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 توليد »نانوکامپوزیت های 
پرکننده دندان« با 3 استاندارد

محققان مرکز رش�د پژوهش�گاه ش�یمی و مهندسی شیمی 
ای�ران ب�ه تولی�د نوع�ی نانوکامپوزی�ت پرکنن�ده دن�دان 
ب�ا قابلی�ت دوام سایش�ی ب�اال و فاق�د س�میت ب�رای بدن 
دس�ت یافتن�د ک�ه ب�ه گفت�ه ای�ن محقق�ان ای�ن محصول 
دارای س�ه اس�تاندارد ای�زو و گواهینامه نانومقیاس اس�ت.

طول عمر و دوام گزارش شده برای مواد کامپوزیتی حدود هفت تا 
هشت سال و برای آمالگام 12 سال است اما مطالعات و بررسی های 
اخیر حاکی از دوام مش��ابه برای آمالگام و کامپوزیت های جدید و 
یا حتی دوام بهتر و بیش از 12 س��ال برای برخی برندهای معروف 

کامپوزیت است.
اس��تفاده از آمالگام به دلیل عدم زیبایی و تطابق رنگ محصول با 
دندان و همچنین ارائه گزارش هایی مبنی بر رهایش جیوه، ایجاب 
می کند ماده جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود. از طرف دیگر 
کامپوزیت های دندانی به دلیل ایجاد پیوند با بافت دندان مورد توجه 

قرار گرفته و از استحکام و زیبایی قابل مالحظه ای برخوردار است.
در این راستا محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با بررسی 
معایب موجود در روش تولید نانوکامپوزیت ها، به روش��ی دس��ت 
یافتند تا این معایب را در کامپوزیت به دس��ت آمده کاهش دهند. 
در این پروژه با تهیه نانوس��یلیکای متخلخل ب��ه روش حرارتی و 
افزودن آن به کامپوزیت ها خواص مناس��ب تری نس��بت به دیگر 

نانوکامپوزیت ها ایجاد شد.
اکبر جدایی، مج��ری طرح، از تولی��د نمونه اولی��ه نانوکامپوزیت 
پرکننده دندان خبر داد و گف��ت: در حال حاضر با توزیع کنندگان 
مواد دندانپزشکی وارد مذاکره شده ایم تا این محصول به بازار کشور 

عرضه شود.
جدایی، حداقل س��ایش، میزان جذب آب بس��یار کم و استحکام 
فش��اری را از مزایای این کامپوزیت ها عنوان کرد و یادآور شد: این 
محصول دارای س��ه اس��تاندارد ایزو 13485 مربوط به مدیریت 
تجهیزات پزش��کی، ایزو 4049 مربوط به خواص مکانیکی و ایزو 

10993 مربوط به تست های ایمنی است.
مجری طرح با بیان اینکه این محصول موفق ب��ه دریافت گواهی 
نانومقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو شده است، اضافه کرد: تاکنون 
دو محصول »کامپوزیت دندانی« و »فیشور سیالنت« این شرکت 
موفق به دریافت تأییدیه دانش بنی��ان از معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری شده اند.
وی با اشاره به جزئیات نانوکامپوزیت های پرکننده دندان، توضیح 
داد: این محصول شامل کامپوزیت هیبریدی مواد سرامیکی است 
و در آن از نانوساختارها و نانوپرکننده ها استفاده شده است. طول 

عمر و دوام این محصول باالتر از 12 سال است.
جدایی اظهار کرد: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد 
نانوکامپوزیت دندانپزشکی تولید شده به این روش با کامپوزیت های 
حاوی ذرات میکرو، از استحکام خمشی و مقاومت بهتری برخوردار 
اس��ت. همچنین پس از قرار گرفتن در برابر سایش مسواک سطح 

صاف تری را نشان می دهد و دارای مقاومت بیشتری است.
----------------------------------------------

 توليد قرص زعفران 
برای مهار سلول های سرطانی

محققان دانش�گاه بیرجند با اثبات خاصیت آنتی اکس�یدانی 
زعف�ران اق�دام ب�ه تولی�د قرص�ی ب�ا ای�ن گی�اه کردن�د.

