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کنترل خودرو با فناوري بومي 
یک شرکت دانش بنیان سامانه ای حفاظتی برای خودرو طراحی 
و به ب�ازار تجاری عرضه ک�رده که ب�دون نیاز ب�ه اینترنت و با 
اس�تفاده از تماس تلفنی، می تواند کنترل بخش های گوناگون 
خودرو را با دقتی باال و از راه دور در اختیار مالک آن قرار دهد.
محمدرضا فیاض بخش، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با بیان 
این که ما به کمک دانش فنی بومی متخصصان، توانسته ایم بخش 
قابل توجهی از ایرادهای نمونه های خارجی را در نمونه ایران ساخت 
»س��امانه حفاظتی ماهواره ای خودرو« برطرف کنی��م، درباره این 
س��امانه حفاظتی گفت: سیس��تم حفاظتی خودرو با اس��تفاده از 
ماهواره و تلفن همراه، بر روی تمامی خودروها نصب می شود. این 
سامانه با اس��تفاده از ماهواره های مکان نما، سیگنال های موبایلی 
بدون نیاز به بستر اینترنت، ردیابی، رهگیری، کنترل و اطالع دقیق 
از شرایط خودرو را ممکن می کند .وی افزود: تلفیق فناوری موبایل 
و سیستم های امنیتی و حفاظتی خودرو منجر به شکل گیری ایده 
این سامانه ش��د و با اس��تفاده از فناوری بومی، نمونه ایران ساخت 
این دس��تگاه در کش��ور به تولید انبوه رسیده اس��ت .به گفته این 
فعال فناور، این س��امانه با تعداد زنگ های موبای��ل، امکان کنترل 
بخش های گوناگون ماشین را در اختیار کاربر قرار می دهد. به طور 
مثال بعد از تماس و یک بوق، خودرو قفل می شود یا با دو بوق تلفن، 
خودرو خاموش می شود. هنگامی که پیامک یا اینترنت در دسترس 
نباش��د، این س��امانه می تواند با تماس تلفنی، عملکرد خودرو در 
بخش های مختلفی که مورد نیاز مالک باش��د، کارآمدی خود را به 
نمایش بگذارد .فیاض بخش با بیان این که این سامانه از مزیت هایی 
نسبت به نمونه های مش��ابه خارجی و داخلی بهره می برد، عنوان 
کرد: قیمت مقرون به صرفه، دسترس��ی راحت تر، امکان کنترل بر 
قسمت های مختلف، بی نیازی از اینترنت و عاری بودن از مشکالت 
ناشی از قطع آن برخی از ویژگی های این سامانه حفاظتی به شمار 
می رود. دقت باالی این دس��تگاه متکی بر به کارگیری سامانه های 
رهگی��ری ماه��واره ای و موبایلی اس��ت  .به گفت��ه مدیرعامل این 
ش��رکت دانش بنیان، نمونه های خارجی و اغلب چینی با مشکالت 
و کاستی های متعددی دست و پنجه نرم می کنند که سعی شد در 
این دستگاه، عالوه بر حل مشکالت نمونه های پیشین، قابلیت های 

تازه ای اضافه شود.
فیاض بخش یکی از ویژگی های این سامانه را اعمال محدودیت و ارائه 
گزارش و کنترل دقیق از سرعت خودرو برشمرد و گفت: تصور کنید 
خودروی شما در اختیار فرد دیگری باشد و قصد دارید محدودیت 
سرعتی مش��خص را روی خودرو اعمال کنید. این سامانه می تواند 
ضمن کنترل ش��رایط خودرو، گزارش دقیق و لحظه ای از سرعت 

خودرو در حال حرکت ارائه کند.
وی افزود: این سامانه با استفاده از اطالعات ۳۵ ماهواره، شعاعی ۷۲ 
متری برای خودروی ساکن تعریف می کند و در صورتی که خودرو 
جابه جا شد، فارغ از روشن یا خاموش بودن خودرو این وضعیت را به 

آگاهی مالک آن می رساند.

