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محققان پارك فن�اوري پرديس محلولي را ب�راي ضدعفوني 
كردن كان�ال دندان تولي�د كردند ك�ه قادر به كاه�ش 99/5 
درص�دي ميكروارگانيس�م ها در م�دت دو دقيق�ه اس�ت. 
محمدحس��ين مرتضوي، مج��ري ط��رح، س��اخت و عرضه ۱۶ 
محصول دندانپزش��كي را از دس��تاوردهاي علمي شركت مستقر 
در پارك فناوري پرديس نام برد و گف��ت: در حال حاضر عالوه بر 
توليد محصوالت فرموله ش��ده قبلي، در مسير تحقيقات و توسعه 
محص��والت فناوري ه��اي پيش��رفته )High- Tech( در حوزه 

دندانپزشكي فعاليت هاي خود را ادامه مي دهيم. 
وي محلول ضدعفوني و پاكس��ازي كانال ريش��ه دندان را ازجمله 
محصوالت توليدي اين ش��ركت ن��ام برد و خاطرنش��ان كرد: اين 
محصول قادر به ب��از كردن مجراي داخلي كان��ال قبل از پر كردن 
دندان است، ضمن آنكه استفاده از آن موجب كاهش قابل توجه و 
مؤثر ميكروارگانيسم ها به ميزان 99/5 درصد در مدت بسيار كوتاه 

يك دقيقه مي شود. 
مرتضوي ضدعفوني كردن كامل كانال هاي ملتهب دندان و التهاب 
لثه ها را از ديگر مزاياي اين محلول عنوان كرد و يادآور شد: تخريب 
مؤثر بايوفيلم هاي ميكروبي و بايوفيلم هاي كهنه و حل كردن مواد 
آلي و زدودن باقيمانده هاي غير زنده در طول عصب كشي از ديگر 

مزاياي اين محلول به شمار مي رود. 
مجری طرح محصوالت مش��ابه خارجي موجود در ب��ازار ايران را 
مربوط به كشورهاي امريكا، برزيل و لهستان دانست و يادآور شد: 
نمونه بومي اين محصول در دس��ترس و با قيم��ت كمتر از نمونه 
خارجي عرضه مي ش��ود، ضمن آنكه خدمات مرجوعي كاال حتي 
پس از مصرف بخش��ي از محصول براي مش��تريان در نظر گرفته 

شده است. 
اين محق��ق با تأكي��د بر اينك��ه اين محل��ول قابلي��ت نگهداري 
طوالني مدت در مطب را دارد، اضافه كرد: اين محصول به كشورهاي 

عراق و افغانستان صادر شده است. 
وي پاكسازي و شست وشوي كانال ريش��ه دندان از بقاياي عفوني 
ميكروارگانيسم ها در هنگام عصب كشي، درمان عفونت هاي دنداني 
مانند آنتروكوك فوكاليسيس و حل كردن بافت نكروتيك و چرك 
و ضدعفوني كردن اليه هاي زيرين و عميق كانال دندان را از ديگر 

مزاياي اين محلول نام برد. 
----------------------------------------------

توليد منسوجات ضدآب با فناوري نانو
پژوهش�گران دانش�گاه ش�هيد مدني با كمك فن�اوري نانو 
موف�ق ب�ه ض�دآب ك�ردن س�طوح پارچ�ه ش�دند ك�ه به 
گفته آنه�ا پارچه هايي ك�ه با اي�ن روش ضدآب مي ش�وند، 
در زم�ان شست وش�و بي ني�از از م�واد ش�وينده هس�تند. 
فناوري نانو پوشش يكي از شاخه هاي علم نانو است كه هم اكنون در 

كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان در حال انجام است. 
پارچه هاي ضدآب، پارچه هايي هس��تند كه به طور ذاتي يا در اثر 
عمليات  انجام ش��ده روي آنها در برابر نفوذ آب و  تر ش��دن مقاوم 
هستند. اصطالح »ضدآب« به پيروي از خصوصيات حاكم و شرايط 

