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 ساخت دستگاه بلوغ سنج بتن
 توسط پژوهشگران

 concrete maturity ( بت�ن  بلوغ س�نج  دس�تگاه 
meter(  ب�راي اولي�ن ب�ار در کش�ور توس�ط محقق�ان 
دانش�گاه صنعت�ي خاتم االنبي�اي بهبهان س�اخته ش�د. 
دستگاه بلوغ سنج بتن يکي از مهم ترين آزمون هاي ريزمخرب 
بتن است و براي اندازه گيري بلوغ بتن در محل بتن ريزي مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد که در ح��ال حاضر در کش��ورمان و در 
پروژه هاي ساختماني و عمراني مقاومت بتن به شيوه مخرب يا 

گذشت زمان حدس زده مي شود. 
 به عنوان مثال زمان باز کردن قالب ها بر حسب روز بيان مي شود 
که اين روش مي تواند موجب آسيب رساندن به بتن شده يا رخداد 

و فجايع زيانبارتري حادث شود. 
براي اولين بار در ايران، دس��تگاه بلوغ سنج بتن توسط محققان 
دانشگاه صنعتي خاتم االنبياي بهبهان با هزينه اي در حدود يک 
پنجم مشابه خارجي توليد شد و مورد آزمايش قرار گرفت که با 

موفقيت همراه بود. 
هزينه مدل خارجي اين دس��تگاه بين ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دالر بود 
که اکنون با در نظر گرفتن وضعيت هاي تحريمي کنوني حداقل 
بايد 6 هزار دالر بابت خريد نمونه خارجي اين دس��تگاه هزينه 
می شد اما براي نمونه توليدي س��اخت داخل ۴۰۰ دالر هزينه 

شده است. 
يوس��ف زارعي، مخترع دس��تگاه و دانش��جوي فارغ التحصيل 
دانش��گاه صنعتي خاتم االنبياي بهبهان با راهنمايي هاي دکتر 
ساس��ان معتقد و دکترمهدي عس��کري به اين موفقيت بزرگ 

نائل شده است. 
.............................................................................................................

توليد رگ  مصنوعي در دانشگاه آزاد
پژوهش�گران دانش�گاه آزاد اس�امي واحد خميني ش�هر 
موف�ق ب�ه تولي�د نس�ل جدي�دي از رگ ه�اي مصنوع�ي 
ش�دند.  ذرات  نان�و  از  بهره گي�ري  ب�ا  پليم�ري 
متين کرباسيان، طراح و سازنده رگ هاي خوني نانوکامپوزيتي با 
تشريح دستاورد جديد پژوهش��گران در حوزه مهندسي پزشکي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني ش��هر گفت: رگ هاي خوني 
در عملکرد جريان خ��ون از قلب به س��مت اندام هاي بدن نقش 
اساسي دارند، بنابراين با تخريب رگ ها در اثر حوادث يا بيماري ها، 
پزش��کان مجبورند از بدن بيم��ار، رگي را جدا ک��رده و به محل 
آس��يب ديده پيوند بزنند که اين عمل جراحي سخت و پيچيده 
به لحاظ محدود بودن رگ هاي مناس��ب پيوند در بدن انسان با 
مشکالت زيادي روبه روست. کرباس��يان افزود: با توليد اين نوع 
رگ که براي نخستين بار به روش نانوکامپوزيتي در دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد خميني شهر ساخته ش��ده، پزشکان قادر خواهند 
بود، رگ هاي خوني مصنوعي در اندازه مورد نظر خود را بر اساس 
خواص مکانيکي و بيوشيميايي آن در قسمت هاي مختلف بدن 

جايگزين کنند. 
وي همچنين به تنوع ساختاري رگ هاي مصنوعي توليدشده اشاره 
کرد و گفت: به کارگيري اين نوع رگ مصنوعي مي تواند در صورت 
وجود سلول هاي سرطاني در بيمار، به دليل مواد مگنتي به کار رفته 

در ساختار اين نوع رگ ها، به روش هايپر ترميا آن را دفع کند. 
کرباس��يان تصريح کرد: بر اساس نتايج آزمايش��گاهي، خواص 
مکانيکي اين نوع رگ ها از جهت کشش طولي و عرضي از رگ هاي 

