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دردسرتوليدمقالهازپاياننامه
  عليرضا دهلوي

ب�راي  نم�ره اي  دانش�گاه هاي كش�ور  اكث�ر  در 
اس�تخراج مقال�ه از پايان نامه درنظر گرفته مي ش�ود. 
درصورت�ي هم ك�ه مقال�ه اي از پايان نام�ه در مجالت 
ايراني ي�ا خارجي منتش�ر نش�ود، تنها نم�ره مربوط 
ب�ه مقال�ه از نم�ره پايان نامه دانش�جو كم مي ش�ود. 
عدم ارائه مجوز براي دفاع از پايان نام��ه و در نهايت اخراج 
دانشجو از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در صورت 
چاپ نك��ردن مقاله در مج��ات خارج��ي در حالي انجام 
مي شود كه بر اساس آيين نامه مصوب ساير دانشگاه ها، ارائه 
مقاله براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، تنها امتياز 
محسوب مي شود و اساتيد در ارائه نمره واحدهاي تحصيلي 

به اين دانشجويان با دست بازتر عمل مي كنند. 
در واقع بر اس��اس آيين نامه مصوب دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي دانش��جويان مقطع كارشناس��ي ارشد اين 
دانشگاه با احتساب سنوات عادي بايد در مدت زمان شش 
ترم تحصيلي با دفاع از پايان نامه خود فارغ التحصيل شوند و 
برطبق مصوبه جديد درون دانشگاهي كه از دو سال گذشته 
اجرايي مي شود دانشجويان ارشد اين دانشگاه براي برگزاري 
جلس��ه دفاع از پايان نامه خود، بايد حداق��ل يك مقاله به 
زبان انگليس��ي در مجات نمايه شده SCOPUS، ISI و 

PUMBED به چاپ برسانند. 
اين مصوبه درون دانشگاهي از اسفند سال گذشته مشكاتي 
را براي دانش��جويان ارشد اين دانش��گاه ايجاد كرده  است. 
تعدادي از دانش��جويان كه در انتظار تأييد مقاله هاي خود 
در مجات نمايه شده خارجي بودند با نامه كتبي دانشگاه 
مبني بر اخراج از دانشگاه با مدرك كارشناسي از سوي اداره 
آموزش تحصيات تكميلي مواجه شدند. علت ذكر شده در 
اين نامه كتبي براي اخراج اين دانشجويان مقطع ارشد، به 
اتمام نرس��اندن اين دوره در تعداد سنوات مجاز تحصيلي 

اعام شده بود. 
  اخراج را قبول نداريم

دانشگاه علوم پزش��كي شهيد بهش��تي كه افتخار برترين 
دانشگاه علوم پزشكي كشور در حوزه آموزش را دارد، اخيراً 

به اين اخبار واكنش نشان داده است. 
دانش��گاه آيين نام��ه اي تصويب ك��رده كه بر اس��اس آن 
دانشجويان تحصيات تكميلي كه تا پيش از اين هزينه هاي 
توليد پايان نامه را خود پرداخت مي كردند مي توانند، از اين 
پس تحت حمايت مالي دانشكده خود قرار گيرند و طبق اين 
آيين نامه دانشجو براي برخورداري از مساعدت هاي مالي 
 بايد نسبت به توليد مقاله علمي در مراجع و مجات معتبر 

دنيا اقدام نمايد. 
بديهي است در اين شرايط اگر دانش��جويي قادر به توليد 
مقاالت علمي در تراز اول جهاني نباش��د، مي تواند از روال 
جاري در همه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور تبعيت كند 

و نسبت به دفاع از پايان نامه و فارغ التحصيلي اقدام نمايد. 
در اين زمينه يكي از دانش��جويان دانشگاه به رغم دريافت 
حمايت هاي مال��ي و انجام تعه��د مبني بر تولي��د مقاله، 
متأس��فانه تا ترم 7 موفق به توليد مقاله نشد و طبق قانون 
صريح آموزشي دانشگاه امكان استرداد مبلغ حمايتي و طي 
مراحل دفاع از پايان نامه را دارا بود، ولي با اين حال هيچگونه 