خاص روش تست آزمايشگاهي اشاره دارد. 
بر اين اساس محققان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان مطالعاتي را 

در اين زمينه اجرايي كردند. 
اين محققان در اين تحقيق روي نس��وج و الياف پارچه، نانو ذرات 
ضدآب موجود در داخل محل��ول را اعمال كردن��د. اين ذرات در 
بين بافت پارچه باقي مي مانند و حالل موج��ود در محلول، بخار 

مي شوند. 
اين روش ب��راي ضدآب كردن س��طوح پارچه، البس��ه، مبلمان، 
صندلي اتومبيل، كيف، كاپشن و چتر قابل استفاده است؛ از اين رو 
پارچه هاي ضدآب براي صنايعي چون حمل ونقل و مبلمان شهري 

و همچنين خودروها مورد استفاده قرار مي گيرد. 
اين محصول با روش غوطه وري يا با اس��تفاده از غلطك يك اليه 
محافظ روي پارچه ايجاد مي كند كه اين اليه به سطح، چسبيده و 

خواص ويژه اي را به پارچه اعمال خواهد كرد. 
جلوگي��ري از ج��ذب و آس��يب رس��اندن مايع��ات رنگي روي 
منس��وجات، جلوگي��ري از تغيير منس��وجات در مقابل اش��عه 
ماوراي بنفش، افزايش مقاومت و دوام انواع منس��وجات در برابر 
پوسيدگي، حفظ خواص ضدآب منس��وجات بعد از چندين بار 
شست وشو و بي نيازي از مواد شوينده در زمان شست وشو از جمله 

مزاياي اين روش است.

دستاورد ايراني

از س�ه س�ال پيش تاكنون برنامه اي به اسم 
همكاري با متخصص�ان و كارآفرينان ايراني 
خ�ارج از كش�ور توس�ط معاون�ت علمي و 
فناوري رياس�ت جمه�وري تعري�ف و اجرا 
ش�ده اس�ت. هدف از اجراي اين برنامه نيز 
اين بوده كه از ظرفي�ت متخصصان ايراني و 
فارغ التحصيالن خارج از كشور استفاده شود. 
در اين مدت استقبال خيلي خوبي هم از اين 
برنامه به عمل آمد به گونه اي كه 1۳0۲ نفر از 
اين افراد كه فارغ التحصيالن دانش�گاه هاي 
ممتاز دنيا هس�تند به كش�ور برگش�ته اند. 
ي��ك چه��ارم فارغ التحصيالني كه به كش��ور 
بازگش��ته اند به عنوان هيئت علمي دانش��گاه 
فعالي��ت مي كنند، بخش��ي ج��ذب واحد هاي 
تحقيق و توسعه شركت ها ش��ده اند و تعدادي 
اقدام به ايجاد شركت هاي دانش بنيان كرده اند. 
طي دو سال گذشته ۷۲ ش��ركت به دست اين 
افراد ايجاد ش��ده و ۲ هزار نف��ر فارغ التحصيل 

ممت��از دانش��گاه هاي كش��ورمان ني��ز در اين 
شركت ها مشغول به كار شده اند. 

برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني 
خارج از كشور تا حدي موفق بوده كه حتي در 
مطبوعات خارجي هم به آن پرداخته ش��ده به 
گونه اي كه براي اولي��ن بار به موضوع مهاجرت 
معكوس و موفقيت اي��ران در مطبوعاتي مانند 

كريستين ساينس مانيتور اشاره شده است. 
بر اس��اس آمار هاي بين المللي حدود 5۳ هزار 
دانشجوي ايراني در دانشگاه هاي خارج از كشور 
تحصيل مي كنند البته طب��ق آمار ها در داخل 
گفته مي شود كه تعداد اين دانشجويان مقداري 
بيشتر است، اما اگر بيش��ترين آماري را هم كه 
گفته مي ش��ود با نرم هاي بين المللي مقايس��ه 
كنيم خواهيم ديد كه آمار دانش��جويان ايراني 
از متوسط جهاني پايين تر است. مثاًل در امريكا 
كه يكي از مقاصد مهم ب��راي فارغ التحصيالن 
كش��ورمان اس��ت باز هم ايران جزو ۱۰ كشور 