طبيعي بدن انسان مناسب تر است. 
دکتر اميرساالر خندان، سرپرست گروه دانشجويي توليدکننده 
رگ هاي مصنوعي نيز در همين رابطه با اشاره به روش توليد اين 
نوع رگ ها در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر گفت: اين 
نوع رگ ها پس از شبيه سازي با نرم افزارهاي تحليلي با استفاده از 
پرينتر سه بعدي بومي سازي و با بهره گيري از مواد بيونانوکامپوزيتي 

ساخته و مواد اوليه آن در داخل کشور توليد مي شود. 
وي همچنين يکي ديگر از ويژگي هاي اينگونه رگ هاي مصنوعي 
توليدش��ده را قابليت اس��تفاده آن در بخيه و جوش دادن رگ ها 
برش��مرد و افزود: اس��تفاده از رگ هاي مصنوعي توليد شده در 
نمونه آزمايشگاهي هيچ گونه عوارض سمي ايجاد نکرد و نسبت به 
رگ هايي که از حيوانات گرفته بوديم، بسيار نتايج مطلوب تري به 
دنبال داشت. توليد رگ هاي مصنوعي نانوکامپوزيتي در دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد خميني شهر در مدت ۹ ماه و با هزينه اي معادل 
۹۰ ميليون ريال زير نظر دکتر س��يدعلي افتخاري عضو هيئت 
علمي گروه مهندسي پزشکي اين واحد دانشگاهي توليد و آماده 

بهره برداري شده است.

دستاورد ايراني

ماه رمضان امسال در ديدار ساالنه اساتيد 
دانشگاه با رهبري، يکي از اساتيد باسابقه 
دانش�کده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 
به نام سهيا صادقي انتقاداتي را نسبت به 
وضعيت اين دانشگاه ابراز کرد. به گفته وي، 
اين انتقادها اکنون برايش محدوديت هايي 
در دانشگاه تهران ايجاد کرده است، هرچند 
نيلي احمد آب�ادي منک�ر اين ماجراس�ت. 
به تازگي کليپي توس��ط خبرگ��زاري ايرنا در 
فضاي مجازي منتشر ش��د که سهيال صادقی 
را به تخلف علمي متهم ک��رده بود؛ ماجرايي 
که خانم صادقي به انتقاد ش از وزارت علوم و 

دانشگاه تهران مرتبط مي داند. 
  عزل و نصب هاي سياسي

اين استاد دانشگاه تهران معتقد است جريان 
و اف��رادي را مورد نق��د قرار داده ک��ه همه به 
صورت به��ت آوري و حتي در بعض��ي  موارد 
»بدون برخ��ورداري از حداقل صالحيت هاي 
الزم به پس��ت و مقامي رس��يده اند و نه تنها 
مناصبي را اشغال کرده اند که کيفيت الزم را 
به لحاظ علمي ب��راي آن ندارند« بلکه از همه 
بدتر، آن مناص��ب را » مورد سوءاس��تفاده و 
بهره برداري شخصي و قبيله اي قرار داده اند.« 
به عقيده اين اس��تاد، نگاهي ب��ه باندبازي در 
پروژه هاي تحقيقي واقعيت هاي بس��ياري را 

آشکار مي سازد.
س��هيال صادقي در ديدار با رهبري با انتقاد از 
اينکه متأس��فانه تقدم نظم سياس��ي بر نظم 
اجتماعي و نظم علمي، دانش��گاه تهران را به 
جوالنگاه نزاع هاي سياسي تبديل و روح تعامل 
و همدلي را تضعيف کرده است، گفت: » امروز 
بيش از هر زمان ديگر، ع��زل و نصب مديران 
دانش��گاه ها و دانشکده ها بيش��تر از آنکه تابع 
شايستگي هاي علمي، اخالقي و تجربه باشد، 

