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 پياده سازي 
موتور جست وجوي اسناد علمي

محقق�ان يكي از ش�ركت هاي فن�اور اقدام ب�ه راه اندازي 
موت�ور جس�ت وجوگر براي دسترس�ي به اس�ناد علمي و 
پژوهشي كردند و به گفته آنها در برهه اي كه اينترنت قطع 
شده و دسترس�ي به گوگل دش�وار بود، اين موتور امكان 
دسترس�ي محققان به اس�ناد علمي را فراهم ك�رده بود. 
مهدي نيكنام، بنيانگذار موتور جست وجوي »علم نت« گفت: 
»محصولي كه ما طراحي كرديم، يك موتور جست وجو با كاربرد 

براي جست وجوي اسناد علمي فارسي است.« 
وي با بيان اينكه چالش��ي در كش��ور براي دسترسي به اسناد 
علمي فارسي داريم، اظهار كرد:»در خارج از كشور سامانه هايي 
مانند »گوگل اسكالر« و »ميكروسافت« براي دسترسي به اسناد 
التين ايجاد شده است، ولي در داخل كشور هيچ سامانه اي براي 

جست وجوي اسناد علمي فارسي نداريم.« 
نيكنام با بي��ان اينكه ما ت��اش كرديم اين خأل را در كش��ور 
مرتفع كنيم، خاطرنشان كرد: »در اين راستا موتور جست وجو 
براي اس��ناد علمي موجود در محيط وب طراحي كرديم و در 
حال حاضر 4 ميليون و ۵۰۰ ه��زار متاديتا از طريق اين موتور 

جست وجوگر قابل جست وجو است.« 
وي جس��ت وجو از طريق اين موتور را ش��امل كت��اب، مقاله 
كنفرانس، مقاله نش��ريات و پايان نامه دانس��ت و يادآور ش��د: 
»براي طراحي اين موتور از گوگل اس��كالر الگوبرداري كرده و 
با توجه به بازخوردهايي كه از دانشجويان دريافت نموديم در 
موتور جست وجوي علم نت يكسري سرويس هايي را طراحي 
كرديم كه در حال حاضر در س��امانه هايي مانند گوگل اسكالر 

هم نيست.« 
اين محقق ح��وزه فناوري اطاعات با اش��اره ب��ه قابليت هاي 
اين موتور جس��ت وجو توضيح داد: »وقتي كارب��ري اقدام به 
جس��ت وجو مي كند، به كاربر اعام مي ش��ود با اين كليدواژه 
واردشده در سال هاي گذش��ته چه ميزان تحقيق انجام شده 

است. اين داده براي پژوهشگران بسيار مهم است.« 
وي ادامه داد: »عاوه بر آن، اين موتور امكان معرفي محققان 
حوزه هاي تحقيقاتي به ساير پژوهشگران را فراهم مي كند تا از 
اين طريق دانشجويان و پژوهشگران با محققان حوزه هاي مورد 

نظر خود آشنا شوند.« 
نيكنام، كاهش زمان و هزينه هاي تحقيقات براي دانشجويان و 
پژوهشگران را از مزاياي اين موتور جست وجو ذكر كرد و گفت: 
»يكي از چالش هاي حوزه پژوهش اين اس��ت كه محققان بعد 
از خواندن مقاله اي درصدد ارتباط گرفتن با نويسنده آن مقاله 
هستند و ما از طريق تش��كيل رزومه علمي براي محققان اين 

موضوع را مرتفع كرديم.« 
به گفته وي، با عضويت رايگان پژوهشگران در سامانه اين موتور 
و ارائه اطاعات تماس آنها ام��كان ايجاد ارتباط ميان محققان 

فراهم خواهد شد. 
بنيانگذار موتور جس��ت وجوي علم نت خاطر نشان كرد: »در 
حال حاضر رزومه ۵هزار پژوهش��گر در اين موتور ثبت ش��ده 
است و اميدواريم با پيشرفت و توسعه اين موتور و تكميل شدن 
رزومه ها بتوانيم راهي براي برقراري ارتباط بيشتر ميان محققان 

و پژوهشگران با يكديگر فراهم كنيم.« 
وي با تأكيد بر اينكه اين موتور جس��ت وجو در همه حوزه هاي 
اسناد علمي فارسي قابل دسترس است، بيان كرد: »ما فرآيند 
ورود اطاعات را نداريم، بلكه از اطاعات سايت هايي كه اقدام 
به بارگذاري اسناد علمي مانند پايان نامه ها و مقاالت پژوهشي 