محمدعلی بهدانی، اس��تاد و عضو هیئت علمی گ��روه اکولوژی 
گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند، ایران را بزرگ ترین تولیدکننده 
زعفران در دنیا توصی��ف کرد و افزود: این محصوالت بیش��تر به 
صورت خام به دیگر کش��ورها صادر می ش��ود و جای محصوالت 
فناورانه زعفران در دنیا خالی است. برای رفع این خأل طرح های 
پژوهشی مختلفی را با مش��ارکت بخش های خصوصی و حمایت 
ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی اجرایی 

کردیم.
وی با بیان اینکه در ای��ن مطالعات روی زعفران ارگانیک عاری 
از هرگونه آلودگی، سم، کودهای شیمیایی و سایر علف کش ها 
تحقیق کردیم، اظهار کرد: در این مطالعات در زمینه خاصیت 
ضدسرطانی این گیاه مطالعات مش��ترکی را اجرایی کردیم و 
برتری زعفران ارگانیک در مهار س��لول های سرطانی با عنوان 
آنتی اکسیدان ثابت شد. بهدانی تولید قرص زعفران را از دیگر 
دستاوردهای این مطالعات عنوان کرد و یادآور شد: این قرص در 
حال اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو است و قصد داریم به عنوان 

دارو در داروخانه ها به فروش برسانیم.

دستاورد ایراني

 کوتاهی در بهره برداری 
از دستاوردهای ميکروالکترونيک

رئی�س صن�دوق حمای�ت از تحقیق�ات و توس�عه 
صنای�ع الکترونیک نداش�تن آالینده های زیس�ت 
محیطی و اش�تغالزایی باال را از جمل�ه مزایای حوزه 
میکروالکترونیک نام برد و گفت: به رغم دارابودن نیروی 
انسانی باال و قرار داشتن رشته مهندسی برق در ردیف 
پنج رشته اول پرتعداد در کشور ولی هنوز نتوانسته ایم 
از دس�تاوردهای ای�ن ح�وزه بهره ب�رداری کنی�م.
دکتر عل��ی وح��دت در اج��الس هم اندیش��ی صنعت 
میکروالکترونیک در ارومیه با اشاره به عدم بهره برداری 
کشور از این صنعت خاطر نشان کرد: این در حالی است که 
منابع انسانی مناسبی در کشور وجود دارد و ما می توانیم 
با استفاده از دانش این نیروی انسانی نسبت به توسعه این 

فناوری اقدام کنیم.
رئیس صن��دوق حمای��ت از تحقیقات و توس��عه صنایع 
الکترونیک با تأکید بر این که ایران از نظر داش��تن نیروی 
انس��انی متخصص ح��وزه میکروالکترونی��ک در جایگاه 
مناسبی در جهان قرار دارد، ادامه داد: در حوزه دانشگاهی، 
کش��ور در رش��ته الکترونیک در دو جنبه کمی و کیفی 
وضعیت مناسبی دارد، به گونه ای که رشته مهندسی برق 
با جذب بخش قابل توجهی از نخبگان دانشگاهی از لحاظ 
کیفی وضعیت مناس��بی در کش��ور دارد و از لحاظ تعداد 
دانش��جو نیز این رشته در ردیف پنج رش��ته اول پرتعداد 

در کشور است.

خبر

در ح�ال حاضر مش�کالت ارز دانش�جویانی 
که برای فرصت های مطالعات�ی دوره دکتری 
اعزام می ش�وند حل ش�ده اس�ت. به تدریج  
ارز مورد نیازس�ایر ظرفیت ه�اي پیش بینی 
ش�ده وزارت علوم نی�ز تأمین خواهد ش�د.

