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ساخت کندوي هوشمند
 پژوهش�گران دانش�گاه صنعتي ش�ريف با س�اخت کندويي 
هوش�مند موف�ق ب�ه افزاي�ش بازده�ي کندوه�اي زنب�ور 
عس�ل و کم�ک ب�ه زنبورس�تان ها و زنب�ورداران ش�دند. 
تيم استارتاپي دانشگاه شريف به سرپرستي دکتر امين  رضايي زاده، 
استاديار دانشکده  مهندسي برق دانش��گاه صنعتي شريف و دکتر 
مهدي شهرداد استاديار پژوهشکده برق جهاددانشگاهي با استفاده 
از اينترنت اشيا، موفق به ساخت کندويي هوشمند با نام کندووان 
پالس )+Kando۱(  ش��دند. اي��ن کندو هم براي زنب��ورداران و 

زنبورستان ها و هم براي زنبورداري شخصي قابل استفاده است. 
دکتر شهرداد در خصوص هدف از ساخت اين کندو گفت: با استفاده 
از تکنولوژي روز و با هدف کمک به زنبورداري حرفه اي )مديريت 
کندو و زنبورس��تان ها( و همچنين زنبورداري ش��هري و شخصي 

کندوي هوشمند ساخته شده است. 
وي افزود: کندوي هوشمند به زنبورداران کمک مي کند تا با نصب 
اپليکيشني روي موبايل خود از آخرين وضعيت کندو، اتفاقات اخير 
و همچنين مشکالت پيش آمده در کندو آگاه شوند و با استفاده از 
اين اطالعات بهترين و مناسب ترين اقدام را در جهت برطرف کردن 

مشکل انجام دهند. 
دکتر شهرداد يادآور ش��د: افرادي که به صورت شخصي و در حد 
محدود نيز زنبورداري مي کنند، اين ام��کان را دارند تا با توجه به 
دانش کمي که در خص��وص زنبورداري دارند و با اس��تفاده از اين 
نرم افزار به بهترين ش��کل از زنبورها مراقبت کنند و سبب افزايش 
بازدهي کندو ش��وند. وي که خود دانش آموخته  رشته  مهندسي 
برق اس��ت، در خصوص اقدامات و فعاليت هاي ص��ورت گرفته در 
زمينه  کندوي هوشمند در دنيا اظهار کرد: کشورهايي نظير امريکا، 
استراليا و اسلووني براي اولين بار در دنيا در اين حوزه فعاليت هايي 
انجام داده اند، اما کاري که توسط اين تيم در دانشگاه صنعتي شريف 

انجام شده، به نوعي جديد است. 
وي افزود: در اکث��ر مواقع کندوه��ا در موقعيت هاي خاصي نصب 
مي شوند و دسترسي آسان به آنها مهيا نيست. در چنين شرايطي 
کندوي هوشمند مي تواند اين امکان را فراهم آورد که عالوه بر انتقال 
آنالين اطالعات کندو به زنبوردار، به عنوان محافظ و دزدگير عمل  و 

تهديدها و اتفاقات پيش آمده را به گوشي همراه وي ارسال کند. 
دکتر رضايي زاده با اشاره به جمع آوري اطالعات و ثبت فعاليت ها 
به صورت دس��تي توس��ط زنبورداران، گفت: معموالً زنبورداران 
فعاليت ها و اقداماتي را که براي زنبورها انجام شده است به صورت 
دستي مي نويسند و ثبت مي کنند اما در کندوي هوشمند نرم افزار 
مديريت زنبورس��تان ها مبتني بر QR code ها طراحي شده که 
با اس��تفاده از آن اطالعات به راحتي ثبت و تحليل شده و خدماتي 
چون زمان شهدآوري منطقه، پيش بيني وضعيت هوا و هشدارهايي 
در اين خصوص ارائه و عالوه بر آن بهتري��ن راه حل و راهکار نيز به 

زنبورداران پيشنهاد مي شود. 
دکتر ش��هرداد نيز در خصوص افزايش بازدهي و محصوالت کندو 
اظهار کرد: با اس��تفاده از اطالعات به موقعي که به وسيله  کندوي 
هوشمند جمع آوري شده و در اختيار زنبوردار گذاشته و همچنين 
تحليل آن اطالعات و انجام عکس العمل مناس��ب، امکان بازدهي 