اول نيست و تعداد دانشجويان كشور هاي ديگر 
مانند چين، هند، كره جنوبي و عربستان چندين 

برابر ماست. 
  همكاري سازمان برنامه و معاونت علمي

معاون همكاري هاي بين الملل معاونت علمي و 
فناوري رياس��ت جمهوري با بيان اينكه امسال 
قصد داريم حضور فارغ التحصيالن ايراني خارج 
از كشور را كه به كشور بازمي گردند در واحد هاي 
تحقيق و توس��عه تقوي��ت و آنه��ا را جذب اين 
واحد ها كنيم، گفت: از طرفي مي خواهيم كمك 
كنيم تا اين افراد كسب و كار خود را راه اندازي و 
اشتغال مولد ايجاد كنند. در هر حال معتقديم 
اي��ن كار مفيد و مان��دگار اس��ت و مي تواند در 

اشتغالزايي ديگر افراد مؤثر باشد. 
علي مرتضي بيرنگ افزود: »بودجه اي كه توسط 
س��ازمان برنامه و بودجه ذيل مرك��ز تعامالت 
بين المللي فناوري براي اجراي طرح همكاري 
ب��ا متخصص��ان و كارآفرينان ايران��ي خارج از 

كشور اختصاص يافته ۱۶۰ ميليارد ريال است؛ 
البته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
نيز عالوه بر بودجه تخصيص يافته در دو س��ال 
گذش��ته از محل منابع خود اين طرح را تأمين 
مالي كرده است و امسال نيز هر جا كه الزم باشد 

مبالغي را اختصاص مي دهد.«
وي ادامه داد: »بر اين اساس ما مطالعات وسيعي 
در برنامه هاي بازگشت دانشجويان اين كشورها 
انجام داديم و بر اس��اس تجربيات اين كشورها 
و واقعيت ه��اي كش��ور، برنامه  »هم��كاري با 
متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور« 

را تدوين كرديم.«
بيرنگ ب��ا بيان اينكه تص��ور ما بر اي��ن بود كه 
اين برنامه تا حدي مي تواند به ما در بازگش��ت 
دانشجويان به كشور پس از فارغ التحصيلي كمك 
كند، خاطرنشان كرد: »ولي بايد اين موضوع را 
مد نظر قرار داد كه صرفاً با يك برنامه نمي توان 
كسي را مجاب كرد كه به كش��ور بازگردد و به 
عوامل ديگري مانند مس��ائل خانوادگي و عرق 

ملي بستگي دارد.«
  تأسيس 60 استارتاپ و استخدام نخبگان

برنامه همكاري با محقق��ان و كارآفرينان مقيم 
خارج عاملي براي دلگرمي بيشتر دانشجوياني 
است كه به بازگشت فكر مي كنند و افرادي هم 
كه بازمي گردند س��ريع تر ب��ه چرخه خدمت و 

اثرگذاري وارد مي شوند. 
اگر پلت فرمي در اين زمينه نباشد، اين افراد بعد 
از يكي دو سال معطل ماندن، از فضاي تحقيقاتي 
خود دور مي شوند. اكنون فارغ التحصيالن ۱۰۰ 
دانشگاه اول دنيا مي توانند از تسهيالت اين طرح 

استفاده كنند. 
برخي از فارغ التحصيالن تجربي��ات خوبي در 
زمين��ه راه ان��دازي اس��تارتاپ ها در حوزه هاي 
»هاي تك« داشتند. با ايجاد زيرساخت هاي الزم 
حدود ۶۰ استارتاپ توسط اين افراد راه اندازي 
شده است و در حال حاضر استارتاپي ايجاد شده 
كه حدود ۳۰ نفر از اين افراد در آن مش��غول به 

