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ترميم نخاع با ميدان مغناطيسي
ب�ا  ش�دند  موف�ق  ته�ران  دانش�گاه  پژوهش�گران 
SMF( به عن�وان  ارائ�ه مي�دان مغناطيس�ي ايس�تا )
ترمي�م  روش ه�اي  غيرتهاجم�ي،  درمان�ي  روش 
نخ�اع ب�ا حداق�ل ع�وارض جانب�ي را بهب�ود دهن�د. 
ميدان مغناطيسي ايس��تا به عنوان روش درماني غيرتهاجمي، 
ارزان و از راه دور در ترميم نخاع توسط محققان مركز تحقيقات 

بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران ارائه شد. 
نتيجه تحقيق��ات مطهره آقامالئ��ي كه اين ط��رح را در قالب 
پايان نامه كارشناسي ارشد بيوفيزيك با راهنمايي دكتر حميد 
مباشري انجام داده است، اثربخش��ي ميدان مغناطيسي ايستا 
بر ريخت شناس��ي، جهت گي��ري و مهاجرت نورون ها و س��اير 
سلول هاي نخاعي، همچنين توانايي رويكرد مطرح را در درمان 
بر پايه مغناطيس در موارد آسيب نخاعي نشان داد. هدف اصلي 
تحقيقات بيوفيزيكي در سطوح س��لولي و مولكولي در حيطه 
آس��يب هاي نخاعي، بهبود روش هاي ترميم نخ��اع با حداقل 
عوارض جانبي اس��ت. در مدل ارائه  ش��ده كه به منظور تقليد 
شرايط ايجاد شده در اثر آسيب مكانيكي بر نخاع طراحي شده 
است، رفتار س��لول ها در محيط كشت به صورت لحظه به لحظه 
رصد و ثبت ش��د و تأثير ميدان مغناطيسي ايس��تا ۳۰۰- ۱۰ 
ميلي تسال بر شكل، ريخت، فعاليت و مهاجرت سلول ها در ناحيه 
آسيب با استفاده از نرم افزارهاي پردازش تصوير مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفت. 
فعاليت، رشد، مهاجرت و ريخت انواع مختلف سلول ها به ويژه 
نورون ها و آستروس��يت ها در محيط كش��ت در تأثير از ميدان 
مغناطيسي ايستا به طور قابل مالحظه اي تغيير كرد و استفاده 
از ميدان باع��ث افزايش س��رعت ترميم و كاه��ش فاصله بين 
اكسپالنت هاي به دست آمده از نخاع ش��د. همچنين سلول ها 
در جهت اعمال ميدان مغناطيسي امتداد يافت و سرعت رشد و 

مهاجرت آنها تغيير كرد. 
----------------------------------------------

ايمپلنت هاي قابل كاشت در مغز
محقق�ان دانش�گاه صنعت�ي س�هند تبري�ز ب�ا همكاري 
دانش�گاه عل�وم پزش�كي تبريز و س�تاد توس�عه علوم و 
فناوري ه�اي ش�ناختي، اجراي ي�ك طرح پژوهش�ي در 
زمينه طراحي و ساخت »بسته نفوذناپذير و زيست سازگار 
ب�راي ايمپلنت هاي قابل كاش�ت در مغز« را آغ�از كردند. 
دكتر فرهنگ عباسي، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي سهند 
تبريز با اعالم اين خبر گفت: يكي از چالش هاي اصلي استفاده 
بلندمدت از پروتزهاي عصبي كاش��ته ش��ده در مغز عملكرد 
متباين ايمپلنت به دليل پاسخ هاي بافتي و نيز ناپايداري فصل 

مشترك با بافت عصبي در كاربردهاي باليني است. 
وي افزود: ه��دف از اجراي اين طرح تحقيقاتي، توس��عه مواد 
بس��ته بندي مناس��ب بر پايه فيلم هاي پليمري به عنوان مواد 
هرمس��ي براي پوش��ش دهي و كپس��وله كردن ايمپلنت هاي 
مغزي و ايجاد يك فصل مش��ترك پايدار بين ايمپلنت و بافت 
مغز است. عضو هيئت علمي دانش��گاه صنعتي سهند تبريز با 
بيان اينكه مطالعات اوليه اين طرح و طراحي و ساخت پوشش 
مطمئن ايمپلنت هاي قابل كاش��ت در مغز انجام ش��ده است، 
خاطرنشان كرد: بسته بندي توسعه داده ش��ده نفوذناپذير در 
اين طرح در پروژه ديگ��ري با همكاري دانش��گاه هاي تهران، 
علوم پزشكي شيراز و صنعتي سهند تبريز در حال انجام است 
كه روي حيوان زنده آزمايش خواهد ش��د. اي��ن محقق حوزه 
علوم شناختي بيان كرد: با بهره گيري از اين فناوري شناختي، 
بيماران داراي اختالالت شناختي و ضايعات مغزي مي توانند 
بدون كمك ديگران و با اس��تفاده از كامپيوت��ر به فعاليت هاي 