بيشتر کندو و افزايش محصول فراهم مي شود. 
وي افزود: اطالعاتي چون وزن، دما، رطوبت و. . . تحليل ش��ده و به 
وسيله  اپليکيشني که روي موبايل نصب مي شود، به زنبوردار گزارش 
داده مي شود. همچنين با وجود ميکروفون نصب شده در اين کندو 
با بررسي صداي زنبورها حضور ملکه، بچه دهي و غارت اطالع رساني 
خواهد شد. دکتر شهرداد خاطرنشان کرد: ساخت کندوي هوشمند 
حاصل فعاليت هاي يکساله  تيم هشت نفره  متخصص در تحقيق و 
مهندسي پيشرفته اس��ت. اين تيم به صنعت و دانشگاه خدمات و 

تکنولوژي ارائه مي کند. 
.............................................................................................................

تقویت ترکیب ضدسرطانی زرین گیاه
پژوهش�گران دانش�گاه ارومي�ه ب�ا انج�ام ي�ک ط�رح 
آزمايش�گاهي موف�ق ش�دند با الق�اي نان�وذرات به ريش�ه 
گي�اه زري�ن گي�اه، مي�زان تولي�د ترکيب�ات ضدس�رطاني 
در اي�ن گي�اه را ب�ه مي�زان قاب�ل قبول�ي افزاي�ش دهن�د. 
دکتر بهمن حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه با اشاره به 
ترکيبات ضدسرطان توليدش��ده در گياه زرين گياه، در خصوص 
اهداف دنبال ش��ده در اين طرح گفت: دو ترکي��ب زانتوميکرول 
)Xanthomicrol( و سيرس��يمارتين )Cirsimaritin( را 
مي توان از مهم ترين ترکيبات ضدسرطان با منشأ گياهي به شمار 
آورد. اين دو ترکيب با غلظت هاي بس��يار اندک در س��اختار گياه 
زرين گياه توليد مي شوند. در طرح حاضر ما با استفاده از نانوذرات 

توانستيم ميزان توليد اين ترکيبات را تا ۱۳ برابر افزايش دهيم. 

نبرد سنجش و دانشگاه  ها
  عيسي اسفندياري

نبود هماهنگي بين برخي دانشگاه هاي بزرگ و سازمان سنجش 
موجب شده که پذيرفته شدگان دوره دکتري نيمه متمرکز امسال 
صداي اعتراضشان بلند شده است. برخي از اين دانشجويان 
از رسيدن به مرحله مصاحبه آزمون دکتري محروم شده اند. 
 پس از انتشار نتيجه انتخاب رشته آزمون دکتري، برخي داوطلبان 
نسبت به حدنصاب علمي اعالم  شده از سوي برخي دانشگاه ها به 
ويژه دانشگاه هاي بزرگ تهران اعتراضاتي داشتند و اعالم کردند 
که سازمان سنجش يا وزارت علوم در اين مورد بايد شفاف سازي 

کنند. 
بررسي ها نشان مي دهد که پرديس فارابي که زيرمجموعه دانشگاه 
تهران اس��ت، افزايش حدنصاب زيادي داش��ته، به طوري که اين 
پرديس حدنصابي که امسال تعيين کرده از حدنصاب همان رشته 

در دانشگاه تهران نيز باالتر است. 
 يعني پرديس فارابي حدنصاب ۶۱۰۰ را براي دانشجويان تعيين 
کرده، درحالي که جايگاه علمي پرديس فارابي از دانشگاه تهران 
پايين تر است، اما حدنصاب پذيرش دانش��جوي باالتري انتخاب 

کرده است. 
يکي از پذيرفته ش��دگان در اين باره در اينس��تاگرامش نوش��ت: 
»بر اس��اس قانون جذب دانش��جوي دکتري، ۵۰ درصد س��هم 
پذيرفته شدن بر اساس نمره مصاحبه است. وقتي حدنصاب آزمون 
کتبي را باال مي برند عماًل اين قانون را نقض کرده اند و حدود ۸۰ تا 
۹۰ درصد به آزمون کتبي توجه دارند. در صورتي که اين در همه 
دانشگاه ها پذيرفته شده است و دانشگاه تهران يا شهيدبهشتي يا 
ديگر دانشگاه ها نمي توانند خودسرانه اين قانون را ناديده بگيرند و 
مصاحبه را چيز بي خودي بدانند. اين معضل دانشجويان را در همه 

