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ساخت ژنراتورهای هیبریدی در قم
پژوهش�گران یک�ی از ش�رکت های دانش بنیان مرکز رش�د 
واحده�ای فناور دانش�گاه ق�م موفق ب�ه طراحی و س�اخت 
ژنراتورهای قابل حمل هیبریدی بادی و خورش�یدی ش�دند.
یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 
قم در س��ال ۹۱ فعالیت خود را در زمینه تولید تجاری محصولی 
فناورانه با عنوان »ژنراتورهای هیبریدی پرتابل بادی- خورشیدی« 

آغاز کرد.
این ژنراتور با حداکثر قابلیت جابه جاشوندگی چه از نظر ابعاد و وزن 
و چه از نظر عملکرد، برای کاربرد در ش��رایط مختلف آب و هوایی 
خشک و سوزان بیابانی تا شرایط مرطوب دریایی و یا شرایط سرد 

کوهستانی طراحی و ساخته شده است.
از ویژگی ه��ای این ژنراتور می ت��وان به عدم نیاز ب��ه منبع ذخیره 
سوخت، قابلیت اتصال به شبکه برق، عمر بسیار طوالنی و عدم نیاز 
به نگهداری و تعمیرات خاص )باالی ۲۵ سال(، امکان استفاده از برق 
AC و DC و بازدهی بسیار باال نسبت به محصوالت دیگر اشاره کرد.
ژنراتور ساخته شده از نوع پرتابل و قابل حمل است. سیستم های 
پرتابل در موارد مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرند، ضمن 
 on آنکه به عنوان ژنراتور کمکی در سیستم های متصل به شبکه
grid و یا ژنرات��ور اصلی در سیس��تم های off grid و یا به عنوان 
جایگزین در ش��رایط بحرانی این ژنراتورها می توانند انرژی مورد 
نیاز سیستم های پزشکی، لجستیکی، مخابراتی و مانند آن را تغذیه 
کنند.قابلیت گسترش و افزایش ظرفیت از جمله مزایای رقابتی این 
محصول نسبت به نمونه های دیگر سیستم هوشمند است. با این 
افزایش ظرفیت در صورت نیاز بدون تغییر در سیستم فعلی و تنها با 
افزودن بخش هایی به سیستم فعلی از آن می توان بهره برداری کرد.
وزن کم، قابلیت حمل، ضد ضربه بودن برای شرایط بحرانی و نظامی 

از دیگر خصوصیات این محصول دانش بنیان است.
عالوه بر آن، این ژنراتور مجهز به سیس��تم تس��ت خ��ودکار برای 
اطمینان از س��المت دستگاه اس��ت، به دلیل مناس��ب بودن نور 
خورشید و باد در ایران و همچنین پرخطر بودن ایران از نظر حوادث 
طبیعی و نبود چنین محصولی در کشور، این ژنراتور دارای کاربری 

گسترده ای در کشور است.
.............................................................................................................

ترمیم ضایعات غضروفی 
محقق�ان دانش�گاه صنعت�ی امیرکبی�ر اخی�راً در مطالعات 
خود ب�ا اس�تفاده از جوهر زیس�تی ترکیب�ی موفق ب�ه ارائه 
روش�ی برای ترمیم ضایعات غضروفی و اس�تخوانی ش�دند.
علی مختارزاده، فارغ التحصیل رش��ته مهندسی پزشکی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این طرح با هدایت و رهبری دکتر 
رعنا ایمانی عضو هیئت علمی دانش��گاه صنعتی امیرکبیر و دکتر 
پروین شکراللهی عضو هیئت علمی پژوهشکده پلیمر و پتروشیمی 
اجرایی شده است، اظهار کرد: بافت غضروف- استخوان می تواند بر 
اثر عوامل مختلفی همچون وزن زیاد و سوابق ژنتیکی دچار آسیب 
ش��ود و به دلیل ش��رایط بیولوژیک خاص این بافت از جمله نبود 
رگ های خونی و عصب در فاز غضروفی، فرآیند ترمیم طبیعی در آن 

با مشکالتی روبه رو است.
مختارزاده ب��ا تأکید بر ضرورت اس��تفاده از روش ه��ای ترمیمی 
مهندسی بافت در این بافت، گفت: طراحی داربست هایی که مواد 
تشکیل دهنده و خواص مختلف آنها به صورت گرادیانی تغییر کنند، 
برای تحقق تقلید زیستی که از رویکردهای مهندسی بافت است، 
ضرورت دارد که در این میان استفاده از روش ساخت چاپ زیستی 

