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يکي از شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري آذربايجان غربي 
موفق به طراحي و ساخت نخستين کوادکوپتر )پرنده هوشمند( 
با س�وخت بنزي�ن و قابليت پرواز طوالني مدت ش�ده اس�ت. 
دکتر حسن حيدري، رئيس پارک علم و فناوري آذربايجان غربي با 
اشاره به اينکه اين کوادکوپتر در نوع خود منحصر به فرد است، ادامه 
داد: اين مدل براي پرواز طوالني مدت طراحي شده و مي تواند براي 

پرواز در مسيرهاي بلندمدت مورد استفاده قرار گيرد. 
وي سرکش��ي و پايش براي مرزباني، جس��ت وجو و امداد و نجات 
را برخي کاربردهاي اين پرنده هوش��مند نام برد و اضافه کرد: اين 
محصول اولين کوادکوپتري است که با سوخت بنزين کار مي کند و 

داراي باتري هاي اضطراري نيز هست. 
رئيس پارک عل��م و فن��اوري آذربايجان غربي خاطر نش��ان کرد: 
کوادکوپتر طراحي شده از س��وي اين شرکت مستقر در پارک علم 
و فناوري آذربايجان غربي هيچ گونه نمونه مش��ابه داخلي نداشته 
و توانايي پرواز طوالني مدت، يکي از امتي��ازات ويژه اين محصول 

است. 
 حي��دري در خص��وص قابليت ه��اي کوادکوپت��ر توضي��ح داد: 
هدايت پذي��ري و انج��ام مأموري��ت به ص��ورت تم��ام اتوماتيک، 
نيمه اتوماتيک و دستي، قابليت ارس��ال تصاوير و اطالعات پروازي 
به صورت آنالين به ايستگاه زميني، پرواز در بيش از ۱۲ مد پروازي 
مختلف و بازگشت به خانه به صورت تمام اتوماتيک و تنها با فشردن 
يک دکمه در شرايط اضطراري از ديگر قابليت هاي اين کوادکوپتر 

هستند. 
----------------------------------------------
 توليد نخ هاي بخيه زيست تخريب پذير 

در کشور

محقق�ان دانش�گاه ته�ران موف�ق ب�ه تولي�د نخ ه�اي 
بخي�ه ت�ک فيالمنت�ي زيس�ت تخريب پذي�ر ش�دند. 
بابک کفاشي، مجري پروژه »ساخت نخ هاي بخيه تک فيالمنتي 
زيس��ت تخريب پذير« ک��ه با پش��تيباني صن��دوق حمايت از 
پژوهش��گران و فناوران معاونت علمي انجام شده، درباره اين 
طرح اظهار کرد: نخ هايي که براي بخيه در امور پزشکي استفاده 
مي شوند، اغلب چند فيالمنتي است،بنابراين بايد بافته شوند تا 
استحکام الزم را داشته باشند. هدف از انجام اين طرح پژوهشي 
ساخت نخ هاي تک فيالمنتي اس��ت که در داخل بدن تخريب 

مي شود، بدون آنکه ضرري داشته باشد. 
عضو هيئ��ت علمي دانش��گاه ته��ران ادام��ه داد: نخ هاي تک 
فيالمنتي زيست تخريب پذير در داخل کشور ساخته نمي شود، 
چراکه مواد اوليه مورد نياز براي توليد آن وارداتي است. انجام 
اين طرح نشان داد که امکان و توانايي ساخت آن از نظر علمي 
در کشور وجود دارد. همچنين ساخت آن در کشور از خروج ارز 
به ميزان زيادي جلوگيري مي کند، زيرا نخ هاي بخيه براي بخيه 
و عمل هاي الپاراسکوپي مصرف زيادي در س��ال دارند، البته 
توليد در داخل از نظر صادرات هم مهم اس��ت. وي اظهار کرد: 
پليمرهاي زيست تخريب پذير به عنوان دسته اي از مواد خيلي 
مفيد براي کاربردهاي زيس��ت پزشکي و همچنين داروسازي 