روزانه خود ادامه دهند.
 وي با اش��اره به حمايت هاي ستاد توس��عه علوم شناختي در 
اجراي اين طرح تحقيقاتي و تالش براي دس��تيابي به اين نوع 
از فناوري هاي پيشرفته گفت: تش��كيل شبكه اي از محققان و 
متخصصان علمي براي اجراي اين طرح يكي از اقدامات ارزنده 
اين ستاد براي پيش��برد اهداف اين طرح در دانشگاه صنعتي 

سهند تبريز است. 
بر اساس اعالم ستاد علوم شناختي، عضو هيئت علمي دانشگاه 
صنعتي س��هند تبريز تصريح كرد: تاكن��ون بخش عمده اي از 
اهداف پيش بيني ش��ده در اين طرح تحقيقاتي محقق ش��ده 
است و پيش بيني مي ش��ود اين پروژه در تابستان سال آينده 

به اتمام برسد.

دستاورد ايراني

دانش�جويان ايران�ي توانس�ته اند در المپياد 
جهاني نجوم و اخترفيزيك طي ش�ش س�ال 
اخي�ر 1۲ م�دال طال كس�ب كنن�د. مجموع 
مدال هاي طال، نقره و برنز كس�ب شده توسط 
تيم ه�اي ايران�ي در المپياد جهان�ي نجوم و 
اخترفيزيك در شش س�ال اخير ۵۳ مدال از 
۵۴ شركت كننده در اين مسابقات بوده است. 
تيم ايران در شش س��ال اخير اين المپياد سه بار 
مقام سوم جهان، يك بار مقام دوم و دو بار موفق 
به كسب مقام قهرماني شده  كه اين در بين تمامي 

كشور هاي شركت كننده بي سابقه است. 
المپي��اد نج��وم و اخترفيزيك زير نظ��ر انجمن 
بين المللي نجوم )IAU( اداره مي ش��ود. ايران، 
لهس��تان، تايلن��د، اندون��زي و چي��ن از جمله 

بنيانگذاران اين المپياد هستند. 
  آموزش در كميته

عضو هيئت علمي دانش��كده مهندسي انرژي و 
فيزيك دانشگاه صنعتي اميركبير و رئيس كميته 

ملي المپياد نجوم و اخترفيزيك گفت: »طي تمام 
ادوار اين المپياد )۱۶ سال گذشته( ايران يكي از 
كش��ور هاي با عملكرد قابل قبول در اين المپياد 
بين المللي بوده اس��ت و در ش��ش سال گذشته 

عملكردي خيره كننده داشته است.«
مهدي خاكيان قمي با بيان اينكه از سال ۲۰۱۳ 
تا ۲۰۱۸ مسئوليت كميته ملي المپياد بر عهده 
ايشان بوده است، افزود: »تغيير ساختار عملكردي، 
حضور مدرسان جديد در كميته، ارتباط مستقيم با 
والدين دانش پژوهان براي تعامل بهتر كميته ملي 
و خانواده هاي آنها، ايجاد دو گروه در شبكه هاي 
اجتماعي براي دانش پژوهان و والدين آنها به طور 
مستقل، استفاده از پتانسيل هاي دانش پژوهان 
دوره هاي گذش��ته، آم��وزش دوره پاي��ه، اعم از 
فيزيك هاي عمومي و رياضيات عمومي از جمله 
اقدامات انجام ش��ده در جهت افزايش راندمان و 
كيفيت عملكردي كميته در شش سال گذشته 