فعاليت هستند. 
از ماه اول فعاليت اين افراد گرنت پژوهشي، بيمه، 
حقوق و خدمت نظام وظيفه آنها پيگيري شده 
است و همه دغدغه هايي كه اين افراد دارند، حل 
شده اس��ت. به گونه اي كه قبل از بازگشت اين 
افراد به كشور درخواست خود را ارائه مي دهند 
و در مدت ۲5 روز درخواس��ت هاي آنها بررسي 
مي شود و بعد از بازگشت به كشور از تسهيالت 

اين طرح مي توانند بهره مند شوند.

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. 

اعتراض مالی سه روزه دانشجويان ارشد دانشگاه تهران نتيجه  نداشت

ديرهنگام اما بجا

تسويه حساب مالي قبل از پايان نامه!

از دو ماه قبل به دانش�جويان ارشد دانشگاه 
تهران ابالغ ش�د كه بابت دروس جبراني كه 
در ترم ي�ك گذرانده بودند، باي�د مبالغي را 
به دانش�گاه پرداخت كنند. اي�ن هزينه هم 
از ۲00 هزار تومان تا ۲ ميلي�ون تومان براي 
هر دانش�جو در نظر گرفته ش�ده است. اين 
مبالغ بابت چند واحد دروس جبراني دريافت 
مي شود به همين دليل دانشجويان نامه اي را 
به معاون آموزش�ي و رئيس دانشگاه ارسال 
كردند، اما نتيجه اي نگرفتند. دانش�جويان 
ارش�د اين نامه را امضا كردند ب�ا اين بيانيه 
ك�ه ب�راي واريز اي�ن مبال�غ دچار مش�كل 
هس�تند، اما واكنش�ي از س�وي مسئوالن 
دانشگاه ديده نش�د و اين مشكل حل نشد. 
اين ماجرا ادامه داش��ت تا زمان انتخاب واحد كه 
دانشگاه اعالم كرد سامانه انتخاب واحد مسدود 
است و دانش��جويان بايد اين مبالغ را واريز كنند 
در غي��ر اين صورت س��امانه باز نخواهد ش��د به 
همين علت دانش��جويان در مقابل س��اختمان 
رياست دانشگاه تجمع كردند و جلسه اي با معاون 

آموزشي برگزار شد. 
در اين جلسه دانشجويان نسبت به دريافت اين 
مبالغ معترض ش��دند و اينكه دانش��گاه سه ترم 

از تحصيل اين دانش��جويان گذش��ته، اما در اين 
خصوص اطالع رساني نكرده به معاون آموزشي 
دانش��گاه تذكر داده اند كه بدون اطالع رس��اني 
دانش��گاه نمي تواند اين مبالغ را از دانش��جويان 

دريافت كند. 
معاون آموزشي دانش��گاه تهران هم در پاسخ به 
دانش��جويان اعالم كرد كه دريافت��ي اين مبالغ 
براساس آيين نامه است و ما قانون را اجرا مي كنيم 

در صورتي كه هيچ كدام از دانشگاه هاي سطح يك 
مانند دانشگاه شريف، اميركبير و ديگر دانشگاه ها 

اين هزينه را از دانشجو دريافت نمي كنند. 
   منطق دانشگاه هاي برتر

اين در حالي است كه سال گذشته معاونت آموزش 
و تحصيالت تكميلي دانشكده مديريت دانشگاه 
تهران به خبرگزاري دانشجو گفته بود »دريافت 
هزينه ب��راي دروس جبران��ي را وزارت علوم در 

اختيار دانشگاه تهران و ۱۰ دانشگاه برتر گذاشته 
و ما بر طبق منطق استقالل دانشگاه ها با نظر خود 