تابع باندبازي هاي سياسي است.«
  هياهوي باندهاي سياسي

وي جذب برخ��ي محقق��ان را هم ناش��ي از 
مس��ائل جناحي دانس��ته و گفته بود: » آنچه 
در موضوع جذب، بيش از ه��ر عاملي نمايان 
مي شود، يارگيري سياس��ي است و متأسفانه 
متقاضي��ان ج��ذب از فرصت هاي يکس��ان و 
عادالنه برخ��وردار نمي ش��وند و در اين ميان 
بيش��تر از همه، نيروهايي متض��رر مي گردند 

که از قابليت هاي الزم برخوردارند ولي درون 
باندهاي سياسي قرار نمي گيرند.«

صادقي هش��دار داده ب��ود که اگ��ر وضعيت 
به همين من��وال پيش رود، بي��م آن مي رود 
ک��ه باندبازي ه��اي سياس��ي و حزب��ي ب��ر 
شايسته س��االري علمي و اخالقي مس��تولي 
ش��ود و دانش��گاه به باتالق نزاع هاي سياسي 

تبديل شود.
وي همچنين در بخش ديگري از س��خنراني 
خود از ارتقاي زودرس برخي اس��اتيد انتقاد 
کرده بود و حوزه پژوهش در دانش��گاه را نيز 
از رانت بازي هاي سياس��ي مصون ندانس��ت. 
وي گفت: »حوزه پژوهش بعضاً نه بر اس��اس 
نيازهاي واقعي کشور و نه به دست متخصصان 
و صاحب نظران که به دس��ت عده اي صاحب 
منصب نوپا و نوظهور مي چرخد که تنها قابليت 

آنها جذب رانت هاي پژوهشي است.«
  برنامه ريزي جامعي ندارند

صادق��ي همچني��ن انتقادهايي ب��ه وضعيت 
فرهنگ��ي دانش��گاه وارد ک��رد و گف��ت: 
»سياس��ت بازي و مديريت ه��اي بعضاً نحيف 
در ح��وزه دانش��گاه ها، باعث ش��ده که هيچ 
برنامه ريزي اصولي در اين زمينه صورت نگيرد 
و اين امر حاکي از آن اس��ت که حوزه معاونت 
فرهنگ��ي در وزارت علوم و دانش��گاه ها جزو 
ناکارآمدترين حوزه هاست و هيچ برنامه ريزي 
جامعي از س��وي وزارت علوم، براي صيانت از 

ارزش هاي فرهنگي، مقابله با انواع آسيب هاي 
اجتماعي و رفتارهاي پرخطري که دانشجويان 
را تهدي��د مي کند، وجود ندارد! بيراه نيس��ت 
اگر گفته ش��ود که بعضي از مس��ئوالن فاقد 

دغدغه هاي فرهنگي هستند.«
  تبعات انتقاد

اکنون صادقي با تأييد تبعات س��خنراني اش 
معتقد است که در اين زمينه موارد جدي تري 
هم هستند که بايد در محاکم ذي صالح مورد 

بررسي قرار گيرند.
 وي در اين زمينه بي��ان مي کند: »اختالل در 
محيط کاري يک��ي از تبعاتي اس��ت که دارم 
آن را تجربه مي کنم. براي مث��ال در هفته اي 
که به خاطر امتحان دانش��جويانم در جلس��ه 
گروه حضور نداشتم، بعضي از دروس بنده که 
اتفاقاً بيش از ۲۰ سال است در دانشگاه درس 

مي دهم، حذف شده است.«
 دروسي که به اعتراف دانشجويان با هر سليقه 
و مرام و فکري ج��زو جذاب ترين و پربارترين 
کالس ها براي آنها ب��وده اس��ت و در هر ترم 
دانشجوياني خارج از دانش��کده حتي در اين 
کالس ها حضور پيدا مي کنند و تعجب آور است 
که اين دروس به کساني واگذار شده که معموالً 
کالس هايشان مورد استقبال قرار نمي گيرد. 