ارز دانش��جویی شامل دو دس��ته از دانشجویان 
می شود. دس��ته اول شامل دانش��جویان آزادی 
می شود که در خارج از کشور در مقاطع تحصیلی 
مختلف با هزینه ش��خصی تحصیل می کنند. به 
این دسته از دانش��جویان که 21 هزار نفر بودند 
یک دوره ش��ش ماهه ارز دانش��جویی با قیمت 

4200 تومان پرداخت شد.
طی این مرحله به افرادی که ثبت نام کرده بودند 
و مدارک آنها نشان می داد در دانشگاه های معتبر 
تحصیل می کنند، ارز دانشجویی پرداخت شد اما 

از اکنون به بعد باید از ارز آزاد استفاده کنند.
دسته دوم، دانشجویان بورسیه وزارت علوم که در 
خارج از کشور هستند، نیز شهریه و مقرری آنان تا 
آخر سال جاری پرداخت شده و هیچ گونه نگرانی 
نباید داشته باشند. براس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفت��ه در وزارت علوم، ارز دانش��جویی 
هر ش��ش ماه یک بار ب��ه مبل��غ ۶000 دالر به 
دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور 
پرداخت می شود و دانشجویانی که برای دریافت 
ارز ثبت نام کرده اند، ب��ه تدریج برای دریافت ارز 

مورد نظر به بانک عامل معرفی می شوند.
  وعده کمک از سازمان برنامه و بودجه

در همین زمینه وزیر علوم ب��ا تأکید بر اینکه ارز 
دانش��جویان دکتری برای اعزام به فرصت های 
مطالعاتی تأمین شده است گفت: تاکنون ارز مورد 

نیاز برای بیش از 50 درصد ظرفیت های اعزام به 
فرصت های مطالعاتی پیش بینی شده دانشجویان 
دکتری تأمین ش��ده و برای تأمی��ن مابقی آن 
نیازمند حمایت دولت هستیم. منصور غالمی در 
حاشیه نشست رؤسا و معاونان مراکز و واحدهای 
دانشگاه علمی کاربردی که  به مناسبت بیست 
و ششمین سالگرد این دانش��گاه در ساختمان 
مرکزی دانش��گاه علمی کاربردی برگزار ش��د، 
به آخرین وضعیت تخصیص ارز به دانش��گاه ها 
اشاره کرد و گفت: برای دانشجویانی که به طور 
قانونی باید از طریق سازمان امور دانشجویان ارز 
تعلق می گرفت اطالع رسانی ش��ده و در سامانه 
نامنویسی و به تدریج ارز خود را دریافت کرده اند 
و مابقی هم دریافت می کنن��د. غالمی در ادامه 
اظهارات خود از گفت وگوه��ای صورت گرفته و 

وعده سازمان برنامه و بودجه برای کمک به وزارت 
علوم در تأمین ارز دانشجویی خبر داد.
  سال آینده هم مشکلي نداریم

وی با تأکید بر اینکه دولت باید مابه التفاوت ریالی 
ارز مورد نیاز دانش��گاه ها را تأمین کند گفت: با 
توجه به اینکه در بودجه سال جاری ارز مورد نیاز 
با نرخ پیش بینی شده در قانون بودجه برنامه ریزی 
شده است و برای آن ریال مشخص شده اما االن 
که قرار است با نرخ بیشتری ارز را استفاده کنیم 
باید مابه التفاوت ریالی آن نیز تأمین شود اگرچه 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه نیز قول هایی در 
این زمینه داده اس��ت که امیدواری��م بتوانیم از 

حمایت های وی در این زمینه بهره مند شویم. 
چندي پی��ش مش��اور وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری هم با بیان اینکه در ش��ش ماهه نخست 
امسال، به 21 هزار نفر از دانشجویانی که در خارج 
از کشور با هزینه ش��خصی تحصیل می کردند، 
ارز دانش��جویی با قیمت 4200 تومان پرداخت 
شد، گفت: برای سال آینده مشکلی در خصوص 