اين اقدام را صورت داده ايم.«
در نهايت تجمع دانشجويان سه روز ادامه داشت 
و قول داده شد كه جلسه اي برگزار شود و نتيجه 
شنبه به دانشجويان اعالم شود، اما هنوز خبري از 
اين جلسه نيست و دانشجويان همچنان بالتكليف 
هس��تند. برخي از دانش��جويان هم هستند كه 
ورودي 9۴ هس��تند، اما به دلي��ل تأخير در ارائه 
پايان نامه بايد اين هزينه را بپردازند در صورتي كه 
دانشجويان هم دوره اي آنها بدون اينكه هزينه اي 

پرداخت كنند با دانشگاه تسويه حساب كردند. 
س��امانه انتخاب واحد براي اكثر دانشجويان باز 
شده، اما دانشجويان فني هنوز نمي توانند انتخاب 

واحد كنند. 
اتفاقات زيادي در اين خصوص رخ داده به عنوان 
مثال براي س��ه واحد جبراني در رشته برق يك 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان ش��هريه از دانش��جو 
درياف��ت كرده اند كه اي��ن هزينه ها ب��راي يك 
دانشجويي كه در دانشگاه دولتي تحصيل مي كند 
قابل پرداخت نيس��ت. بس��ياري از دانشجويان 
وضعيت مالي مناس��بي ندارند ك��ه بتوانند اين 

شهريه ها را پرداخت كنند.

ابراهيم مشيریان
   گزارش 2

تخفيف شهريه براي رونق تحصيل در مناطق محروم

طرح تخفي�ف 50 درصدي ش�هريه در مناطق 
محروم با تصويب هيئت امناي دانش�گاه آزاد، 
براي اجرا در سال تحصيلي جديد به واحدهاي 
اي�ن مجموعه در سراس�ر كش�ور ابالغ ش�د. 
پرداخت شهريه از مهم ترين دغدغه هاي دانشجويان 
دانشگاه آزاد است و با شروع هر نيم سال تحصيلي 
ذه��ن دانش��جويان و خانواده هايش��ان را درگير 
خود مي كند. از سوي ديگر هرس��اله افزايشي در 
شهريه هاي ابتداي س��ال تحصيلي وجود دارد كه 

دانشجويان را غافلگير مي كند. 
 حال اما با تغيي��رات مديريتي گس��ترده در اين 
دانش��گاه تصميمات جديدي در ح��وزه پرداخت 
شهريه براي دانش��جويان گرفته شد كه تخفيف 
ش��هريه مناطق محروم ازجمله طرح هايي است 
كه از بهمن ماه سال 9۶ مقدمات اجراي آن فراهم 
شده است. بر اساس اين طرح دانشجويان مناطق 
محروم و زلزله زده مي توانند از تخفيف 5۰ درصدي 

پرداخت شهريه استفاده كنند. 
  به منظور جذب نخبگان

محمدمهدي طهرانچي سرپرس��ت دانشگاه آزاد 
اسالمي در بخشنامه اي به رؤساي واحد هاي مراكز 
استان، رؤساي واحد ها و مراكز آموزشي و سازمان 

سما دانش��گاه آزاد اس��المي، ميزان شهريه سال 
تحصيلي 9۸- ۱۳9۷ براي رشته هاي غيرپزشكي 

در مناطق محروم را ابالغ كرد. 
براساس اين بخشنامه، به منظور جذب نخبگان و 
كمك به متقاضيان تحصي��ل در مناطق محروم و 
كاستن از بار مالي خانواده ها، تغييرات شهريه پايه 
و متغير رشته محل هاي كم تقاضا يا فاقد تقاضاي 

گروه غيرپزش��كي مقاطع كارداني و كارشناسي و 
برخي رشته هاي مقاطع تحصيالت تكميلي پس 
از تأييد اس��تان مربوطه و ب��ا هماهنگي معاونت 
آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه تا سقف 5۰ 

درصد تخفيف امكان پذير است. 
  به جز رشته هاي پزشكي

در واقع در هر اس��تان از طري��ق كميته منتخب 

متش��كل از دو نفر از اعضاي هر يك از ش��ورا هاي 
برنامه ريزي، اداري، مالي و آموزش��ي )در مجموع 
شش نفر با انتخاب رئيس دانش��گاه آزاد اسالمي 
اس��تان به همراه رئيس دبيرخان��ه هيئت امناي 
اس��تان( ضمن در نظ��ر گرفتن صرف��ه و صالح 
واحد هاي دانشگاهي، فهرست رشته هاي اعالمي 
واحد هاي تابعه استان مورد بررسي قرار مي گيرد. 