  حمايت دانشجويان از استاد
وي به تغييرات درسي دانشکده علوم اجتماعي 
اش��اره کرد و گفت: » در يک مورد درس بنده 
حذف ش��ده و با عنوان ديگري ب��ه همکاري 
واگذار شده که به تازگي به گروه ما ملحق شده 
و نحوه اين انتقال شائبه هاي زيادي را دامن زد. 
اگر واقعاً براي ارائه درس به خود اساتيد گروه 
مشکل داشتند چه لزومي به اين انتقال داشت 
که به خاطر خالي نبودن برنامه تدريس همکار 
مربوطه مجبور باش��ند دروس س��نتي ديگر 

اساتيد را حذف کنند.«
صادقي به اخبار اخير هم اش��اره کرد و افزود: 
» در همين چند روز که اين خبر پخش شده 
اس��ت برخي  دانش��جويان س��ابق با نوشتن 
متن هايي نس��بت به کالس هاي م��ن اظهار 
لطف داش��ته اند، در حالي که کساني که اين 
بازي را راه انداخته اند، بعضاً کالس هايشان به 
حد نصاب هم نمي رس��د و خود به خود حذف 

مي شود.«

  حاشيه هاي يك خبرگزاري
وزارت عل��وم و دانش��گاه بع��د از آن انتقادات 
مي توانس��ت با تش��کيل کميته اي متشکل از 
اساتيد حرفه اي و خوش��نام، مصاديق را مورد 
بررسي قرار دهد و با پاسخگويي و احياناً تنبيه 
خطاکاران از حيثيت دانشگاه دفاع کند و قضيه 
را با آرامش فيصله دهد اما ب��ه جاي برخورد با 
معايب ساختاري و سازماني روش هايي به گفته 

وي »غيراخالقي« در پيش گرفته شد.
وي ب��ا انتق��اد از خبرگزاري دول��ت هم گفت: 
»مثاًل همي��ن کليپي که خبرگ��زاري ايرنا که 
تحت مديريت يکي از همکاران بنده است، عليه 
بنده س��اخت و نام بنده را در کنار افرادي آورد 
که نسبت س��رقت علمي به آنها داده مي شود. 
اوالً جاي بسي تأسف اس��ت که از امکانات يک 
خبرگزاري دولتي براي کوبيدن يک ش��خص 
استفاده شود، ثانياً طرح نام اينجانب در کنار نام 
افرادي که کليپ مذکور آنها را متقلب مي داند 
و القاي تقلب در مخاطب نس��بت به ش��خص 
اينجانب، مصداق توهين، افترا و تشويش است 
که قابل پيگرد قانوني است. همين کليپ سازي 
نشان مي دهد که بخش��ي از حرف هاي بنده، 

مصاديق خود را پيدا کرده است.«
  وزارت علوم بررسي مي کند

اين در حاليست که محمود نيلي احمد آبادي، 
رئيس دانشگاه تهران در پاسخ به علت مشکالت 
ايجاد شده در دانش��گاه تهران براي اين استاد 
دانش��کده علوم اجتماعي گف��ت: »هيچ گونه 
مشکلي براي وي در دانشگاه ايجاد نشده و من 
که رئيس دانشگاه هستم اعالم مي کنم که هيچ 

گونه محدوديتي براي وي ايجاد نشده است.«
وي افزود: » فقط وزارت علوم از وي در خصوص 
ادعاي هايي که از تقلب علمي داشته خواسته 
مستنداتش را ارائه دهد و اين ربطي به دانشگاه 
ن��دارد. وزارت علوم مي خواهد اي��ن موضوع را 
بررسي کند که اگر دانشگاه خالفي انجام داده 
باش��د، برخورد کند اما از جانب دانشگاه هيچ 

اقدامي صورت نگرفته است.«
  تأکيد بر پيشرفت هاي علمي

در واق��ع جان کالم اين اس��تاد، نق��د عملکرد 
نادرس��ت در بعضي مراکز علمي- پژوهشي و 
غلبه سياست بازي بر نهاد علم است که بسياري 
از اس��اتيد و دانش پژوهان مس��تقل و فارغ از 

هياهوهاي سياسي را نگران کرده است. 
وگرنه وي در سخنراني اش دستاوردهاي حوزه 
دارويي، پزش��کي، صنعت، تکنول��وژي، نانو و 
حوزه علوم انس��اني را قابل تحسين و ستايش 
و ماحصل تالش بي وقفه اساتيد و دانشجوياني 
که س��اعت هاي متم��ادي در آزمايش��گاه ها، 
کتابخانه ه��ا و کارگاه ها به ص��ورت دائمي کار 

مي کنند، دانست. 
انتقاد سهيال صادقی وي از مناصب تصميم گيري 
در برخي دانشگاه هاس��ت که بعضاً نه بر اساس 
لياقت هاي علمي که بر اس��اس روابط سببي و 

جبهه هاي سياسي تعيين مي شود. 

