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 نصب جديدترين كوره هاي القايي
 در كشور

يكي از شركت هاي دانش بنيان موفق به توليد و تجاري سازي 
كوره ه�اي القاي�ي ب�راي كارب�رد در صناي�ع ريخته گ�ري 
و خودروس�ازي ش�د و محقق�ان اي�ن ش�ركت ب�ا عرض�ه 
جديدتري�ن نس�ل از اين كوره ها توانس�تند اي�ن محصول را 
با ظرفيت 10 تن در ش�هرك صنعتي اردبي�ل كاربردي كنند. 
دكتر سيدصادق سعادتمند، مجري طرح، توليد كوره هاي القايي 
را محصول اصلي توليدي اين ش��ركت دانش بنيان نام برد و گفت: 
اين محصول داراي سه كاربرد اصلي اس��ت كه يكي از كاربردهاي 
آن »ذوب« و ريخته گري است. وي ادامه داد: در كاربرد ريخته گري 
كوره هاي ذوب مي توانيم فوالد و چدن و ساير فلزات را ذوب كنيم 
و در قالبي كه نياز است بريزيم تا محصول ريخته گري توليد شود. 
  )PreHeat(»س��عادتمند كاربرد ديگر اين كوره ها را »پيش گرم
دانست و خاطرنش��ان كرد: در اين كوره ها عمليات آهنگري انجام 
مي شود؛ اينگونه كه قطعه اي كه قرار است تغيير شكل دهد، در كوره 
پيش گرم، قرار داده  مي شود و بعد از اعمال حرارت، در زير پرس قرار 

داده  مي شود تا فرآيند تغيير شكل در آن انجام شود. 
اين محقق خاطرنشان كرد: كاربرد ديگر اين كوره ها »سخت كن هاي 
القايي« هستند كه قطعات خودرو و ساير قطعات صنعتي كه قرار 
است فرآيند س��خت كاري روي آنها انجام شود، اين فرآيند در اين 
كوره ها انجام خواهد  ش��د. مجري طرح از تجاري سازي اين طرح 
خبر داد و يادآور شد: صنايع خودروسازي و كارخانجات ريخته گري 
بزرگ كه نياز به كوره هاي ۵ و ۱۰ تن ذوب دارند، از اين كوره هاي 
توليد شده ما استفاده مي كنند. به گفته وي اين محصول همچنين 

به كشورهاي عراق، ازبكستان، لبنان و سوريه صادر شده است. 
سعادتمند مزيت اصلي اين محصول نسبت به نمونه هاي خارجي را 
رقابت پذير بودن قيمت آن دانست و اضافه كرد: عالوه بر آن اين ابزار 
بعد از استفاده نياز به خدمات پس از فروش دارد كه اين خدمات در 
دسترس كاربران قرار دارد، ضمن آنكه صنايع در صورت بهره برداري 
از نمونه هاي داخلي امكان ارتقاي فن��اوري اين كوره ها را خواهند 
داشت. سعادتمند با تأكيد بر اينكه صنايع كشور ترجيح مي دهند 
به جاي خريد از نمونه هاي داخلي، از هند يا چين خريداري كنند، 
اظهار كرد: اين يكي از چالش هايي است كه شركت هاي دانش بنيان 
با آن مواجه هستند. همچنين طراحي و ساخت ماشين ريخته گري 
پيوس��ته )CCM(  از حدود سه سال پيش در دس��تور كار واحد 
تحقيق و توسعه اين شركت قرار گرفت كه اولين دستگاه از ابتداي 
سال ۹۲ در شهرك صنعتي بينالود به بهره برداري رسيد و هم اكنون 

در حال توليد بيلت فوالد آلياژي است. 
.............................................................................................................