درنهايت در صورت تصوي��ب تخفيف، حداكثر تا 
سقف مقرر، اقدام مقتضي براي جذب حداكثري 
دانشجو صورت پذيرفته و گزارش نهايي )به تفكيك 
رشته هاي مشمول اين بند در هر واحد دانشگاهي 
و به صورت تجميعي اس��تان( به دبيرخانه كميته 
شهريه )دفتر برنامه ريزي و بودجه دانشگاه( و حوزه 
معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي ارسال شود. 
البته تخفيف شهريه شامل دانشجوياني نمي شود 
كه ساكن منطقه محروم هستند و در شهرهاي ديگر 
تحصيل مي كنند مانند دانشجويان استان هاي ديگر 

كه در تهران تحصيل مي كنند. 
بخشنامه تخفيف شهريه هم به مراكز استان ها و 
واحد هاي دانشگاه آزاد ابالغ شده كه همه واحد ها 
موظف ب��ه اجراي اين بخش��نامه در رش��ته هاي 

غيرپزشكي براي سال تحصيلي جديد هستند.

یاسر جعفری
   گزارش3

دانشگاه ها در هر س�ال تحصيلي به دنبال تمهيدات 
تجهيز كتابخانه هاي خود از كتاب هاي مرجع هستند. 
هرچن�د جزوه نويس�ي كار اول دانش�جويان اس�ت 
اما دسترس�ي ب�ه كتاب ه�اي مرجع به خص�وص در 
رش�ته هاي فني و پزش�كي هم از ضروريات اس�ت. 
افزايش قيمت ارز در اين روزها تهيه كتاب هاي مرجع را 
هم دستخوش تغيير كرده است. بسياري از دانشجويان و 
محققان به دليل ناياب شدن و نداشتن قدرت خريد اين 
دست كتاب ها، به دنبال فرصتي مي گردند تا حداقل در 
يك نمايشگاه بين المللي به كتاب مورد نظر خود هرچند 

با يك قيمت نجومي برسند. 
 اين دست كتاب ها ويژگي متمايز ديگري نسبت به ديگر 

كتب دارند و آن فروش آنها به صورت ارزي است. 
اگر ما امروز نتوانيم كتاب خارجي و منبع علمي به روز وارد 
كنيم، دانشگاه هاي ما با كمبود منابع مواجه مي شوند و 
اين مسئله اگر اتفاق بيفتد، به سختي قابل جبران است. 
ما نبايد با دس��ت خودمان كش��ور را از علم روز جهاني 

محروم كنيم. 
با افزايش قيمت دالر و يورو مي ت��وان گفت ورود كتاب 
خارجي به كشور تقريباً تعطيل شده است و نه كتابي به 
آن شكل براي عرضه تهيه مي شود و نه اصاًل متقاضي اي 
براي كتاب خارجي وجود دارد. از جمله داليلي كه موجب 
توقف ورود كتاب خارجي شده است، اينكه مي گويند هر 
كااليي كه وارد كشور مي شود بايد در سامانه ثبت سفارش 
شود، اما كتاب هيچگاه ثبت سفارش نداشته است و بدون 

انتقال ارز بوده، چون كاالي لوكس محسوب نمي شود. 
  نبود دانش استفاده از كتب مرجع

البته اين همه ماجرا نيس��ت و كافي است سري به چند 
فروش��گاه اينترنتي كتاب هاي مرجع بزنيد؛ كتاب هايي 
كه بعضاً اگر با دالر ۱۴ هزار توماني آن را حساب كنيم، به 
كتاب هايي حتي با قيمت ۳ ميليون تومان برمي خوريم. آيا 
با اين وضعيت دانشگاه ها خود را براي آغاز سال تحصيلي و 