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. 

دانشجويان انتقادهايشان را با »دبير شورای عالی انقاب فرهنگی« در ميان گذاشتند

جاي خالي نظارت

نمايندگان تش�کل هاي دانش�جويي براي 
نخستين بار پس از انتصاب حجت االسام 
سعيد رضا عاملي به عنوان دبير شوراي عالي 
انقاب فرهنگي در جلسه اي چند ساعته به 
بيان پيشنهادات و انتقادات خود پرداختند. 
در نشست دانش��جويان با دبير شورای عالی 
انقالب فرهنگی اشاره شد که اين شورا عالي 
نظارتي بر مصوبات و سرانجام آنها ندارد و اين 
مسئله به صورت کلي در مورد تمام مصوبات 
شورا صدق مي کند. انتقاد ديگري که مطرح 
شد اين بود که شوراي عالي انقالب فرهنگي 
عالوه بر نظارت ب��ر اجراي مصوب��ات بايد بر 
عملکرد اعضاي حقيقي و حقوقي ش��ورا هم 
نظارت کند و اين انتظاري است که خطاب به 

دبير شورا مطرح شد. 
  مصوبات تاريخ گذشته

مهدي پور دبير کل جامعه اسالمي دانشجويان 
در اي��ن باره گف��ت: بنده در نشس��ت فعاالن 
تشکل هاي دانش��جويي با دبير شوراي عالي 
انق��الب فرهنگي بيان ک��ردم ک��ه از نظر ما 
مهم ترين مشکل اين شورا تعداد مصوبات زياد 

آن است؛ به گونه اي که تا کنون ۲هزار مصوبه 
در جلسات ش��وراي عالي انقالب فرهنگي به 
تصويب رسيده است که تعدادي از آنها به دليل 
تغييرات مکرر ديگر کارآيي ندارند و برخي از 
آنها هم يا منسوخ شده اند يا تاريخ مصرف آنها 

گذشته است. 

وي با بي��ان اينکه در اين نشس��ت به ابهامات 
در خصوص عملکرد ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگي اشاره کردم، افزود: اين ابهام به دليل 
عدم انتشار عملکرد، عدم ش��فافيت مذاکرات 
و فرآيند تصوي��ب مصوبات اس��ت، بنابراين 
پيشنهاد شد که هم مذاکرات شورا به صورت 

علني برگزار و منتشر شوند و هم فرايند و نحوه 
تصويب يک مصوبه به طور شفاف بيان شود. 

  تقويت نقش نخبگان دانشجويي
با توجه به اينکه منشور حقوق دانشجويي در 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در حال بازنويسي 
است، دانشجويان درخواست کردند که بايد از 
ظرفيت نخبگان تش��کل ها در بازنويسي اين 

سند استفاده شود. 
دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي هم از اين 
مسئله اس��تقبال کرد و قول مس��اعد داد که 
نقش دانش��جويان و نخبگان دانش��جويي  به 
ويژه فعاالن فرهنگي در شوراي عالي انقالب 
فرهنگي تقويت شود و در همين راستا قرار شد 
که بخش هاي دانشجويي شورا اين موضوع را 

دنبال کنند. 
در مجم��وع دانش��جويان از تش��کيل چنين 
جلساتي اس��تقبال مي کنند و اين اقدام دبير 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگ��ي که خودش 
باني نشست با فعاالن دانشجويي بود را مثبت 
مي دانند به شرط اينکه نمايش��ي نبوده و در 

آينده هم استمرار يابد.

 7 ماه کوهنوردي
 براي تسويه دانشجويي!