پايش هوشمند مصرف آب 
محققان كشور سامانه اي براي پايش آب هاي سطحي  و  زيرسطحي 
معرفي كردند كه عالوه بر آنكه امكان ميزان برداشت از آب هاي 
زيرسطحي را فراهم مي كند، داده هايي چون ميزان تبخير آب، 
باران س�نجي و برف س�نجي را در اختيار كاربران قرار مي دهد. 
اميرحسين زارع مجري طرح، سامانه طراحي شده را سامانه اي براي 
پايش آب دانست و گفت: اين سامانه كه تحت وب طراحي شده، قادر 

به پايش آنالين آب هاي سطحي و زيرسطحي است. 
وي اهميت كاربرد اين سامانه را در زمينه مديريت آنالين آب هاي 
سطحي و زيرسطحي دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: در اين سامانه 
اطالعات مرتبط با آب هاي س��طحي و زيرس��طحي با اس��تفاده از 
سنس��ورهايي كه به صورت تخصصي براي اين امر ايجاد شده اند، 
لحظه به لحظه دريافت مي شود و ما توسط اين سامانه مي توانيم به 
صورت كاماًل تخصصي در حوزه  آب گزارش هاي الزم را ارائه دهيم. 

به گفته مجري طرح، برخي از سنس��ورهاي مورد استفاده در اين 
سامانه از سوي ش��ركت هاي دانش بنيان داخلي طراحي و ساخته 
شده است. وي به بيان نحوه عملكرد اين سامانه اشاره و اظهار كرد: 
براي پايش آب هاي زيرسطحي يكسري از سنسورها در سر چاه هاي 
زيرزميني نصب مي شود. اين سنسورها قادر هستند سطح آب چاه 

را اندازه گيري كنند. 
اين محقق با بيان اينكه سطح آب با ميزان مصرف آب چاه ها مرتبط 
هستند، افزود: هرچه مصرف آب افزايش يابد، سطح آب چاه كاهش 
مي يابد و ما با پايش ميزان افت وخيز آب موجود در چاه ها مي توانيم 
تشخيص دهيم كه چه ميزان آب از سفره هاي زيرزميني برداشت 
شده است. زارع از عملياتي  شدن اين سامانه در شهرستان هاي يزد، 
بافق، اردكان، ميبد، مهريز، تفت و فرانق خبر داد و گفت: داده هاي به 
دست آمده از سنسورهاي اين سامانه نشان مي دهد كه در استان يزد 
در بازه زماني تير و مرداد با افت آب چاه ها به ويژه در شهرستان هاي 
»بهاباد« و »بافق« مواجه هستيم كه با مديريت چاه ها مي توان منابع 

آب هاي زيرزميني را ترميم كرد.

خانه تكاني در مقطع دكتري 
  عيسی اسفندياری

دنياي پيچيده و پ�ر رمز و راز مقطع تحصيل�ي دكتري كار 
را به جايي رس�اند ك�ه پيامد ه�اي آن از مزايايش پيش�ي 
گرفت و مسئوالن به فكر راه حلي براي آن افتادند؛ هرچند 
هن�وز تصميم ه�اي قطعي ب�راي س�اماندهي اي�ن مقطع 
تحصيلي گرفته نش�ده، اما هر از گاهي مس�ئوالن مختلف 
خبر هاي متنوعي از س�ازماندهي و بررس�ي آن مي دهند. 
ساماندهي تحصيالت تكميلي به ويژه مقطع دكتري در دو نوع 
دسته بندي مي شود؛ ابتدا تجميع رشته گرايش هاي تحصيلي 
اين مقطع و سپس ميزان پذيرش واحد هاي آموزشي كه معموالً 

اخبار ضد و نقيضي براي هركدام شنيده مي شود. 
  سياستي براي كل كشور

حس��ين حس��يني، معاون آموزش��ي دانش��گاه تهران درباره 
ساماندهي و تجميع رشته گرايش هاي مقطع دكتري مي گويد: 
»در دوره اي ك��ه آم��وزش عالي ب��ا رويكرد توس��عه اي مواجه 
بود عناوين دوره هاي دكتري بس��يار ريز و جزئي ش��ده بودند؛ 
براي مثال رشته ادبيات فارسي در دانش��گاه تهران با عناويني 
مانند گرايش حماس��ي، ثنايي و عرفاني تدريس مي شد كه با 
پيگيري هاي صورت گرفته اكنون در اين دانشگاه پذيرش دوره 

