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توليد کپسول هاي حمل هوشمند دارو 
هم�دان  بوعلي س�يناي  دانش�گاه  پژوهش�گران 
نانوحامل هاي�ي ب�راي انتقال هوش�مند دارو به س�لول هاي 
س�رطاني بافت رح�م تولي�د کردند ک�ه نتاي�ج تحقيقات 
آنه�ا نش�ان داد ع�وارض جانب�ي نان�وذرات حام�ل داروي 
»نويراپين« نس�بت ب�ه داروي مش�ابه کاهش يافته اس�ت. 
با شيوع بيماري سرطان در بين جهانيان، محققان در تالش هستند 
تا راهکارهايي براي کاهش اثرات جانبي داروهاي ضدس��رطان و 

همچنين افزايش اثربخشي اين داروها ارائه دهند. 
يکي از مهم ترين راهکارها در اين ح��وزه طراحي نانوحامل هاي 
هوش��مند انتقال دارو به منظور رهاسازي کنترل ش��ده  داروها 
در بافت هدف اس��ت که در اين راس��تا محققان دانشگاه بوعلي 
سيناي همدان نانو حامل هاي هوشمندي را براي انتقال دارو به 
سلول هاي سرطاني بافت رحم توليد کردند.  ندا حسين پور مقدم، 
دانش آموخته دکتراي دانش��گاه بوعلي سيناي همدان، سرطان 
رحم را يکي از کشنده ترين سرطان ها عنوان کرد و افزود: با توجه 
به عوارض جانبي باالي داروهاي طراحي ش��ده براي درمان اين 
بيماري، در اين تحقيقات نانوحامل حاوي داروي »نويراپين« توليد 
کرديم.  وي هدف اصلي اين نانوحامل ها را مهار رشد سلول هاي 
سرطان رحم دانست و يادآور ش��د: در اين پژوهش، از نانو ذرات 
مغناطيسي عامل دار ش��ده با ترکيب کيتوسان جهت سنتز نانو 
حامل و انتقال داروي »نويراپين« به س��لول هاي سرطاني رحم 
)Hela( و همچنين رهاسازي آهسته اين دارو، جهت افزايش مرگ 

سلول هاي سرطاني استفاده شده  است. 
مجري طرح با اش��اره ب��ه نتايج به دس��ت آم��ده از اين تحقيق 
گفت: نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد رها سازي پيوسته باالي 
۸۰ درصد داروي »نويراپين« از حفرات نانو ذرات مغناطيسي طي 
يک دوره ۲۶ ساعته، باعث تأثير بيش��تر نانو ذرات حامل داروي 
نويراپين روي سلول هاي س��رطاني Hela نسبت به خود داروي 
نويراپين مي ش��ود.  وي اضافه کرد: عالوه بر آن، نتايج حاصل از 
آزمون  MTT تأثير مشابه نانوذرات حامل داروي نويراپين و داروي 
ضدسرطان شناخته ش��ده »جفتنيب« روي سلول هاي سرطان 
رحم را نشان مي دهد.  اين محقق کاهش عوارض جانبي نانوذرات 
حامل داروي »نويراپين« نس��بت ب��ه داروي »جفتنيب« روي 
سلول هاي نرمال Vero را از مهم ترين دستاوردهاي اين مطالعات 
ذکر کرد.  اين تحقيقات از سوي پروفسور صادق صالح زاده، عضو 
هيئت علمي و دکتر ندا حسين پورمقدم و دکتر جمشيد رختشه 
از دانش آموختگان دکتراي دانشگاه بوعلي سيناي همدان، اجرايي 
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Macromolecules با ضريب تأثير ۳. ۹۰۹ منتشر شده است. 
----------------------------------------------
توليد نيمه صنعتي دستگاه همگن ساز 