بوده است.«

  موفقيت از يونان تا چين
 خاكيان آموزش برنامه نويسي به دانش پژوهان، 
گرفت��ن آزمون هاي متع��دد و در س��طوح باال، 
همراس��تا ك��ردن اه��داف كميته با مس��ابقات 
بين المللي و همچنين تحصيالت آكادميك آنها در 
دانشگاه، توجه به دروس دانشگاهي دانش پژوهان 
و تأكيد بر عملكرد خوب آنها در دانش��گاه و حل 
كامل آزمون هاي سال هاي گذش��ته در انتهاي 
هر دوره توس��ط دانش پژوهان شركت كننده در 
مسابقات بين المللي را از ديگر اقدامات اين كميته 

در اين مدت دانست.
وي با بيان اينكه در شش س��ال اخير مقام هاي 
تيمي در اين المپياد كسب شده است، يادآور شد: 
»اين مقام ها به ترتيب رتبه سوم در رقابت ۲۰۱۳ 
يونان، مقام دوم در رقابت ه��اي ۲۰۱۴ روماني، 
مق��ام اول در رقابت هاي اندون��زي ۲۰۱۵، مقام 
س��وم در رقابت هاي ۲۰۱۶ هند، مقام س��وم در 
رقابت هاي ۲۰۱۷ تايلند، مقام اول در رقابت هاي 

۲۰۱۸ چين در المپياد هاي جهاني نجوم و فيزيك 
است.«

  دانشگاه به دنبال آنهاست
خاكيان با اشاره به كسب شش مدال طال توسط 
تيم هاي ايران��ي در آخرين المپي��اد تأكيد كرد: 
»المپياد هاي دانش آموزي در س��طحي باال و با 
اس��تاندارد هاي بين المللي و باال برگزار مي شود 
به همين دليل دانش آموزان سراسر دنيا با دنبال 
كردن اين فرآيند، يك الگوي مناسب براي آموزش 
خود پيدا خواهند كرد كه بسيار كارآمد و آزموده 

شده است.«
وي با بيان اينكه در مدت ۲۲ سال از برگزاري اين 
المپياد حدود ۵۰ كشور به اين رقابت پيوسته اند، 
گفت: »معم��والً در چنين فضايي در هر س��ال 
حدود ۱۰۰ هزار نفر از دانش آموزان كش��ور وارد 
فضاي المپياد مي شوند كه فقط حدود ۷۰ نفر آنها 
سهميه ورود مس��تقيم به دانشگاه بدون شركت 
در آزمون ورودي دانش��گاه ها را كسب مي كنند. 
همچنين حدود ۲۵۰ نفر سهميه افزايش درصد 
كنكور را به دس��ت مي آورند. بقيه دانش آموزان 
افراد عالقه مندي هس��تند كه دانشگاه به دنبال 
آنهاست و به هر دليلي جزو اين تعداد محدود قرار 
نگرفته اند. اين اثر مستقيمي است كه اين المپياد 

روي فرآيند آموزش كشور دارد.«
  صعود در رتبه بندي تايمز

از س��وي ديگر رتبه بندي تايمز به عنوان يكي از 
معتبرترين نظام ه��اي رتبه بندي بين المللي كه 
دانش��گاه هاي جهان را رتبه بن��دي مي كند، در 
تازه ترين بررسي خود برترين دانشگاه هاي جهان 

در رشته فيزيك و نجوم را معرفي كرد. 
اين رتبه بندي اولين بار در سال ۲۰۰۰ با همكاري 
تايمز و كيواس منتشر شد. اين همكاري تا سال 
۲۰۱۰ تحت عن��وان رتبه بن��دي تايمز كيواس 
ادامه داشت. در سال ۲۰۱۰ تايمز همكاري خود 
با كيواس را قطع و قرارداد همكاري را با مؤسسه 

تامسون رويترز امضا كرد. 
گفتني است دانش��گاه صنعتي بابل نوشيرواني، 
دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه علم و صنعت، 
دانش��گاه صنعتي اصفه��ان، دانش��گاه صنعتي 
شريف، دانشگاه صنعتي ش��يراز، دانشگاه تبريز، 
دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه 
گيالن، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتي خواجه 
نصيرالدين طوسي و دانشگاه مازندران از جمله 
دانشگاه هاي ايران اس��ت كه در رتبه بندي تايمز 
براي برترين مؤسسه هاي آموزشي رشته فيزيك 

و نجوم حضور داشته اند.

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حماي�ت از كاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كاالي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل 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. 