معرفي مي شوند. 
کفاش��ي تصريح ک��رد: پلي اس��ترهاي زيس��ت تخريب پذير، 
نظي��ر پلي الکتيک اس��يد، پل��ي گليکوليک اس��يد، پلي تري 
متيلن کربنات، پل��ي - کاپروالکتون، پلي پارا دي اکس��انون 
و کوپليمرهايش��ان به طور گس��ترده براي تهيه انواع مختلف 
تجهيزات پزشکي به کار مي روند که از جمله مي توان به وسايل 
و تجهيزات پانسمان، تهيه بافت هاي مصنوعي و همچنين تهيه 

نخ هاي بخيه اشاره کرد. 
بر اساس اعالم معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، عضو 
هيئت علمي دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تجهيزات جراحي 
به طور ويژه نخ هاي بخيه، بايد قدرت کشش و زيست سازگاري 
عالي داشته باشند. عالوه بر اين، وابسته به نوع استفاده، نخ هاي 
بخيه بايد جذب پذير باش��ند و با يک س��رعت جذب مناسب 
توسط بدن موجود زنده جذب ش��وند. نخ هاي بخيه اي که در 
قسمت هاي خيلي کوچک بدن، نظير رگ هاي خون استفاده 
مي شوند، براي اينکه حين عمل جراحي به راحتي به کاربرده 
شوند، نياز به انعطاف پذيري خيلي باال دارند. به بيان ديگر، يک 
نخ بخيه با انعطاف پذيري پايين يک گره مطلوب و با ايمني باال 
را ايجاد نمي کند  بنابراين براي استفاده در قسمت هاي کوچک 

بدن نمي تواند مناسب باشد.

دستاورد ايراني

پرداخت وام شهريه يکي از مشکالت اساسي 
صندوق رفاه دانش�جويان در س�ال هاي اخير 
بود. بر اساس آمارهاي اين صندوق، حدود ۸۵ 
درصد دانشجويان وام دريافت مي کنند. امسال 
هم با هم افزايي بانک ها ۶۲0 ميليارد تومان وام 
به دانشجويان پرداخت خواهد شد. اين وام هاي 
ش�هريه با کارمزد ۳ درصد پرداخت مي شوند. 
رئيس صندوق رفاه دانش��جويان وزارت علوم در 
گردهمايي معاونان دانش��جويي که در دانش��گاه 
تهران برگزار شد با بيان اينکه رويکرد ما مديريت 
مشارکتي است، گفت: »سعي کرديم نقطه نظرات 
کارشناسي را براي خدمات رفاهي در دانشگاه ها 
داش��ته باش��يم. در صندوق ۵۰۹ ميليارد تومان 
بودجه داري��م که ش��امل ۴۰۷ ميلي��ارد تومان 
وام و ۱۱۰ ميلي��ارد ياران��ه تغذيه اس��ت و تالش 
ش��ده خودمان را از حيث منابع تقويت کنيم. به 

همين دليل بودجه امس��ال صندوق رفاه به ۶۷۳ 
ميليارد توم��ان افزايش يافت ک��ه ۲۴۶ ميليارد 
تومان اعتبارات عموم��ي و ۴۰۰ ميليارد تومان از 
درآمد اختصاصي و ۲۷ ميليارد آن براي وام شهريه 

اختصاص داده شد.«
ذوالفقار يزدان مهر اف��زود: »۸۰ ميليارد تومان از 
بانک توسعه تعاون و ۴۰ ميليارد تومان از بانک مهر 
با هم افزايي صورت گرفته اس��ت که به عنوان وام 
شهريه در اختيار دانش��جويان قرار داده مي شود. 
با اين هم افزايي هاي صورت گرفته ۱۳۰۰ ميليارد 
تومان پيش بين��ي کرديم که امس��ال در خدمت 

جامعه هدفمان باشد.«
  منع ساخت خوابگاه ها برداشته شد

وي با اشاره به برنامه هاي صندوق رفاه براي سال 
 IT تحصيلي جديد گفت:» براي رفع مش��کالت
صندوق رفاه با دانش��گاه ها تعامل داشته و با اين 