مي كنند، استفاده شده است.« 
نيكنام يادآور ش��د: »از آنجايي كه بر اس��اس قانون هر نشريه 
پژوهشي بايد يك سايت رسمي داشته باشد، ما تاكنون حدود 
۳ هزار سايت مستقل نشريات را شناس��ايي كرديم و از طريق 
اين موتور امكان دسترس��ي به محتواي اين س��ايت ها فراهم 

شده است.« 
وي با تأكيد بر اينكه پ��روژه موتور جس��ت وجوگر علم نت به 
عنوان يكي از پروژه هاي ملي محسوب مي ش��ود، اظهار كرد: 
»در فاز دوم پروژه جويش��گر بومي، طرح موتور جست وجوگر 
علم نت به تصويب رسيد، ولي متأسفانه با تغييرات ايجاد شده 
در دولت، سياست ها متفاوت ش��د و اين طرح مورد بي مهري 

قرار گرفت.« 
مجري طرح ادامه داد: »اين در حالي اس��ت كه در برهه اي كه 
اينترنت دچار اختال و قطع شد، يكي از نيازها جست وجوي 
اس��ناد علمي از طريق گوگل بود و از آنجايي كه دسترسي به 
گوگل مشكل بود، در آن زمان تعداد كاربران ما به شدت افزايش 
يافت و نشان داد اين موتور جست وجوگر قادر به تأمين نيازهاي 

علمي محققان است.« 
وي اضافه كرد: »در حال حاضر كه اينترنت وصل ش��ده است، 
تعداد كاربران ما كاهش نيافته است؛ چراكه با آشنايي كاربران 
با س��امانه ما، آنها همچنان در حال اس��تفاده از اين س��امانه 

هستند.« 
نيكنام با بيان اينكه در حال حاضر اين سامانه راه اندازي شده 
اس��ت، گفت: »بر اس��اس آمارها روزي ۱۵هزار پژوهش��گر از 

خدمات اين موتور بهره مي برند.«

دستاورد ايراني

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. 

نشريات دانشجويی

ابطال بند 11 شيوه  نامه تدوين و دفاع از پايان نامه 
دانش�جويان پزشكي و ابطال بخش�نامه اي از 
بهزيس�تي درباره تحصيل رايگان مددجويان 
اين س�ازمان توس�ط ديوان عدال�ت اداري در 
روزهاي اخير از دستاوردهاي مهم دانشجويان 
بود. حذف اين احكام دس�ت و پا گير در ديوان 
مي تواند به ديگر دانش�گاه ها ه�م تعميم يابد 
و ساير دانش�جويان هم از آن بهره مند شوند. 
در ماجراي دانش��گاه كرمان سازمان بازرسي كل 
كش��ور به درخواس��ت دانش��جويان در شكايتي 
به ديوان عدالت اداري خواس��تار لغ��و يك بند از 

شيوه نامه دانشگاه علوم پزشكي كرمان  شد. 
  يا اختراع يا مقاالت

براساس دادخواست سازمان بازرسي كل كشور، 
دانش��گاه علوم پزش��كي كرمان اقدام به تصويب 
و اجراي ش��يوه نامه تدوي��ن و دف��اع از پايان نامه 
دانشجويان دكتري كرد. در بند ۱۱ اين شيوه نامه 
ش��رط الزم براي دفاع از پايان نامه دانش��جويان 
دكتري چاپ حداق��ل دو مقاله ك��ه از پايان نامه 
اس��تخراج ش��ده اس��ت، ال��زام آور بود. ش��وراي 
تحصيات تكميلي دانشگاه كرمان مصوب كرده 
بود دانش��جويان دكتراي تخصصي با انتشار يك 
مقاله در ۱۰ درصد برتر ليس��ت ISI يا اگر داراي 
اختراع باشند، با يك مقاله مجاز به دفاع خواهند 
بود. اين در صورتي بود كه شوراي عالي برنامه ريزي 

علوم پزش��كي به نيابت از ش��وراي عالي انقاب 
فرهنگي در آبان ماه ۱۳86، چاپ تنها يك مقاله به 
زبان انگليسي از كار تحقيقاتي در رشته مربوط و 
مرتبط با موضوع پايان نامه براي دفاع از پايان نامه 

