان متخصص طب سنتي ايراني با 
دقت بااليي قادر به شناسايي خواص مکانيکي بافت چربي براي 
تشخيص بيماري و ارزيابي روند درمان در بيماران خواهند بود. 
بهزاد س��يفي، دانش آموخته دکتري دانشگاه صنعتي اميرکبير 
با اش��اره به اهميت شناس��ايي خواص مکانيکي بافت نرم براي 
طراحي و س��اخت اندام هاي مصنوعي و پروتزها گفت: عالوه بر 
آن از ديدگاه طب س��نتي ايراني خواص مکانيکي بافت چربي 
زيرپوس��تي در برخي نقاط بدن که مرتبط با ميزان تجمع مايع 
ميان بافتي است، بيانگر ميزان س��طح سالمت يا عالئم بيماري 
است و با وجود اين مهم، در حال حاضر پزشکان متخصص طب 
س��نتي براي ارزيابي خواص مکانيکي باف��ت از روش معاينه با 
دست بهره مي برند. وي دقت معاينه با دست را مستلزم تخصص 
و تبحر پزشک دانست و ادامه داد: از اين رو اين روش از دقت کافي 
برخوردار نيست و بر اين اس��اس در اين مطالعات اقدام به ارائه 

روشي براي کمي سازي فرآيند معاينه با دست کرديم. 
سيفي اين تحقيق را شامل دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري 
در تشخيص و درمان دانس��ت و يادآور شد: در مقوله تشخيص 
در بخش س��خت افزاري، دو نسخه از يک دس��تگاه براي انجام 
تست هاي آزمايشگاهي و باليني طراحي و ساخته شد که موفق 

به دريافت تأييديه ثبت اختراع نيز شديم. 
وي با بيان اينکه اين ط��رح با همکاري دکتر ناص��ر فتورايي از 
اعضاي هيئت علمي دانش��گاه صنعتي اميرکبير و دکتر مهدي 
عليزاده عضو هيئت علمي دانش��کده طب سنتي دانشگاه علوم 
پزشکي تهران انجام شده اس��ت، چالش اصلي اين تحقيقات را 
مطالعات در »اين ويو« )انجام تس��ت روي بافت زنده( دانست و 
ادامه داد: به دليل اغتشاشات ناشي از فعاليت هاي فيزيولوژيک 
بدن مانند ضربان قلب و تنفس، اندازه گيري پاسخ بافت نرم به 

تحريک مکانيکي داراي چالش است. 
وي غيرتهاجمي بودن، فاقد عوارض جانبي و کاهش هزينه درمان 
را از جمله مزاياي اين طرح نام برد و ادامه داد: اين تحقيق اولين 
رساله دکتري در رشته هاي فني اس��ت که هدف آن استفاده از 
ابزارها و روش هاي مهندسي در طب سنتي ايراني تعريف شده 
است. سيفي، تشخيص و درمان با رويکرد کل  نگري با استفاده از 
منابع طب سنتي ايراني را از کاربردهاي دستاورد اين تحقيقات 
نام برد. وي با اشاره به فاز توسعه اي اين تحقيقات توضيح داد: به 
منظور تجاري سازي فناوري نياز است ابتدا نمونه باليني از نسخه 
درماني دستگاه به تعداد حداقل ۲۰ عدد ساخته و روي بيماران 
تست شود. پس از اين مرحله مجوزهاي مرتبط اخذ مي شود و 

محصول وارد بازار خواهد شد. 
----------------------------------------------

ساخت حسگر تشخيص عفونت
ش�يراز  دانش�گاه  ش�يمي  بخ�ش  پژوهش�گران 
ب�راي نخس�تين ب�ار در کش�ور موف�ق ب�ه طراح�ي و 
س�اخت حس�گر تش�خيص عفون�ت ادراري ش�دند. 
دکتر بهرام همتي نژاد، عضو هيئت علمي بخش شيمي دانشگاه 
شيراز و سرپرست تيم تحقيقاتي اين طرح گفت: در طراحي اين 
حسگر از ۱۶ نانوذره طال و نقره استفاده شده است. برهم کنش 
بخارات حاصل از باکتري هاي موجود در نمونه ادرار با نانوذرات 
باعث ايجاد تغيير رنگ در حسگر مي شود، به گونه اي که نانوذرات 
طال، از قرمز به بنفش و نانو ذرات نقره از زرد به قهوه اي تغيير رنگ 
مي دهد. وي افزود: از آنجا که بخارات هر باکتري با باکتري ديگر 
متفاوت است، تغيير رنگ نانوذرات، نوع باکتري و شدت تغيير 