1100 اردوي جهادي در كمتر از ۲سال

درخشش علوم پزشكي هاي ايراني در وبومتريك
عل�وم  دانش�گاه هاي  رتبه بن�دي  در 
پزش�كي وبومتري�ك س�ه دانش�گاه علوم 
پزش�كي تهران، ش�هيد بهش�تي و تبريز به 
ترتي�ب رتبه ه�اي اول ت�ا س�وم كش�وري 
را در گ�روه علوم پزش�كي كس�ب كرده اند. 
اين نظام رتبه بندي به ارزيابي حضور پژوهشي و 
آموزشي دانشگاه ها در وب از طريق وب سايت هاي 

دانشگاهي آنان مي پردازد. 
  معيار چيست؟

وب سايت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي بر اساس 
چهار ش��اخص تعداد صفحات وب دانش��گاه در 
گ��وگل )Presence( با وزن ۵ درص��د، تعداد 
ارجاع يا لينك هاي برقرار شده از ساير سايت ها به 
سايت دانشگاه )Visibility( با وزن ۵۰ درصد، 
تعداد استنادات ۱۰ نويسنده پر استناد دانشگاه در 
استنادات گوگل اسكوالر )Openness( با وزن 
۱۰ درصد و تعداد مقاالت كيفي دانش��گاه قرار 
گرفته در بين ۱۰ درصد مقاالت پر استناد موضوع 
مربوطه در سايت س��ايماگو )Excellence( با 

وزن ۳۵ درصد ارزيابي و رتبه بندي مي شوند. 
در اين رتبه بندي،رتبه ۵۸ دانشگاه علوم پزشكي 

كشور  مشخص شده است. 
  افزايش يك درصدي ها

به تازگي هم ۱۲ دانش��گاه علوم پزشكي كشور 
در جمع برترين ه��اي دنيا و جهان اس��الم قرار 

گرفتند. 

دانشگاه هاي علوم پزشكي مشهد، علوم پزشكي 
تهران، علوم پزشكي شهيد بهشتي، علوم پزشكي 
شيراز، علوم پزشكي اصفهان، علوم پزشكي تبريز، 
علوم پزش��كي ايران، علوم پزشكي كرمان، علوم 
پزشكي بقيه اهلل، علوم پزش��كي مازندران، علوم 
پزشكي زاهدان، علوم پزشكي كردستان و مؤسسه 
پاستور ايران در جمع دانشگاه هاي يك درصد برتر 
دنيا قرار گرفته اند. سرپرست پايگاه استنادي علوم 
جهان اسالم با بيان اينكه دانشگاه ها و مؤسسات 
يك درصد برتر دنيا از بين تمامي دانش��گاه هاي 
دنيا و براس��اس كيفيت تحقيق��ات آنها انتخاب 
 ESI مي شوند، گفت:»اين انتخاب به وسيله پايگاه

يا شاخص هاي اساسي علم مربوط به آي. اس. اي 
اعالم مي شود. فهرست دانش��گاه ها و مؤسسات 
تحقيقاتي برتر هر دو ماه يك بار روزآمد و هميشه 
براساس تغيير در جايگاه دانشگاه ها و مؤسسات 

تحقيقاتي وضعيت حاضر آنها اعالم مي شود.«
  رتبه ۴ استنادها را داريم

دكتر دهقاني تصريح كرد: »تعداد اس��تنادهاي 
دريافتي مقاالت دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي 
مالك انتخاب آنها در اين پايگاه است. دانشگاه ها 
و مؤسسات تحقيقاتي برتر در ۲۲ حوزه موضوعي 
انتخ��اب و معرفي مي ش��وند. اين دانش��گاه ها و 
مؤسسات بايد از لحاظ اس��تنادهاي دريافتي در 

دسته يك درصد برتر قرار گرفته باشند.«
دهقاني افزود: »دانشگاه علوم پزشكي مشهد در 
رشته موضوعي داروشناسي و س��م شناسي در 
بين كشورهاي اسالمي براس��اس تعداد مقاالت 
برتر رتبه نخس��ت را كس��ب ك��رده، يعني اين 
دانش��گاه بيش��ترين تعداد مقاالت برتر دنيا در 
بين كشورهاي اس��المي در حوزه داروشناسي و 
سم شناسي را توليد كرده است. در همين حوزه 
اين دانشگاه براس��اس تعداد مدارك رتبه هفت 
كشورهاي اسالمي و براساس تعداد استنادها رتبه 
چهاركشورهاي اسالمي را كسب كرده است كه 
نشان از قدرت پژوهشگران اين حوزه در دانشگاه 