دانشگاه هاي مطرح تهران گرفتار کرده است.«
به گفته تعدادي ديگر از اين معترضان در حالي برخي دانشگاه ها 
اقدام به تغيير حدنصاب علمي کرده اند که در نتيجه آن بسياري از 
داوطلبان امکان دعوت به مصاحبه دکتري را از دست داده اند، در 
حالي که سال گذشته با رتبه اي که امسال به دست آورده اند امکان 

مصاحبه را داشتند. 
حس��ين توکلي، مش��اور عالي س��ازمان س��نجش درباره اعالم 
حدنصاب علمي برخي دانشگاه ها و پرسش داوطلبان در اين باره 
در گفت وگوي��ي با يکي از رس��انه ها مي گوي��د: »اعالم حدنصاب 
علمي در اختيار دانشگاه ها و موسس��ات آموزش عالي است و آنها 
مختارند که در هر سال بنا بر شرايط دانش��گاه، حدنصاب علمي 

خود را اعالم کنند.«
 پس از اين اظهارات معاون آموزش��ي دانش��گاه تهران، س��ازمان 

سنجش دوباره به اعتراضات واکنش نشان داد. 
 ابراهيم خدايي، رئيس س��ازمان س��نجش مي گويد: »اطالعات 
آماري الزم در خصوص حدنصاب و تعداد داوطلبان واجد شرايط 
و نمره هاي داوطلبان از سوي سازمان سنجش به دانشگاه ها اعالم 
مي شود و پس از آن يک حدنصاب به دانشگاه ها پيشنهاد مي شود 
که در مورد دانشگاه تهران، سازمان سنجش حدنصابي را به دانشگاه 
تهران پيشنهاد کرد، اما دانشگاه تهران آن را نپذيرفت و حدنصاب 

خود را اعالم کرد. 
 به  رغم اينکه کارشناسان سازمان سنجش به دانشگاه تهران اعالم 
کرده بودند که با حدنصاب دانشگاه ممکن است برخي ظرفيت هاي 
پذيرش خالي بماند، اما دانشگاه تهران بر حدنصاب خود پافشاري 
کرده است. از معاون آموزشي دانشگاه تهران تعجب مي کنم که اين 

موضوع را به اين شکل اعالم کرده است.«
او همچنين اين موضوع را که رتبه هاي باالتر براي مصاحبه معرفي 
نشده اند، اش��تباه دانش��گاه تهران اعالم کرده اس��ت و مي گويد: 
»بررسي هاي سازمان سنجش نشان داده است که رتبه هاي باالتر 
معرفي شده اند و اين گونه نيست که رتبه هاي باالتر معرفي نشده 
باشند. اما تعدادي از رتبه هاي پايين تر که سال گذشته مي توانستند 
با اين رتبه معرفي شوند امسال معرفي نشده اند که اين موضوع به 

همان حدنصاب علمي دانشگاه تهران برمي گردد.«
از تعداد ۱۰۸ ه��زار و ۸۹۹ داوطلب انتخاب رش��ته کننده تعداد 
۴۷ هزار و ۶۴۸ داوطلب در کد رش��ته محل هاي انتخابي داراي 
حدنصاب علمي الزم هستند. ظرفيت پذيرش دانشجو در آزمون 
ورودي دوره دکتري نيمه متمرکز س��ال ۹۸ در دوره هاي روزانه 
و ش��بانه دانشگاه ها، دانش��گاه پيام نور، دانش��گاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي، پرديس هاي خودگردان 
دانشگاه ها )به جز ظرفيت دانشگاه آزاد اسالمي( تعداد ۱۴ هزار 

و ۲۷۷ نفر است. 

20 برابر شدن شمار دانشجویان
مع�اون اداري، مال�ي و مديري�ت مناب�ع وزارت عل�وم 
تحقيق�ات و فن�اوري گف�ت: اکنون مي�زان دسترس�ي به 
آموزش عال�ي در ايران اس�امي تقريبًا دو براب�ر  ميانگين 
کش�ورهاي جهان و نزديک کشور هاي توس�عه يافته است. 
 اما همچنان مش��کالتي از قبي��ل مدرک گرايي، ن��رخ بيکاران 
فارغ التحصيل، مهاجرت نخبگان دانشگاهي، عدم تطابق رشته 
و شغل، عدم هماهنگي سرمايه انس��اني با نياز بازار و مشکالت 