  گلي حسيني
دانشگاهي که من در آن درس خواندم از هفت دولت 
آزاد بود. سيس��تم آموزش��ي، رفت و آمد اساتيد و 
دانشجويان، سيستم انتخاب واحد، انتخاب استاد، 
نمره دهي، کنترل کيفي سلف ها، ورزشگاه ها، حمل 
و نقل، آسانس��ور، ش��روع ترم تحصيلي، پايان ترم 
تحصيلي، رس��يدگي به کار دانشجو توسط آموزش 
و... هيچ پايبندي به هيچ قانون و مقررات خاصي در 
اين ميان وجود نداشت، اگر هم قانوني در اين موارد 
وضع شده عماًل هيچ گونه نظارت و بررسي مداومي 
بر نحوه  عملک��ردش انجام نمي ش��د و حتي گاهي 
هر ترم تحصيلي يک ش��يوه جديد براي اين موارد 

وضع مي شد. 
در اين ميان با پديده ديگري به نام مسئوالن آموزش 
و کارمندان اداري واحد آموزش روبه رو هستيم که 
به علت تغيير مکرر وظايف و سيستم اداري شان در 
دانشگاه آگاهي درس��تي از وظايف يکديگر ندارند 
و دانش��جو را براي يک کار اداري س��اده به ۱۰ جا 
پاس مي دهند و ت��ازه بعد از اين هم��ه دوندگي به 
علت سيستم کامپيوتري هميشه خراب دانشگاه يا 
بروزرساني دائم سيستم ها، کار شما انجام نمي شود 

يا به هفته هاي بعد موکول مي شود. 
 اگر هم کار اداريتان در رون��د کاغذبازي بيفتد بايد 
توسط ۱۰ مسئول ذيربط امضا شود تا دانشجو يک 
درس را اخذ يا حذف کند تا از اين تحصيل مشقت بار 
خالص شود، البته براي خالص شدن هم بايد مشقت 
بکشد چون ممکن اس��ت افراد امضاکننده برگه در 
يک روز حضور نداشته باشند و دانشجوي بيچاره اي 
که از قضا شاغل هم هست شش روز کاري هفته را 
مرخصي بگيرد تا در ه��ر روز يک فرد امضاکننده را 

مالقات کند. 
 البته اين وضعيت فقط مختص يک مقطع نيس��ت 
و در مقاطع کارشناسي، ارش��د و دکتري هم ديده 
ش��ده يک دانش��جو تنها براي طي کردن پروس��ه  
تسويه حس��اب و کار هاي اداري فارغ التحصيلي به 
اندازه س��ه ترم تحصيلي زمان گذاش��ته و دوندگي 

کرده است. 
 اخي��راً با يک خان��م فارغ التحصيل ارش��د صحبت 
مي کردم که در يکي از پاهايش پالتين کار گذاشته 
بود و درگير کار هاي فارغ التحصيلي اش بود. از سختي 
رفت و آمدهاي اضافي و بي هدف بين ساختمان هاي 
مس��تقر در باالي کوه مي گف��ت و ناراحت بود که با 
اين شرايط بدني و دردي که متحمل مي شود هفت 
ماه اس��ت که کار اداري اش را ط��ول داده اند و بين 

ساختمان ها پاسش مي دهند. 
با تمام اي��ن س��ختي ها روز موعود فرا مي رس��د و 
باالخره با مدرکي به دس��ت و کالهي به س��ر وارد 
بازار کار مي شويد. اگر خوش شانس باشيد و بتوانيد 
کاري در راستاي رش��ته تحصيلي تان پيدا کنيد با 
برداش��تن اولين قدم متوجه مي شويد که هيچ يک 
از آموخته هايتان در دوران دانشگاه مختص بازار کار 

نبوده و تازه نقطه شروع صفر شماست. 
 بايد زمان زيادي صرف مطالعه هدفمندي که بازار 
کار از ش��ما مي خواهد کنيد و به دنب��ال اطالعاتي 
برويد که در دانش��گاه بايد به ش��ما داده مي ش��ده 
و داده نش��ده و اين دقيقاً همان زماني اس��ت که با 
سردرگمي، پوچي و مجموعه اي از اطالعات ناقص 