اقدامي از سوي نامبرده صورت نگرفت. 
 با شرايط پيش گفته، دانشجو به وزارت بهداشت براي طي 
مراحل معرفي مي گردد تا در صورت امكان، فرصت مجددي 
در اختيار او قرار بگيرد كه در اين رابطه طي مكاتبه با وزارت 
بهداشت و موافقت دانشكده مربوطه يك ترم ديگر با عنوان 
ترم ارفاقي براي دانش��جو درخواست شده تا در كميسيون 
موارد خاص پيگيري شود. بر همين اس��اس اين دانشگاه 
تا پايان مهلت دانشجو براي استفاده از فرصت هاي در نظر 
گرفته شده، استفاده از عنوان اخراج را قبول ندارد. بنابراين 
انتظار مي رود كه هيچ نامه كتبي اي از طرف دانشگاه مبني 
براخراج با مدرك كارشناسي به دانشجويان تحويل نشود. 

تابلو اعالنات

واكسنHPVايراني
بهمرحلهپايانيتوليدرسيد

محققان دو ش�ركت دانش بني�ان ايراني، به پيش�رفت 90 و 
70 درص�دي در تولي�د واكس�ن HPV )پاپيلوم انس�اني( 
رسيده اند و با اطمينان مي توان اعالم كرد نخستين واكسن 
ايراني اين بيماري ب�ه زودي توليد خواهد ش�د و در صورت 
درياف�ت مج�وز، احتم�االً از س�ال 98 وارد بازار مي ش�ود. 
معاون تحقيقات وزير بهداشت درباره ضرورت توليد واكسن هاي 
مورد نياز كشور گفت: توليد هر واكسن داخلي براي عفونت هاي 
ويروسي و بيماري هايي كه افراد بايد در برابر آنها واكسينه شوند، 
يك موفقيت براي كشور است؛ چراكه واردات واكسن، هزينه هاي 
سرسام آوري دارد و بس��يار گران به دست مصرف كننده داخلي 
 HPV مي رسد. دكتر رضا ملك زاده افزود: هزينه واكسيناسيون
براي هر فرد، 750 هزار تومان و نرخ اس��تفاده از اين واكسن در 
كشور، 43 هزار دز است؛ بنابراين تحقيقات و تاش ها براي توليد 
واكسن هاي مؤثر و باكيفيت كه اين هزينه ها را به شدت كاهش 

دهد، قابل حمايت هستند. 
  اولويت هاي توليد واكسن در ايران

وي درباره اولويت هاي تعريف ش��ده در توليد واكسن هاي داخلي 
گفت: اين اولويت بندي در كش��ورها از جمله ايران، از توصيه هاي 
سازمان بهداشت جهاني براي مقابله با بيماري هاي در حال شيوع، 
سياست هاي ملي سامت و برنامه هاي كش��وري واكسيناسيون، 
تبعيت و روند كامًا مشخصي را طي مي كنند.  بر اين اساس توليد 
برخي واكسن ها در اولويت نخست قرار دارند و برخي ديگر در اولويت 
بعدي هس��تند، اما تاش هاي علمي محققان داخلي براي توليد 
واكسن ها جزو هر اولويتي كه باشند، قطعاً در پاسخ به نياز جامعه 

است و نمي توان حركت علمي دانشمندان كشور را متوقف كرد. 
  از انحصار شركت هاي بزرگ خارج شدند

وي افزود: از آنجا كه برنامه هاي تشخيصي ويروس HPV تحت 
پوشش بيمه قرار ندارد، ساخت واكسن بيماري، ضمن آن كه با 
كاهش قابل توجه هزينه ها، به نياز داخلي پاسخ خواهد داد، توليد 
آن را از انحصار شركت هاي سازنده دنيا )گارداسيل و سرواريكس( 
خارج خواهد كرد و از سوي ديگر يك سرمايه گذاري ارزي براي 
كشور محسوب مي ش��ود؛ چراكه اين واكس��ن دومين واكسن 
پرفروش دنياست و ما مي توانيم نياز برخي كشورها را تأمين كنيم