تعامل صندوق ۱۴۰۰ را طراحي کرديم. اقدامات 
زيرس��اختي خوبي ص��ورت گرفت ک��ه در حال 
حاضر ۱۳۰ ه��زار نفر در روز مي توانند به س��ايت 
صن��دوق مراجع��ه و فعاليت کنن��د. رويکردمان 
اين اس��ت که اطالع��ات را با س��امانه هاي به روز 
شده يکپارچه س��ازي کنيم. دومين برنامه ما ارائه 
تسهيالت و ساخت است که با پيگيري هاي صورت 
گرفته منع ساخت خوابگاه ها برداشته شد و ساخت 
س��را هاي دانش��جويي به بخش خصوصي واگذار 

مي شود.«
رئيس صن��دوق رف��اه دانش��جويان وزارت علوم 
ادام��ه داد:   » تاکنون ۵۰ درخواس��ت به س��مت 
صندوق آمده که ۲۰ مورد آن در کميسيون دائمي 
صندوق به تصويب رسيده  اس��ت و به دانشگاه ها 
ابالغ کرديم. دانشگاهي که درآمد اختصاصي بااليي 
دارد مي تواند اقدام به ساخت خوابگاه و دريافت وام 

داشته باشد، اما دانشگاهي که درآمد پاييني دارد 
نمي تواند از اين وام ها استفاده کند.«

يزدان مهر ادامه داد:» تکميل سرا هاي دانشجويي 
يکي از تس��هيالتي اس��ت که با آنها موافقت شده 
است و حدود ۲۰۰ سراي دانشجويي بايد بسازيم 
تا کمبود ها جبران شود. همچنين کمک به ارتقاي 
سرا هاي دانشجويي رتبه ۳ و ۴ ادامه دارد. امسال 
۱۹۹ سراي دانش��جويي ارتقا پيدا کردند. تعداد 
کمي از اين س��را ها اقدامي نکردند و امسال سال 
آخر ارتقاي دانشجويي است که دانشگاه ها فرصت 
دارند سرا هاي دانشجويي رتبه ۴ را معرفي کنند و 

اين سرا ها ارتقا پيدا کنند.«
وي يادآور ش��د:» ۵۵ ميليارد تومان براي ارتقاي 
س��را هاي دانش��جويي رتبه ۴ پيش بيني کرديم 
و اميدواري��م در مهر ماه ش��اهد بهب��ود فضا هاي 
خوابگاهي باشيم. اکنون ۱۳۱ درصد نسبت به سه 
سال گذشته رشد داشتيم و ۳۱ ميليارد تومان به 

دانشگاه ها در اين زمينه کمک کرديم.«
  هر دانشجو 10 ميليون وام قرض الحسنه

از س��وي ديگر وزارت علوم ط��رح مديريت منابع 
خدمات رس��اني را هم تدوين کرده اس��ت که بر 
اساس آن معاونان دانشجويي از مسئوليت پذيري 
و کارآمدي بيش��تري برخوردار باشند. همچنين 
در بحث درآمدزايي بتوانند ورود بهتري داش��ته 
باشند. ضمن اينکه در سال تحصيلي پيش رو ايجاد 
رستوران هاي مکمل در دانش��گاه ها آغاز شده که 
بسياري از دانشگاه ها به پيشواز اين طرح رفتند و با 
پيگيري صورت گرفته صندوق رفاه ۲۴۳ ميليارد 

تومان هم به اين قضيه اختصاص داده است. 
حمايت از کارآفريني و ش��رکت هاي دانش بنيان 
هم در دستور وزارت علوم اس��ت و از کارگاه هاي 
مهارت محور حمايت مي کنند. صندوق رفاه مبلغ 
۱۰۰ ميليون تومان وام در اختي��ار اين کارگاه ها 
قرار مي ده��د و به ه��ر دانش��جو ۱۰ ميليون وام 
قرض الحسنه داده مي ش��ود. در فاز اول ۳۰ تا ۵۰ 
کارگاه در دانش��گاه فني و حرفه اي مورد حمايت 

قرار خواهند گرفت. 
جالب اينکه امس��ال ب��ه دليل اوضاع نامس��اعد 
اقتصادي، شوراي رصد متشکل از معاون فرهنگي 
وزارت علوم، رئيس س��ازمان امور دانش��جويان، 
رئيس حراست وزارت علوم و رئيس صندوق رفاه 
به زودي تشکيل مي شود که مشکالت دانشگاه ها 
را  رصد و بر اساس تدابير انديشيده شده مشکالت 

آنها را حل کنند. 