مواجه مي شويد. 
 از همه دلس��ردکننده تر مالقات با افرادي است که 
مدرک تحصيلي کاماًل غيرمرتبط با شما دارند و در 
حوزه  کاري شما مشغول به کار هستند و اتفاقاً بسيار 

هم موفق هستند. 
 آن زمان اس��ت که آه حس��رت باري مي کشيد که 
 اي کاش به جاي صرِف زم��ان و هزينه اي که براي 
تحصيل در دانش��گاه کرديد وارد بازار کار ش��ده و 

به صورت تجربي کار را مي آموختيد. 
 انتقال مجموعه اي از اطالعات غيرهدفمند و ناقص 
صرفاً ب��راي گرفتن يک مدرک دانش��گاهي چيزي 
اس��ت که امروزه به وفور در سيس��تم دانش��گاهي 
نتفاع��ي  کش��ور مخصوص��اً بخ��ش آزاد و غيرا

 

مشاهده مي شود. 

 گردش ۸ هزار ميلياردي
 در پارک هاي فناوري

مع�اون پژوهش و فن�اوري وزير عل�وم، تحقيقات 
و فن�اوري گف�ت: گ�ردش مال�ي ۸ ه�زار ميليارد 
تومان�ي، حاص�ل فعالي�ت 1۷س�اله مراکز رش�د 
و پارک ه�اي عل�م و فن�اوري در کش�ور اس�ت. 
دکتر مس��عود برومند اظهار کرد: هم اکنون حدود 
۴۳ پارک علم و فناوري و ۱۹۰ مرکز رشد در کشور 
فعال اس��ت که ۴۲ هزار نفر در آنها مشغول فعاليت 

هستند. 
وي ب��ا تأکيد بر افزاي��ش تعداد اي��ن مراکز علمي، 
اضاف��ه کرد: ش��اغالن پارک هاي عل��م و فناوري و 
مراکز رش��د از فارغ التحصيالن دانشگاه ها هستند 
ک��ه در حوزه هاي مختلف، فعاليت هاي پژوهش��ي 

انجام مي دهند. 
مع��اون پژوهش و فن��اوري وزي��ر عل��وم، توليدات 
شرکت هاي دانش بنيان و واحدهاي فناوري دانشگاه 
حکيم س��بزواري را توليدات خوب��ي ارزيابي کرد و 
افزود: شرايطي که در اين دانشگاه وجود دارد، نشان 
مي دهد که با همه کاس��تي و نواق��ص، کارآفرينان و 
جوانان خالق توانس��ته اند محصوالت کارآمدي را به 

بازار عرضه کنند.

تحصيل در ارتفاعات آزاد )6(

ديگه چه خبر!

محدوديت سازي هاي مديران جناحي براي استاد منتقد

سياست بازي در ميدان علم

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

»سياس�ت بازي و مديريت ه�اي 
بعضًا نحيف در حوزه دانشگاه ها، 
باعث ش�ده که هيچ برنامه ريزي 
اصول�ي در اي�ن زمين�ه صورت 
نگيرد و اين امر حاکي از آن است 
ک�ه ح�وزه معاون�ت فرهنگي در 
وزارت عل�وم و دانش�گاه ها جزو 
ناکارآمدترين حوزه هاست و هيچ 
برنامه ريزي جامعي از سوي وزارت 
علوم، براي صيان�ت از ارزش هاي 
فرهنگ�ي ک�ه دانش�جويان را 
 تهدي�د مي کن�د، وجود ن�دارد!

آنچه در موضوع جذب، بيش از هر 
عاملي نمايان مي ش�ود، يارگيري 
سياسي است و متأسفانه متقاضيان 
ج�ذب از فرصت هاي يکس�ان و 
عادالنه برخوردار نمي ش�وند و در 
اين ميان بيشتر از همه، نيروهايي 
متضرر مي گردند که از قابليت هاي 
الزم برخوردارن�د ول�ي درون 
 باندهاي سياس�ي قرار نمي گيرند