محققان مرک�ز رش�د واحدهاي فن�اور دانش�گاه صنعتي 
خواجه نصير در مطالع�ات خود موفق به طراحي و س�اخت 
دس�تگاه اولتراس�ونيک هموژناي�زر ش�دند ک�ه ع�اوه 
بر آنکه ب�راي س�نتز نانوم�واد کارب�رد دارد، در حوزه هاي 
پزشکي و داروس�ازي نيز کاربردهاي وس�يعي يافته است. 
رضا افضل زاده، مجري طرح اظهار کرد: هموژنايزرهايي که در ايران 
ساخته مي شوند، با توان پايين است که در اين مطالعات مدلي را 
براي کارهاي نيمه صنعتي ساختيم که مدل آن UP 1000 است.  
وي اضافه کرد: تمامي قطعات اين دستگاه و تراشکاري هاي مورد 
نياز اين دستگاه در اين شرکت توليد شده است.  افضل زاده با تأکيد 
بر اينکه اين دستگاه هنوز وارد بخش هاي صنعتي نشده است، اظهار 

کرد: مطالعات ما براي کاربردهاي صنعتي ادامه دارد. 
مجري طرح به عملکرد اين دستگاه اش��اره کرد و يادآور شد: در 
دستگاه  اولتراسونيک، سيگنال هاي الکتريکي با فرکانس بين ۲۰ تا 
۲5 کيلوهرتز تبديل به ارتعاشات مکانيکي مي شود و اين ارتعاشات 
مکانيکي از طريق يک پروپ به محلول مورد نظر که قرار است تحت 

تابش قرار گيرند، منتقل مي شود. 
وي اضافه کرد: با استفاده از اين دس��تگاه و با تابش امواج مافوق 
صوت مي توان موادي که اصطالحاً به آنها مواد دو فازي مي گويند را 
با هم ترکيب کرد.  به گفته اين محقق، مواد دو فازي موادي هستند 
که در هم حل نمي شوند مانند پودر کربن )دوده( که با آب يا روغن 

که در هم حل نمي شوند. 
اين محقق به کاربردهاي اين دس��تگاه اش��اره کرد و يادآور شد: 
يکي از کاربردهاي اين دستگاه در سنتز مواد نانو است؛ چراکه اين 
دستگاه قادر است سرعت سنتز را تا 1۰ برابر افزايش دهد، ضمن 
آنکه براي تخريب ديواره سلولي کاربرد دارد. محققان با استفاده 
از اين دستگاه مي توانند در دماي اتاق با تخريب ديواره سلول هاي 

گياهي يا حيواني مواد داخل آنها را استخراج کنند. 
به گفته اين محقق، اين دس��تگاه در صنايعي چون داروس��ازي، 

پزشکي، صنايع رنگ و سنتز مواد نانو کاربرد دارد. 
افضل زاده در خصوص عدم اقبال اين دستگاه براي صنعتي سازي 
گفت: از يک سو صنايع کشور به اندازه اي رشد نکرده اند که بتوانند 
از اين دستگاه ها بهره مند شوند و از سوي ديگر صنايع به دستگاهي 
از هموژنايزر نياز دارند که بتواند به صورت ۲4 ساعته کار کند و ما 
مطالعاتي داريم تا بتوانيم دستگاهي را عرضه کنيم که بتواند در 

صنعت به صورت پيوسته با توان باال کار کند. 