پرداخت ارز دانشجویی نخواهیم داشت.
  عاملي براي ارتقاي سطح دکتری

مس��عود ش��مس بخش با بیان اینکه ب��ه این 
دانشجویان تا آخر شهریورماه امسال ارز 4200 
تومانی پرداخت شده است، افزود: ارز دانشجویی 
از اول مهر پرداخت نشده چراکه بانک مرکزی 
این پول را در اختیار وزارت علوم قرار نداده است. 
در حال رایزنی هستیم که بتوانیم معادل ریالی 
ارزی که در اختیار وزارت علوم قرار می دهند را 
از دولت بگیریم. شمس بخش یادآور شد: برای 
سال آینده مشکلی در خصوص ارز دانشجویی 
نخواهیم داشت چراکه در بودجه، معادل ریالی 
دالر لحاظ ش��ده اس��ت و وزارت علوم مشکلی 
در این خصوص نخواهد داش��ت. در شش ماهه 
نخست امس��ال حدود هزار نفر از دانشجویان با 
ارز وزارت علوم اعزام ش��دند و سال گذشته این 
تعداد، 1500 نفر بودند. همچنین به دانشجویان 
دکتری داخل کش��ور که برای دوره های شش 
ماهه به خارج از کش��ور می رفتند نی��ز با آنکه 
جزو تعهدات نیس��ت که حتماً باید اعزام شوند 
اما به عن��وان عاملی که س��بب افزایش ارتقاي 
س��طح دکتری وزارت علوم بود، ارز دانشجویی 

پرداخت شد.

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حمای�ت از کاالي ایراني« این س�تون را به 
تحقیقات و پروژه هاي عملیاتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ایم که وجه ممی�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 ترین بخ�ش حمایت 
دانشگاهي از کاالي ایراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحیح عملیاتي شود نقش بي بدیلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همین زمینه پذیراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در این ستون هستیم. 

چگونه دانشجویان برای اربعین مجوز خروج دریافت کنند؟

وعده حضور اميركبير در جمع 100 دانشگاه برتر جهان
دانش�گاه امیرکبیر در تالش اس�ت با اجرای 
ط�رح اص�الح س�اختاري، دو ه�دف یعن�ي 
رس�یدن به 100 دانشگاه برتر تا س�ال 1۴0۴ و 
قرار گرفتن در میان دانش�گاه های کارآفرین 
)نسل س�وم( را محقق کند.در سال های اخیر 
حرکت دانشگاه های کشور به سمت نوآوری و 
فناورانه مطلوب و خوب بوده است، تا جایی که 
دانشگاه امیرکبیر هم توانسته در بحث برج های 
فناور موفق عمل کند. برج فناور، مجموعه اي 
به منظور اس�تقرار ش�رکت های دانش بنیان، 
واحده�ای فن�اور، برخ�ی پژوهش�کده ها و 
آزمایش�گاه های مرک�زی دانش�گاه اس�ت.

دانشگاه امیرکبیر، قدیمی ترین دانشگاه صنعتی 
کشور اس��ت و در حال حاضر 14 هزار دانشجو در 
این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که 50 درصد 
از این تعداد در مقاطع تحصیالت تکمیلي مشغول 
تحصیل هستند. دو سال پیش دانشگاه امیرکبیر 
برج فناور ابن س��ینا را افتتاح کرد. در ابتدای این 
طرح 10 ش��رکت دانش بنیان مورد حمایت قرار 
گرفت که این تعداد در سال جاری به 123  شرکت 

رسیده است.
  توجه به شرکت هاي دانش بنیان

رئیس دانش��گاه امیرکبیر در این ب��اره گفت: به 
نسبت افزایش ش��رکت های دانش بنیان، میزان 
سرمایه گذاری و اشتغال در این زمینه نیز افزایش 

یافته است.  
احمد معتمدی افزود: توس��عه شرکت های نوآور، 
فن��اور و دانش بنی��ان  یک��ی از بهتری��ن راه های 
برون رفت از مشکالت اقتصادی و بحث های مربوط 

به اقتصاد مقاومتی است، در همین رابطه راه اندازی 
مراکز مرتبط برای دانش��جویان دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و سایر دانشگاه های نوآور که فضای خالی 
مورد نی��از را دارند، از برنامه های ما برای توس��عه 