تولید سوپرجاذب های ضدباکتری 
محقق�ان پژوهش�گاه پلیم�ر و پتروش�یمی ب�ا پش�تیبانی 
صندوق حمایت از پژوهش�گران و فن�اوران، موف�ق به تولید 
س�وپرجاذب هایی با خاصی�ت ضدباکتری و ضدنمک ش�دند.

یکی از مواد پرکاربرد و افزودنی برای جذب آب و امالح، سوپرجاذب ها 
)هیدروژل( هستند. س��وپرجاذب یک پلیمر است که قابلیت جذب 
آب و مواد محلول را دارد که با توجه به این توانایی در صنایع مختلف 
همچون کشاورزی، بهداشتی، تولید بتن و تولید کابل جاذب رطوبتی 
مورد استفاده قرار می گیرد .همچنین یکی از مصارف پرکاربرد آنها در 
منسوجات سلولزی است، همچنین در زخم پوش ها نیز برای جذب 
خون یا ادرار کاربرد دارند. البته به علت تماس آنها با خون و ادرار فضای 
مناسبی برای رشد باکتری ها فراهم می شود. بنابراین تولید سوپرجاذبی 
با خواص ضدباکتریایی در این زمینه می تواند گامی تأثیرگذار باشد. 
نسرین معینی، مجری این طرح پژوهش��ی با بیان اینکه این طرح با 
عنوان »تهیه سوپرجاذب های آکریلی ضدباکتری و ضدنمک« انجام 
ش��ده اس��ت، اظهار کرد: یکی از ویژگی های این سوپرجاذب قابلیت 
طراحی بر مبنای کاربرد آن اس��ت زیرا در این پژوهش بر روی ذرات 
کار شد، پس می توان آنها را بر اس��اس نوع کاربرد تغییر داد .بر اساس 
اعالم روابط عمومی معاونت علمی، وی خاطرنشان کرد: همچنین این 
سوپرجاذب خاصیت ضدباکتری و ضدنمک دارد. بنابراین بستر رشد به 
باکتری داده نمی شود و به گونه ای طراحی شده که حساسیت به نمک 
نیز به شدت کاهش یافته اس��ت. از بعد علمی، نوآوری موجود در این 
تحقیق قابلیت تأمین خواص بسیار مطلوب با صرف کمترین هزینه را 

امکان پذیر کرده است.

آزمون بزرگ انتخاب واحد در نیمه شب!
  گلي حسیني

در ترم سوم دانشگاه باید واحد درسی دشواری که پیش نیازِ سایر 
دروس نیز بود، اخذ می کردیم. دانش��جویان سال باالیی تأکید 
داش��تند که این درس را با یک اس��تاد چیزفهم اخذ کنیم تا در 

آینده  دچار ضعف اطالعاتی نشویم.
زمان انتخاب واحد متوجه ش��دیم  یک گزینه انتخاب بیش��تر 
نداریم، باز جای شکرش باقی اس��ت که من موفق به اخذ همان 

یک گزینه شدم.
طبق روال هر ترم باید ساعت یک دقیقه بامداد سایت دانشگاه 
عل��وم و تحقیقات ب��رای انتخاب واحد باز ش��ود ک��ه البته این 
خوش قولی کم اتفاق می افتاد، نهایتاً بعد از چند بار رفرش کردن 
سایت که ساعت شد ۲0 دقیقه بامداد موفق به وروِد به سیستم 
انتخاب واحد شده و با ته دیگ ها و ته مانده های واحد های درسی 

روبه رو شدم.
 طبق برنامه هر ترم شب زنده داری من برای دو واحد درسی شروع 
شد تا باالخره ساعت 4 صبح یک ظرفیت خالی شد و من از این 

آزمون بزرگ سربلند بیرون آمدم.
می گویید چرا تعداد واحد درس��ی به اندازه تعداد دانش��جویان 
نیس��ت؟ خب جواب روشن اس��ت. س��ال ورود من به دانشگاه 
400 نفر هم رشته من وارد دانشگاه ش��دند، در حالی که تعداد 