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. 

پايان دغدغه مالي دانشجويان دانشگاه پيام نور 

برنامه وزارت علوم برای مهارت افزايی دانشجويان

تسهيالت پيام نوری ها از راه رسيد

دانشگاه پيام نور تسهيالت جديدي براي پرداخت 
شهريه دانش��جويان اين دانش��گاه در نظر گرفته 
است. دانش��جويان مي توانند تمامي شهريه خود 
را در طول تحصيل بدون محدوديت با اس��تفاده 
از وام بانکي دو درصد کارمزد در مقاطع مختلف 

پرداخت کنند. 
رئيس دانشگاه پيام نور از تس��هيالت جديد اين 
دانشگاه براي پرداخت ش��هريه دانشجويان خبر 
داد و گفت: دانشجويان دانشگاه پيام نور کمترين 
ميزان ش��هريه را پرداخت مي کنند، ولي باز اين 
ميزان از شهريه براي دانش��جويان دغدغه است 
و به همين دلي��ل با تعامل و امض��اي تفاهمنامه 
دانشگاه با بانک انصار عالوه بر اخذ وام از صندوق 
رفاه، دانش��جويان مي توانند تمامي شهريه خود 
را در طول تحصيل بدون محدوديت با اس��تفاده 
از وام بانکي دو درصد کارمزد در مقاطع مختلف 

پرداخت کنند. 
 زماني افزود: طبق اين تفاهمنامه دانشجويان يک 

بار براي کل دوران تحصيل خ��ود به بانک انصار 
مراجعه و پس از بازکردن حساب و تشکيل پرونده 
با شرايط آس��ان، اقدام به ثبت نام و انتخاب واحد 

کرده و به طور خودکار در سيستم گلستان مبلغ 
کل شهريه دانش��جو در ترم مربوطه توسط بانک 
انصار پرداخت مي شود و دانش��جو صرفاً اقساط 

ش��هريه خود را با کارمزد ۲ درصد به بانک انصار 
پرداخت مي کند. 

  تفاهمنامه کارساز
از آنجايي که اکثر قريب به اتفاق دانشجويان اين 
دانش��گاه از مناطق کم برخوردار کشور هستند، 
اين تفاهمنامه با هدف پاي��ان دغدغه خانواده ها 
براي پرداخت شهريه امضا ش��د تا دانشجويان با 
فراغت بيش��تري به تحصيل بپردازند. بسياري از 
دانش��جويان به ويژه در مناطق محروم کشور به 
جهت محدوديت هاي مالي دانش��گاه پيام نور را 
براي تحصيل انتخاب مي کنند؛ بنابراين با افزايش 
شهريه دانشجويي و نبود تسهيالت در اين دانشگاه، 

فشارهاي اقتصادي به دانشجويان وارد مي شد. 
اين دانش��گاه با منابع دولت��ي و اختصاصي اداره 
مي ش��ود که بخش��ي از اي��ن بودجه از ش��هريه 
دانشجويان و بخشي از بودجه عمومي دولت است. 
دانش��گاه پيام نور ۳۰ درصد از پذيرفته ش��دگان 

کنکور را به خود اختصاص داده است.