ساختاري نظام آموزشي و مالي وجود دارد. 
محمدتقي نظرپور معاون اداري، مال��ي و مديريت منابع وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري تالش کش��ور در جهت فراهم کردن 
شرايط براي دسترسي به آموزش عالي در سراسر کشور را خوب 
ارزيابي کرد و گفت: جمعيت دانشجويان از ابتداي انقالب تاکنون 
حدود ۲۰برابر شده که به تفکيک جنسيت و با رشد۲/۹درصدي 
زنان، بالغ بر ۳۰ برابر ش��ده اس��ت. جاي خوشحاليست که اين 
افزايش سطح دسترسي به آموزش��ي در زنان افزايش بيشتري 

داشته است.

دستاورد ايراني تابلو اعانات

ديگه چه خبر؟

تحلي�ل آم�ار عرضه ش�ده ي�ک س�ال اخير 
مؤسسات رتبه بندي تايمز و ش�انگهاي نشان 
از عملكرد ضعي�ف دانش�گاه هاي امريكايي و 
رشد شتابان دانشگاه هاي ش�رقي به خصوص 
چي�ن دارد. در غرب آس�يا هم دانش�گاه هاي 
ايراني در سال هاي اخير دانشگاه هاي اسرائيل، 
ترکيه و عربس�تان را پش�ت س�ر گذاشته اند. 
تحليل آمار منتشر شده از سوي پايگاه هاي رتبه بندي 
شانگهاي و کيواس از س��وي مؤسسه »تاورلي« در 
ايتاليا هم نشان از رشد دانشگاه هاي روسيه، ايران و 

چين از سال ۲۰۱۷ تا کنون دارد. 
   چين، پرچمدار شرق

برخالف اروپا، دانش��گاه هاي آسيايي و حتي غرب 
آسيا هر ساله نتايج نظام هاي رتبه بندي را دستخوش 
تغيير و تح��ول مي کنند؛ موضوعي ک��ه اين بار در 
اين رتبه بندي به چش��م مي آيد، عملکرد ضعيف 
دانشگاه هاي امريکايي در مقايسه با چند سال اخير 
و در سوي مقابل پيشرفت دانش��گاه هاي شرق به 

 ويژه چين است. 
امسال دانشگاه هاي امريکا بدترين عملکرد خود طي 
۱۸ سال اخير را داش��ته اند تا جايي که »بن ساتر« 

مدير بخش تحقيقات QS نيز در اين باره صراحتاً 
اعالم کرده است که » امريکا ضعف بي سابقه اي را در 

اين ويرايش اخير تجربه کرده است.«
چين يکي از بزرگ ترين سيستم هاي آموزش عالي 
را در دنيا داراست و يکي از پرجمعيت ترين کشورها 

از نظر داشتن دانشجو به شمار مي رود. 
   21 دانشگاه برتر

 نظام هاي رتبه بندي دانشگاه هاي برتر دنيا گرچه 
با اما و اگرهاي زيادي در بازه هاي مختلف ليس��ت 
برترين دانشگاه هاي دنيا را اعالم مي کنند، اما در اين 
بين نگاهي به آخرين رتبه بندي هاي صورت گرفته 
در چند سال اخير نشان مي دهد رشد دانشگاه هاي 

شرق از جمله چين قابل توجه بوده است. 
تحصيالت تکميلي در چين طي س��ال هاي اخير 
پيش��رفت هاي بس��ياري کرده و تعداد زي��ادي از 
مؤسسات آموزش��ي آن توانس��ته اند در باالترين 
رده بندي QS در سال ۲۰۱۹ ميالدي قرار بگيرند. 
نگاهي به رتبه بندي QS در س��ال جديد )۲۰۲۰( 
نشان مي دهد ۴۲ دانشگاه چيني در اين رتبه بندي 
حضور داش��تند.  اين در حالي است که امسال ۴۰ 
دانشگاه، سال گذشته ۳۹ دانشگاه و دو سال قبل ۳۳ 

دانشگاه چيني در QS حضور داشتند. با اين اوصاف 
چين امسال ۹ دانشگاه بيشتر از سال ۲۰۱۷ در اين 
رتبه بندي داشته است. سهم چين از ۳۰۰ جايگاه 