دكتري ادبيات فارسي تنها با يك عنوان دنبال مي شود.«
وي ادامه داد: »برنامه تجميع گرايش هاي دوره دكتري تحت يك 
عنوان تنها مربوط به دانشگاه تهران نيست بلكه اين موضوع به 
عنوان يك سياست براي كل كشور در وزارت علوم درحال بررسي 

است، اما هنوز در اين زمينه جمع بندي صورت نگرفته است.«
به گفته حسيني »در صورتي كه براي برنامه تجميع گرايش هاي 
دوره دكتري تحت يك عنوان در شوراي گسترش تصميم گيري 

صورت گيرد اين برنامه از سال ۹۹ قابل اجرا خواهد بود.«
  رشد بي رويه دكتري

اين در حالي است كه مجتبي شريعتي نياسر، معاون آموزشي 
وزارت علوم با اش��اره به اهدافي كه در قالب طرح س��اماندهي 
دوره هاي دكتري دنبال مي ش��ود، بيان ك��رد: در قالب تدوين 
طرح فوق تالش داريم رشد بي رويه و كمي دانشجويان دكتري 
كاهش يابد و ما بتوانيم دوره هاي دكتري را هدفمند و توس��عه 
دوره هاي دكتري را با نياز بازار منطبق كنيم، ضمن اينكه سطح 
نقش آفريني اين دوره ها در رفع مشكالت كشور را ارتقا دهيم. 

از طرف ديگر منصور غالمي وزي��ر علوم هم اعالم كرد كه هنوز 
برنامه مصوبي براي ح��ذف مدل هاي فعلي كنك��ور دكتري و 

كارشناسي ارشد ندارند. 
  شايد وقتي ديگر

طبق گفته هاي مسئوالن وزارت علوم به خوبي روشن است كه فعاًل 
برنامه اي براي حذف كنكور دكتري يا كاهش ظرفيت هاي پذيرش 
در دانشگاه ها وجود ندارد و مراحل سخت و پيچيده پذيرفته شدن 
در آزمون دكتري همچنان به قوت خود باقي اس��ت و تنها بايد 
منتظر باشيم تا تعدادي از رشته گرايش هاي اين مقطع تحصيلي 
سرنوشت ساز دچار تحول ش��ود؛ تحولي كه مي تواند خود نوعي 
حذف گرايش هاي اضافي و به تناسب آن كاهش ظرفيت پذيرش 

مربوط به آن در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي باشد. 
حال بايد نشست و منتظر زمزمه هاي تازه مسئوالن بود تا گويي 
در سال آينده خبر هاي جديدي از تحوالت مقاطع تحصيالت 

تكميلي به گوش رسد. 

اخراج 2 عضو هيئت علمي
قائم مق�ام معاونت تحقيق�ات و فناوري وزارت بهداش�ت، 
درم�ان و آم�وزش پزش�كي ب�ا اش�اره ب�ه دالي�ل ب�روز 
خط�ا و تخلف�ات علم�ي و پژوهش�ي در دانش�گاه هاي 
كش�ور، گف�ت: وزارت بهداش�ت ب�ه ص�ورت ج�دي و 
قطع�ي ب�ا متخلف�ان ح�وزه پژوه�ش برخ�ورد مي كن�د. 
دكتر شاهين آخوندزاده با بيان اينكه توسعه سرطاني و بي رويه 
آموزش عالي يكي از عوامل افزايش آمار تخلفات علمي و پژوهشي 
در كشور است، عنوان كرد: توسعه كمي آموزش عالي بدون توجه 
به اصول كيفي بسيار آسيب زاست. به گونه اي كه طي ۱۵ سال 
گذشته تعداد زيادي دانشگاه و مركز آموزش عالي بدون توجه 
به تأمين زيرساخت هاي پژوهشي و جذب اعضاي هيئت علمي 