ورودی های سال قبل از ما 100 نفر بود.
دانش��گاه هم فقط تعداد صندلی ها را زیاد ک��رده بود و افزایش 
تعداد استاد و س��ایر امکانات را در برنامه  کارش قرار نداده بود. 
در جریان هستید که تعداِد خارج از ظرفیت دانشجویان در یک 
کالس غیرقانونی است، به خاطر همین، دانشجوها گاهی دو ترم 
صبر می کردند تا بتوانند یک درس پیش نیاز را اخذ کنند. طبق 
این فرمول: تعداد واحد کمتر= تعداد ترم تحصیلی بیشتر= مقدار 

شهریه ثابت بیشتر!
بعد از اخذ درس با آن همه دشواری با استادی روبه رو شدیم که 
حتی اصول ابتدایی درس را برای یاد دادن به دانشجویان بلد نبود، 
اصوالً شگرد این دسته از استادان انداختن دانشجویان است تا بر 
بی سوادی شان سرپوش بگذارند، البته اگر بتوانید رابطه دوستانه 
با استاد برقرار کنید یا سلیقه استاد برای کادو خریدن دستتان 

باشد احتمال پاس شدن درس تان بیشتر می شود!
از این قبیل موارد به کثرت در دانشگاه مشاهده می شود، استاد و 

شاگرد دائم به یکدیگر نان قرض می دهند.

 دانشگاه ها سیل را
 پیش بینی کرده بودند

  مبینا صدیقي
در دانشگاه تهران از سال ۸۶ تاکنون از ۶۷ پایان نامه مرتبط با سیالب 
دفاع شده است. این رقم در دانش��گاه شهید بهشتی )بدون در نظر 
گرفتن فعالیت های دانشگاه شهید عباس��پور سابق که در دانشگاه 
بهشتی ادغام ش��د( عدد 4۷ را به ما نش��ان می دهد و در دانشگاه 

صنعتی  شریف ۲۲ پایان نامه درخصوص سیل نگاشته شده است.
با توجه به صنعتی بودن دانشگاه شریف طبیعی است که حوزه ورود 
دانشجویان و اساتید از منظر مهندسی باشد که عماًل در سه گرایش 
مهندسی عمران یعنی زلزله، سازه های هیدرولیکی و آب به موضوع 

سیل پرداخته اند.
  راه اندازي رشته مخصوص سیل

اما در دانشگاه های مادر همچون شهید بهشتی و تهران رشته های 
بیشتری درگیر موضوع سیل هستند و در این زمینه پژوهش های 
متعددی انج��ام گرفته که هم از لح��اظ موضوعی و ه��م از منظر 

جغرافیای بررسی، تنوع قابل توجهی دارد.
شاید یکی از خاص ترین رشته های دانشگاهی مرتبط با سیل، رشته 
»بازس��ازی پس از حادثه« در دانشگاه شهید بهش��تی باشد که از 
سال 1۳۸4 برای اولین  بار در ایران تأسیس شده است. در دو رشته 
معماری منظر و روانشناسی عمومی هم با وجود عدم  ارتباط ظاهری، 

دو پایان نامه دفاع شده است.
در دانشگاه تهران، دانش آموختگان رشته مدیریت در سوانح طبیعی 
درخصوص سیل پایان نامه های مختلفی نگاشته اند. این رشته نیز 

یکی از تخصصی ترین رشته ها درخصوص بحران سیل است.
  استان هایي که تحلیل شدند

در عمده این پایان نامه ها، مورد مطالعاتی ای وجود دارد که با توجه 
به موضوع، جغرافیای متفاوتی را ش��امل می شود و حتي به صورت 

استانی دسته بندی شده است.
رتب��ه اول در پایان نام��ه به مس��ائل اس��تان ته��ران درخصوص 
س��یل اختصاص دارد و بعد از آن اس��تان مازن��دران در رتبه دوم 
و استان گلس��تان در رتبه س��وم قرار دارند. خوزس��تان، گیالن و 
آذربایجان غربی نیز از جمله اس��تان هایی هس��تند که مسائل آنها 
توسط دانش آموختگان رشته های مرتبط با سیل موردبررسی قرار 
گرفته است.در دانشگاه های کشور، وقوع سیل پیش بیني شده بود 
اما به صورت تخصصي به آن ورود نشده، سیل در برخی مناطق کشور 

همچنان به صورت یک مسئله بررسی نشده باقی مانده است.