دانشگاه هاي برتر دنيا نيز ۲۱ دانشگاه است. 
  طلوع روس ها

 طي پنج سال اخير ۱۰ دانشگاه برتر چين ۴۲۸هزار 
مقاله تحقيقاتي توليد کردند. در سال ۲۰۱۸ دانشگاه 
تسينگهوآ که برترين دانشگاه اين کشور است، رتبه 
۲۵ جهاني و سه آسيا را کسب کرد. شش دانشگاه 
اين کش��ور در جمع ۱۰۰ دانش��گاه برتر دنيا قرار 
گرفتند که اين تعداد در س��ال ۲۰۱۷ برابر با چهار 
دانشگاه بوده است. در روسيه حدود هزار دانشگاه 
و مؤسسه آموزش عالي وجود دارد. تا پيش از سال 
 ،QS ۲۰۱۲ دانش��گاه هاي روس��ي در رتبه بندي
حضور چش��مگيري ندارند، اما تا س��ال ۲۰۱۹ در 
نظام رتبه بندي QS از ۱۴ دانشگاه به ۲۷ دانشگاه 

ارتقا يافته است. 
امس��ال )۲۰۲۰( نيز ۲۵ دانشگاه روس��ي در اين 
رتبه بندي حضور دارند. ۲۴ دانش��گاه روس��يه در 
رتبه بندي جهاني دانش��گاه ها QS در سال ۲۰۱۸ 
حضور دارند که ۱۰ مورد آنها بين ۴۰۰ دانشگاه برتر 

دنيا قرار دارند. روسيه امسال )۲۰۲۰( ۲۵ دانشگاه را 
در اين رتبه بندي داشته است. 

  سيطره ايراني ها در غرب آسيا
همچنين در س��ال هاي ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به 
ترتيب ۲۷، ۲۴ و ۲۲ دانشگاه روسي در QS حضور 
داشته اند. دانشگاه لومونسوف در تمام اين چهار سال 
اولين دانشگاه بين دانشگاه هاي چيني بوده است که 

امسال رتبه ۸۴ جهاني را از آن خود کرد. 
 اين دانشگاه در سال ۲۰۱۹ رتبه ۹۰، در سال ۲۰۱۸ 
رتبه ۹۵ و در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۰۸ را داشته است. 
با اين اوصاف اولين دانشگاه روسي در QS نسبت 
به سال ۲۰۱۷ توانسته اس��ت رتبه خود را ۲۴ پله 
افزايش دهد. همچنين نتايج رتبه بندي سال ۲۰۱۹ 
و QS  ۲۰۲۰ نشان از حضور هفت دانشگاه ايراني در 

جمع برترين ها دارد. 
در سال ۲۰۱۹ دانشگاه تهران با رتبه ۴۱۸، دانشگاه 
صنعتي شريف با رتبه ۴۲۸، دانشگاه علم و صنعت 
ايران با رتبه ۵۰۲، دانشگاه نوشيرواني با رتبه ۵۱۸ و 
دانشگاه  شهيد بهشتي با رتبه ۶۳۱ و دانشگاه شيراز 

و اميرکبير با رتبه هاي ۶۱۰ و ۴۸۸ هستند. 
  سقوط انگليسي

عملکرد ضعيف دانش��گاه هاي انگليس هم نشان 
مي دهد ۶۶ درصد از دانشگاه هاي اين کشور جايگاه 
خود را از دست داده و رکورد سومين عملکرد بد خود 

را ثبت کردند. 
 به  طور مثال دانشگاه کمبريج پايين ترين جايگاه 
خود تا کنون را به دس��ت آورده است. اين دانشگاه 

امسال رتبه هفت جهاني را به خود اختصاص داد. 
 اين در حالي اس��ت که س��ال ۲۰۱۹ رتبه ۶، سال 
۲۰۱۸ رتبه پنج و س��ال ۲۰۱۷ رتبه چه��ار را به 
خود اختصاص داد. با اين اوصاف کمبريج از س��ال 
۲۰۱۷ تا کنون س��ه پله نزول کرده است. هر چند 
دانشگاه آکسفورد نس��بت به سال گذشته يک پله 