شرکت های دانش بنیان است.  
وی گف��ت: س��عی کرده ایم س��رمایه گذاری های 
ریسک پذیر را درگیر کنیم و شرکت های خارجی 
عالقه مند که دانش فنی مورد نیاز را دارند در این 
عرصه حضور پیدا کنند. رئیس دانشگاه امیرکبیر 
با اشاره به ایجاد 1۶ دانشکده در این دانشگاه یادآور 
شد: از آنجایی که دانشکده های این دانشگاه هر کدام 
به طور جداگانه فعالیت می کنند، اقدام به راه اندازی 

پردیس های تخصصی در این دانشگاه کردیم.
  توجه به المپیادي ها

معتمدی در این ب��اره توضی��ح داد: در این طرح 

چندین دانشکده چون برق، کامپیوتر و مهندسی 
پزش��کی و دانش��کده های مکانی��ک، هوافضا و 
کشتی س��ازی را تجمیع و با کنار هم ق��رار دادن 
آنها در یک پردیس تخصصی اقدام به فعالیت های 

پژوهشی و فناوری می کنند. 
وي ای��ن اق��دام را در راس��تای جلوگی��ری از 
پراکنده کاری و موازی کاری دانشکده ها و افزایش 
بهره وری در فعالیت های علمی و فناوری دانست 
و اظهار کرد: رؤسای ش��ش پردیس عضو هیئت 
رئیسه دانشگاه هس��تند.در همین زمینه معاون 
پژوهش��ی دانش��گاه صنعت��ی امیرکبی��ر هم از 
بهره مندی 11۷ دانشجوي المپیادي از تسهیالت 
بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: تعداد استادان، 
استادیاران و مربیان به 524 نفر ارتقا یافته است. 
حسینی تودشکی از رشد 33 درصدی پژوهشگران 

یک درصد برتر )پژوهش��گران پراستناد( خبر داد 
و یادآور شد: 1۷ نفر از اس��اتید این دانشگاه جزو 
پژوهشگران یک درصد برتر و یک نفر دیگر نیز جزو 

یک صدم درصد با 20 هزار ارجاع است.
  از رشد مقاالت تا رشد اختراع

وي به تولیدات علمی محققان این دانشگاه اشاره 
کرد و افزود: بر اساس آمار اسکوپوس تعداد مقاالت 
مشترک با محققان خارجی از 519 به 890 مقاله 
افزایش یافته که این میزان بر اساس گزارش »وب 

 آو ساینس« از 482 به ۷28 مقاله افزایش دارد.
به گفته وی تعداد مقاالت علمی منتشر شده محققان 
این دانشگاه از 1350 در س��ال 2010 به 2202 در 
س��ال 201۷ افزایش داشته اس��ت و برای ارتقاي 
بیش از این نیاز به برنامه ریزی های بیش��تر اس��ت. 
حسینی تودشکی با اشاره تعداد ثبت پتنت های این 
دانش��گاه، اظهار کرد: بر اساس گزارش های منتشر 
شده از کانون ثبت پتنت )اختراع( ایران، 33 درصد 
پتنت های ثبت شده در این کانون مربوط به دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر است.
با اش��اره به هدفگذاری این دانشگاه برای رسیدن 
به دانش��گاه های کارآفرینی و 100 دانشگاه برتر 
جهان، این مرکز اقدام به راه اندازی مراکز نوآوری 
و فناوری کرد ولی یکی از چالش های این دانشگاه 
در این حوزه دیده نشدن کل فرآیند کارآفرینی و 
تجاری سازی است که در این راستا سعی شده تا 
همه عناصر از ایده تا محص��ول در مراکز فناوری 
رشد داده ش��وند. در مجموع، امیرکبیر نسبت به 
دیگر دانش��گاه ها گام هاي بلندي براي پیشرفت 

برداشته است.