توانمند صورت گرفته است. 
وي با بي��ان اينك��ه در رابطه با موض��وع ري ترك��ت ۵۸ مقاله 
پژوهشگران ايراني، شديدترين برخورد از سمت وزارت بهداشت 
انجام شد، گفت: پس از بررسي موضوع با متخلفان شديداً برخورد 
شد، به گونه اي كه دو رتبه استادي اعضاي هيئت  علمي لغو و دو 

عضو هيئت  علمي نيز اخراج شدند. 
وي با تأكيد بر اينكه نبود زيرس��اخت باكيفيت، استاد توانمند 
و متبحر و جذب دانش��جوي ضعيف به خروج��ي پايان نامه ها و 
مقاالت ضعي��ف و بعضاً همراه با تقلب و تخلف منجر مي ش��ود، 
اظهار كرد: در حال حاضر تعداد دانشجويان PhD دانشگاه هاي 
ما با كشور امريكا برابري مي كند. اين در حالي است كه امكانات، 
زيرساخت ها و بودجه هاي علمي و پژوهشي اين دو كشور با هم 

قابل مقايسه نيست.

دستاورد ايراني تابلوی اعالنات

ديگه چه خبر؟

حجم پروژه هايي كه حلق�ه علوم اجتماعي 
دانش�گاه ته�ران در انحص�ار دارد بس�يار 
چش�مگير اس�ت. ضمن اينكه برخي از اين 
افراد س�مت هاي مهم دولت�ي را هم قبضه 
كرده ان�د. حال آنك�ه بس�ياري از جوانان و 
پژوهشگران در روند بروكراسي اداري براي 
انجام پروژه  ه�اي خود از درياف�ت هرگونه 
تسهيلي نااميد شده يا كار پژوهشي را ترك 
كرده يا خ�ود هزينه آن را تقب�ل مي كنند. 
نهادهاي دولتي موظفند كه براس��اس قانون، 
بخش��ي از بودجه خود را صرف پژوهش كنند 
و همين قانون بدون هيچ نظارتي، آغاز استفاده 

عده اي خاص از منابع دولتي است. 
  100 طرح 700 ميليوني!

يكي از اساتيد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران ه��م اخي��راً اس��تفاده عده اي خ��اص از 
پروژه هاي تحقيقاتي و البته سر هم كردن چنين 
تحقيق هايي گفته است: »يك سازماني به يكي 
از اساتيد حدود 7۰۰ ميليون اعتبار براي پژوهش 
پرداخت كرده بود، 6۰۰ ميليون بين برخي افراد 
تقسيم ش��ده بود و الباقي را خرد كرده بودند در 
۱۰۰ طرح يك ميليون توماني. وقتي ارائه داده 
بودند همه خوشحالي مي كردند كه ۱۰۰ طرح 
را ب��ا 7۰۰ ميليون ارائه داده ان��د. در قضيه رانت 
پژوهشي مشكل فقط اساتيد يا هيئت  علمي ها 
نيستند. ما بايد آن طرف اين معامله را هم درنظر 
بگيريم. اگر رانت دهنده اي وجود نداشته باشد، 

بالطبع رانت خواري به وجود نخواهد آمد.«
  پژوهشگاه هاي اسرارآميز

براي آنكه بتوان رانت هاي عرض��ه پژوهش را 

تشخيص داد، بهترين س��رنخ پژوهشگاه هاي 
دولتي هستند. پژوهش��گاه »فرهنگ، هنر و 

ارتباطات« يكي از اين پژوهشگاه ها است. 
اين پژوهش��گاه وابس��ته به وزارت فرهنگ و 
ارشاد است كه شامل سه پژوهشكده با عنوان 
»پژوهش��كده فرهنگ«، »پژوهشكده هنر« 
و »پژوهشكده ارتباطات« اس��ت. در معرفي 
اين پژوهشگاه آمده اس��ت: »مهم ترين هدف 
پژوهش��گاه، پژوه��ش در چارچ��وب وظايف 
و تكالي��ف وزارت فرهنگ و ارش��اد به منظور 
شناخت تنگناها و مشكالت اين حوزه و ارائه 