علوم پزشكي مشهد دارد.«
  تهران همچنان پيشتاز

جالب اينكه در حوزه پزشكي باليني دانشگاه علوم 
پزشكي تهران در بين كشورهاي اسالمي براساس 
شاخص تعداد استنادها و مدارك توليد شده رتبه 
نخست را به خود اختصاص داده است. براساس 
تعداد مقاالت برتر در  حوزه موضوعي، اين دانشگاه 

رتبه چهارم كشورهاي اسالمي را دارد. 
دانش��گاه عل��وم پزش��كي ته��ران در ح��وزه 
ايمني شناسي نيز از لحاظ تعداد مدارك رتبه اول 
كشورهاي اسالمي و از لحاظ تعداد استنادهاي 
دريافتي رتبه دوم را دارد. همچنين اين دانشگاه 
براساس شاخص تعداد مقاالت برتر نيز رتبه چهارم 

كشورهاي اسالمي را كسب كرده است.

مبينا صدیقي
   گزارش 2

جهادي ها باز هم ركورد زدند

ه�م اكن�ون 10 ه�زار جهادگ�ر در ح�ال 
تع�داد  و  هس�تند  م�ردم  ب�ه  خدم�ت 
متخصص�ان حاض�ر در اردو ه�اي جه�ادي 
از ۶00 نف�ر ب�ه ۳ه�زار نف�ر رس�يده اس�ت. 
بدون همراهي مس��ئوالن دانش��گاه ها اردو هاي 
جهادي به شيوه مطلوب برگزار نمي شود و زماني 
كه كار به ص��ورت تيمي دنبال ش��ود مي توان از 
ظرفيت هاي موجود دانشگاه ها به شيوه مطلوب 
اس��تفاده كرد. دبير س��تاد مركزي فعاليت هاي 
جهادي وزارت بهداشت در حاشيه اردوي جهادي 
سفيران سالمت در منطقه شيخ آباد ضمن تقدير 
از زحمات جهادگران سفيران سالمت گفت: »اين 
اردو به شيوه مطلوب با مشاركت اساتيد و اعضاي 
هيئت علمي دنبال شده است، چراكه مشاركت 
اين افراد موجب افزايش كيفيت و تقويت خدمات 

اردوي جهادي مي شود.«
  حضور 10 برابري اساتيد 

دكتر تاج فرد اطالع رس��اني اردو هاي جهادي را 
ضعيف خواند و افزود: »حضور اساتيد در اردو هاي 
جهادي بيش از ۱۰ برابر افزايش يافته است، چراكه 
اساتيد حس داوطلبانه و خيرخواهانه دارند و اگر 

نس��بت به فعاليت اردو هاي جهادي آگاه ش��وند 
مي توانند در اين اردو ها مش��اركت كنند و ما بايد 
از وقت متخصصان و اساتيد در اردو هاي جهادي 

بيشترين بهره  را ببريم.«
دبير س��تاد مركزي فعاليت هاي جهادي وزارت 
بهداشت خاطرنش��ان كرد: »متأسفانه در سطح 
كشور نتوانسته ايم براي اردو هاي جهادي بستر هاي 

مورد نياز را فراهم سازيم، اما اميدواريم با مشاركت 
مسئوالن بتوانيم در اين مسير حركت كنيم.« 

  80 كلينيك جهادي
دكتر تاج فرد بي��ان كرد: »وزارت بهداش��ت ۸۰ 
كلينيك در سال گذشته براي اردو هاي جهادي 
درنظر گرفته است كه اميدواريم از اين كلينيك ها 
به شيوه مطلوب استفاده ش��ود . در اين راستا نيز 

بايد تكنسين هاي ويژه كلينيك ها معرفي شوند.« 
وي خاطرنش��ان كرد: »هر چند نب��ود اعتبارات 
مشكالتي را براي وزارت بهداشت داشته است، اما 
تالش كرده ايم تا يونيت هاي دندانپزشكي ويژه اي 