رنگ و غلظت عفونت را مشخص مي کند. 
همتي نژاد ادامه داد: در حال حاضر روش متداول براي تشخيص 
عفونت ادراري، کشت نمونه ادرار است که نتيجه آن پس از ۴۸ 
ساعت مشخص مي شود، اما به کمک اين حسگر اين مدت زمان 
به نيم  ساعت کاهش مي يابد. وي افزود: پس از گذشت اين مدت 
زمان، نمونه از دستگاه خارج  و نتايج تغيير رنگ نانوذرات بررسي 
مي شود. دکتر جواد تشخوريان، اس��تاد بخش شيمي دانشگاه 
شيراز و عضو ديگر تيم تحقيق با بيان اينکه اين حسگر در مرحله 
آزمايشگاهي ساخته شده و براي توليد انبوه آن نياز به مشارکت 
سرمايه گذاران است، گفت: اين حس��گر افزون بر آزمايشگاه ها 
و بيمارس��تان ها مي تواند در مطب پزش��کان و منازل نيز مورد 

استفاده قرار گيرد.

دستاورد ايراني

در ش�رايطي که دانش آموزان مناطق محروم 
ن�ه سيس�تم گرماي�ش دارن�د، ن�ه آب و ن�ه 
حتي ام�کان تحصي�ل، مجلس براي توس�عه 
ساختمان هاي دانش�گاه تهران هزار ميليارد 
تومان در کميسيون تلفيق تصويب کرده است. 
به تازگي يکي از اعضاي کميسيون آموزش مجلس 
اعالم کرد که کميسيون تلفيق بودجه، يک رديف 
اعتباري براي طرح ساماندهي دانشگاه تهران در 
نظر گرفته است. طبق اين رديف مقرر شده وزارت 
راه  و شهرس��ازي ۱۰ هزارميليارد ريال از امالک 
مس��کوني خود را براي کمک به تأمين منابع اين 
طرح به  صورت بالعوض در اختيار دانشگاه تهران 
قرار دهد. جالب توجه آنکه اين بودجه براي طرحي 
در نظر گرفته مي شود که نه مصوبه قانوني دارد و 
نه کسي)مس��ئوالن، مردم و دانشجويان( آن را تا 

کنون ديده است. 
  اجراي طرح بدون مصوبه

شهريور ۱۳۷۵، رئيس وقت دانشگاه تهران با توسل 
به ارتباطات سياسي، موافقت رئيس جمهور وقت 
را درباره ايده توس��عه دانشگاه تهران و اختصاص 

بودجه به آن اخذ مي کند اما نخستين پرسش اين 
است: چگونه براي طرحي که هنوز حتي مصوبه 
ابتدايي کميس��يون موض��وع م��اده )۵( »قانون 
تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران« 
را هم نداشته، چنين اعتباري تصويب شد! امسال 
دانشگاه تهران موظف شد که طرح جامع توسعه 
دانشگاه را جهت بررسي به کميسيون تحويل دهد. 
خواسته اي که ۲۱ سال است کميسيون ماده۵ و 
ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري از دانشگاه 
داشته و دارد و دانش��گاه نيز همواره از اجابت آن 

طفره رفته است. 
  برج هاي 20 طبقه دانش بنيان

سال گذشته هم صرفاً »کليات« طرح به کميسيون 
مذکور ارائه مي ش��ود و نگاهي به آن، نيات اصلي 
مسئوالن دانشگاه تهران از طرح به  اصطالح »شهر 
دانش؛ دانش��گاه کارآفرين، س��بز و هوش��مند« 
خود را به روشني نمايان مي کند.  آنجا که ضمن 
پيش بيني ساخت وسازهاي گسترده با ميانگين 
۷-۶ طبقه روي زمين و احداث بناهاي ۱۱ طبقه 
در اطراف دانشگاه، ساخت شش برج ۲۰ طبقه را 