  ضرورت انجام مطالعات فراگير 
وي خاطرنشان كرد: آنچه از يافته هاي منتشره برمي آيد، اين است 
كه تا كنون مطالعه فراگيري در كشور كه بتواند با حجم نمونه قابل 
تعميم، شيوع HPV را در زنان و گروه هاي مختلف سني نشان دهد، 
وجود ندارد و از سويي اغلب مطالعات در كشور در زمينه HPV در 
موارد سرطان و تعيين ارتباط آن صورت گرفته است؛ در حالي كه 
صورت ديگر بيماري، در زنان و مردان زير 30 سال است كه خود را با 

بروز زگيل هاي آنوژنيتال با تبعات بسيار فراوان نشان مي دهد. 
   واكسن HPV هيچ عارضه اي ندارد

دكتر ملك زاده گفت: بر اس��اس مطالعات انجام شده، در صورتي 
كه ميزان پوش��ش واكسيناس��يون HPV در بين زنان جوان تا 
70 درصد باش��د، كاهش قابل ماحظه بروز سرطان دهانه رحم 
مورد انتظار اس��ت. وي يادآور شد: واكس��نHPV  از ذرات شبه 
ويروس تهيه مي شود و حاصل فناوري نوتركيب است. اين ذرات 
فاقد هر گونه محصول بيولوژيك زنده با DNA هستند و قدرت 

بيماري زايي ندارند.   
----------------------------------------------

راهكاريبرايخطاهايتستپتاسيم
از آنجاي�ي ك�ه تزريق بي�ش از ان�دازه پتاس�يم ب�ه بيماران 
موجب مرگ آنها مي ش�ود، محققان دانش�گاه شهيد بهشتي 
روش�ي را ب�راي اندازه گي�ري اين م�اده ارائ�ه داده ان�د كه با 
اس�تفاده از آن ام�كان پيگيري قضايي فراهم ش�ده اس�ت. 
جواد زندي از محققان اين طرح، تست پتاسيم را يكي از تست هاي 
پزشكي دانست و گفت: تزريق بيش از اندازه اين ماده در بدن موجب 
مرگ فرد خواهد ش��د. به منظور ارتقاي دقت در تشخيص ميزان 
دقيق پتاس��يم، طرح »ارتقاي س��امانه اتو آنااليزر موجود با هدف 
افزايش امنيت و دق��ت تجهيز« را اجرايي كردي��م.  زندي ارتقاي 
تجهيزات پزشكي را از ديگر بخش هاي اين تحقيق نام برد و يادآور 
شد: دستگاه هاي بيوشيمي كه براي تست و اندازه گيري ميزان قند 
و چربي خون به كشور وارد مي شوند، نيازمند افزايش دقت هستند تا 

بتوانند با دقت باال ميزان قند و چربي بيماران را گزارش دهند.

دستاورد ايراني

محققايرانيدرجمعيك
درصديها

بر اس�اس رتبه بندي ESI دانش�مندان جه�ان، دكتر 
»اميرمحمد مرتضويان« اس�تاد و عض�و هيئت علمي 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براي اولين بار به 
جمع دانشمندان يك درصد برتر پراستناد جهان پيوست. 
تعداد دانشمندان برتر علوم پزشكي كشور كه در گروه يك 
درصد دانشمندان پراس��تناد دنيا قرار گرفته اند، به 4۹ نفر 
افزايش يافته است. مبناي اين رتبه بندي گردآوري و تجزيه 
و تحلي��ل اطاعات يك درص��د مقاالت داراي بيش��ترين 
 ISI Web of Sciences استنادات در پايگاه اطاعاتي
در فاصله ۱0 سال از اول ژانويه ۲007 تا پايان دسامبر ۲0۱7 

بوده و اطاعات آن هر دو ماه يكبار به روز مي شود. 
شايان ذكر است دكتر سيد امير محمد مرتضويان استاد پايه 
۱۹ دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي و انستيتو تحقيقات 

تغذيه اي و صنايع غذايي كشور است. 
وي برگزي��ده حقوقي پنج دوره پي در پي جش��نواره علوم 
پزشكي رازي به عنوان مدير كميته تحقيقات دانشجويي 

دانشگاه نيز )۱3۹۶- ۱3۹۲( است. 
اين استاد دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي همچنين 
برگزيده حقيقي و رتبه اول جش��نواره علوم پزشكي رازي 
)س��ال۱3۹۱( و پژوهشگر برگزيده جش��نواره ابوريحان و 

مخترع برتر اين جشنواره نيز است. 