راهبردها و راهكارهاي مناسب است.«
اين پژوهش��گاه هر س��اله عملكرد خود را در 
زمينه هاي پژوهش��ي و تحقيق��ي به صورت 
رسمي اعالم مي كند. بر اساس همين اطالعات 
)به دليل كامل نبودن اطالعات س��ال ۹7( به 
بررس��ي تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده 
در سال ۹6 پرداختيم. س��الي كه بودجه اين 
پژوهش��گاه چيزي بي��ش از 7 ميليارد تومان 

بوده است. 
در ميان اس��امي افرادي كه در پژوهش��كده 
»دي��ن و فرهن��گ« پژوهش هاي��ي را انجام 
داده اند به ليس��تي برمي خوري��م كه در بيش 
از ۲6 درصد پژوهش هاي اين پژوهش��كده يا 
به صورت مجري يا به صورت ناظر مش��اركت 

داشته اند. 
  نيمي از پروژه ها را قبضه كرده اند

سابقه علمي اين افراد يك نقطه مشترك دارد 
و آن حضور اين افراد به عن��وان هيئت علمي 
دانشگاه تهران است. در اين ليست محمدرضا 

ج��وادي يگانه، مدي��ر گروه جامعه شناس��ي 
دانش��كده علوم اجتماع��ي، غالمرضا غفاري، 
عضو هيئت علمي دانش��كده علوم اجتماعي، 
مهدي اعتمادي ف��ر، رئيس دانش��كده علوم 
اجتماعي، سيدضيا هاشمي عضو هيئت علمي 
دانش��كده علوم اجتماع��ي و ابراهيم فياض، 
عضو هيئت علمي دانش��كده علوم اجتماعي 
دانش��گاه تهران قرار دارند ك��ه مي توان آن را 

حلقه دانشكده علوم اجتماعي ناميد. 
اين حلقه نزديك ب��ه نيمي از پروژه طرح هاي 
ملي پژوهش��گاه فرهنگ، هن��ر و ارتباطات را 
نيز در دست داشته است. هرچند حضور اين 
حلقه را در س��اير پژوهش هاي اين پژوهشگاه 

نيز مي توان ديد. 
  نيم  ميليارد براي 6 ماه

البته مس��ئوليت هاي حلقه دانش��كده علوم 
اجتماعي را نيز نبايد از نظر دور داشت؛ براي 
مثال س��يدضيا هاش��مي در آن سال معاونت 
فرهنگ��ي وزارت علوم را در اختيار داش��ت و 
در نيمه هاي س��ال ۹6 نيز به سرپرستي اين 

وزارتخانه منصوب شد. 
جالب آنجاست كه برخي از اين افراد در حالي 
كه پروژه اي را در اختيار داشته اند، توانسته اند 
نظارت پروژه اي ديگر را نيز برعهده بگيرند يا دو 
پروژه را به فاصله زماني يك ماه دريافت كرده و 

با عنوان هاي شبيه به هم پيش برده اند. 
 براي مثال سيدضيا هاشمي پروژه »مجموعه 
مقاالت مطالعه آس��يب هاي اجتماعي در 3۱ 
اس��تان« را در تاري��خ ۹۵/۱۲/۱7 و با نظارت 
محمدرضا جوادي يگانه و غالمرضا غفاري به 

عنوان طرح هاي ملي بر عهده مي گيرد و پس 
از شش روز پروژه اي مشابه و با عنوان »مطالعه 
آس��يب هاي اجتماعي در 3۱ اس��تان« را در 
تاريخ ۹۵/۱۲/۲3 با همان افراد ناظر برداشته 
است. مبلغ اين دو پروژه كه تنها شش ماه طول 
كشيده است بيش از 4۸۵ ميليون تومان است 

كه در شهريور ۹6 به پايان مي رسد. 
  چندشغله ها مشغولند

البته اين تنها نمونه از چندشغله هاي پژوهش 
نيست، غالمرضا غفاري كه در عين حال »طرح 
ملي س��نجش و تحليل ارزش ها و نگرش هاي 
ايرانيان )موج سوم(« را كه در تاريخ ۹4/۵/۱تا 
۹۵/۵/۱ برعهده داشت، نظارت پروژه اي را نيز 
در تاريخ ۹۵/4/۱ و به مدت س��ه ماه برعهده 