در نظر گرفته اند؛توس��عه اي که کاربرد آنها البد 
توسعه علم و دانش است و نه توسعه جيب دانشگاه 
از طريق مال سازي؛ آن  هم به قيمت بدبخت کردن 

همسايگاني غالباً به قدمت خود دانشگاه تهران!
  الگويي براي ديگر دانشگاه ها

بسياري از دانش��گاه هاي ديگر پايتخت نيز چند 
سالي است با الگوگيري از دانشگاه تهران، پيگير 
طرح هاي توسعه اي مشابه شده اند. قضيه درگيري 
دانشگاه الزهرا با اهالي ده ونک بر سر توسعه اين 
دانش��گاه و تخريب منازل م��ردم اين منطقه هم 
به خاطر توسعه دانش��گاه بود. رئيس کميسيون 
معماري و شهر سازي ش��وراي شهر در خصوص 
توسعه دانشگاه تهران، با بيان اينکه اين بزرگ ترين 
مداخله شهري در منطقه مرکزي پايتخت است، 
گفت: من وقتي طرح را ديدم متوجه شدم که ۱۱۷ 
بناي تاريخي به صورت پراکنده در محدوده مورد 
نظر وجود دارد. مشخص اس��ت در فرايندي که 
تصميم گيري کرده اند حقوق اماکن ميراثي را در 
نظر نگرفته اند که قطعاً اين از حقوق مردم ، فرهنگ 

و تمدن يک شهر است.«

  طرحي بدون چشم انداز
محمد ساالري با اشاره به اينکه ساکنان، نه اجازه 
فروش به ديگري را دارند و نه اجاره ساخت و ساز ، 
معتقد است: » هر چند که به موجب آراي مجمع 
عمومي عدالت اداري هر طرحي وقتي پنج سال از 
تصويب آن بگذرد و عملياتي نشود، کل موضوعيت 
طرح زير س��ؤال م��ي رود و ذينفع��ان مي توانند 
حقوقشان را پيگيري کنند. ضمن اينکه اين طرح 
چشم انداز درستي هم ندارد، اين بالتکليفي بسيار 
بدتر است و اساس��اً با اين محدوديت هاي جدي 
ک��ه در بودجه هاي دولت وج��ود دارد به نظر هم 
نمي رس��د واقعاً هزينه چند هزار ميلياردي اين 

طرح تأمين شود.«
  پارکينگ به جاي پارك علم و فناوري

هنگامي که نيلي به عنوان رئيس دانش��گاه تهران 
معرفي شد، حل مشکالت مردم و همچنين به روز 
کردن طرح توسعه دانشگاه در اولويت قرار گرفت 
و در همين راس��تا طرح جديدي با عنوان »ش��هر 
دانش« مصوب شد. در طرح هاي سابق قرار بود که 
تعداد دانشجويان پرديس مرکزي دانشگاه تهران از 
۱9هزارو۲۰۰ نفر بيشتر نشود، ولي سرانه نياز هاي 
دانشگاه در سطح استاندارد هاي يونسکو ارتقا يابد اما 
در طرح جديد قرار شد که با ايجاد پارک هاي علم و 
فناوري در دانشگاه تهران تحول ايجاد شود! به گفته 
رئيس سابق دانشگاه تهران، رقم بااليي از سرمايه 
کشور در اطراف دانشگاه تهران ملک خريداري شده 

که اين امالک به پارکينگ تبديل شده اند!
  توهم تأمين بودجه

براي اجراي طرح ش��هرک دانش ب��ه دولت گفته 
 ش��د که يک ريال پول نمي خواهيم، چون اعتبار 
احداث چهار دانشکده را خيرين تأمين کرده اند و 
مابقي بودجه نيز از طريق شرکت هاي دانش بنيان 
تأمين مي شود اما بودجه هزار ميليارد توماني سال 
آينده نشان مي دهد که تأمين بودجه اين طرح براي 
مديران دانش��گاه، توهمي بيش نبوده است. امروز 
بعد از گذشت ۲۱ سال از تصويب اين طرح و با تغيير 
پارادايم ها آيا هنوز چشم انداز آن زمان ضرورت دارد؟ 
آيا با توجه به پيشرفت تکنولوژي و فضاي مجازي 
اين شرکت هاي دانش بنيان هنوز مانند ۲۱ سال 