را كافي دانسته بود. 
  همگام با ديگر دانشگاه هاي زورگو

دانش��گاه علوم پزش��كي كرمان اما در پاس��خ به 
دانشجويان و س��ازمان بازرس��ي مدعي شده بود 
شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور تصريح 
كرده است براي دفاع از پايان نامه؛ چاپ يا ارائه گواهي 
پذيرش حداقل يك مقاله نمايه ش��ده در مجات 
تيپ يك الزامي است. بنا بر ادعاي دانشگاه كرمان، 
تصميم گيري درخصوص تعيين تعداد مقاالت به 
عهده دانشگاه هاي مجري گذاشته شده است و در 
اين راستا ساير دانشگاه هاي تيپ يك علوم پزشكي 
كشور )تهران، اصفهان، مشهد، شيراز و تبريز( جهت 
دفاع از پايان نامه اين دسته از دانشجويان، شرط چاپ 
يا ارائه گواهي پذيرش دو مقاله در ژورنال هاي تيپ 

يك را به تصويب رسانده اند. 
  ايست! يك مقاله كافي است

ديوان عدالت اداري هم بند ۱۱ شيوه نامه تدوين 
و دفاع از پايان نامه دانش��جويان را خارج از حدود 
اختيارات وضع شده دانس��ت. ضمن اينكه ديوان 
اين بند را مخالف تبصره پنج م��اده 4۳ آيين نامه 
آموزشي ش��وراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي 

سال 86 دانست كه براساس آن چاپ يك مقاله به 
زبان انگليسي از كار تحقيقاتي در رشته مربوطه و 
مرتبط با موضوع پايان نامه براي دفاع از پايان نامه 
كافي است. در اين ماجرا شكايت سازمان بازرسي 
كشور  تنها متوجه دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
بود و ديوان عدال��ت اداري فقط درباره قوانين اين 
دانش��گاه رأي داده اس��ت اما در دفاعيه دانشگاه 
كرمان آمده كه دانش��گاه هاي ديگر در اين زمينه 
آيين نامه هاي سختگيرانه تري هم وضع كرده اند. 
يعني اگر دانشجويان ديگر دانشگاه ها نسبت به اين 
موضوع از دانشگاه شان شكايت كنند، مي تواند به 

لغو قوانين آن دانشگاه ها منجر شود. 
  مستقيم از هيئت عمومي ديوان

در اتفاق جالب توجه ديگ��ري هم هيئت عمومي 
ديوان عدالت اداري، با ابطال بخشنامه بهزيستي، 
تحصي��ل راي��گان مددجوي��ان اين س��ازمان در 
واحدهاي بين الملل داخل يا خارجي دانشگاه هاي 

دولتي يا غيردولتي را قانوني دانست. 
در روزهاي اخير يك دانشجوي معلول با خواسته 
ابطال دس��تورالعمل معاون پش��تيباني و منابع 
انساني بهزيستي اس��تان تهران درباره عدم تعهد 
اين سازمان به پرداخت شهريه دانشجويان تحت 

پوشش بهزيستي به ديوان شكايت كرد. 
اين ش��كايت مرب��وط ب��ه تحصيل معل��والن در 
واحدهاي بين المللي داخلي يا خارجي دانشگاه هاي 

دولتي يا غيردولتي مشغول بود كه هيئت عمومي 
دي��وان عدال��ت اداري در اين م��ورد وارد بحث و 

بررسي شد. 
در بخشنامه امسال معاون پشتيباني و منابع انساني 
سازمان بهزيستي استان تهران خطاب به رؤساي 
ادارات بهزيستي چنين آمده اس��ت: »احتراماً به 
استحضار مي رس��اند در خصوص تسهيات امور 
دانش��جويي مددجويان تحت پوش��ش، سازمان 
بهزيستي هيچ گونه تعهدي نس��بت به پرداخت 
شهريه دانش��جوياني كه در واحدهاي بين المللي 
داخلي يا خارجي دانشگاه هاي دولتي يا غيردولتي 
مشغول تحصيل هستند را ندارد، لذا خواهشمند 
است دستور فرماييد تا به نحو مطلوب اطاع رساني 
الزم ص��ورت پذيرد تا مددجويان واجد ش��رايط، 
ب��دون هيچ گونه مش��كلي ام��كان بهره مندي از 
تسهيات امور دانشجويي مطابق با بخشنامه هاي 