ارتقا پيدا کرد. 
  حوزه هاي کلي رتبه بندي

پاي��گاه رتبه بندي کي��و. اس يک��ي از معتبرترين 
نظام هاي رتبه بندي بين المللي اس��ت که توسط 
مؤسسه کاکارلي سيموندز انگلستان دانشگاه هاي 
دنيا را رتبه بندي مي کند. روش شناسي رتبه بندي 
جهاني  QS بر اساس دامنه گسترده اي از فعاليت هاي 
دانشگاهي طراحي شده است. دانشگاه ها توسط شش 
شاخص در قالب چهار حوزه کلي آموزش، پژوهش، 
قابليت جذب در بازار کار و بين المللي سازي ارزيابي 
 QS  مي شوند. شاخص هاي اصلي رتبه بندي جهاني
شامل بررسي شهرت دانش��گاه با وزن ۴۰ درصد، 
ارزيابي کارفرمايان با وزن ۱۰ درصد، نسبت اعضاي 
هيئت علمي بين المللي با وزن پنج درصد، نسبت 
دانش��جويان بين المللي با وزن پنج درصد، ميزان 
استنادات به ازاي هر عضو هيئت علمي با وزن ۲۰ 
درصد و نس��بت اعضاي هيئت علمي به دانشجو با 

وزن ۲۰درصد است. 

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 پزشكي. 
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. 

فقط پرديس ارس در همكاري هاي بين المللي دانشگاه تهران فعال است

دانشگاه هاي غيردولتي زير تيغ ساماندهي وزارت علوم

یکطرحدانشگاهیبدونچشمانداز

طرح ساماندهي آموزش عالي از سال گذشته 
در دس�تور کار مس�ئوالن وزارت عل�وم قرار 
گرفت و در نهاي�ت نيز آيين نام�ه اي براي آن 
نوش�ته و اباغ ش�د، اما واقعيت آن اس�ت که 
اين طرح جزو يك�ي از بندهاي س�ند آمايش 
آموزش عال�ي اس�ت ک�ه از تصوي�ب آن در 
ش�وراي عالي انق�اب فرهنگي بيش از س�ه 
سال مي گذرد و حال، وزارت علومي ها تصميم 
گرفته اند اين بند را به مرحله اجرا برس�انند. 
س��اماندهي آموزش عالي از هم��ان ابتداي مطرح 
شدنش از زبان مسئوالن آموزش عالي کشور با اما 
و اگرهاي زيادي از سوي رؤساي دانشگاه ها به  ويژه 
غيرانتفاعي ها روبه رو شد. به گفته وزير علوم، يکي از 
برنامه هاي ساماندهي آموزش عالي، ايجاد شبکه هاي 
علمي و اتصال مراکز علمي متفرق در استان هاست. 

  مخالفت مجلس و غير انتفاعي ها
اي��ن صحبت ها ام��ا نه  تنها نتوانس��ته رؤس��اي 
دانشگاه هايي را که مش��مول اين طرح مي شوند، 
قانع کند بلکه مجلس��ي ها هم اقناع نشده بودند، 
چراکه در مهر سال گذشته داوود محمدي، عضو 

کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ساماندهي 
دانش��گاه  جام��ع علم��ي- کاربردي و دانش��گاه 
فني حرف��ه اي را غيرممکن مي دان��د و مي گويد: 
ساماندهي اين دو دانشگاه مشکلي از آموزش عالي 
حل نمي کند و در مقابل ب��ر معضالت اين حوزه 
مي افزايد، اما يکي از الزامات تعريف مجدد اهداف 

هر دو دانشگاه است.«
مخالفت مجلسي ها تنها به اين اظهارنظر ختم نشد 
و حسين سيمايي، معاون حقوقي وزير علوم چندي 
پيش در گفت وگو با يکي از رسانه ها اعالم کرده بود: 
»کميسيون تلفيق با ساماندهي واحدهاي کوچک 

در دانشگاه هاي بزرگ مخالفت کرد.«

  معضل بزرگ غيردولتي ها
در اين آيين نامه تنها آمده که اگر مؤسس��ات با هم 
تجميع و ساماندهي شوند، به آنها کمک مي کنيم، 
اما هيچ توضيحي درباره نحوه کمک به اين مرکز داده 
نشده است. از سوي ديگر مسئوالن در اين آيين نامه 
به صورت ش��فاف درباره امکاناتي که به مؤسسات 
تجميع ش��ده داده مي ش��ود، صحبت نکرده اند. از 
آنجايي که بسياري از دانشگاه ها غيردولتي هستند، 
اگر مشخص نشود که وقتي قرار است به سمت يک 
معامله حرکت کنيم سود و زيان آن چگونه خواهد 
بود، قطعاً نمي تواند براي آنها  انگيزه آور باشد. به همين 
دليل اشتياق چنداني ميان دانشگاه ها و مؤسسات 
براي ساماندهي وجود ندارد. مسئوالن اعالم کرده اند 
که مي توان امسال به س��مت اجراي اين آيين نامه 
حرکت کنيم، اما چون هنوز مؤسسات غيرانتفاعي 
نمي دانند که اگر اين کار را انجام دهند، چه از دست 
مي دهند و در مقابل چه به دست مي آورند،  انگيزه اي 
براي اين کار ندارند؛ در حقيقت گويي مسئوالن تنها 
مي خواستند اين کار را اجرايي کنند اما مسير کلي 