دستاورد ايراني

دانشجويان فني ومهندسي
بيشترين افت تحصيلي را دارند

عض�و هيئت علم�ي دانش�گاه علوم بهزيس�تي و 
توانبخش�ي گفت: اغلب دانش�جويان رش�ته هاي 
فن�ي و مهندس�ي ب�ه دلي�ل س�ختگيري هاي 
دانشگاه ها نسبت به ساير رشته هاي علوم انساني 
و علوم پايه بيش�تر دچار افت تحصيلي مي شوند. 
رمضانعل��ي ق��ادري ثان��وي، در خصوص آس��يب هاي 
دانشجويان جديدالورود و خوابگاهي اظهار کرد: تفاوت 
محيط دانشگاه با دبيرستان سبب ايجاد شک و ترديد و 
سرخوردگي در دانشجويان مي شود.  وي افزود: معموالً 
دانش��جويان جديدالورود به خاطر تغيير ش��هر، محل 
س��کونت، مش��کالت اقتصادي و فضاي جديد خوابگاه 
دچار مشکالت عاطفي مي شوند.  اين مددکار اجتماعي 
با اشاره به ش��يوع س��ندروم خوابگاهي )افسردگي( در 
ميان دانش��جويان اظهار کرد: براي رفع اين مشکل در 
ميان دانشجويان دانش��گاه ها بايد برنامه هاي فرهنگي 
متنوع تري برگزار کنند و مراکز مشاوره و توانمندسازي 
آنها بايد فعال تر و والدين نيز با فرزندان خود بيش��تر در 
ارتباط باشند.  قادري در خصوص تعامالت دانشجويان در 
محيط دانشگاه تصريح کرد: بايد نحوه صحيح ارتباطات 
اجتماعي در دانشگاه را به دانشجويان آموزش دهيم.  وي 
يادآور شد: معموالً آموزش هاي غيررسمي سبب تغيير 

نگرش دانشجويان مي شود و براي آنان مؤثرتر است. 

خبر

اعزام دانشجويان در اربعين بر عهده سازمان 
بسيج دانشجويي اس�ت. اعزام دانشجويان 
به صورت کارواني در سراس�ر کش�ور انجام 
مي شود. دانشجوياني که مي خواهند به صورت 
انفرادي اعزام شوند با ثبت نام در سامانه سماح 
مي توانند از خدمات بسيج دانشجويي در طول 
اعزام استفاده کنند. ستاد اربعين دانشگاهيان 
هم با فراهم آوردن تسهيات ويژه دانشجويان 
زمينه را براي مشارکت حداکثري در پياده روي 
اربعي�ن فراهم کرده اس�ت که دانش�جويان 
بتوانند بدون دغدغه به اين سفر معنوي بروند.

  با نزديک ش��دن به ايام اربعين حسيني شور و 
اشتياق براي رفتن به زيارت سيدالشهدا آن هم 
با پاي پياده روز به روز بيش��تر مي ش��ود. در اين 
ميان جمعيت دانش��جويي نيز از مشتاقان اين 
سفر معنوي هستند که بيشترين استقبال را براي 

رفتن به اين سفر دارند. 
  بسياري از موانع رفع شده است

به دليل اس��تقبال دانش��جويان س��تاد اربعين 
دانش��گاهيان به منظور فراهم کردن تسهيالت 
بيشتر براي آنها با عضويت دستگاه هاي مربوط 
در حوزه دانشجويي شکل گرفت و در سال هاي 
اخير اين ستاد توانسته بسياري از موانع اين سفر 
را براي دانشجويان رفع کند.  از جمله مسائلي که 
دانشجويان را براي ش��رکت در اين سفر معنوي 
درگير مي کن��د بحث خروج از کش��ور، مباحث 
آموزشي و هزينه اين سفر است که توسط ستاد 
اربعين دانشگاهيان خروج از کشور انجام مي شود و 
اين ستاد توانسته با رايزني هايي که با دستگاه هاي 
مربوط داشته تسهيالت وام نيز براي دانشجويان 
فراهم کند.   طوالني بودن اين سفر و غيبت هاي 
غيرمجاز دانش��جويان در مباحث آموزشي سال 

گذشته هم براي دانشجويان مشکالتي را ايجاد 
کرد و بس��ياري از دانش��جويان با مشکل حذف 
واحد هاي درس��ي مواجه ش��دند که امسال اين 
موضوع به صورت جدي در دس��تور کار س��تاد 