ابراهيم مشيریان
   گزارش 2

مهارت تخصصی دارند مهارت عمومی نه!
و  پيام ن�ور  آزاد،  دانش�گاه هاي  ايج�اد 
علمي کارب�ردي در س�طح وس�يع در ده�ه 
۶0 س�بب افزايش بي�ش از حد ني�از جامعه به 
مراکز دانش�گاهي و فارغ التحصيالن ش�د که 
متأس�فانه امروزه ني�ز چالش ه�اي موجود در 
حوزه آم�وزش عال�ي از آنها بي تاثير نيس�ت. 
اکنون ش��کل گيري مراکز مختلف آموزش عالي 
غير استاندارد، سبب بروز مشکالتي از قبيل بيکاري 
فارغ التحصيالن شده اس��ت. در گذشته ما تا اين 
حد با مشکل بيکاري مواجه نبوده ايم البته بايد به 
اين موضوع توجه کرد که بيکاري فارغ التحصيالن 
صرفاً به دليل فقدان ش��غل در کشور نيست بلکه 
بخشي از آن به دليل عدم داشتن قابليت هاي الزم 

در دانشجويان است. 
 در حال حاضر ميانگين بيکاري فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي بين ۱۷ تا ۴۰ درصد است که اين امر 
نش��ان  مي دهد بايد در مجموع ح��دود ۴۰ تا ۵۰ 
درصد از دانشجويان را بدون شغل در نظر گرفته و 

مورد توجه قرار دهيم. 
معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
در همي��ن زمينه راجع ب��ه اقدامات انجام ش��ده 
جهت حل مسائل در حوزه آموزش عالي و اشتغال 
فارغ التحصيالن گف��ت: به منظور مقابل��ه با اين 
وضعيت و رفع چالش ها، در سال ۹۳ بحث آمايش 
از سوي وزارت علوم مطرح شد که يکي از مهم ترين 
مباحث موجود در اين ط��رح، مأموريت گرايي و 

ساماندهي است.«
   برنامه داشتن بهتر از بي برنامگي

مجتبي شريعتي نياسر با بيان اينکه توجه وزارت 

علوم در سياس��ت گذاري ها، به اسناد باالدستي از 
جمله طرح آمايش و برنامه شش��م توسعه است، 
گفت:» متأس��فانه در حال حاضر مأموريت گرايي 
يکي از مباحثي است که در طرح آمايش مغفول 
مانده است و رؤساي دانشگاه ها بعضاً اين موضوع 

را فراموش کرده اند.« 
 وي ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه بي توجهي ب��ه بحث 
مأموريت گرايي و س��اماندهي طرح آمايش سبب 
بي توجهي دانشگاه ها در جذب دانشجويان متناسب 
با نياز بازار و منطقه شده است، تصريح کرد: »برنامه 
ششم توسعه يکي از اسناد باالدستي است که بايد 
توسط دانشگاه ها به صورت جدي مورد توجه قرار 
گيرد. هرچند بعضاً گفته مي ش��ود که برنامه هاي 
موجود ضمانت اجرايي ندارند، اما باز هم معتقديم 

که برنامه داشتن بهتر از بي برنامگي است.«
   همه دستگاه ها و نهاد ها بايد حمايت کنند

ش��ريعتي نياس��ر در خص��وص بخ��ش نوي��ن 
مهارت افزايي ادام��ه داد:» بخ��ش ديگر آموزش 
مهارت هاي عمومي به دانشجويان است که البته 
بخش��ي از آن فرابرنامه اي اس��ت و خوشبختانه 
اکنون توسط برخي از دانشگاه ها دنبال مي شود و 
بايد ادامه پيدا کند.« وي تصريح کرد:» بايد کاري 
کنيم که دانشجويان عالوه بر مهارت هاي تخصصي 
متناسب با رشته خود در دانشگاه ها، مهارت هاي 
عمومي را هم فراگيرند.« معاون آموزش��ي وزارت 
علوم همچنين بر لزوم رص��د دانش آموختگان و 

تقويت انجمن فارغ التحصيالن تأکيد کرد. 
 وي ضم��ن بيان اينک��ه در بح��ث مهارت افزايي 

تالش ما اين اس��ت که اقدامات تس��ريع شود، اما 
تعجيل صورت نگيرد و با بخش صنعت تعامل پيدا 
کند به بحث اشتغال دانش��جويان نيز اشاره کرد 
و گفت:»بحث اش��تغال موضوعي همگاني است 
و منحصراً به آموزش عالي مربوط نمي ش��ود لذا 
همه دستگاه ها و نهاد ها بايد در اين حوزه فعاليت 