مشخص نيست. 

ابراهیم مشیریان
   گزارش 2

همكاريهايعلمیبينالملليدركما

در حال حاضر 2۴ دانشگاه کشور با اتحاديه 
اروپا همكاري علم�ي دارند که نقطه تماس 
آنها هم دانشگاه تهران است. حال آنكه از 
9 پرديس خود دانشگاه تهران فقط پرديس 
ارس ب�ه همكاري ه�اي بين المللي اهميت 
داده اس�ت و س�اير پرديس ه�ا منفعلند. 
ساختار اجرايي جديدي در وزارت علوم براي 
توسعه همکاري هاي علمي بين المللي در حال 
اجراست که بر اساس آن، براي همکاري علمي 
با هر کشور خارجي، يکي از دانشگاه هاي کشور 
به عنوان نقطه تماس و محور هماهنگي ساير 
دانش��گاه هاي متقاضي همکاري با آن کشور 
معرفي مي شود؛ با اين اقدام شاهد تسهيل امور 

همکاري هاي علمي بين المللي خواهيم بود. 
  فرصت مطالعاتي هم فراهم است

در رأس همکاري هاي علمي کشور، دانشگاه 
تهران به عنوان پيش��روترين مرکز اس��ت اما 
پرديس هاي اين دانشگاه رغبتي به اين موضوع 
ندارند. جالب اينکه پرديس ساير دانشگاه هاي 
دولتي هم در اين زمينه منفعل عمل مي کنند 

در حال��ي که پردي��س ارس دانش��گاه تهران 
گام هايي در اين زمينه برداشته است. 

رئيس پرديس بين الملل ارس دانشگاه تهران 
در اين زمينه به »ج��وان« گفت: » مهم ترين 
هدف دانش��گاه تهران بين المللي شدن است 
و تنها دانشگاهي اس��ت که از هزينه خودش 

دانش��جويان را به فرص��ت مطالعات��ي اعزام 
مي کند.«

زهرا امام جمعه با بيان اينکه از سال ۹۶ جذب 
دانشجوي خارجي در اين پرديس مجدداً آغاز 
شده است، افزود: » بر اساس چشم انداز تا سال 
۱۴۰۱ بايد ب��ه ۲۰۰ دانش��جوي بين المللي 

برسيم. در حال حاضر ۱۲۰ دانشجوي ايراني 
و ۹۰ دانش��جوي خارج��ي در پرديس ارس 
تحصيل مي کنند که رش��ته هاي علوم انساني 

فعال ترين رشته هاي اين پرديس است.«
  جذب دانشجو از حوزه قفقاز

وي خاطرنشان کرد: » از سال تحصيلي جديد 
به سمت جذب دانش��جو عالوه بر کشور هاي 
عرب زبان از کشور هاي حوزه قفقاز نيز دانشجو 
جذب خواهيم کرد که از مهر ماه ۴۰ دانشجوي 
جديد بين المللي تحصيل خودشان را در اين 

پرديس آغاز مي کنند.«
اکنون عالقه خروج از کشور بيشتر در دوره هاي 
تحصيالت تکميلي است که با توجه به وضعيت 
جمعيت جوان کشور اين اتفاق به نفع کشور ما 
نخواهد بود. فلسفه تشکيل پرديس بين المللي 
دانش��گاه هاي دولتي هم جذب دانشجوياني 
است که مي خواهند در خارج کشور تحصيل 
کنند اما در اين ميان مديريت اين پرديس ها 
عالقه اي به همکاري هاي بين المللي و ارزآوري 

براي کشور نشان نداده است.

دالرام عبدزاده
   گزارش3

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

 دانشگاه های ايران و چين  به رغم افت دانشگاه های امريكا رشد چشمگيری داشته اند
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