 مراکز بی کیفیت
 از پذیرش دانشجو منع می شوند

رئیس دانش�گاه علمی و کاربردی از دور دوم س�طح بندی 
واحده�ای ای�ن دانش�گاه خب�ر داد و گفت: بر اس�اس این 
برنام�ه ۷0 مرک�ز بی کیفی�ت ک�ه در دور اول رتبه بندی در 
س�طح 4 قرار داش�تند موظف هس�تند برای ادامه فعالیت 
خود تا ش�هریور ماه س�ال جاری رتبه خ�ود را ارتقا دهند.

دکتر محمدحسین امید از ساماندهی و ارزیابی مدرسین علمی و 
کاربردی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه ها و فعالیت های انجام 
شده طی سه سال اخیر دانش��گاه یاد کرد و گفت: نزدیک به ۵0 
هزار مدرس در واحدهای مختلف دانشگاه علمی و کاربردی مجوز 
فعالیت داشتند که از این تعداد ۸ هزار نفر بر اساس مکانیزم جدید 
ارزیابی جذب دانشگاه شدند و ۸0 درصد از 4۲ هزار مدرس دیگر 
که باید مورد ارزیابی قرار می گرفتند ارزیابی شدند و ۲0 درصد 

باقی مانده این افراد نیز تا پایان این ماه ارزیابی خواهند شد.

دستاورد ایراني تحصیل در ارتفاعات آزاد )3(

دیگه چه خبر!

تابلو اعالنات

دانش�گاه علوم پزش�کی ته�ران برخالف 
سایر دانش�گاه های علوم پزشکی مطابق با 
مصوب�ات وزارتخانه های علوم و بهداش�ت 
رفتار نمی کن�د. یعني از تمام دانش�جویان 
غیرایران�ی ب�دون توج�ه ب�ه آیین نام�ه 
مصوب، ش�هریه دالر آزاد دریافت می کند. 
این در حالی اس�ت ک�ه طبق قان�ون، اکثر 
دانش�جویان افغانس�تاني باید شهریه خود 
را با ارز دولتي نه ارز نیمایي و آزاد بپردازند.
به رغم تم��ام تالش ه��ا و برنامه ریزی هایی که 
برای جذب دانش��جویان خارجی کش��ور های 
مختلف در دانشگاه ها می شود، چند وقتی است 
اقداماتی از سوی مس��ئوالن برخی دانشگاه ها 
خاطر دانش��جویان غیرایرانی را مکدر کرده و 
از پرداخت ش��هریه های خود گله مند هستند. 
در حقیقت مدتی است صدای اعتراض برخی 
دانش��جویان غیرایران��ی به ویژه دانش��جویان 
افغانستانی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم 

پزشکی تهران بلند شده است.

  بي اعتنایي به مصوبه 2 وزارتخانه
مطابق مصوبات وزارتخانه های علوم و بهداشت، 
دانشجویانی مشمول پرداخت شهریه براساس 
ارز با نرخ دولتي هستند که دارای والده ایرانی 
بوده یا والدین آنان افغانستانی باشند و بخشی 
از تحصیل )دانش آموزی و دانش��گاهی( خود 
را در ایران گذرانده باش��ند. حتي آنها که کل 
دوران تحصیل در ای��ران بوده اند، نه دالري که 
باید ریالي شهریه بدهند .به گفته دانشجویان 
معترض، در ابتدای ثبت نام و ورود به دانشگاه 
این مصوبه پابرج��ا بود، اما چند ترمی اس��ت 
که دیگر حنای��ش رنگی ندارد و دانش��جویان 
غیرایران��ی با ه��ر ش��رایطی )حتی ش��رایط 
فوق الذکر در مصوبه( باید شهریه ش��ان را نه با 
نرخ دولتي و حتي نیمایي بلکه با نرخ آزاد دالر 

پرداخت کنند.
  شهریه ۷ هزار دالري

دالری که این روز ها قیمت ثابت��ی ندارد و هر 
بار نرخ تازه ای از آن در روزنامه ها و اخبار اعالم 