پيش به اماکن فيزيکي گسترده نياز دارند؟ 
راهبردهاي اين طرح بايد مورد بازنگري قرار بگيرد؛ 
چراکه بر اساس مقتضيات زماني و مکاني و تغيير 
پارادايم ها و پيشرفت تکنولوژي و فناوري، اکنون 

نيازي به تحقق کامل آن راهبرد ها نيست. 
امروز برنامه ريزي ها به س��مت برنامه ريزي هاي 
غلتان پيش رفته و از برنامه ريزي هاي بلندمدت 
عبور کرده است. بر اين اساس آيا نياز نيست که در 

حال حاضر يک بازنگري جدي صورت بگيرد؟

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حماي�ت از کاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم که وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از کاالي ايراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

پژوهش های اقتصادی مورد توجه نهادهای ذيربط قرار نمی گيرد

طرح دو سر برد صندوق رفاه دانشجويان 

بخشودگي 100درصدي جرايم دانشجويان

مطالبات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم 
تا سه سال قبل ۴۴۴ ميليارد تومان بود که حاال 
به کمتر از يک دهم رس�يده است. رئيس اين 
صندوق هم از اجراي طرحي ويژه براي دريافت 
مابقي اين مطالبات طي روز ه�اي آينده خبر 
داد؛ طرحي که هم به س�ود دانش آموختگان 
است و هم به س�ود صندوق رفاه دانشجويان.
در س��ال هاي اخير به صندوق رفاه دانشجويان 
توجه اساس��ي صورت گرفته است، به طوري که 
بيش��ترين رش��د را در اعتبارات عمومي داشته 
اس��ت. يعني هر س��ال ۲۰درصد اعتبارات اين 
صندوق رشد داشته است. اين در حالي است که 
متوسط رشد ساير مجموعه هاي وزارت علوم ۱۰ 

تا ۱۲ درصد بوده است. 
  تصميم گيري براي افزايش وام ها

رئيس صندوق رفاه دانش��جويان ب��ا بيان اينکه 
در س��ال 9۴ آسيب شناس��ي وضعيت صندوق 
را داش��تيم، گفت: آن زمان ۴۴۴ ميليارد تومان 
مطالبات مشکوک الوصول و صعب الوصول بود که 
با مصوبات هيئت امنا و تعامل با فارغ التحصيالن، 
۴۰۴ ميليارد تومان آن را وصول کرديم و به چرخه 

درآمدزايي صندوق بازگردانديم. 

موفقيتي ک��ه به گفت��ه ذوالفق��ار يزدان مهر، از 
جمله نتايج آن، پوشش صددرصدي تسهيالت 
مورد تقاض��ا و عالوه ب��ر آن، افزاي��ش ۲۵ تا ۵۰ 
درصدي برخي وام ه��اي پرداختي بود؛ وام هايي 
که برخي ش��ان افزايش نيافته ان��د و آن گونه که 
يزدان مهر خبر مي دهد، در نشس��ت آتي هيئت 
امناي صندوق که قرار است هفته بعد برگزار شود، 

درباره افزايش شان تصميم گيري خواهد شد. 

  160 ميليارد ديگر هم وصول مي شود
يزدان مهر در ادامه از آغاز طرح بخشودگي جرايم 
بدهکاران صندوق رفاه خبر داد و گفت: در حال 
حاضر ۴۰ ميليارد تومان از اي��ن مطالبات باقي 
مانده که در طرح بخشودگي اميدواريم اين مبلغ 
نيز وصول شود. عالوه بر آن، ۱۶۰ ميليارد تومان 
نيز از مطالبات جاري داريم که اين مبلغ نيز در اين 

طرح وصول خواهد شد. 