مي گيرد. 
درحالي كه عنوان پروژه ه��ا عموماً پروژه هاي 
مهم و قابل قبولي اس��ت اما به نظر مي رس��د 
نتايج اين پروژه ها يا عملي نمي شود يا حرفي 

براي گفتن ندارد. 
براي مث��ال پ��روژه اي ب��ا عن��وان »مطالعه 
آس��يب هاي اجتماعي در 3۱ اس��تان« تنها 
در ش��ش ماه خاتمه يافته اس��ت درحالي كه 
پروژه هايي در س��طح كوچك ت��ر و حتي در 
سطح يك سازمان از شش ماه بيشتر به طول 
مي انجامد. اينكه چگونه طرحي ملي و با بودجه 
چند صد ميليوني تنها در ش��ش ماه به پايان 

مي رسد جاي بسي تعجب است. 
  شفافيت را از خودتان شروع كنيد

انتش��ار ش��فاف نتايج اين پروژه ه��ا مي تواند 
نشان دهنده آن باشد كه چه ميزان اين پروژه ها 
توانسته اند مشكالت جامعه را حل كرده يا براي 

آن راه حل بدهند. 
در سايه همين عدم شفافيت هرگونه مطلبي 
به عنوان پژوهش��ي قابل قب��ول لحاظ گردد. 
حجت االسالم رستمي، رئيس نهاد رهبري در 
دانشگاه ها با تأكيد بر همين مسئله مي گويد: 
»بدنه متعهد علمي كشور الزم است شفافيت 
را از خود شروع كند. ايجاد س��امانه اي كه در 
معرض قضاوت همه بدنه دانشگاهي كشور قرار 
گيرد و در آن جزئي��ات تخصيص بودجه هاي 

پژوهشي لحاظ شود.«
اي��ن حج��م از پروژه ه��اي تحقيقات��ي در 
دس��ت عده اي خاص، بدون احتس��اب ديگر 
پژوهش��گاه ها كه ممكن است همين نام ها در 
آنها نيز تكرار شده باشد، نشان دهنده آن است 
كه سازوكار مش��خصي براي واگذاري چنين 
پروژه هاي تحقيقاتي وجود ندارد. سازوكاري 
كه در آن يك فرد مي تواند ب��ه طور همزمان 
نظارت چندين پ��روژه را برعهده بگيرد كمي 

عجيب به نظر مي رسد.

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. 

نتايج رتبه بندي Round در سال ۲01۹ منتشر شد

۱۲ دانشگاه ايراني در جمع برترين هاي جهان

براس�اس نتايج رتبه بندي دانشگاهي راوند 
)Round university Ranking(  در سال 
جاري ميالدي 1۲ دانش�گاه ايراني موفق به 
حضور در جمع ۸۲0 دانشگاه برتر دنيا شدند. 
نظام رتبه بندي دانشگاهي راوند از سال ۲۰۱3 
به صورت ساالنه به انتش��ار رتبه دانشگاه هاي 
برتر دنيا براساس چهار سنجه آموزش، پژوهش، 

تنوع جهاني و پايداري مالي مي پردازد. 
  وزنه سنگين آموزش و پژوهش

در هر دوره اي��ن رتبه بندي، قري��ب يك هزار 
دانش��گاه جهان در فهرس��ت برترين ه��ا قرار 
مي گيرند كه وزن هركدام از سنجه هاي آموزش 

و پژوهش از امتياز كل براب��ر 4۰ درصد و وزن 
سنجه هاي تنوع جهاني و پايداري مالي هركدام 