اباغي را داشته باشند.«
  مانع تراشي بهزيستي تهران

بر اس��اس اين گزارش، ش��اكي كه از مددجويان 
سازمان بهزيس��تي اس��ت، در ش��كايت خود از 
بخش��نامه ياد شده چنين نوش��ت: »اينجانب در 
سال ۱۳۹6 در رشته مهندسي كامپيوتر دانشگاه 
اميركبير )پرديس بين الملل( پذيرفته شدم و به 
علت معلوليت جسمي داراي پرونده در بهزيستي 
استان تهران هستم. قانون جامع حمايت از معلوالن 
مصوب س��ال ۱۳8۳ در ماده 8 و قانون حمايت از 
معلوالن مص��وب ۱۳۹۷ در م��اده ۹ به صراحت 
تحصيل رايگان معلوالن تحت پوشش بهزيستي 
را در مقاطع مختلف و سنين مختلف تأكيد كرده 
است اما بهزيستي استان تهران مانع از اجراي كامل 
قوانين فوق ش��ده و با آنها در تضاد است. بنابراين 
درخواست ابطال دس��تورالعمل ياد شده را دارم و 
نيز الزام آن س��ازمان به پرداخت شهريه دانشگاه 

اينجانب را خواستارم.«
  آموزش عالي رايگان در همه مراكز

هيئت عمومي ديوان عدال��ت اداري پس از تبادل 
اليحه با سازمان بهزيستي كشور و دريافت پاسخ 
اين سازمان، تشكيل جلس��ه داد و پس از بحث و 
بررسي در اين مورد به شرح زير مبادرت به صدور 
رأي كرد. به موجب ماده ۹ قانون حمايت از حقوق 
معلوالن مقرر ش��ده اس��ت افراد داراي معلوليت 
نيازمند واجد شرايط مي توانند با معرفي سازمان 
بهزيس��تي از آموزش عالي رايگان در واح�دهاي 
آموزشي تابع�ه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، 
علوم، بهداشت و درمان و ديگر دستگاه هاي دولتي 
و دانش��گاه آزاد اسامي بهره مند ش��وند. عبارات 
مق�رر در ماده ۹ قانون مذكور، واحدهاي بين المللي 
داخل يا خارجي دانشگاه هاي دولتي يا غيردولتي 
را نيز در برمي گرفت و رأي ديوان هم اين مسئله 

را تأييد كرد.

ارزيابي اساتيد با بي ميلي و اجبار دانشجويان مواجه شده است چون از نتيجه آن نااميدند

رتبه بندي اساتيد دور از چشم دانشجويان 

ش�وراي صنف�ي كل دانش�جويان دانش�گاه 
ته�ران اعالم كرده كه منتش�ر نش�دن نتايج 
ارزشيابي  اساتيد باعث شده است اين فرآيند 
رفته رفته به عملي نمايشي و بي حاصل تبديل 
شود. از طرف ديگر نظرسنجي هايي كه ديگر 
دانشگاه ها هم در اين باره انجام دادند، حاكي 
از اجب�ار و بي ميلي دانش�جويان ب�راي انجام 
اين كار اس�ت. ح�ال آنك�ه طبق قان�ون اين 
ارزيابي ها براي ارتقاي اس�اتيد ضروري است. 
يكي از دغدغه هاي دانشگاه ها اين است كه فرآيند 
ارزيابي اساتيد تا چه اندازه براي دانشجويان اهميت 
دارد و آنها تا چه حد نسبت به پر كردن دقيق فرم 

متعهد هستند. 
در بعضي ارزيابي ها هم فرم هاي كاغذي منس��وخ 
شده است و فرآيند ارزشيابي به صورت الكترونيك 
در سامانه شخصي دانشجويان انجام مي گيرد كه 
اين روش نيز به  رغم س��هولت و سرعت مناسب، با 
مخاطراتي همراه است.  پر كردن اين فرم الكترونيك 
مستلزم ورود با نام كاربري دانشجويي است و عمًا 

فرآيند محرمانه بودن زير سؤال مي رود.
  اجتناب از ارزشيابی 

در كنار اين مسئله، موضوع ديگر نحوه سوق دادن 
دانشجويان براي انجام ارزش��يابي است. در واقع 
دانشجو نه با هدف ارزشيابي اس��اتيد، بلكه مثًا 
براي مشاهده ريز نمرات خود به حساب كاربري در 
سامانه مديريت آموزش وارد و آنجا با پيامي مواجه 
مي شود كه براي مش��اهده ريزنمرات بايد فرآيند 
ارزشيابي را طي كند. اين موضوع نمايانگر عاقه 
كم دانشجويان و اهميت پايين موضوع ارزشيابي 
اساتيد نزد آنهاست ضمن اينكه در صورت فقدان 
چنين اجباري بس��ياري از دانش��جويان از انجام 
ارزش��يابي اجتناب مي كنند چون نتيجه مفيدي 
از آن نديده اند. در دانش��گاه هاي خارج از كش��ور 
همچون كانادا معم��والً اين ارزش��يابي ها بعد از 
فارغ التحصيلي صورت مي گيرند كه اگر يك استاد 
به دانشجو نمره ندهد، مشكلي براي دانشجويان 