و حمايت کنند.«
شريعتي نياسر در خصوص محور هاي مورد توجه 
س��ال تحصيلي جديد عنوان کرد:» يکي از نکات 
مورد توجه امسال، صرفه جويي در مسائل آموزشي 
است که به عنوان شعار سال نيز در نظر گرفته شده 
است و بر همين اساس بايد تالش کنيم تا رشته هاي 
کم اقبال و رشته هاي تخصصي فاقد اعتبار را حذف 
کنيم. اميدواريم با سياست هاي اتخاد شده، اقدامات 
مؤثري در حوزه آموزش عالي و رفع مسائل مرتبط با 

آن انجام شود.«
  سطح بندي به کجا رسيد؟

س��طح بندي دانش��گاه ها يکي از موضوعاتي بود 
که در برنامه پنجم توس��عه مطرح شد و در برنامه 
ششم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفت. از جمله 
محور هايي که در اين بحث مورد بررسي قرار گرفت 
اين بود که محصول دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي 

تا چه حد متناسب با نياز جامعه است؟
توجه به ش��يوه هاي نوي��ن آموزش��ي، تحول در 
برنامه ريزي هاي آموزش��ي، بازنگ��ري واحد هاي 
عمومي، مهارت افزايي و ارتقاي توان اش��تغال از 
جمله محور هاي مهم و مورد توجه ديگري است که 
در حال حاضر توسط وزارت علوم پيگيري مي شود 

و بايد ديد در اجراي آن چقدر موفق خواهند بود؟

یاسر جعفری
   گزارش3

بر اس�اس تبصره برنام�ه بودجه امس�ال، 40 درصد 
اعتبارات شرکت هاي پرسود به همکاري با دانشگاه ها 
اختصاص داده شده اس�ت. نبايد در دانشگاه تنها به 
دنبال تعريف و اجراي پروژه هاي کارشناس�ي ارشد 
و دکتري بود بلکه مديران دانش�گاهي بايد به دنبال 
انتقال فناوري به بخش هاي صنعت و اجراي پروژه هاي 
متصل با بخش هاي تحقيق و توس�عه صنعت باشند. 
در همين زمينه معاون پژوهش وفناوري دانشگاه صنعتي 
اميرکبير با اش��اره به ايجاد زيرس��اخت هاي قانوني براي 
مشارکت دانشگاه ها در بخش هاي تحقيق و توسعه صنعتي 
گفت: حرکت در مرزهاي دان��ش و مرتبط با حل معضالت 
کشور از جمله رويکردهاي ما در اين حوزه به شمار مي رود. 
حسين حسيني تودشکي با بيان اينکه در اين راستا تالش 
مي شود تا مشکالت کشور عارضه يابي شود، خاطرنشان کرد: 
» در حال حاضر فاصله زيادي ميان دانشگاه و بخش صنعت 
وجود دارد، در حال��ي  که در دنيا مدل ه��اي قوي اي براي 
ارتباط دانشمندان دانشگاهي با صاحب نظران بخش هاي 

صنعتي وجود دارد.«
  توجه به زيرساخت هاي پژوهشي

معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اميرکبير با تأکيد بر اينکه 
پيشرفت بخش صنعت در دستان دانشگاهيان است، يادآور 
شد:» اگر ما نمي توانيم معضالت بخش هاي صنعتي را حل 
کنيم، به دليل آن اس��ت که تعامالت درس��ت و مبتني بر 

مدل هاي موجود در دنيا ايجاد نشده است.«
وي چالش هاي زيست محيطي و آب را از پنج اولويت مهم 
کش��ور عنوان کرد و افزود:» بر اين اساس ما براي رساندن 
فناوري ها به سطح فناوري سه و چهار، ثبت پتنت و توسعه 
نوآوري و همچنين تجاري سازي آماده همکاري هستيم. 
ضمن آنکه زيرس��اخت هاي پژوهش��ي را ني��ز در معاونت 
پژوهشي اين دانشگاه راه اندازي کرديم.« وي از فعال شدن 
۱۲۳ تيم فناور و ش��رکت دانش بنيان در اين دانشگاه خبر 
داد و گفت: »بسياري از اين شرکت ها و فعاليت آنها مرتبط 
با بخش هاي تحقيق و توسعه شرکت هاي ديگر است و موفق 