داربست های حاوی سلول می تواند مناسب باشد.
این دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه نوآوری 
اس��تفاده ش��ده در این تحقیق موجب شد تا س��اختار گرادیانی 
بافت استئوکندرال تقلید ش��ود، اضافه کرد: بر خالف پژوهش ها 
و تحقیقاتی که در دس��ترس هس��تند، در این تحقیق داربستی با 
بیش از دو الیه جهت تقلید دقیق تر این بافت طراحی شد. از سوی 
دیگر، به دلیل س��نتز یکی از اجزای تشکیل دهنده داربست که در 
فاز استخوانی به کار می رفت، هزینه ساخت داربست تا حد زیادی 

کاهش یافت.
وی با بیان اینکه جهت دس��تیابی بهتر و ممک��ن کردن تغییرات 
گرادیانی در ابعاد میکرو، اس��تفاده از روش س��اخت چاپ زیستی 
داربست های حاوی سلول، مناسب است، خاطرنشان کرد: با ایده و 
نوآوری که در انجام این تحقیق اتخاذ شد، ساختار گرادیانی بافت 

استئوکندرال )بافت غضروف- استخوان( تقلید شده است.
مختارزاده با اش��اره به نتایج به دس��ت آمده از این تحقیق، گفت: 
پاسخ هایی که از آزمون های مختلف به دست آمد، نشان از دستیابی 
به خواص مکانیکی، ویژگی های تحریک سلولی، خواص تورمی و 

تخلخلی گرادیانی در الیه های مختلف داشت.

دستاورد ایراني

بی�ش از ی�ك دهه اس�ت که تش�کل هاي 
و  بس�یج  به خص�وص  و  دانش�جویي 
جنب�ش عدالتخواه�ي پیگی�ر برخ�ورد 
ب�ا زمین خوارانن�د. از ش�هرهاي ش�مالي 
و هم�دان و زمین ه�اي مناب�ع طبیع�ي 
گرفته تا اکن�ون که لواس�ان محل جوالن 
زمین خواران شده اس�ت. همین فشارهاي 
دانش�جویي موج�ب برداش�ته ش�دن 
ورودي هاي »باس�تي هیلز« لواس�ان شد. 
اقداماتي که دانش�جویان کافي نمي دانند 
و بر فشار بیشتر بر رانتخوارها تأکید دارند.
به تازگي گیت ه��اي ورودي و موانع تردد در 
محله باستی هیلز لواسان با دستور مقام قضایی 

حوزه لواسان توسط شهرداری برداشته شد.
  فراتر از ابعاد گیت باستی هیلز

حدود ۳۳ واحد مس��کونی ویالیی در منطقه 
باس��تی وجود دارد که موانع تردد نیز توسط 
مدیریت این محله قرار داده ش��ده بود و هیچ 
فردی جز صاحبان ام��الک و مهمانان امکان 
ورود نداشت. این موضوع دغدغه مردم هم بود 

که چرا عده ای شهرک خصوصی ایجاد کنند و 
اجازه تردد نیز به سایر شهروندان ندهند.

مجمع عدالتخواه دانشجویان دانشگاه تهران 
اما در نام��ه ای خطاب به رئیس ق��وه قضائیه 
تأکید کرده که حج��م تخلفات، زمین خواری 
و کوه خواری در لواسانات خیلی فراتر از ابعاد 
گیت باستی هیلز است. در این نامه تأکید شده 
که »ما معتقدیم برداش��تن گیت باستی هیلز 
حداقلی ترین برخوردی اس��ت ک��ه می تواند 
با این مفاس��د صورت بگیرد و اگ��ر این گیت 
غیرقانونی اس��ت آیا دیوار ه��ای هفت متری 

شهرک باستی هیلز وجاهت قانونی دارد؟«
  چرا تاکنون اقدامي نشده بود

دانش��جویان خطاب به رئیس ح��وزه قضایی 
لواسان هم آورده اند: »اوالً این اقدام جنابعالی 
سؤالی را در ذهن ما ایجاد کرد و آن این است 
که اگر جدا کردن شهرک باستی هیلز از بقیه 
شهر غیرقانونی بوده چرا تا قبل از این اقدامی 
صورت نگرفته بود؟ ثانیاً ما معتقدیم برداشتن 
گیت باستی هیلز حداقلی ترین برخوردی است 