۱۰ درصد از مجموع امتيازات است. 
مؤسسه هايي كه اطالعاتشان در پروژه جهاني 
پروفايل هاي س��ازماني )GIPP( در مؤسسه 
تامسون رويترز باش��د، در اين نظام رتبه بندي 
شركت داده مي شوند و منبع گردآوري داده هاي 
اين نظام رتبه بندي، نمايه نامه استنادي وب آو 
س��اينس و پرسشنامه اي اس��ت كه مؤسسه ها 

تكميل مي كنند. 
پايگاه وب نظ��ام رتبه بندي دانش��گاهي راوند 
از طري��ق roundranking. com  قاب��ل 

دسترسي است. 
  دانشگاه ها وضعيت خود را تحليل كنند

رئيس پژوهش��گاه عل��وم و فن��اوري اطالعات 
ايران با اشاره به انتشار گزارش نظام رتبه بندي 
»راون��د« گف��ت: ب��ر پاي��ه گ��زارش »آژانس 
رتبه بندي رار« در سال قبل ۱۱ مؤسسه ايراني 
توانسته اند در فهرست مؤسسه هاي برتر نظام 
رتبه بندي »راوند« قرار گيرند؛ درحالي كه در 
ويرايش ۲۰۱7 اين نظام رتبه بندي، تنها هفت 
مؤسسه ايراني در فهرست برترين هاي اين نظام 

قرار گرفته بودند. 
دكتر عليدوس��تي ب��ا بيان اين مطل��ب افزود: 

دانش��گاه هاي »عل��وم پزش��كي ته��ران«، 
»صنعت��ي ش��ريف«، »صنعت��ي اصفه��ان«، 
»علوم پزشكي كردس��تان«، »علم و صنعت«، 
»فردوسي مش��هد«، »علوم پزش��كي ايران«، 
»اصفه��ان«، »تهران«، »ش��هيد بهش��تي« و 
»عالمه طباطبايي« مؤسسه هايي هستند كه 
توانس��ته اند به ترتيب رتبه هاي نخست تا ۱۱ 

ملي را به دست آورند. 
رئيس ايرانداك تصريح كرد: مديران دانش��گاه 
مي توانند وضعيت خود را تحليل و ارزيابي كنند 
و دانشجويان نيز مؤسس��ه هدف خود را براي 

ادامه تحصيل آسان تر انتخاب كنند. 
  صعود كاشان، حذف كردستان

نتايج رتبه بندي دانشگاهي راوند در سال ۲۰۱۹ 
نشان مي دهد كه در اين س��ال، ۸۲۰ دانشگاه 
جهان حائز حضور در اين رتبه بندي ش��ده اند 
كه دانشگاه هاروارد با بيشترين امتياز پيشگام 
جهان است و ۱۲ دانش��گاه ايراني در ميان آنها 

حضور دارد. 
اي��ن ۱۲ دانش��گاه ايران��ي به ترتيب ش��امل 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي ته��ران)۲۱3(، 
تهران)۲۵7(، صنعتي شريف)۲۹۱(، صنعتي 
اصفه��ان)3۵3(، علم و صنعت اي��ران)43۵(، 
فردوس��ي مش��هد)4۸3(، صنعتي نوشيرواني 
بابل)6۱۵(، اصفهان)6۲۰(، كاش��ان)6۵4(، 
شهيد بهشتي)6۹3(، عالمه طباطبايي)7۲3( 

و شيراز)747( مي شود. 
دانشگاه هاي كاشان و شيراز براي اولين بار در 
سال ۲۰۱۹ به اين نظام رتبه بندي پيوسته اند و 
دانشگاهي نظير علوم پزشكي كردستان كه در 
گذشته در اين رتبه بندي حضور داشته، حذف 

شده است.

پروژه هاي مشكوك در انحصار حلقه علوم اجتماعي ها

 ميلياردها رانت پژوهش 
نصيب افرادي خاص مي شود

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

برخ�ي اف�راد در حال�ي ك�ه 
پروژه اي را در اختيار داشته اند، 
توانسته اند نظارت پروژه اي ديگر 
را نيز برعهده بگيرند يا دو پروژه 
را به فاصله زماني يك ماه دريافت 
كرده و با عنوان هاي شبيه به هم 

پيش برده اند