به فروش فناوري به بخش هاي صنعتي شده است.«
  بودجه اي بالغ بر 1000 ميليارد تومان

با توجه به اهميت زيرس��اخت هاي قانوني کشور در زمينه 
توسعه پژوهش در دانش��گاه، در تبصره ۹ بند »ط« برنامه 
بودجه س��ال جاري ب��ر اختص��اص ۴۰ درص��د اعتبارات 
شرکت هاي پرسود دولتي براي اجراي طرح ها با مشارکت 
دانشگاه ها تأکيد دارد. در واقع بخشي از اين ۴۰ درصد صرف 
اجراي پروژه هاي دکتري و کارشناسي ارش��د مي شود، اما 
کل رقم اين بودجه بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد تومان است که ۴۰ 

درصد آن ۴۰۰ ميليارد تومان مي شود. 
با اجراي اين بند قانوني شرکت ها بخشي از درآمد خود را در 
قالب قراردادهاي پژوهشي هزينه مي کنند. به طور نمونه در 
همين راس��تا تاکنون با توجه به نقش علوم پايه در همکاري 
با بخش هاي صنعتي، در حال حاض��ر بخش هاي تحقيق و 
توسعه دو بانک بزرگ کشور در دانشکده رياضيات دانشگاه 
اميرکبير تأس��يس شده اس��ت. روندي که انتظار مي رود در 
ديگر دانشگاه هاي کشور هم با توجه به پتانسيل اين دانشگاه ها 

رخ دهد. 

نگاه

خبر

ورود  شهريه پرداز ممنوع
رئيس دانش�کده پزش�کي دانش�گاه علوم پزشکي 
ش�هيد بهشتي با اش�اره به سياس�ت هاي دانشکده 
ب�راي پذيرش دانش�جو ب�راي س�ال ج�اري گفت: 
» بر اس�اس سياس�ت هاي کلي دانش�گاه، امس�ال 
کل ظرفي�ت پذي�رش دانش�جو از طري�ق کنکور به 
دانشجويان غيرشهريه پرداز تخصيص يافته است. «

دکتر علي طبيبي با بيان اينکه امسال نيز همچون سال هاي 
گذشته پذيرش دانش��جوي دکتراي عمومي براي دو ترم 
مهر ماه و بهمن ماه انجام مي ش��ود، تصريح کرد: » امسال 
از طريق کنکور حدود ۲۱۳ دانشجوي پزشکي عمومي در 
دانشکده پذيرش مي شود که کل اين ظرفيت به دانشجويان 
غيرش��هريه پرداز تخصيص يافته است، برخالف سال هاي 
گذشته که بين ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت پذيرش دانشجو به 

دانشجويان شهريه پرداز تعلق داشت.« 
وي با بيان اينکه س��ال گذش��ته در کل ۲۹۰ دانش��جو از 
طريق کنکور و س��اير روش ها از جمله پذيرش دانشجوي 
خارجي و غيره در دانشکده پذيرش شد، عنوان کرد: »سال 
گذشته بيش از ۳۰ درصد ظرفيت پذيرش به دانشجويان 

شهريه پرداز تخصيص داشت.« 
وي ادامه داد: » امس��ال نيز ظرفيت اعالم شده در دفترچه 
کنکور ۱۰۸ نفر براي مهر ماه و ۱۰۵ نفر براي بهمن ماه بوده 

که امکان تغيير يا افزايش اين آمار نيز وجود دارد.« 

 اعتبارات شرکت هاي دولتي 
در خدمت دانشگاه ها

ساخت اولين کوادکوپتر با سوخت بنزين
پيش بينی پرداخت 1۳00ميليارد تومان وام به دانشجويان

مشكالت اقتصادي دانشگاه ها رصد مي شود