که می تواند با این مفاسد صورت بگیرد. اگر این 
گیت غیرقانونی است آیا دیوار های هفت متری 

شهرک باستی هیلز وجاهت قانونی دارد؟«
در پایان ای��ن بیانی��ه هم خطاب ب��ه رئیس 
دستگاه قضا نوشته اند: »باید به شما بگوییم که 
حجم تخلفات و زمین خواری و کوه خواری در 
لواسانات خیلی فراتر از ابعاد گیت باستی هیلز 
است. توقع ما از شما برخورد با همه این مفاسد 
است. توقع ما از قوه قضائیه خراب کردن همه 
دیوار های تبعیض و بی عدالتی است و تا تحقق 

این موضوع ادامه می دهیم.«
  درخواست 12 ساله

نخستین بار دي ماه سال 86 بود که تشکل هاي 
مختلف دانشجویي به خصوص انجمن اسالمي 
و عدالتخواهي و بسیج دانشگاه هاي مختلف در 
مقابل کاخ دادگستري در حوالي میدان ارگ 
به دلیل برخورد نکردن با مفس��دان اقتصادي 
و زمین خ��واران تجم��ع کردن��د. نمایندگان 
تش��کل های دانش��جویی، یک به یک پشت 
تریب��ون رفتن��د و پ��س از ایراد س��خنانی با 

شعارهای مختلف دانش��جویان، بدرقه شدند. 
رسیدگي به پرونده زمین خواری های سیرجان، 
کرج، ش��یراز، دماوند، همدان و منابع طبیعي 
بخشي از خواسته آنها بود. لواسان هم هنوز به 

جعبه سیاه زمین خواران تبدیل نشده بود.
  عدالتخواهي از نمازجمعه

حجت االسالم لواسانی، امام جمعه لواسان در 
واکنش به وج��ود چنین مح��دوده خاصی با 
س��ازه های ویالیی خاصی به نام باستی هیلز 
در لواسان می گوید: »در باستی چند اتفاق بد 
افتاده که یکی از آنها همین موضوع اشرافیتی 
اس��ت که از نام آن هویداس��ت، نام��ی که از 
منطقه ای اعیان نش��ین در امریکا الگو گرفته 

است.«
 نکت��ه دیگری هم که لواس��انی به آن اش��اره 
می کند، منطقه س��اخت این شهرک ویالیی 
است که به گفته او خارج از محدوده شهری و 
طرح جامع شهری لواسان است و ساخت وساز 

در آن ممنوع است.
علی اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش 
عدالتخ��واه دانش��جویی س��خنران پیش از 
خطبه های نمازجمعه نیمه تیرماه بود. خیلی 
خودمانی و به دور از تکلف از مشکالت موجود 
در منطق��ه و کش��ور گفت و ب��ه نامه جنبش 
عدالتخ��واه در ارتب��اط با ساخت وس��ازهای 
غیرمجاز در لواسان اشاره کرد و گفت: »موضوع 
اصلی این نامه ما ساخت وساز های غیرقانونی 
و تخلفات متعدد در ش��هر لواسان بوده است. 
حرف اصلی ما در این گونه موارد این است که 
باید با دانه درشت ها و متخلفان برخورد شود و 
پر واضح است که منظور ما خانه ها و بیغوله ها 
و کوخ های مردم عادی و مستضعف و صاحبان 
اصلی انقالب نیست و اگر احیاناً کسی بخواهد 
نگاه چپ به خانه های این مردم عزیز بکند قلم 
پایش را خواهیم شکست، همان طور که با تمام 
توان پشت اهالی ده ونک ایستادیم و نگذاشتیم 

کسی خانه هایشان را خراب کند.«
دانش��جویان مدت هاس��ت به مطالبه عدالت 
و حقوق م��ردم برخاس��ته اند. اکن��ون نوبت 
مسئوالن دولتي و غیردولتي است که عزم خود 
را در این زمینه نش��ان دهند وگرنه اگر زمان 
بگذرد و باز پاسخی در کار نباشد، دانشجویان 

بازمی گردند.

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. 