پيش نيايد. 
طبق قوانين دانش��گاه »ارزشيابي اساتيد« چنان 
ضروري و حياتي ش��مرده مي شود كه شركت در 
امتحانات پايان ت��رم، اخذ واحد در ت��رم آينده و 
استفاده از امكاناتي مانند خوابگاه  و تغذيه منوط به 

مشاركت دانشجو در اين فرآيند است. 
هدف اصلي »ارزشيابي اس��اتيد« هم بايد بهبود 
عملكرد اس��تادان گروه هاي آموزش��ي و ارتقاي 
كيفيت كاس ها باش��د، نه اجبار دانشجويان به 

شركت در فرآيندي بيهوده و مال آور. 
  اعتراض دانشگاه تهرانی ها

در همين زمينه ش��وراهاي صنفي و انجمن هاي 
علمي دانش��گاه تهران در باره شفافيت ارزشيابي 

اساتيد بيانيه اي مشترك صادر كردند. 
اين بيانيه منتشر نشدن نتايج ارزشيابي اساتيد را 
به وضوح نقض غرض دانست و تصريح كرد: »اگر 
بناست دانش��جويان در قالب ارزش��يابي اساتيد 
درباره شايستگي علمي و اخاقي استادان قضاوت 
كنند، بي شك محق ترين افراد براي آگاهي از نتايج 

ارزشيابي خوِد دانشجويان  هستند. 

همانگونه كه دانش��جويان در طول يك ترم مورد 
ارزيابي قرار مي گيرند، اساتيد و كارمندان نيز بايد 
مورد ارزيابي قرار گيرند، ولي ارزيابي موقعي درست 
است كه فرآيند آن داراي يك مسير روشن و درست 
باشد. متأسفانه در ارزيابي هاي فعلي ارتباط زيادي 
بين برخورد استاد با دانش��جو از نظر نمره دهي و 
اينكه يك استاد چقدر با دانشجو كنار مي آيد، وجود 
دارد؛ به اين معنا كه بعضاً ماك درس دادن كمتر 

در اين ارزيابي ها لحاظ مي شود. 
از سوي ديگر بعضي از شاخص ها در فرم هاي ارزيابي 
وجود دارد كه اينها هيچ ارتباطي با استاد ندارد. مثًا 
اينكه دكوراسيون كاس مناسب است يا نه؟ يا اينكه 

استاد دير يا زود در كاس حاضر مي شود؟
نحوه اجراي اين ارزش��يابي هم جاي انتقاد دارد. 
مثًا سر جلسه امتحان اين فرم ها توزيع مي شود و 
لحظه اي بودن اين ارزشيابي قطعاً نتايج موردنظر 
را نخواهد داد. به طور مثال، شايد يك دانشجو در 
همان لحظه ارزش��يابي داراي مشكات روحي، 
رواني و حتي خانوادگي باشد يا حتي اين امكان 
وجود داش��ته باش��د كه از يك اس��تاد به داليل 

غيردرسي ناراحتي باشد. 
چندي قبل كانال تلگرام خبرگزاري دانشجو هم 
از دانشجويان خواست نظرشان را درباره تأثيرگذار 
بودن اين كار ابراز كنن��د. بيش از ۹۰ درصد 6۵۰ 
شركت كننده در اين نظرسنجي باور داشتند كه 

اين ارزشيابي هيچ تأثيري ندارد. 
بر خاف دانش��جويان، مس��ئوالن معتقدند اين 
نظرس��نجي ها اثرگذار هس��تند. وثوق��ي معاون 
دانش��جويي دانش��گاه صنعت��ي ش��ريف درباره 
نتيجه نظرس��نجي مي گويد: »اينطور هم نيست. 
نظرسنجي دانش��جويان براي ارتقاي پايه اساتيد 
م��ورد توجه ق��رار مي گي��رد و براس��اس نمرات 
دانشجويان اساتيد ارزيابي مي شوند. شايد دليل 
بي اعتمادي دانشجويان نامحس��وس بودن تأثير 
نظرات آنها در نظرسنجي ارزيابي اساتيد است كه 