براي اردو هاي جهادي اختصاص دهيم.« 
  در انتظار حمايت مجلس

تاج فرد با بيان اينكه تعداد متخصصان حاضر در 
اردو هاي جهادي از ۶۰۰ نفر به ۳هزار نفر رسيده 
اس��ت، عنوان كرد: »هر چند كمتر از دو س��ال از 
شروع رسمي اين فعاليت ها مي گذرد، اما طي اين 
مدت هزار و ۱۰۰ اردوي جهادي در حوزه سالمت 
برگزار شده است.« دبير ستاد مركزي فعاليت هاي 
جهادي وزارت بهداشت تصريح كرد: »دانشگاه ها 
بيشترين حمايت ها را از اردو هاي جهادي داشتند 
و سال گذشته سعي كرديم بودجه اي براي اردو ها 
داشته باشيم، اما سازمان برنامه و بودجه نپذيرفت 
كه اميدواريم با حمايت مجلس بتوانيم اين حمايت 
را رقم بزنيم.« برخ��ي از جهادگران حاضر در اين 
اردو ها فارغ التحصيالن دانشگاه هستند و اعضاي 
هيئت علمي و متخصص��ان در اردو ها نيز حضور 

پرشوري دارند.

ابراهيم مشيریان
   گزارش3

كاهش متقاضيان آزمون دكتري ۹۸
امس�ال ۲۲۳ ه�زار نف�ر در آزم�ون دكت�ري 
ش�ركت كردن�د، ام�ا ب�راي س�ال ۹8 تع�داد 
دارد.  وج�ود  متقاض�ي   ۶00 و  ه�زار   1۹۵
آمار متقاضيان كنكور دكتري ۹۸ حكايت از كاهشي 
چشمگير دارد؛ كاهش��ي كه البته چندسال پيش در 

ابعادي بسيار بزرگ تر هم بروز كرده بود. 
اين آزمون سوم اس��فند ماه جاري برگزار مي شود و از 
لحاظ تعداد داوطلب در مقايسه با سال گذشته با كاهش 

متقاضي مواجه شده است. 
ح��دود ۵۷ درصد متقاضي��ان، مرد و مابق��ي خانم ها 
هس��تند. نتايج اوليه اين آزمون هفته پاياني فروردين 
ماه ۹۸ اعالم مي شود و اوايل ارديبهشت ماه نيز انتخاب 
رش��ته صورت مي گيرد. در نتيجه اواخر ارديبهشت و 
اوايل خرداد ماه پذيرفته شدگان به منظور انجام مراحل 
مصاحبه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي معرفي 

مي شوند. 
  نمايندگان معترضند

رئيس س��ازمان س��نجش با تأكيد بر اينك��ه ظرفيت 
پذيرش در آزمون دكتري نهايي نش��ده است، گفت: 
»در خصوص ظرفي��ت پذيرش در اي��ن آزمون هنوز 
تصميم نهايي گرفته نش��ده است. ظرفيت پيش بيني 
شده در اين آزمون در همه زيرنظام هاي آموزش عالي 
حدوداً ۲۲ هزار نفر است كه اين آمار شامل دانشگاه آزاد 

اسالمي نيز خواهد شد.« 
رئيس سازمان امور دانشجويان هم چندي پيش گفته 
بود: »بسياري از نمايندگان مجلس خواهان تجديد نظر 
در ظرفيت و پذيرش دانشگاه ها هستند. در واقع تعداد 
كثيري از دانشجويان دكتري به دليل ترس از جريمه 
انصراف در حال ادامه اين مقطع هس��تند در حالي كه 
پس از ورود به اين مقطع با مشكالت عظيم اين دوره و 

مصائب بعد از آن آشنا شدند.« 
  كاهشي كه سابقه دار است

صديقي دراين ب��اره توضيح داد: »اي��ن مباحث را در 
جلسات آموزشي مطرح مي كنيم، چون ظرفيت ها ابتدا 
در شوراي گسترش مطرح شده است، بنابراين پيشنهاد 
من كاهش ظرفيت پذيرش با شيب ماليم است بدون 

اينكه مشكالت اجتماعي ايجاد كند.« 
كاهش متقاضيان آزمون دكتري در حالي است كه نيم 
نگاهي به آمار و ارقام سال هاي گذشته نشان مي دهد  
پيشتر نيز چنين كاهشي تجربه شده است؛ كاهشي كه 
به مراتب بيشتر بوده و در س��ال ۱۳۹۵ رخ داده است؛ 
كاهش��ي ۴۰ درصدي كه كاهش امسال قابل قياس با 

آن نيست. 