ب�ر اس�اس داده ه�ای صن�دوق ن�وآوری 
و ش�کوفایی س�هم کنون�ی ش�رکت های 
دانش بنی�ان از تولی�د ناخال�ص داخل�ی 
کشورمان نیم درصد است. این در حالی است 
که بر اساس سیاست های کلی علم و فناوری 
در افق 1۴0۴ سهم تعیین شده تولید ناخالص 
داخل�ی از فن�اوری و اقتص�اد دانش بنی�ان 
۵0 درصد تعیین ش�ده اس�ت که س�هم 10 
درص�دی GDP از فناوری های پیش�رفته 
و ۴0 درص�دی برای س�ایر فناوری هاس�ت.

بر اساس اطالعات جدید مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور پیش بینی می شد سهم پژوهش از 
تولید ناخالص ملی در پایان برنامه پنجم توسعه 
به سه درصد افزایش یابد اما پس از پایان اجرای 
این برنامه این س��هم تنها به ح��دود نیم درصد 
رسید و اکنون در میانه برنامه ششم نیز چشم انداز 

قابل توجهی ارائه نشده است.
این مس��ئله در حالی است که کش��ورهایی از 
جمله ژاپن، کره جنوبی و س��وئد بیش از س��ه 
درصد و چین، آلمان و امریکا بیش از دو درصد 
از تولید ناخالص خود را به پژوهش و تحقیقات 

اختصاص داده اند.
هر س��اله بخش��ی از تولی��د ناخال��ص داخلی 

)GDP( کشور به دانشگاه ها اختصاص می یابد 
که صرف پژوهش و تحقیق می شود اما از آنجایی 
که این مقدار هزینه نمی تواند پاس��خگوی نیاز 
بخش پژوهش دانش��گاه ها و کشور باشد، ورود 
ش��رکت های دانش بنیان به این حوزه توانسته 
تا حد زیادی می��زان GDP را که به این حوزه 

تزریق می شود، افزایش دهد.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است: در 
حال حاضر، پژوهش و فناوری یکی از اولویت های 
کش��ورهای مختلف دنیاس��ت که در ل��وای آن 
می توانند میزان درآمد کشورها را باال برده و در 
ارتقای سطح علمی تأثیر بسزایی داشته باشند. 
به  طور کلی، آم��وزش نقش مهمی در توس��عه 
اقتصادی هر کش��وری اعم از در حال توس��عه و 
توسعه یافته ایفا می کند. منابع متعددی در رشد 
اقتصادی یک کش��ور نقش دارند که یکی از آنها 
سرمایه انسانی در آموزش است. به دلیل اهمیت 
آن، آموزش به یکی از سیاس��ت های بسیار مهم 
و حیاتی هر دولتی تبدیل ش��ده است. با توجه 
به وضعیت آموزش در بسیاری از کشورهای در 
حال توس��عه مانند پاکس��تان، تالش زیادی در 
زمینه ارتقای آموزش و در نتیجه پیشرفت بخش 

پژوهش و رشد اقتصاد صورت گرفته است.

  ورود دانش بنیان ها
ش��رکت های دانش بنیان، جزو س��ازمان هایی 
هس��تند که فعالیت آنها بر پای��ه دانش بوده و 
در همین راس��تا، ابداع��ات و اختراع هایی هم 
که در این شرکت ها صورت می گیرد بر همین 
اس��اس اس��توار اس��ت. ابداعاتی ک��ه در قالب 
دانش��گاه ها و ش��رکت های دانش بنیان انجام 
می شود، رشد اقتصادی را به دنبال دارد که یکی 
از مهم ترین یافته ها در بح��ث اقتصاد کالن به 
شمار می رود و کاماًل در کشورها صدق می کند. 
امریکا به عنوان یکی از کش��ورهایی ش��ناخته 
می ش��ود که نبوغ باالیی در اختراع��ات دارد. 
طبق ارزیابی اقتصاددان��ان، به طور تقریبی ۵۰ 
درصد رشد GDP ساالنه امریکا صرف افزایش 
حجم ابداعات می شود. یکی از نقاطی که سهم 
باالیی در باالرفتن تولید ناخالص داخلی دارد، 
سیلیکون ولی است. این مرکز که به قلب فناوری 
جهان معروف است در کالیفرنیای شمالی واقع 
شده و شرکت های دانش بنیان متعدد و غول های 
فناوری دنیا ازقبیل اپل، گوگل، فیس بوک، یاهو، 
اچ پی، نوکیا، مایکروسافت، سونی، اینتل و... در 
آن قرار گرفته اند. این منطقه ترکیبی از نیروی 
کار بامهارت و آبدیده، سرمایه کافی، زیرساخت 