تازه چه خبر؟

انجمنآزادانديشياروانپريش؟!

دروسيكهكاربرديميشوند

س�رانجام اصالح�ات دفترچه انتخاب رش�ته 
كارشناسي ارشد انجام شد و در اين اصالحيه، 
برخي رشته هاي حذف شده به دفترچه بازگشت. 
رشته هايي از دانشگاه هاي قوه قضائيه، وزارت 
خارجه، وزارت اطالعات و صدا و سيما از دفترچه 
كارشناس�ي ارش�د كنار گذاش�ته ش�ده بود. 
اين مسئله اتفاقي خوشحال كننده براي دانشجويان 
است كه به خوبي اوج بي تدبيري در نظام آموزش 
عالي و برنامه ريزي ه��اي اين حوزه در س��ازمان 
سنجش را هم نشان مي دهد. اين اتفاق در سال هاي 
گذش��ته هم رخ داده بود. به طور نمونه كد رشته 

محل ه��اي مهندس��ي الكتروني��ك هواپيمايي، 
مهندسي مخابرات هواپيمايي، مهندسي تعمير و 
نگهداري هواپيما كه پيش از اين از دفترچه انتخاب 
رشته گروه رياضي حذف شده بود، سال گذشته به 

دفترچه هاي كنكور بازگشت. 
  دانشگاه آزاد هم شاكي شد

بر اساس آمارها از تعداد 73۶ هزار و 3۸7 داوطلب 
ثبت ن��ام كنن��ده در آزم��ون ورودي دوره ه��اي 
كارشناسي ارش��د س��ال ۹7، تعداد 575 هزار و 
۶ نفر در جلس��ه آزمون حاضر بودند و تعداد ۱۸۱ 
هزار و 3۸۱ نفر غايب بودند. به عبارت ديگر 7۸/0۸ 

درصد داوطلبان در جلسه آزمون حاضر و ۲۱/۹۲ 
درصد داوطلبان در جلسه آزمون غايب بودند. 

اين موضوع براي آزمون سال گذشته هم از طرف 
مسئوالن دانش��گاه آزاد مطرح ش��ده بود؛ چراكه 
عليرضا رهايي معاون آموزشي دانش��گاه آزاد در 
سيزدهمين همايش معاونان آموزشي اعام كرد 
كه بررسي رشته هاي حذف شده كارشناسي ارشد 
۹7- ۹۶ دانشگاه آزاد با همياري و مساعدت وزارت 
علوم ادامه دارد. وي ابراز اميدواري كرده بود كه با 
همكاري وزارت علوم مشكات موجود در مابقي 

رشته ها نيز هرچه سريع تر برطرف شود. 

با اين حال علت اصلي اي��ن اعتراضات چند روزه 
توسط داوطلبان، عدم اطاع رساني مسئوالن امر 
براي حذف رش��ته هايي بود كه همين داوطلبان 
مدت ها براي قبول ش��دن و ادامه تحصيل در آن 

در تاش بوده اند. 
  سازمان سنجش زير بار نمي رود

جرقه آغاز اين جنجال ها نيز از حدود شش ماه پيش 
با مصوبه جلسه عالي شوراي اداري زده شده بود. 
بر مبناي آن مصوبه برخي رشته هاي دانشگاه هاي 
دولتي وابس��ته به دس��تگاه هاي اجرايي حذف و 
دانش��گاه هاي جامع علمي-كاربردي وابس��ته به 
دستگاه هاي اجرايي هم منحل شدند و در دفترچه 
آزمون ارشد امسال برخي رشته ها از دانشگاه هاي 
قوه قضائيه، وزارت خارجه، وزارت اطاعات و صدا 
و س��يما از دفترچه كارشناسي ارشد خداحافظي 
كرده بودند. اين در حالي است كه برخي رشته ها 
از دانشگاه وزارت خارجه و صدا و سيما مجدداً به 