می شود. یکی از این دانش��جویان افغانستانی 
معترض بیان کرد: سال هاس��ت خان��واده ام از 
افغانس��تان به ای��ران آمده اند و م��ن در اینجا 
متولد ش��دم، اما با این حال باید به دالر با نرخ 
آزاد، ش��هریه خود را بپ��ردازم و از ای��ن نظر با 
مشکالت زیادی مواجه هس��تم .وی ادامه داد: 
مطابق مصوب��ات از آنجا که س��ال های زیادی 
اس��ت خانواده ام در ایران زندگ��ی می کنند و 
درآمد ریالی دارند، ش��هریه من در دانش��گاه 
باید به صورت ریالی پرداخت شود، اما دانشگاه 
علوم پزشکی تهران این موضوع را رد می کند و 
به شیوه آنها باید ساالنه نزدیک به ۷ هزار دالر 

شهریه بپردازم.
  ترك تحصیل؛ دستاورد دانشگاه

در صورتی ک��ه دانش��جویان بین المللی فقط 
برای تحصی��ل به ایران بیایند، جایز اس��ت که 
شهریه دانشگاه های داخلی را به دالر بپردازند، 
چون درآمدهایشان هم به دالر است، اما حال 
حساب کنید که میزان این شهریه به پول ایران 

چقدر می ش��ود و دانش��جویانی بدین شکل با 
درآمد های ریالی چگونه باید چنین هزینه هایی 

را تأمین کنند؟
تعداد دانشجویان معترض به این اقدام جدید 
دانشگاه علوم پزش��کی تهران کم نیست و آنها 
بار ها درخواست کردند که دریافت شهریه شان 
به ریال و مع��ادل با نرخ رس��می دالر )4۲00 
تومان مطابق مصوبه ابالغی وزارت بهداش��ت( 

باشد که متأسفانه این مسئله رد شده است.
مصوبه وزارت بهداشت، دستوری است که در 
کلیه مقاطع تحصیل��ی و از تاریخ پذیرش آنان 
قابل اجراست لذا سایر دانشجویان افغانی غیر 
از موارد فوق همانند دانشجویان سایر کشور ها 
مانند عراق، لبنان و... که در دانشگاه ها تحصیل 
می کنند مش��مول پرداخت ش��هریه براساس 

ضوابط تعیین شده هستند.
 اما اقدامات اخیر دانشگاه علوم پزشکی تهران 
باعث ش��ده تا با ادام��ه این روند دانش��جویان 
افغانس��تانی تصمیم به ترک تحصیل بگیرند و 

شرایط را برای درس خواندن مساعد نبینند.
  حداقل معترضان را قانع کنید

حال باید دید مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برای این مس��ئله چه توجیه و دلیلی را 
مطرح می کنند، هرچند که تاکنون به هیچ کدام 
از دانش��جویان معترض در این باره توضیحی 

نداده اند و حاضر به پاسخگویی نشده اند.
 اگر این روند در تمام دانشگاه های علوم پزشکی 
سراس��ر کش��ور برای دانش��جویان بین الملل 
یکس��ان بود جای بحثی وجود نداش��ت اما رد 
ش��دن قوانین ابالغی از س��وی یک دانشگاه، 
شرایط ناعادالنه ای را برای عده ای از دانشجویان 

رقم می زند.
اگر بنا به جذب دانشجویان خارجی و افزایش 
روزافزون آنها در دانش��گاه های کش��ور است، 
باید مس��ئوالن دانش��گاهی با دی��دی بازتر و 
بررسی تمامی جوانب، ش��رایط دانشجویان و 
خانواده های آنها را در نظر بگیرند و اگر هم کار 
خود را قانونی و مطابق با منطق می دانند حداقل 
با پاس��خی جامع و مفی��د، معترض��ان را قانع 
کنند تا ایران و ایرانی ه��ا در بین خارجی ها به 
سوءاستفاده و کار های غیرقانونی متهم نشوند.

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. 

۱۹ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین دانشگاه های جهان
  ابراهیم مشیریان

 مطاب�ق تازه ترین گزارش نظ�ام رتبه بندی
umultirank در بین برترین دانشگاه های 
جهان، اسامی 1۹ دانشگاه ایرانی هم منتشر 
شده است.این نظام رتبه بندی با رویکردی 
چندبع�دی مؤسس�ات آم�وزش عال�ی را 
رتبه بندی می کند. این رویکردها عبارتند از 
آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، 
جهت گیری بین الملل�ی و موقعیت داخلی.