و سابقه موفقیت کاری را دربرگرفته است.
امروزه، توزیع جهانی دانشگاه ها به گونه ای است 
که تنها هفت کش��ور امریکا، برزیل، فیلیپین، 
مکزیک، ژاپن، روس��یه و هند بیش از نیمی از 
دانش��گاه های دنیا را در اختیار دارن��د. در این 
میان، امریکا با داشتن ۱۳ درصد دانشگاه های 
دنیا رتبه نخست را بین دیگر کشورها از آن خود 

کرده است.
به گزارش س��ایت voxeu، نتیجه بررس��ی و 
مطالعه مجموعه داده های بین المللی حدود ۷8 
کشور نشان می دهد رشد دانشگاه ها و افزایش 
تعداد دانشگاه ها ارتباط مس��تقیمی با افزایش 

تولید ناخالص داخلی کشورها دارد.
به طور متوس��ط ۱۰ درص��د افزای��ش در تعداد 
دانش��گاه ها، درآمد یک منطقه را تا 4/۰ درصد 
افزایش می دهد. به این ترتیب، در ابعاد وسیع تر 
هرچه دانشگاه ها و پژوهش هایی که در دل آنها 
انجام می گیرد، بیشتر شود، میزان درآمدها و در 
نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور باالتر می رود.

در س��ال ۱۹۰۰ میالدی، از هر ۱۰۰ جوان در 
دنیا، تنها یک نفر وارد دانشگاه می شد. یک قرن 
بعد و درست بعد از جنگ جهانی دوم، با شناخت 
ارزش سرمایه انسانی در پیشرفت روند اقتصادی 
و اجتماعی، این آمار بهبود یاف��ت و از هر پنج 

جوان، یک نفر وارد دانشگاه می شود.
کره جنوبی یکی از کش��ورهایی است که طی 
س��ال های اخیر با تمرکز بیشتر روی تحقیق و 
توسعه یا R & D تا حد زیادی توانسته از نظر 
تولید ناخال��ص داخلی وضعی��ت بهتری پیدا 
کند و با رش��د اقتصادی باالیی روبه رو ش��ود. 
سهم بودجه این کشور از تحقیق و توسعه، دو 
برابر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است، 
به طوری که 4/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی 
کره جنوبی در سال ۲۰۱4 به تحقیق و توسعه 
تعلق گرفته است. در این کشور، ۷/۰ درصد از 
بخش دولتی و ۲/۱ درص��د از بخش خصوصی 
و استارتاپ ها در آموزش عالی سرمایه گذاری 

می شود.
ب��ه گ��زارش businessinsider، یافته ه��ا 
حکایت از آن دارد که افزایش دانشگاه ها به طور 
مس��تقیم با افزایش رش��د اقتصادی در ارتباط 
است. دوبرابر شدن تعداد دانشگاه ها با افزایش 
بیش از چهار درصدی تولید ناخالص داخلی در 
یک منطقه مرتبط اس��ت. عوام��ل مختلفی در 
این ارتباط تأثیرگذارند. دانش��گاه های بیشتر، 
افراد بیش��تری با مهارت ب��اال تربیت می کنند؛ 
به ای��ن معنا ک��ه نی��روی کار کارآمدتری وارد 
بازار کار خواهند ش��د، ابداعات رونق می گیرد 
و درخواست پذیرش دانش��جویان و کارمندان 

خوب باالتر می رود.

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

دانشجویان در نامه به رئیس دستگاه قضا خواستار برخورد با همه مفسدان شدند

عدالتخواهي دانشجويان در ايستگاه لواسان

 وقتی »حدنصاب«
»سقف نمره« معرفی می شود!

دبیر ش��ورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت 
و تخصصی وزارت بهداش��ت از برنامه این وزارتخانه 
برای افزایش سقف نمره زبان در آزمون کارشناسی 
ارشد رش��ته های علوم پزشکی سال آینده خبر داد. 
این خبری اس��ت که به تازگی منتشر شده و برخی 
از داوطلبان این آزمون را ب��ا ابهاماتی مواجه کرده 

است.
اما این برنامه ریزی به چه معناس��ت؟! ابهاماتی که 
رفع آنها با توجه به متن خبر منتش��ر شده چندان 
س��اده نیس��ت، مگر آنکه بدانید منظور از »س��قف 
نمره«، »کف نمره«، یا نمره حداقلی یا به تعبیر بهتر، 