رئيس صن��دوق رفاه دانش��جويان ب��ا تأکيد 
بر اينک��ه طرح ياد ش��ده تا ۳۰ بهم��ن ادامه 
دارد، گفت: دانش آموختگاني که بتوانند کل 
مبلغ را پرداخت کنند، مش��مول بخشودگي 
صددرص��دي جرايم خواهند ش��د و عالوه بر 
اين، تدبي��ر ش��ده ت��ا دانش آموختگاني هم 
که قس��ط هاي آنها به روز نيس��ت، در صورت 
پرداخت معوقات مشمول بخشش۵۰ درصدي 

جرايم شوند. 
  مراجعه به پورتال تا 30 بهمن

مس��ئوالن صندوق با تدبير بخش��ودگي جرايم 
اميدوارند موجب وص��ول باقيمان��ده مطالبات 
ش��وند و راه را براي پرداخت تس��هيالت بيشتر 
و کامل تر مهيا کنند؛ تس��هيالتي که با توجه به 
ش��رايط اقتصادي حال حاضر کشور، احتماالً بر 
تقاضا ها براي دريافت آنها افزوده شود. از اين رو 
همراهي دانشجويان بدهکار با اين صندوق، نقش 
مهمي در اجابت آنها ايفا مي کند؛ دانش��جوياني 
که مي توانند با مراجعه به پورتال صندوق رفاه از 
مزاياي طرح بخشودگي جرايم بهره مند شوند و 
به نوعي در حل مشکالت پيش روي دانشجويان 

فعلي سهيم شوند.

حسين اعالیی
   گزارش 2

پايان نامه هايي كه گره گشا نيست

در ي�ک ده�ه اخي�ر بي�ش از 25ه�زار 
پايان نام�ه و مقال�ه علم�ي در ح�وزه اقتصاد 
تولي�د ش�ده اس�ت. اس�اتيد دانش�گاه ام�ا 
معتقدند اين تع�داد اثر علم�ي تقريبًا ربطي 
به مش�کالت اصل�ي اقتصاد کش�ور ن�دارد. 
اولين دانشکده اقتصاد در دانشگاه ملي ايران در سال 
۱۳۳۸ تأسيس شد. بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
و توجه به تحوالت سياسي کشور، حرکتي در جهت 
يکسان سازي رشته هاي مختلف اقتصادي شروع 
شد که تحول برنامه هاي اقتصاد، منعکس کننده 

مسائل سياسي- اقتصادي کشور بوده  است. 
  توقف توليدات در ايرانداك

نگاهي به وضعيت توليدات پايان نامه ها و مقاالت 
دانشگاهي در حوزه اقتصاد يکي ديگر از مواردي 
است که مي تواند معيار خوبي نسبت به سنجش 
اين رش��ته در فضاي اقتصادي کش��ور به دست 
آورد. طبق آمار رس��مي پاي��گاه اطالعات علمي 
ايران )ايرانداک(، تعداد ۲۷هزارو۵۴۲ پايان نامه 
و توليدات مقاله اي توسط دانشجويان و محققان 
منتشر شده که اين آمار طي سال هاي ۱۳9۳ به 

بعد در اين پايگاه استنادي متوقف شده است. 

از سوي ديگر نتايج يافته هاي به دست  آمده از اين 
پايگاه به اين صورت است که از تعداد کل نتايج به 
دست آمده، شيوه انتش��ار طرح پژوهشي ۲۳۶۰ 
مورد، مقاله هاي همايش هاي ايران ۳۱۴۷ مورد، 
پايان نامه هاي ايرانيان خارج از کش��ور۶۳ مورد، 
مقاله ه��اي مجله هاي علم��ي ۱۳۷۸، پايان نامه 
۲۰هزارو۷۸ مورد و گ��زارش دولتي ۵۱۶ مورد، 

طي بازه ۱۳۷۸ تا ۱۳9۲ بوده اس��ت که مقايسه 
اين آمار با تعداد کل پايان نامه هاي منتشرش��ده 
در آن س��ال مي تواند اطالع��ات قابل توجهي در 

اختيار قرار دهد. 
  3 دهه عدم نتيجه بخشي

به گفته يکي از استادان اقتصاد دانشگاه تهران، در 
پايان نامه ها به  خصوص در مقطع دکتري در حوزه 

اقتصاد متون خوبي توليد شده است. به  طور مثال 
در بح��ث اقتصاد زيرزميني، دانش��جويان خوبي 