دفترچه برگشتند. 
اين شوك هاي نابهنگام در سيستم آموزش عالي 
كشور هر س��ال رخ نمايي مي كند. زيرا در آزمون 
سال هاي گذشته نيز شاهد آن بوده ايم و رشته هاي 
مربوط به ش��اخه علوم انس��اني بس��ياري مواقع 

بيشترين قرباني را در اين زمينه داشته اند. 
ابراهيم خدايي كه سمت رياست سازمان سنجش را 
دارد، بار اين مسئوليت را برعهده شوراي گسترش 
دانش��گاه ها انداخته اس��ت، زيرا طبق اظهارات او 
سازمان سنجش تنها مصوبات اين شورا را به مرحله 

اجرا مي رساند!
سازمان سنجشي ها تمامي دستورات اعام شده 
از شوراي گسترش دانشگاه هاي وزارت علوم براي 
پذيرش در س��ال ۹7 را تمام و كمال در دفترچه 
انتخاب رش��ته آورده اند. با تمام اين مش��كات و 
انداختن بار مس��ئوليت بر گ��ردن يكديگر، بهتر 
اس��ت كه وزارت علومي ها و مس��ئوالن سازمان 
س��نجش كه خود را مج��ري برنامه ه��ا مي دانند 
تعامل بيشتري داش��ته باش��ند تا نه تنها شاهد 
چنين اتفاقات بي برنامه و ضررآفرين نباشيم بلكه 
داوطلبان هم براي مشخص ش��دن تكليف خود 

گرفتار نشوند. 

انجمن اسالمي دانشجويان آزادانديش دانشگاه 
عالمه طباطبايي مدت هاست كه فضاي علمي 
اي�ن دانش�گاه را با توهم�ات سياس�ي آلوده 
كرده اس�ت. معاونت فرهنگ�ي اجتماعي اين 
دانش�گاه هم به تخلفات اين مجموعه واكنش 
نش�ان داده اس�ت؛ ولي اين انجم�ن همچنان 
به اقدام�ات غيرقانون�ي اش اص�رار مي ورزد.

اين مش��كل موجب اعتراض ديگر دانشجويان و 
ساير تشكل هاي دانشجويي شده و البته در كمال 
تعجب مديريت دانشگاه هم سكوت اختيار كرده 
اس��ت. يكي از اقدامات اين تشكل در گردهمايي 
روز دانش��جوي س��ال پيش بود كه در سالن اين 
دانشگاه به س��ود فتنه گران و عليه منافع كشور 
شعار س��ر دادند. اين اقدام بازتاب گسترده اي در 
رسانه هاي منافقين داشت و تنها برخورد دانشگاه 

با اين تشكل، تعليق دو ماهه آن بود. 
در واقع با اي��ن رخداد، عمًا اي��ن انجمن ماده ۲ 
اساسنامه خود را هم به صورت صريح و روشن زير 

پا گذاشته است. 
به استناد فرمايشات رياست دستگاه قضا و هفتاد 
و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، 
انتشار تصاير سران فتنه هم جرم محسوب مي شود؛ 

اقدامي كه براي اين انجمن عادي است. 
  مراسم هاي مختلط افطاري

به تازگ��ي بس��يج دانش��جويي دانش��گاه عامه 
طباطبايي هم در نامه اي خواستار برخورد قانوني 

رئيس دانشگاه با برگزار كنندگان افطاري مختلط 
با حضور محكومين امنيتي و نهضت آزادي در اين 
دانشگاه شد. بسيج دانش��جويي با تأكيد بر اينكه 
سال هاي پيش هم شاهد چنين رفتارهايي از سوي 
اين تشكل بوده اند، عنوان كرد: »عناصر فتنه گر را 
در مراسم افطاري آوردند و با يك تذكر مختصر كار 
تمام شد. هيئت نظارت طبق قانون مسئول است 
و بايد پاسخگو باشد. اين بار ديگر نمي تواند حاشا 
كند كه نمي دانستيم. هم سابقه اين افراد را داشته 

و هم مي دانسته و با اين حال مجوز داده است. 
اتفاق غيرقانوني شب نش��يني مختلط كه اس��م 