»حدنصاب« نمره است.
مکانیزمی بس��یار آشنا برای ش��رکت کنندگان در 
آزمون های مختلف که بر اس��اس آن، اگر داوطلبی 
نمره اش از حداقِل تعیین ش��ده کمتر باشد، مردود 
خواهد بود. بله درست حدس زده اید؛ درست مانند 
آنچه در مدارس و دانش��گاه ها مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد!
در این مکانیزم، نم��ره ای به عنوان حدنصاب قبولی 
تعیین می شود که هر نمره ای کمتر از آن، منجر به 
مردودی فرد خواهد شد. مثاًل این نمره در مدارس 
۱۰ است و با کمتر از آن نمی توان در امتحان نهایی 

درسی قبول شد. 
با این مالحظه بد نیست بخش هایی از خبری را مرور 

کنیم که ابهام آفرینی کرده است:
»در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی 
در گذشته س��قفی برای زبان تعیین نشده بود، اما 
اخیراً این س��قف ب��رای داوطلبان ای��ن آزمون نیز 
پیش بینی شده اس��ت. مثاًل در گذش��ته مهم نبود 
داوطلب چه درصدی از درس زبان را کسب کند، اما 
در حال حاضر عالوه بر اینکه کل آزمون کارشناسی 
ارشد سقف مش��خص دارد برای اولین بار سقفی در 
درس زبان تعیین شده و داوطلب باید ۲۵ درصد کل 
نمره زبان را کسب کرده باشد... بعد از ارزیابی های 
مجدد ممکن است س��قف آزمون زبان دانشجویان 
رش��ته علوم پزش��کی در دوره کارشناسی ارشد در 

سال های آینده افزایش یابد.«
توضیحاتی که قص��د دارد بگوید ب��رای درس زبان 
خارجی در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم 
پزشکی، حد نصاب تعیین ش��ده و اخذ هر نمره ای 
کمتر از این حد نص��اب، منجر به مردودی داوطلب 
خواهد شد. حدنصابی که مقام مسئول تأکید کرده 
احتمال افزایش آن در سال های آتی هم وجود دارد.
برنامه ریزی ای ک��ه هدف از آن، ممانع��ت از قبولی 
داوطلبانی اس��ت که کمتر از می��زان حداقلی زبان 
آموخته اند. هدفی که به شکل کلی تر هم در دستور 
کار قرار گرفته تا داوطلبانی که نمره کلی آزمون شان 
از حدنصاب دیگری پایین تر باش��د، ش��انس قبولی 

نداشته باشند، ولو ظرفیت پذیرش خالی بماند.

تهران باز هم اول شد
مراکز بهداشت و درمان برتر و نمونه دانشگاه های 
کش�ور معرف�ی ش�دند، دانش�گاه هاي ته�ران، 
صنعت�ی اصفه�ان، ق�م و دامغ�ان ب�ه عن�وان 
مراک�ز بهداش�ت و درم�ان برت�ر معرفی ش�دند.

هفتمی��ن گردهمای��ی مراک��ز بهداش��ت و درم��ان 
دانشگاه های کش��ور با حضور مجتبی صدیقی، معاون 
وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و به میزبانی 
دانشگاه الزهرا برگزار ش��د و در این گردهمایی مراکز 
بهداش��ت و درمان برتر و نمونه دانش��گاه های کشور 

معرفی شدند.
مراکز بهداش��ت و درمان دانشگاه های تهران، صنعتی 
اصفهان، قم و دامغان به عنوان مراکز بهداشت و درمان 

برتر معرفی شدند.
  دانشگاه های نمونه

مراکز بهداشت و درمان دانش��گاه های تبریز، صنعتی 
امیرکبیر، شاهد و صنعتی سهند تبریز به عنوان مراکز 

بهداشت و درمان نمونه معرفی و انتخاب شدند.
  دانشگاه های فعال

مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های فردوسی مشهد، 
شهید بهشتی، سیس��تان و بلوچستان و فسا به عنوان 

مراکز بهداشت و درمان فعال معرفی شدند.
  دانشگاه های ساعی

مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های عالمه طباطبایی، 
خوارزمی و الزهرا هم به عنوان مراکز بهداشت و درمان 
ساعی دانشجویی در سال ۱۳۹8 معرفی شده و مورد 

تقدیر قرار گرفتند.

یادداشت

دیگه چه خبر؟

دالرام عبدزاده
   گزارش3
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