 نياز به ساخت 
۱۸۰ خوابگاه استاندارد 

رئي��س اداره رفاهي دانش��جويان وزارت بهداش��ت با 
اشاره به اينكه تا افق ۱۴۰۴ دانشگاه هاي علوم پزشكي 
نياز به س��اخت بيش از ۱۸۰ خوابگاه استاندارد دارند، 
گفت: »خوابگاه هاي دانش��جويي دانش��گاه ها در حال 
اعتبارسنجي هستند و يكي از اقدامات مهم و تأثيرگذار 
در دولت يازدهم و دوازدهم ساخت خوابگاه استاندارد 

براي دانشجويان كشور است.« 
علي محمدي فيض آباد در خصوص س��اخت خوابگاه 
استاندارد در دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور افزود: 
»بر اساس ضرورت و اهميتي كه آسايش، رفاه و كاهش 
آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي در بين دانشجويان از 
سوي معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت تعيين شده 
است، موضوع ساخت خوابگاه استاندارد از سال ۱۳۹۵ 
با وسواس و دقت بسيار زيادي پيگيري شده و بر همين 
اساس نقش��ه اي كامل بر اس��اس اقليم هاي مختلف، 
امكانات كم نظي��ر در فضاهي عموم��ي و اختصاصي، 
طول عمر باالي س��اختمان و... طراحي شده است كه 
با ساخت اين خوابگاه ها در كشور مي توان گفت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي در اين زمينه نيز 

پيشتاز است.« 
وي اف��زود: »در حال حاضر ۲۲ دانش��گاه ب��ا معاونت 
فرهنگ��ي و دانش��جويي تفاهمنامه س��ه جانبه امضا 
كرده اند كه خواب��گاه ۶۹۲ نفره دختران��ه مازندران و 
خوابگاه ۲۵۰ نفره پسرانه كاشان در سال جاري افتتاح 
شده است و بقيه خوابگاه ها در مراحل مختلف ساخت 
هستند و اميدواريم با تمهيداتي كه از سوي اداره كل 
دانشجويي وزارت بهداشت ديده ش��ده است تا پايان 
دولت دوازدهم همه اي��ن پروژه ها افتتاح ش��وند و به 

بهره برداري برسند.« 
محمدي همچني��ن از پيگيري دريافت تس��هيالت از 
بانك هاي كش��ور خبر داد و گفت: »با سه بانك عامل 
مذاكراتي داش��ته ايم ك��ه در مراحل مختلف اس��ت و 
اميدواريم با اقدامات خوبي كه از طرف معاون فرهنگي 
و دانشجويي وزارت بهداش��ت در حال پيگيري است، 
بتوانيم براي دريافت تسهيالت تفاهمنامه اي با بانك ها 
امضا كنيم كه عالوه بر خوابگاه هاي در حال س��اخت 
با توجه به برآورد نياز دانش��گاه ها تا افق س��ال ۱۴۰۴ 
در خصوص ساخت خوابگاه اس��تاندارد كه ۱۸۳ باب 
با ظرفيت ه��اي ۴۰۰ و ۲۵۰ نفر اس��ت، گوش��ه اي از 

مشكالت اعتباري دانشگاه ها را رفع كنيم.« 
وي پروژه هاي خواب��گاه مذكور را با توج��ه به قدمت 
ساختمان هاي خوابگاهي، استهالك بيشتر خوابگاه هاي 
ملكي دانش��گاه ها، كمبود فضاي خوابگاهي و اسكان 
دانشجويان در خوابگاه هاي اس��تيجاري يا مشاركتي 
را از جمله ضرورت هاي معاونت فرهنگي و دانشجويي 
دانش��گاه ها دانس��ت و اظهار اميدواري كرد با ساخت 
خوابگاه هاي اس��تاندارد در سراسر كشور، دانشجويان 
نخبه رشته هاي علوم پزشكي بتوانند از امكانات رفاهي 

در خور شأن و شايسته تري بهره مند شوند.

تحصيالت تكميلی

رفاه دانشجويی

در سال هاي اخير 1۲مدال طالي نجوم و فيزيك كسب كرده ايم

ايران ستاره درخشان المپيادهاي نجوم