افطاري هم روي آن گذاش��تند. ش��وراي نظارت 
دانشگاه بايد ببيند كه علي رغم الزامي كه به عدم 
اختاط، به اين تشكل متخلف كرده است، چرا او 
كمترين وقعي ننهاده و عك��س و فيلم آن را هم 
منتش��ر مي كند. اين عين بي حيايي و براي جلو 

آوردن خط درگيري سياسي در دانشگاه است. 
اين تشكل قانون شكن در س��ابقه خود توهين به 
معصومي��ن)ع( و برگزاري مراس��م هاي مختلط 
افطاري و اردو را دارد. چگونه كس��اني كه توانايي 
و توفيق عمل به ابتداييات ش��رعي خود را ندارند 
مي توانند اسم اسامي را يدك بكشند. روشن است 

كه به جهت اين سوابق و اين بي قانوني آخر، خاف 
اساسنامه خودش��ان و آيين نامه عمل كرده اند و 
بايد منحل شوند. در حين آن هم اطاع و حضور 
مديران فرهنگي قطعي است ولي حتي اباغ خود 
شوراي نظارت هم براي مجموعه حراست و معاون 
فرهنگي قابليت اجرا نداشته و مجموعه دانشگاه و 

شوراي نظارت بايد پاسخگو باشند.«
  خفقان به بهانه آزادي بيان

ماه گذش��ته هم كارگاه��ي با عن��وان »جنبش 
اصاحي به چه تغييراتي براي ماندگاري نيازمند 
اس��ت؟« با حضور يكي از بازداشت شدگان فتنه 
س��ال ۸۸ به ميزباني انجمن آزاد انديش دانشگاه 

عامه طباطبايي برگزار شد. 
جاي تعجب و سؤال است كه چگونه در دانشگاه 
نظام اس��امي، ف��ردي مس��ئله دار بتواند چنين 
سخناني را به زبان بياورد و كارگاه عملي براندازي 
نظام برپا كند، اما صدايي از هيچ يك از مسئوالن 
دانش��گاه فوق الذك��ر و آموزش عالي كش��ور در 
مخالفت با اين اظه��ارات و مغاير ب��ا منافع ملي 
برنخيزد. جالب اينجاست كه وقتي مسئوالن امر 
با اين قبيل سؤاالت مواجه مي شوند، بااستثناء 
پشت جان پناه آزادي بيان سنگر گرفته و از لزوم 
طرح عقايد مخالف -بخوانيد براندازانه!- در فضاي 
دانشگاهي سخن به ميان مي آورند. فراموش نكنيم 
كه دانش��گاه محل رقابت هاي علمي و پژوهشي 

است نه مچ اندازي هاي تفكرات پوسيده سياسي.

رئيس دانش�گاه جام�ع علمي-كارب�ردي از 
بازنگري بيش از ۲0 درصد سرفصل هاي دروس 
اين دانشگاه طي دو سال اخير خبر داده است. 
اعتراض دانشجويان مراكز مختلف طي سال هاي 
اخي�ر درب�اره نامرتب�ط بودن س�رفصل هاي 
ارائه ش�ده با رش�ته تحصيلي بيانگر طراحي 
اش�تباه دروس در اين دانش�گاه بوده اس�ت. 
فلسفه وجودي دانشگاه جامع علمي-كاربردي بر 
پايه شغل و اشتغال است؛ اين در حالي است كه 
ساير دانش��گاه ها علم محور و آكادميك هستند. 
بنابراين در اين دانش��گاه بايد دروس��ي تدريس 
شوند كه نزديكي بيش��تري با واقعيت هاي بازار 

كار داشته باشند. 
 رش��ته هاي موجود در اين مراكز متناسب با بازار 
كار و ني��از جامعه تعريف ش��ده ك��ه پيش بيني 
مي شود اين دانش��جويان بيش��تر و بهتر جذب 
شغل متناسب با رشته تحصيلي خود شوند. اين 
در حالي است كه در سال هاي اخير دانشجويان 
نسبت به بي ربط بودن برخي از دروس اين دانشگاه 