تأمين كتاب هاي مرجع آماده كرده اند؟
از آنجايي كه طي چهار، پنج س��ال اخير اكثر كتاب ها به 
صورت افست يا پي دي اف خريداري مي شود، فروش آثار 
انتشاراتي ها به شدت كاهش يافته، تا جايي كه اكثر ناشران 
فعال در اين حوزه در معرض ورشكستگي قرار دارند و به 
همين دليل كتاب هاي خود را به قيمت بس��يار پايين و 

حتي به صورت كيلويي به فروش مي رسانند. 
از آنجايي كه نه اس��اتيد و نه دانشجويان ما تسلط كامل 
بر زبان انگليس��ي ندارند و راهنماي درس��تي نيز به آنها 
براي انتخاب كتاب هاي رفرنس صورت نمي گيرد، شاهد 
كاهش فروش اين كتاب ها هستيم؛ در حالي كه دانشجو 
وقتي وارد مقطع كارشناسي مي شود، بايد دانش استفاده 
از اين كتاب ها را داشته باشد، ولي شاهديم كه حتي تا ترم 
آخر مقطع كارشناسي ارشد كه بايد مقاله ارائه دهد، اصاًل 

به اين مسئله فكر نمي كند. 
بسياري از اساتيد از دانش��جويان خود مقاله و پايان نامه 
مي خواهند تا از آنها نكته برداري كرده و درنهايت همان 
نكته ها را به اسم خودشان در قالب كتاب منتشر كنند و 

اين نيز يكي ديگر از مشكالت ما محسوب مي شود. 

نگاه

خبر

مسئوليت ما در دوران تحريم ها 
سنگين تر است

قائم مقام وزير علوم با بيان اينكه مسئوليت ما در دوران 
تحريم ها سنگين تر است، گفت: دانشگاه ها بايد نقش 
پررنگ تري نسبت به مسائل پيراموني خود داشته باشند. 
دكتر عبدالرضا باقري در جلس��ه با اعضاي ش��ورا و هيئت 
مميزه دانش��گاه گيالن كه در اتاق ش��وراي حوزه رياست 
برگزار شد، اظهار كرد: هر دانشگاهي در هر استاني متناسب 
با نيازها، مشكالت و پتانسيل هاي آن استان، بايد مدل خاص 
دانشگاهي خودش را براي نقش آفريني هرچه بيشتر در رفع 
مشكالت آن داشته باش��د تا ارتباط بين دانشگاه و جامعه، 

بيش از پيش تقويت شود. 
وي گفت: مسئوليت ما در دوران تحريم ها سنگين تر است 
و همچنان ك��ه در دوران جنگ ي��ك عرصه طاليي جهت 
تأمين نيازهاي نظامي و دفاعي شكل گرفت، اكنون چنين 
فرصتي براي دانشگاه ها و مراكز علمي - پژوهشي نيز فراهم 
شده است. در اين دوره تحريم مي توان با استفاده از ظرفيت 
دانشگاه ها به تأمين نيازهاي دستگاه هاي مختلف پرداخت. 
قائم مقام وزير علوم با بيان اينكه امروز از دانشگاه ها عالوه 
برتأمين نيروي انساني، براي توسعه كشور و نقش آفريني در 
عرصه هاي بين المللي نيز انتظار مي رود، افزود: موضوعي كه 
در دهه ۸۰ و بخش قابل توجهي در دهه 9۰ صورت پذيرفته، 
افزايش توليدات علمي در سطح منطقه و به خصوص افزايش 

انتشار مقاالت بوده است. 

علم را قرباني گراني نكنيم

 توليد محلول ضدعفوني كننده 
كانال دندان بسياری از فارغ التحصيالن ايراني دانشگاه هاي ممتاز دنيا به كشور بازگشته اند

روی خوش نخبگان ايرانی به وطن