عتبات دانشگاهيان قرار گرفته است. 
 تاش براي پايين آوردن هزينه ها

در بحث سفر اربعين دانشگاهيان مجموعه هاي 
درگير هماهنگي هاي خوبي دارند، وزارت علوم 
به عنوان دبيرخانه س��تاد، بسيج دانشجويي که 
پيگيري هاي ميدان��ي را به عه��ده دارد و عمره 
و عتبات دانش��گاهيان که در نه��اد رهبري در 
دانشگاه ها مستقر است، جلسات به صورت مداوم 
تشکيل مي شود و تالش بر اين است دانشجوياني 
که تماي��ل براي ش��رکت در اين س��فر را دارند 

بيشترين تسهيل براي آنها اتفاق بيفتد. 
رئيس نهاد رهبري در دانشگاه ها در اين خصوص 

گفت: »تالش ما پايين آوردن هزينه ها براي قشر 
دانشجويي اس��ت و ديگري فرهنگ سازي براي 
شرکت در پياده روي اربعين و فعاليت هاي جانبي 

است که در اين سفرصورت مي گيرد.«
رستمي اضافه کرد: »بخشي هم مربوط به همکاري 
دانشگاه ها با دانشجويان است با توجه به اينکه ايام 
اربعين در سال تحصيلي است سال هاي گذشته 
همکاري هاي خوبي را مجموعه آموزش عالي با 
دانشجويان داشته که هم به تحصيل دانشجويان 
لطمه نخورد و هم در بحث آموزش��ي دانش��گاه 
دچار مشکل نش��ود، غيبت ها مجاز باشد يا براي 
اين دانشجويان کالس هاي جبراني ترتيب داده 
ش��د بنابراين تمام دانش��گاه ها به طرق مختلف 
با دانش��جويان همکاري خوبي را داشتند تشکر 
مي کنيم بابت همکاري هاي قبلي و تقاضا مي کنيم 
که امسال هم دانشگاه ها و وزارتخانه هاي متبوع 
همکاري هاي الزم را داش��ته باش��ند و به زودي 
جلسه اي را با نهاد هاي استان ها در اين خصوص 
خواهيم داشت که اين مشکل حل شود.« رستمي 
در خصوص مباحث آموزشي نيز گفت:» در اولين 
جلس��ه اي که با وزارت عل��وم داريم بحث غيبت 
دانشجويان مطرح خواهد شد و مطمئن هستيم 
که نگاه وزارت علوم و مجموعه هاي دانش��گاهي 
نس��بت به اين س��فر مثبت خواهد بود و نهايت 

همکاري را با دانشجويان خواهند داشت.«
 نقش پررنگ دانشجويان جهادي

موکب هاي دانش��جويي نيز در مسير پياده روي 
اربعين توسط دانشگاه ها، تشکل هاي دانشجويي 
و بسيج دانشجويي در مس��ير راه اندازي خواهد 
ش��د که بار اصلي راه اندازي موکب ه��ا بر عهده 
هيئت هاي دانشجويي است و دانشجويان جهادي 
نيز براي راه اندازي محل اس��کان دانشجويان به 
اين سفر اعزام مي شوند.  بر اساس گفته مسئوالن 
دانش��گاهي دانش��جويان مي توانن��د در س��فر 
پياده روي اربعين امسال را بدون دغدغه آموزشي 
شرکت کنند و از تسهيالت وام نيز براي پرداخت 
هزينه ها استفاده کنند.  صندوق رفاه دانشجويي 
همکاري هاي خوبي در اين زمينه داشته و در واقع 
اين سفر بيشترين تسهيالت را براي دانشجويان 
دارد و وام ها از طريق صندوق رفاه ستاد عمره و 
عتبات دانش��گاهيان و با همکاري بانک ملت در 

حال تأمين است. 

عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

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 پزشکي. 
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. 