روي آن كم كار شده است.«
  قانون چه می گويد؟

در ماده يك آيين نامه  ارتقاي مرتبه  اعضاي  هيئت  
علمي  دانش��گاه ها و مؤسس��ه هاي  آموزش  عالي، 
پژوهشي  و فناوري آمده است: »براي  ارتقاي  مرتبه 
اعضاي  هيئت  علمي  »مؤسس��ه«هاي آموزش��ي 
به مرتبه اس��تادياري، دانش��ياري و اس��تادي به 
ترتيب كس��ب حداقل ۱4، ۱۵ و ۱6 از امتياز كل 
كيفيت تدريس ضروري است.« البته نظرسنجي 
از دانشجويان بخش��ي از اين امتياز كيفي است. 
ارزيابي دانشجويان ممتاز و كاركنان دانشگاه هم 

در اين فرآيند مؤثر است. 
دليل بي اعتمادي دانش��جويان نامحسوس بودن 
تأثير نظرات آنها در نظرس��نجي ارزيابي اس��اتيد 
است كه روي آن كم كار شده است، اما اگر براساس 
نظرس��نجي اس��تادي نمره كمتر از حد نصاب را 
كسب كند آن دانش��كده يا دانشگاه موظف است 

درس مورد نظر را به آن استاد ارائه ندهد. 
احساس بي عدالتي در فضاي آموزشي تأثير نابجايي 
دارد؛ چراكه دانشجو را نس��بت به پويايي محيط 

دانشگاه دلسرد مي كند.

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

 ديوان عدالت در رأيي به نفع دانشجويان پزشكي كرمان، مصوبه اي دست و پا گير را حذف كرد 
كه شامل حال دانشجويان ديگر دانشگاه ها هم مي شود
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فرار

فع��ال  دانش��جويان 
دانش��گاه  نش��ريات 
صنعتي شريف شماره 
84۵ نشريه دانشجويي 
»روزنام��ه ش��ريف« را 

منتشر كردند. 
در اين ش��ماره از اين 
نش��ريه دانش��جويي 
گزارشي از يك ميزگرد 
درباره تحليل اجتماعي 

پرفروش ترين فيلم امريكا منتشر شده است. انتقاد از دفترچه 
تلفن اينترنتي دانشگاه كه متعلق به ۱۰ سال قبل است هم از 

ديگر بخش هاي اين نشريه است. 

انتخاب خدا محور!
بس��يج  هم��ت  ب��ه 
دانش��جويي دانش��گاه 
قم ش��ماره ۳4 نشريه 
دانش��جويي »رص��د« 

منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
مسئله انتخابات مجلس 
و ماك ها و معيار مردم 
براي انتخابات اش��اره 

شده است. 

نقدي بر يك فيلم
بس��يج  هم��ت  ب��ه 
دانش��جويي دانش��گاه 
سمنان چهارمين شماره 
از نش��ريه دانش��جويي 

»آفاق« منتشر شد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
دانش��جويي  نش��ريه 
فرهنگي به نقد و بررسي 
فيلم ه��اي س��ينمايي 
چ��ون سرخپوس��ت و 
خانه پ��دري پرداخته 

شده است.

جيك جيك سياسي! 
دانش��جويي  بس��يج 
دانش��گاه امام رضا )ع( 
ش��ماره نهم نش��ريه 
»خ��ط  دانش��جويي 
شكن« را منتشر كرد. 

در اين ش��ماره از اين 
نش��ريه دانش��جويي 
ب��ه مس��ئله هوي��ت 
دانش��جويي پرداخته 
ش��ده و آن را از ن��گاه 
دانش��جويي به چالش 

كشيده است.

مارپيچ سياست!
اس��امي  جامع��ه 
دانش��جويان دانشگاه 
ش��هيد باهن��ر كرمان 
ويژه نامه ۹ دي نش��ريه 
دانش��جويي »جاد« را 

منتشر كرد. 
در اي��ن ش��ماره از اين 
نشريه دانش��جويي به 
بررسي تحوالت سياسي 
ايران در چندسال اخير 
در مطلب��ي ب��ا عنوان 
»مارپي��چ سياس��ت« 

پرداخته شده است.

نهض�ت عاش�ورايي 
عزت دي ماهي

دانش��جويان دانشگاه 
ش��يراز نهمين شماره 
از نش��ريه دانشجويي 
»گام دوم« را منتشر 

كردند. 
در اين شماره از نشريه 
دانش��جويي به بررسي 
مس��ئله ۹دي و م��ردم 
ساالري ديني پرداخته 

شده است. 