مبينا صدیقي
   گزارش 2

مجوز مهياست بيا تا برويم

از س�ال گذش�ته س�تاد مل�ی اربعی�ن 
دانش�گاهیان با عضویت همه دستگاه های 
آموزش عالی کش�ور ب�ه ریاس�ت وزارت 
علوم و دبیری بس�یج دانش�جویی با نیت 
تس�هیل گری در اع�زام دانش�جویان  ب�ه 
عتب�ات عالیات تش�کیل ش�د. ب�ا همین 
نیت تالش ش�د مش�کالت و موان�ع اصلی 
دانشجویان شناسایی شده و برای یک یک 
مش�کالت اقدام�ات الزم ص�ورت گی�رد.

نکت��ه اول بح��ث مج��وز خ��روج از کش��ور 
دانش��جویان پس��ر اس��ت، دانش��جویانی که 
مشمول بودند باید به معاونت وظیفه عمومی 
نیروی انتظامی مراجعه کرده و مبلغ 3 میلیون 
تومان به عنوان وثیقه می س��پردند تا بتوانند 

مجوز خروج از کشور دریافت کنند. 
بر همین اساس ستاد، سامانه ای به نام »سقا« 
راه ان��دازی کرد تا دانش��جویان مش��مول در 
این س��امانه ثبت نام کرده و پ��س از تکمیل 
مش��خصات، پرین��ت س��امانه را ب��ه بس��یج 
دانشجویی دانشگاه خود به همراه یک ضامن 
ارائه دهند تا بدون اینکه ب��ه نیروی انتظامی 
مراجعه کنند و ب��دون اینکه وثیق��ه ای ارائه 

دهند، مراح��ل صدور مجوز خروج از کش��ور 
آنها انجام شود.

  محدودیت بازه  زمانی خروج از کشور
آن دس��ته از دانش��جویانی  هم که وضعیت 
نظ��ام وظیفه  آنه��ا معافیت تحصیلی اس��ت 
و گذرنام��ه  معتب��ر )اعتبار تا ش��ش ماه پس 
از تاریخ س��فر( ندارن��د در صورت نداش��تن 
ک��د س��خا، ب��ا در دس��ت  داش��تن کارت 

ملی، ب��ه یک��ی از دفاتر پلی��س+10 مراجعه 
  ک��رده و آن را تهیه  کنند. س��پس به س��ایت

 services.epolice.ir  مراجع��ه  کرده و با 
استفاده از کد ملی خود به عنوان نام کاربری 
و کد س��قا به عنوان رمز عبور، وارد قس��مت 
»خ��روج از کش��ور« صفحه خود ش��وند. در 
صورت عدم ثبت ورود، با در دس��ت  داش��تن 
شناسنامه، به س��ازمان نظام وظیفه واقع در 

میدان س��پاه مراجعه  کرده و این مش��کل را 
رفع کنند. در مرحله  بعد، درخواست جدیدی 
را ثبت  کنند. دانشجویان توجه  داشته  باشند 
که بازه  زمانی خروج از کشور خود را حداکثر تا 
10 روز می توانند ثبت  کنند. فرم »درخواست 
خروج از کشور« را در ادامه، تحت عنوان فرم 
ش��ماره یک، به طور کامل تکمیل  کرده و به 
امضای معاون آموزشی دانشکده رسانده و به 
اداره نظام وظیفه  دانشگاه تحویل  دهند. دوباره 
services. به قسمت »خروج از کشور« سایت
epolice.ir  مراجعه  کرده و در صورت تأیید 
درخواست، هم می توانند از گزینه  »30 میلیون 
ریال وثیقه  نقدی« و هم از گزینه  »ضمانت نامه  

سازمانی« استفاده  کنند.
در نهای��ت پ��س از دریاف��ت پیام��ک صدور 
مجوز خروج، با در دس��ت داشتن اصل و کپی 
شناسنامه و کارت ملی و اصل آخرین گذرنامه 
)در صورت داش��تن(، یک قطعه عکس 4*۶ 
جدید و رنگی با پس زمینه  س��فید و تمام رخ 
و هزین��ه 103۷500 ریال، به یک��ی از دفاتر 
پلی��س+10 مراجعه  کرده و نس��بت به صدور 

گذرنامه )جدید( اقدام  کنند.