جذب نخبگان را در اولويت قرار دهيد

با وجود مشکات ارزي

آموزش پزشکي نياز به دگرگوني جدي دارد

در طول ده�ه 60 عمده فعاليت دانش�گاه ها 
به دليل کمب�ود ني�رو در حوزه هاي مختلف 
علوم پزشکي، به آموزش متخصص متمرکز 
بود. اي�ن روند به ش�کلي بود که تا اواس�ط 
دهه 70 با افزاي�ش ظرفيت هاي پذيرش اين 
کمبود برطرف ش�د اما اکنون سال هاس�ت 
که آموزش و ارزشيابي دانشجويان نيازمند 
بازنگري اساسي است. به طور نمونه در حال 
حاضر بيش از 60 دانش�کده دندانپزش�کي 
در کش�ور وجود دارد ک�ه با توجه به رش�د 
قارچ گونه و س�ريع اي�ن دانش�کده ها بايد 
به کيفي�ت آموزش�ي، تأمي�ن کادر اعضاي 
هيئت علم�ي و امکانات الزم ب�راي تربيت 
دندانپزش�کان آين�ده توج�ه الزم ش�ود.  
در اين راس��تا  پويا رس��تم زاده، برگزيده مدال 
طالي انفرادي دهمين المپياد علمي دانشجويان 
در خصوص چالش هاي آموزش دندانپزش��کي 
گفت: در حال حاضر بيشتر اساتيد به دليل امتياز 
الزم براي ارتقاي علمي صرفاً به س��راغ پژوهش 
مي روند و از امر مهم آموزش باز مي مانند در حالي 
که ارزشيابي کيفيت آموزش��ي اعضاي هيئت 
علمي بايد به گونه اي پيش برود تا فعاليت هاي 
آموزشي اساتيد فداي فعاليت هاي پژوهشي آنها 
نشود. رستم زاده در ادامه به نحوه سهميه بندي 
کنکور اش��اره کرد و افزود:سقف سهميه بندي 
مشخص نيس��ت و همين اش��کاالت در جذب 
هيئت علمي هم به نوعي وج��ود دارد. اين رويه 
مغاير با عدالت اجتماعي است و باعث تضعيف 
دانشگاه هاي علوم پزشکي مي شود. شايد يکي از 
داليل فرار مغزها از دانشگاه هاي کشور، اين باشد 
که سيستم آموزش عالي ما خيلي به دنبال جذب 

نخبگان نيست.

 سرگرداني بيماران
وي با بيان اين مطلب که دانش��کده دندانپزشکي 
صرفاً براي يک سيستم صرفاً آموزشي ديده شده 
است، اظهار کرد: چارت درماني براي اين دانشکده 
انديشيده نشده اس��ت، مثاًل يک بيمار که درمان 
ريشه دندانش در دانش��کده انجام شده باشد و در 
تعطيالت به صورت اورژانس دچار درد و تورم شود، 
هيچ اورژانس فعالي براي رس��يدگي به اين بيمار 

وجود ندارد چون دانشکده تعطيل است!
 دانشجوي دندانپزشکي دانش��گاه علوم پزشکي 
تهران ادامه داد: سيس��تم خوبي ب��راي مديريت 
بيماراني که به دانشکده مراجعه مي کنند، تعبيه 
نشده اس��ت. بيش��تر اوقات بيماراني  طي روز به 
دانشکده مراجعه مي کنند و در بخش ها و طبقات 
مختلف سرگردان مي شوند و دائماً به بخش هاي 
مختلف ارجاع داده مي ش��وند، ب��دون اينکه کار 
درماني براي بيمار انجام شود. به همين دليل است 
که خيلي از اوق��ات با وجود تعداد زي��اد بيماران، 
مشکل کمبود بيمار براي دانش��جويان در برخي 