داشتيم که در رابطه با اين موضوع کار کرده اند.
علي اکبر نيکواقبال با بي��ان اينکه هرچند آمارها 
با يکديگر متفاوت اس��ت، گفت:» اما به  طور کلي 
اين گزارش ها نش��ان مي دادند که م��ا ۱۰ تا ۴۰ 
درصد اقتصاد زيرزمين��ي داريم؛ اقتصادي که در 
آن مالياتي پرداخت نمي شود و امکان پولشويي 
نيز وج��ود دارد. ما در آن ايام امي��دوار بوديم اين 
مقاالت مورد توجه قرار بگي��رد و نتايجي از آن به 
دست بيايد اما االن هم اگر آمارهاي مربوط به اين 
نوع اقتصاد را بررسي کنيم، مي بينيم که وضعيت 
همانند قبل است و ما در ۳۰ سال گذشته نديده ايم 

که اين تحقيقات نتيجه بخش باشد.«
در حالي که اص��والً باي��د دولت ، دس��تگاه هاي 
حاکميتي و بخش خصوصي چالش هاي خود را 
احصا کنند و بعد در دانشگاه ها براي رفع آنها کار 
شود، اين ارتباط از سوي هر دو قطع است. زماني 
که دولت افق بلندمدت و ميان مدت ندارد و درگير 
کارهاي روزمره اس��ت، طبيعي است که کارهاي 

پژوهشي در کارهاي روزمره جايگاهي ندارد.

ابراهيم مشيریان
   گزارش3

 شوخي اي به نام 
»بيمه دانشجويي«

  دکتر احسان فهيم
وزارت علوم براي هزينه هاي درماني دانشجويان سه سال 
قبل طرح »بيمه درمان تکميل��ي دانش« را عرضه کرد؛ 
طرحي اختياري  که دستور اجرايش در قالب بخشنامه 

به تمام دانشگاه ها ارسال شد. 
امروز اما ديگر نه براي مس��ئوالن اجراي بخشنامه مهم 
است و نه هيچ يک از دانشجويان از ابتدا از اين بخشنامه 

حتي اطالع هم نداشتند. 
همه دانشجويان تحت پوش��ش بيمه حوادث هستند و 
دانشگاه بودجه اي برايش در نظر مي گيرد. در بخشنامه 
 بيمه که سال 9۴ ابالغ شد، شرط بيمه براي بيمه کردن 
دانشجويان اين است که بيش از ۵۰ درصد دانشجويان 

دانشگاه متقاضي اين بيمه باشند. 
دليل اينکه کارکنان دانش��گاه بيمه درم��ان تکميلي 
مي ش��وند ولي دانش��جويان نمي ش��وند اين است که 
مي ش��ود حق بيمه را از حقوق کارمند کس��ر کرد ولي 
اگر دانش��جويي حق بيمه اش را پرداخت نکند دس��ت 
دانش��گاه به جايي بند نيس��ت. برخي دانش��گاه ها هم 
هر کدام از دانش��جويان را که امروز بيم��ه پايه ندارند، 
تقصير خودش��ان مي دانند چون مي توانند در س��ايت 
بيمه سالمت ثبت نام کنند و بيمه ش��وند. قانون بيمه 
مرکزي مي گويد حداقل ۵۰ درص��د اعضاي مجموعه 
بايد متقاض��ي بيمه درمان تکميلي باش��ند تا بش��ود 
متقاضيان را تحت پوشش قرار داد. بخشنامه سابق هم 
سعي داشته با اضافه کردن کارمندان به متقاضيان بيمه 
تکميلي تعداد را به حد نصاب برساند ولي موفق نبوده 
است. قرار بوده که صندوق رفاه خودش بيمه اي تأسيس 
کند مانند بيمه فرهنگيان که صرفاً مختص دانشجويان 
باشد و اين مش��کل را حل بکند ولي دو سال گذشته و 

اقدامي انجام نداده است. 
مسئول اجراي اين بخشنامه در دانشگاه اميرکبير چندي 
قبل گفته بود که اگر دوباره بساط بيمه درمان تکميلي در 
دانشگاه  پهن شود، از اين بخش مي رود؛ چراکه ديگر توان 
تحمل رفتارهاي بي ادبانه دانشجويان را ندارد.همچنين 
گفته بود که ۳۸ نفر ط��ي قرارداد قبلي بيمه ش��دند و 
خودش مدت ها براي پيگيري کارهايشان به بيمارستان 
رفت و آمد داشته ولي دانشجويان قدردان نبوده اند ولي 