اعتراض داشتند. 
  دروسي خارج از ريل

وضعيت دروس ارائه شده به دانشجويان رشته هاي 
مختلف در حال تحصيل در مراكز دانشگاه جامع 
علمي-كارب��ردي به خوبي بر صح��ت اعتراضات 
دانشجويان اين دانشگاه درباره عدم ارتباط برخي 

دروس ارائه شده با رشته تحصيلي صحه مي گذارد. 
به طور نمونه بخش زيادي از دروس حسابداري در 
زمينه رياضيات است كه براي دانشجويان خارج 
از حوصله است. به اين دليل كه اكثر دانشجويان 
شاغل هس��تند و مي دانند اين دروس به آگاهي 
آنها اضافه نمي كند. در واقع دانشجويان به دنبال 
آگاهي عميق و عملي تر از رش��ته تحصيلي شان 

هستند نه دانش حاشيه اي!
دانشگاه جامع علمي-كاربردي در سال ۱370 و 
با هدف افزايش سطح مهارت شاغان بخش هاي 

مختلف اقتصادي و افزايش مهارت هاي حرفه اي 
دانش آموختگان فاقد تجربه اجرايي، آغاز به كار 
كرد، اما نگاهي به كارنامه اين دانش��گاه و دروس 
ارائه شده به دانشجويان نشانگر آن است كه برخي 
از دروس اجباري دانش��جويان نه تنها كمكي به 
ارتقاي مهارت هاي آنها نمي كن��د بلكه حتي در 
محتوا هم با مش��كات عديده اي دست و پنجه 

نرم مي كند. 
  تجربيات ديگران فراموش نشود

ناگفت��ه نماند كه محمدحس��ين امي��د، رئيس 

اين دانش��گاه كه خبر از بازنگ��ري در ۲0 درصد 
سرفصل هاي دروس اين دانش��گاه را اعام كرد، 
تأكيد دارد كه يك��ي از اصلي تري��ن برنامه هاي 
دانش��گاه جام��ع علمي-كارب��ردي، بازنگ��ري 
۸00 رشته تحصيلي اس��ت كه مراكز مي توانند 
پيشنهاد هاي خود را درباره بازنگري سرفصل ها 
و رش��ته ها ارائه كنند.  مي توان امي��دوار بود كه 
اعام اين خبر و درخواس��ت همراهي و همكاري 
با مراكز مختلف دانشگاه جامع علمي-كاربردي از 
تلنگر مسئوالن اين دانشگاه با توجه به اعتراضات 
دانشجويان و اس��اتيد درباره محتواي واحد هاي 

ارائه شده نشان دارد.
در اين ش��رايط تاش مس��ئوالن دانشگاه جامع 
علمي-كاربردي ب��راي بهب��ود وضعيت كنوني 
محتواي دروس ارائه ش��ده به مراكز اين دانشگاه 
و كاهش نارضايتي دانشجويان از ارائه واحد هاي 
نامرتبط با رشته تحصيلي بدون شك اقدام قابل 

ستايشي است. 
اين در حالي اس��ت كه راز موفقيت در اين زمينه 
بهره گيري از نظرات دانشجويان در حال تحصيل 
و همچنين كارشناسان و اساتيد رشته هاي ارائه 
شده در اين دانشگاه است. استفاده از اين تجربيات 
مي تواند به ارتقاي وضعيت فعلي علمي و مهارتي 
دانشجويان اين دانشگاه و تحقق اهداف اصلي اين 

دانشگاه مفيد باشد.

حسين اعاليي
   گزارش2

ابراهيم مشيريان
   گزارش 3

عليرضا سزاوار
    گزارش يک 

با ناميدن امس�ال ب�ه ن�ام »حماي�ت از كاالي ايراني« 
درصدديم اين ستون را به تحقيقات و پروژه هاي عملياتي 
دانشگاهي اختصاص دهيم كه وجه مميزه آنها ارتباط با 
بازار است؛ چه پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي 
و چه پزشكي. ارتباط دانشگاه با بازار، مهم ترين بخش 
حمايت دانشگاهي از كاالي ايراني است كه اگر به طور 
كامل و صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق 
اقتصاد مقاومتي خواهد داشت. در همين زمينه پذيراي 
آثار جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

نجات رشته هاي مورد عالقه دانشجويان
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