از بخش ها وجود دارد.  رستم زاده در ادامه با اشاره 
به اينکه پايان ه��ا کاربرد خاصي ندارن��د و نتايج 
آن هيچ تغييري را در سيس��تم بهداشتي کشور 
ايجاد نمي کند، گفت: در حال حاضر سرنوش��ت 
پايان نامه هايي که دانش��جويان دارند در بهترين 
حالت مقاله شدن، چاپ در مجالت معتبر است که 
درصد اين پايان نامه ها نيز بسيار کم است در حالي 
که پايان نامه ها بايد بيشتر در جهت توليد مواد و 
در ارتباط با صنعت باش��د. در واقع هيچ خدمتي 
به صنعت نمي کند و اين ناشي از عدم ارتباط بين 

صنعت، دانشگاه ها و وزارتخانه است.
 دوره اي فرسايشي و طوالني

برديا خسروي، دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش 
پزشکي دانشگاه علوم پزش��کي تهران نيز با بيان 
اينکه طوالني بودن دوره آموزش پزشک عمومي 
و حجم باالي دروس از کيفيت آموزش مي کاهد، 
افزود: طول دوره زياد و نامناسب است و در اواخر 
دوره دانشجو واقعاً خسته مي ش��ود. بهتر است از 
حجم درس ها کم ش��ود و فق��ط مطالب ضروري 

خوانده ش��ود. اين دانش��جوي کارشناسي ارشد 
آموزش پزشکي دانش��گاه علوم پزشکي تهران، به 
زياد بودن تعداد پذيرش دانشجوي پزشکي و عدم 
تناسب آن با ظرفيت هاي موجود در بيمارستان ها 
و درمانگاه هاي آموزشي اشاره کرد و افزود: پذيرش 
باالي دانش��جو و مراجعات بيش از ح��د مردم به 
درمانگاه ها آم��وزش و يادگيري را س��خت کرده 
اس��ت.  وي با اش��اره به اينکه برخي اساتيد فقط 
دغدغه درماني دارند و اهميت چنداني به تدريس 
دانشجويان نمي دهند، بيان کرد: بيشترين تأثير 
آموزش پزشکي به صورت عملي و بر بالين بيمار 
است اما مخاطب برخي اساتيد اصالً دانشجو نيست 
و اين امر نيز يکي از چالش هايي است که باعث افت 

سطح يادگيري در دانشجو مي شود.
 عدم تطابق آموزش با نيازهاي جامعه

اکثر فعاليت هاي آموزش��ي مانند روش تدريس و 
پژوهش بر عهده استاد است که به دانشجو بياموزد 
در حالي که با آموزش فعال دانش��جو بايد دنبال 

مسائل آموزشي و پژوهشي خود باشد. 
بروکراس��ي اداري و امور وقت گير، باعث شده که 
بيشتر دانشجويان براي انتخاب عنوان پايان نامه 
يک موض��وع راح��ت را انتخاب کنند ت��ا درگير 
کاغذبازي هاي اداري نش��وند و دانش��جو ترجيح 
مي دهد به سراغ کار پژوهشي برود تا رزومه اي براي 
آينده شغلي اش باشد.  آموزش پزشکي عمومي در 
کشور به دليل مسائل مختلف با چالش هاي جدي 
مواجه است. يکي از مهم ترين چالش ها، عدم تطابق 
آموزش با نيازهاي واقعي جامعه اس��ت، بنابراين 
آموزش پزش��کي عمومي بايد به سمت کاربردي 
ش��دن پيش برود و توانمندس��ازي دانشجويان 
پزش��کي براي مديريت و اداره مراکز بهداشتي به 
صورت نظام مند و اثربخش مورد توجه قرار گيرد. 