شيوا شفيعی
   گزارش3

کاهش مهاجرت دانشجویان 
ایرانی  به امریکا

کمیس�یون نخبگان ش�ورای عالی انقالب فرهنگی 
مهاجرت تحصیلی را بررس�ی کرد که بر اس�اس این 
بررس�ی در س�ال ۲01۷-۲01۶ ایران مق�ام یازدهم 
را در اع�زام دانش�جو ب�ه امری�کا داش�ته اس�ت.

در حال حاض��ر تعداد کل دانش��جویان مهاجر ایرانی در 
کشور های دیگر حدود 500 هزار نفر با نرخ مهاجرت به 
خارج 1.1 درصد است و همچنین تعداد مهاجر مهمان در 
ایران براساس آمار وزارت علوم و بهداشت 11 هزار و 288 

نفر با نرخ مهاجرت به داخل 2.0 درصد است.
نسرین س��لطانخواه، با اشاره به س��ابقه فعالیت های این 
کمیسیون در رابطه با موضوع مهاجرت تحصیلی گفت: 
نتایج بررس��ی ها و مطالعات صورت گرفته در جلس��ات 
این کمیسیون در قالب کتابی توس��ط دبیرخانه شورای 
عالی انقالب فرهنگی منتشر شده که در این کتاب روند 
مهاجرت تحصیلی دانشجویان در جهان مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. وی ادامه داد: براس��اس تحلیل و رهیافت، 
جغرافیای مهاجرت ثابت نیست و در طول زمان با تغییراتی 
همراه اس��ت که این تغییرات به سیاست ها و برنامه های 

دولت های کشور های مهاجرپذیر مربوط می شود.
رئیس کمیس��یون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری 
افزود: کاهش درصد پذیرش دانشجوی مهاجر در امریکا 
از 28 درصد کل دانشجویان مهاجر در سال 2001 به 25 
درصد در سال 201۶ نشان از تغییر جغرافیای مهاجرت 
دارد که این تغییرات به سیاست ها و برنامه های دولت های 
کشور های مهاجرپذیر مربوط می شود و در سال 201۶، 
چین بیش از 10 درصد از کل دانشجویان مهاجر جهان را 

در خود جا داده است.
  پیشتازي چیني ها

طبق آمارها بیشترین تعداد دانش��جویان ایرانی تا سال 
2014 در امریکا با تعداد 9۶9۶ نفر بوده و پس از آن کانادا 
با 4254 دانشجو و ایتالیا با 3۶3۷ دانشجو رتبه دوم و سوم 

در پذیرش دانشجوی ایرانی را دارا هستند.
در بخش دیگری از گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی 
با بررسی فرآیند تبادل دانشجو در ایاالت متحده امریکا؛ 
چین در سال 201۶-2015 با تعداد 54۷.328 دانشجو 
مقام اول را در اعزام دانشجو به امریکا داشته و همچنین 
تعداد 918.1۶5 دانشجوی هندی در امریکا به تحصیل 
اشتغال داشته اند که با این تعداد دانشجو، هند مقام دوم را 

به خود اختصاص داده است. 
  حضور پرشور تحصیالت تکمیلي ها

در ادامه نیز جایگاه جمهوری اس��المی ای��ران در تبادل 
دانش��جو به امریکا مورد بررس��ی قرار گرفت و بر همین 
اساس در سال 201۷-201۶ تعداد 12۶43 دانشجوی 
ایرانی در امریکا به تحصیل مشغول بوده اند که این تعداد 
431 میلیون دالر به اقتصاد امری��کا کمک کرده اند و در 
نتیجه ایران مقام یازدهم را در اعزام دانش��جو به امریکا 
داشته است. بر همین اساس 8.۷5 درصد از مهاجرت های 
تحصیلی دانشجویان ایرانی به ایاالت متحده امریکا از بین 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی بوده که ایران بیشترین، 
هند و ترکیه بعد از ایران، بیشترین میزان ارسال دانشجو 
در مقطع تحصیالت تکمیلی را به خود اختصاص داده اند.

نگاه

وزیر علوم خبر داد

مشکل ارز دانشجويان دكتری حل شد