همه چيز دست مسئول باالدستي ا ست.
دانش��گاه معموال به دانش��جويان توصيه مي کند که 
سعي کنند از طريق پدرانش��ان بيمه تکميلي شوند. 
البته اين نکته را در نظر داش��ته باش��يد که به اجبار 
صندوق رفاه وزارتخانه، همه دانشجويان ايران تحت 
پوشش بيمه حوادث هستند. تقريباً اکثر ورودي هاي 
سال هاي اخير از وجود بيمه دانش خبر ندارند. ضعف 
اطالع رس��اني در چنين مسائلي مش��هود است ولي 
دانشجويان بايد پيگير تسهيالت دانشگاهشان براي 
حمايت از دانشجو باش��ند. اما مسئله اصلي که ديگر 
کار کارمند و دانشجو نيست ، به صندوق رفاه مربوط 
است و راهکارهاي مختلفي دارد و آنچه از توصيه هاي 
مسئوالن کف دانشگاه ها برمي آيد، تأسيس بيمه اي 
مختص دانشجويان است که وظيفه اش صرفاً بررسي 
و حل مشکالت بيمه دانشجويان باشد. شايد راه حل 
اجباري کردن بيمه درمان تکميلي بتواند مانند بيمه 
حوادث باشد. خالصه کليد حل اين مشکل به دست 

مسئوالن است. 

 نقد كتاب 
در دانشگاه امام صادق)ع(

 جلسه نقد و بررسي کتاب »نش�وز زوجين« دکتر 
فرج اهلل هدايت نيا در هفته اي که گذشت در پرديس 
خواه�ران دانش�گاه امام ص�ادق)ع( برگزار ش�د. 
در ابتداي جلسه دکتر صديقه مهدوي کني، عضو هيئت 
علمي پرديس خواهران و دبيرعلمي جلسه بيان کرد: 
برنامه هاي مختلفي در انجمن هاي علمي فقه و حقوق 
خانواده ايران برگزار شده است که جلسات نقد کتاب از 
شاخص ترين اين برنامه هاست و به جد در زمينه حقوق 
خانواده از سوي انجمن پيگيري مي شود. تمايل اعضاي 
انجمن اين است که اين برنامه ها با اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه هاي ديگر و در بيرون از دانشگاه انجام شود تا 
با هم افزايي بيشتر توليدات علمي خوبي در اين زمينه 

فراهم شود. 
دکتر الياسي، مدرس دانشگاه و ناقد جلسه در ادامه 
به بررسي کتاب نشوز زوجين پرداخت و در اين باره 
ضمن اشاره به چينش منسجم و خوب مطالب کتاب 
تصريح کرد: در اين کتاب به صورت جامع و کامل به 
مبحث نش��وز و ارتباط آن با مرد و زن پرداخته شده 
اس��ت. يکي از نوآوري هاي بس��يار خوب اين کتاب، 
بخش پيشگيري از نشوز است. در اين بخش به صورت 
منظم و منسجم به راهکارهاي پيشگيري از نشوز به 
صورت مصداقي پرداخته ش��ده اس��ت. سپس دکتر 
پورعبداهلل در ادامه ضمن اش��اره به گردآوري جامع 
و تحليل هاي زمينه اي بس��يار خوب در اين کتاب به 
کاربردي بودن آن به عنوان کتاب مرجع براي استادان 
و دانشجويان اش��اره و تصريح کرد: در بخش هايي از 
کتاب هم اشکاالتي در مواردي چون ارجاعات منابع، 
تناقض هاي موجود و وج��ود تحليل هاي بيش از حد 

شخصي به چشم مي خورد. 
سپس دکتر فرج اهلل هدايت نيا در ادامه ضمن تشکر از 
ناقدان کتاب و دقت نظر آن��ان در مطالعه اين کتاب و 
ضمن تشکر از دانشگاه و فرصت فراهم شده جهت نقد و 
بررسي کتاب مذکور خاطر نشان کرد: طبيعتاً کارهايي 
در اين سطح و با اين ميزان، کاستي ها و لغزش هايي دارد 
که با برگزاري چنين جلساتي و طرح اشکاالت موجود 

مي توان به بهبود کارهاي بعدي کمک شاياني کرد. 

يادداشت

جوانگردی

طرح توسعه دانشگاه تهران هيچ مصوبه قانوني ندارد 

برج هاي دانش بنيان در دانشگاه تهران