یاسر جعفري
   گزارش 2

اعزام فرصت هاي تحقيقاتي دانشجويان دکتري ادامه دارد
دوره ه�اي اع�زام فرصت ه�اي تحقيقات�ي 
دانشجويان دکتري به خارج از کشور به ويژه 
در پروژه هاي�ي با تحقيقات کارب�ردي که به 
تجهيزات خاصي نياز دارند، مورد اس�تقبال 
وسيع دانش�جويان دکتري و اس�تادان آنها 
قرار گرفته است. به همين منظور در سال هاي 
اخير، با تاش وزارت علوم، آمار اعزام براي 
اين دوره هاي کوتاه مدت به طور قابل توجهي 
افزايش يافته است. در سال جاري با توجه به 
سياست هاي ارزي، تا پايان شهريور ماه ۹7 
ب�ا ارز ۴۲00 توماني اين اعزام ه�ا با افزايش 
کميت ادامه پيدا کرد. به گونه اي که در شش 
ماهه نخست سال ۹7 نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۳0 درصد افزايش اعزام داشتيم. 
ب��ا توقف پرداخ��ت ارز به ن��رخ قب��ل، در کنار 
پيگيري هاي وزارت براي تأمي��ن مابه التفاوت 
ريالي ارز به نرخ جديد، ي��ک راه، توقف اعزام ها 
از ابتداي مه��ر ماه بود که مش��کالت زيادي را 
براي دانش��جويان ايجاد مي ک��رد.  راه ديگر با 

پيش بيني ه��اي قبل��ي، اس��تفاده از پس انداز 
محدود ارز شش ماه اول براي اعزام دانشجوياني 
که ويزا اخذ کرده يا مي کنند و مهلت کمي دارند 
بود و اينکه از آنها خواسته ش��ود طول دوره را 
کاهش دهند تا تعداد بيش��تري از دوستانشان 
موقتاً از اين امکان محدود اس��تفاده کنند تا با 

تأمين اعتبار بتوان شرايط را مشابه گذشته ادامه 
داد.  رئيس س��ازمان امور دانشجويان با تشريح 
وضعيت دوره هاي کوتاه مدت فرصت تحقيقاتي 
دانشجويان دکتري تأکيد کرد: با وجود مشکالت 
ارزي و وقفه ايجاد شده، اعزام براي فرصت هاي 
تحقيقات دانشجويان دکتري ادامه خواهد يافت.  

مجتبي صديقي به جايگزيني اين دوره ها به جاي 
اعزام براي بورس کامل خارج به عنوان سياست 
اصولي و قطعي وزارت علوم اشاره و تأکيد کرد: 
از طريق اين دوره هاي ش��ش ماهه، بخش��ي از 
پژوهش رساله هاي دکتري با هماهنگي استادان 
راهنماي داخل و خارج در يکي از دانشگاه هاي 

معتبر خارج صورت مي گيرد. 
رئيس س��ازمان امور دانش��جويان تأکيد کرد: 
کاهش طول دوره فرصت هاي تحقيقاتي موقتي 
بوده و اميدوار هس��تيم پيگيري هاي مداوم، به 
رغم مش��کالت تأمين اعتبار در اواسط سال )با 
توجه به عدم پيش بين��ي در اعتبارات مصوب( 
به نتيجه برس��د.   در هر حال تداوم اين امتياز 
براي دانش��جويان دکتري با توجه به تأثير آن 
در افزايش کيفيت پايان نامه ها از سياست هاي 
وزارت علوم اس��ت؛ همانگونه که در چند سال 
گذشته روند صعودي بهره مندان نشان مي دهد 
که دوره هاي کوتاه م��دت از اولويت برخوردار 

بوده است.