  اضافه شدن 3 دانشگاه جدید
این دانشگاه های ایرانی ش��امل دانشگاه تهران، 
دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه الزهرا )س(، 
صنعتی امیرکبیر، آزاد واح��د علوم و تحقیقات، 
فردوس��ی مش��هد، علم و صنعت ایران، صنعتی 
اصفهان، آزاد واحد نجف آباد، کاشان، علوم پزشکی 
شهید بهشتی، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزي، صنعتی شریف، دانشگاه 
شیراز، تربیت مدرس، تهران، علوم پزشکی تهران، 

خواجه نصیرالدین طوسی و یزد هستند.
تعداد دانشگاه هاي ایراني که سال گذشته در 
این نظام رتبه بندي  و در جمع دانش��گاه هاي 
برتر جهان ج��اي گرفته بودند، 1۶ دانش��گاه 
بود که امسال به 19 دانش��گاه افزایش یافت. 

به عبارتي تعداد دانشگاه هاي کشور ۲0 درصد 
افزایش داشته اند.

  رقابت بین ۷4 کشور جهان
در رده بندي سال قبل، دانش��گاه هاي دولتي 
یزد، واحد عل��وم و تحقیقات دانش��گاه آزاد و 
همین طور واحد نجف آباد دانشگاه آزاد حضور 
نداشتند که امسال به جمع دانشگاه هاي برتر 

اضافه شده اند.
در واقع با کمک داده های ارائه شده توسط این 

نظام رتبه بندی، کاربران می توانند بر اس��اس 
س��نجه ها و ش��اخص های مورد نظ��ر خود به 
مقایسه دانشگاه های مختلف بپردازند .این نظام 
رتبه بندی برای نخس��تین بار در سال ۲014 
با رتبه بندی بی��ش از ۸۵0 دانش��گاه، 1000 
دانشکده و ۵هزار گروه آموزشی در ۷4 کشور 
مهم جهان کار خود را آغاز ک��رد. ضمن اینکه 
ابتدا موضوعات مهندس��ی برق و الکترونیک، 
مکانیک و مطالعات تجاری را مورد سنجش قرار 

داد اما از سال بعد دامنه بررسی خود را به سایر 
حوزه های موضوعی نیز گسترش داد.

  شاخص هایي براي مقایسه دانشگاه ها
داده های این نظام رتبه بندی از منابع مختلف 
تهیه و استخراج می شود، از جمله  مؤسساتی 
ک��ه آماره��ای مختل��ف را تهی��ه می کنند، 
پایگاه های داده های کتابشناختی، پایگاه های 
ثبت اختراع��ات و... روش دیگ��ر جمع آوری 
اطالعات در ای��ن نظام رتبه بن��دی داده های 
استخراج شده از بررسی های پیمایشی ساالنه و 
با توزیع پرسش نامه در نمونه ای بالغ بر ۶0هزار 
دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه های 

مورد بررسی است.
نظام رتبه بندی  umultirank با پشتیبانی 
اتحادیه اروپا و با هدایت کنسرسیومی متشکل 
از س��ازمان هایی نظیر مرکز مطالعات آموزش 
عالی کشورهای نروژ و آلمان، مرکز مطالعات 
علوم و تکنولوژی دانش��گاه لیدن، انتش��ارات 
دانش��گاهی الزوی��ر و... ایج��اد و پش��تیبانی 
می ش��ود .با کمک داده های ارائه شده توسط 
این نظام رتبه بن��دی، کارب��ران می توانند بر 
اساس سنجه ها و شاخص های موردنظر خود 

به مقایسه دانشگاه های بپردازند.

ابراهيم مشيريان
   گزارش 2

تفریح اراذل با خفت گیری دانشجوی شریف!
ب�ا وج�ود پیگیری هایی ب�رای ایج�اد امنیت 
در مس�یر دانشگاه ش�ریف، اما اتفاقات هفته 
گذش�ته نش�ان داد ک�ه همچن�ان ماج�رای 
زورگی�ری از دانش�جویان ای�ن دانش�گاه 
در خیابان های اط�راف دانش�گاه ادامه دارد.