ابراهيم مشيریان
   گزارش3

منابع آموزشي تهراني ها
 دگرگون مي شود

موض�وع بازنگ�ري برنامه ه�اي درس�ي در مقطع 
کارشناس�ي يک�ي از مهم تري�ن برنامه ه�اي 
آموزش�ي دانش�گاه تهران در س�ال جاري است. 
 با بازنگري برنامه هاي آموزش��ي، قدرت انتخابي فراهم 
مي شود تا دانشجويان عالوه بر درس هاي پايه و تخصصي 
خ��ود بتوانند مجموع��ه واحدهاي گروه ه��اي ديگر را 
در اختيار بگيرن��د و از اين طريق به اش��تغال پذيري و 
مهارت آموزي آنها کمک شود.  معاون آموزشي دانشگاه 
تهران با بيان اينکه ما با بازنگري منابع و برنامه هاي درسي 
تالش داريم قدرت انتخاب دانشجويان دوره کارشناسي 
را در واحدهاي انتخابي افزايش دهيم، افزود: اگرچه در 
گذش��ته بحث ايجاد دوره هاي »کهاد« ب��ه عنوان يک 
انتخاب پيش روي دانشجويان مطرح بود، اما سعي ما بر 
اين است با بازنگري برنامه هاي آموزشي قدرت انتخابي 
فراهم ش��ود تا دانش��جويان عالوه بر درس هاي پايه و 
تخصصي خود بتوانند تعداد واحدهاي گروه هاي ديگر 
را در اختيار بگيرند که به اشتغال پذيري و مهارت آموزي 
آنها کمک کند.  دکتر حسين حسيني با اشاره به امکان 
تحصيل همزمان دانشجويان در دو رشته تحصيلي در 
دانش��گاه تهران تصريح کرد: در حال حاضر بر اس��اس 
آيين نامه آموزش��ي تمامي دانش��جويان واجد شرايط 
مي توانند به طور همزمان در دو رشته تحصيل کنند.  وي 
تأکيد کرد: اين امکان که دانشجويان عالوه بر تحصيل 
در رشته اصلي، دروس��ي منتخب از يک رشته ديگر را 
نيز فراگيرند، موجب گسترش بازار کار داخلي و خارجي 
براي دانش آموختگاني با اين دوره تحصيل ويژه مي شود، 
همچنين داشتن ديد کافي نسبت به حداقل دو رشته، 
فراهم کننده فعاليت هاي کارآفرينانه و مؤثر بين رشته اي 
دانش آموختگان خواهد ش��د. برگزاري دوره هاي فوق 
مي تواند تأثير بسزايي در توانمندسازي دانش آموختگان 
اين دانشگاه در ايجاد محيط هاي کسب و کار، کارآفريني 

و پاسخگويي به نيازهاي تخصصي جامعه داشته باشد. 
 يک دهه بازنگري

سال گذشته معاون آموزش��ي وزارت علوم هم از آغاز 
بازنگري برنامه هاي درس��ي خبر داد که بين 5 تا 1۰ 
سال از بازنگري آنها گذشته است و تأکيد کرد که بيش 
از ۶۰۰ برنامه درسي از قدمت 1۰ ساله برخوردارند که 
بايد بازنگري شوند.  به گفته ش��ريعتي، بازنگري تمام 
برنامه هاي درسي که باالي 1۰ س��ال از بازنگري آنها 
گذشته بود به اتمام رس��يده است. بازنگري تعدادي از 
برنامه هاي علوم انس��اني باقي مانده که شوراي تحول 
و ارتق��اي علوم انس��اني در حال بازنگري آن اس��ت و 
اميدواريم به زودي آن را به اتمام رس��انده و ارائه دهد. 
معاون آموزشي وزارت علوم تعداد برنامه هايي که بيش 
از 1۰ سال از بازنگري آنها مي گذرد را ۶۰۰ برنامه عنوان 
کرد و همچنان وزارت علوم تالش مي کند تا برنامه هايي 
که بين 5 تا 1۰ س��ال عمر دارند را بازنگري کند.  اين 
در حالي است که وزير علوم هم بر شناسايي رشته هاي 
بين رشته اي و جديد تأکيد کرده و از برنامه هاي ديگر 
معاونت آموزشي وزارت علوم شناسايي رشته هاي بين 

رشته اي جديد است. 

نگاه

تسهيات دانشجويي سفر اربعين

دانشجويان بدون دغدغه به زيارت بروند