یکی از دانشجویان دانشگاه شریف نقل کرده که 
»هفته گذشته یکی از دانش��جو های تحصیالت 
تکمیل��ی دانش��گاه در خیاب��ان آزادی دچ��ار 
خفت گیری می ش��ود. نکته قابل تأمل این ماجرا 
البت��ه قصد و نیت خفت گیرهاس��ت ک��ه قبل از 
هرگونه درخواس��ت یا صحبتی ش��روع به ضربه 
زدن با قمه به سر دانشجو کرده و هدف شان بیشتر 

تفریح بوده تا دزدی.«
  ماجرا در حال پیگیري است

این دانشجو با بیان اینکه چهار نفر که سوار بر دو 
موتورسیکلت بودند، ش��روع کردند به زدن من، 
افزود: »یکی از آنها به صورت پیوسته با قمه به سر 
من ضربه می زد. با لباس خونین و حالت سرگیجه و 
دردی که در سر و پا ها و صورت احساس می کردم، 
خودم را بلند کردم و به سمت درمانگاه یادگار راه 
افتادم. در درمانگاه دانش��گاه باند روی بخیه های 
سرم را عوض کردند. بعد از آن به حراست در اصلی 

مراجعه کردم و موضوع را برایش��ان توضیح دادم 
و اظهارنامه را تکمیل کردم. بع��د از امتحان هم 
به حراست دانش��گاه رفتم و صحبت کردم و قرار 
شد ماجرا را با همکاری نیروی انتظامی پیگیری 

کنند.«
دانشگاه صنعتي ش��ریف با جمعیت دانشجویي 
حدود ۸ هزار نفر داراي بیش از ۳100 دانشجوي 
خوابگاهي اس��ت ک��ه ح��دود ۲۵00 نف��ر آنها 

دانشجویان دختر هستند.
دانش��گاه صنعتي ش��ریف داراي هشت مجتمع 
خوابگاه��ي اس��ت ک��ه در حوم��ه دانش��گاه و 
محدوده محله طرش��ت پراکنده هستند، کوچه 
پس کوچه هاي قدیمي طرشت و درختاني که بر 
خیابان هاي آن س��ایه افکنده، براي دانشجویان 
خوابگاهي دانشگاه شریف خاطرات بسیاري دارد، 

خاطراتي که خالي از تلخي هم نبود.

  اعتراض در قالب پویش
در تازه ترین مورد، دانش��جویان دانشگاه صنعتی 
ش��ریف در اعتراض به مس��ائل صنفی و رفاهی و 
همچنین حفظ امنیت اطراف دانشگاه با ۲ هزار و 
400  امضا پویش »امنیت نداریم« را راه انداختند. 
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف 
در کانال تلگرامی خود ضمن حمایت از این پویش 
دانشجویی از ریاست دانش��گاه خواسته در اسرع 
وقت برای رسیدگی به مطالبات دانشجویان اقدام 
شود .حسین محب زاده مس��ئول شوراي صنفي 
دانشجویي در این زمینه گفت: شورای صنفی بار 
دیگر بر دو مطالبه مهم دانشجویی تأکید دارد که 
از جمله پیگیری معضل امنیت اطراف دانش��گاه 
شریف و خوابگاه ها و همچنین برقراری سرویس 
حمل ونقل از دانشگاه به خوابگاه ها و نقاط پرتردد 
مانند میدان آزادی، متروهای اطراف دانشگاه و... 
و برعکس است که باید موردتوجه مسئوالن عالی 

قرار بگیرد.«
بر این اس��اس حدود ۲ هزار و 400  دانش��جو با 
امضای نامه ای خطاب به رئیس دانشگاه صنعتی 
شریف خواستار رسیدگی به معضل ناامنی اطراف 

دانشگاه و خوابگاه ها شدند.

دالرام عبدزاده
   گزارش3

عليرضا سزاوار
   گزارش يک

دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دریافت شهریه دانشجویان افغانستانی تخلف می کند

شهریه دالري!


