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تهيه نقشه متابوليتي
 از طعم و بوي زعفران

  عض�و هيئت  علم�ي پژوهش�كده گياهان داروي�ي با بيان 
اينك�ه اي�ران موفق ب�ه توليد م�وادي ش�ده ك�ه كيفيت 
زعفران را مش�خص مي كن�د از تهي�ه نقش�ه متابوليتي از 
طعم و بوي زعف�ران مناط�ق زعفران خيز كش�ور خبرداد. 
دكتر حسن رضادوست با بيان اينكه حدود چهار سال است كه 
محققان پژوهشكده گياهان دارويي روي موضوع زعفران فعاليت 
مي كنند، گفت: »نكته اي كه درباره زعفران وجود دارد اين است 
كه ما در سال شايد حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ ت��ن )بنا بر سال زراعي 
كه طبق آمارنامه اي كه وزارت جهاد كشاورزي در سايت دارد( 

توليد زعفران داريم.« 
 به طور مثال توليد زعفران اي��ران در سال زراعي ۱۳۹۵ حدود 
۳۳۶ تن بوده است. ايران بيش از ۸۰ يا ۹۰ درصد سطح زيركشت 
زعفران دنيا را تحت پوشش دارد و عنوان بزرگ ترين توليدكننده 

زعفران در دنيا محسوب مي شود. 
وي افزود: »در بحث بوي زعفران آمادگ��ي توليد اسانس داريم 
ولي اسانس زعفران آنق��در در دسترس بوده كه ب��ه دنبال آن 
نرفتيم؛بنابراين مرحل��ه اولي كه ما اين ك��ار را انجام مي دهيم 
اين است كه ي��ك روش را براي بررسي كيفي��ت زعفران ايجاد 
كرديم و اكنون نيز مقاالتي در اين زمينه داريم و در مرحله ثبت 

اختراع هستيم. 
مرحله بعدي اين بود كه فعاليت خوبي با وزارت جهاد كشاورزي 
و سازمان استاندارد انجام داديم و طي اين فعاليت از تمام مناطق 
زعفران خي��ز كشور نمونه زعف��ران جمع آوري كردي��م و براي 
نخستين بار نقشه كيفيت متابوليتي براي شاخص هاي بو ، رنگ 

و طعم به دست آورديم.« 
وي در پايان اظه��ار كرد: »بيشت��ر تمركز تحقيقات��ي ما تهيه 
رفرنس هاي استاندارد زعف��ران و عصاره ه��اي استاندارد شده 
زعفران و تبديل به احسن كردن اين ماده بوده است. در طول سه 
الي چهار سال چهار دانشجوي كارشناسي ارشد در اين زمينه كار 
كردند و فارغ التحصيل شدند. همه اين موفقيت ها مرهون لطف 
خدا و زحمات مسئوالن و دانشجويان پرتالش پژوهشكده گياهان 

و مواد اوليه دارويي دانشگاه شهيد بهشتي بوده است.« 

 ساخت دستگاه اندازه گيري 
شدت نور

 محقق�ان پژوهش�گاه رن�گ ب�ه دان�ش فن�ي س�اخت 
يافتن�د.  انتقال�ي دس�ت  اس�پكتروفتومتر  دس�تگاه 
اسپكتروفتومت��ري يا طيف سنجي روشي است ك��ه با استفاده 
از عبور ن��ور از يك آنالي��ت در يك محل��ول شيميايي و تعيين 
ميزان جذب و عبور نور از آن به تعيي��ن خصوصيات آن آناليت 
و ماده شيميايي مي پردازد. نور مورد استف��اده طيفي از انرژي 
الكترومغناطي��س است كه ه��ر طيف ن��وري داراي طول موج 
و فركانس مشخصي اس��ت.  دستگ��اه اسپكتروفتومتر يكي از 
دستگاه هاي مورد استفاده در روش طيف سنجي از يك منبع نور 
تك فام ساز )مونوكروماتور(، شكاف عبور يا متمركزكننده پرتو، 
كووت يا سل )محل قرار دادن نمون��ه( و دتكتور يا آشكارساز و 
صفحه نمايشگر تشكيل شده است.  اين دستگاه ها كه كاربردهاي 
آزمايشگاهي دارند، داراي دو نوع منبع نور جهت توليد نورند كه 
از المپ تنگستن يا هالوژن براي توليد نور مرئي و مادون قرمز با 
طول موج ۳۲۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر و از المپ دوتريوم براي توليد 
امواج ماوراي بنفش UV با طول م��وج ۱۹۰ تا ۳۲۰ نانومتر در 

آن استفاده مي شود. 
نور توليدشده در ادامه مس��ير ب��ا استف��اده از مونوكروماتور يا 
تك رنگ ساز فيلتر شده و در طول مسير با استفاده از چند منشور 
و توري پراش، طول موج خاصي انتخاب مي شود. نور با طول موج 
خاص انتخاب شده از شكاف عبور ي��ا متمركزكننده پرتو عبور 
مي كند. سپس نور مذكور در داخل سل هولدر به كووت مي رسد 

و از نمونه عبور مي كند. 
از اين دستگاه مي توان براي اندازه گيري غلظت نمونه ها و  براي 

تجزيه و تحليل نمونه هاي DNA و RNA استفاده كرد. 
دكتر عليرضا محمودي نهاوندي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه 
رنگ با بيان اينك��ه در اين مطالع��ات اولي��ن اسپكتروفتومتر 
انتقالي ب��ر پايه تصوي��ر را در كشور توليد كردي��م، گفت: »اين 
اسپكتروفتومتر انتقالي بر پايه تصوير با استفاده از حس��گرهاي 

دوبعدي متداول ساخته شده است.« 
وي ادامه داد: »تاكنون اسپكتروفتومترهاي انتقالي ساخته شده 
همگي با استفاده از حسگرهاي خطي بوده اند و استفاده از حسگر 
خطي اين الزام را ايجاد مي كرد كه دستگاه نياز به كاليبراسيون 

طول موجي روي حسگر داشته باشد.« 
محمودي همچنين اضافه كرد: »اين امر با استفاده از فيلترهاي 
استاندارد كه داراي بيشينه ج��ذب در طول موج هاي مشخص 

هستند، انجام مي پذيرفت.« 
وي افزود: »اين دستگاه اين قابليت را دارد كه با استفاده از منبع 
نوري خاص به كار رفته در دستگاه كاليبره شود و به همين دليل 

بي نياز از كاليبراسيون هاي طول موجي است.« 

دستاورد ايراني

با وجود تحريم چند دانشگاه ممتاز كشور و 
ديگر مشكالت حوزه علوم، سرعت توسعه 
علم در كش�ور همچنان چش�مگير اس�ت. 
نگاه�ي به نظ�ام رتبه بن�دي اليدن نش�ان 
مي دهد در رتبه بندي سال جاري اين نظام، 
تع�داد ۲۳ دانش�گاه از جمهوري اس�المي 
ايران در جمع ۹۳۸ دانشگاه برتر جهان قرار 
گرفتند و اين در حالي است كه در سال ۲01۷ 
اين تعداد برابر با 1۸ دانش�گاه بوده اس�ت. 
نظام آم��وزش عالي كشور كه اي��ن روز ها اسير 
هزاران مشكل دست و پاگير شده است و بخش 
زيادي از انرژي و توان مديران و پژوهشگرانش 
صرف امور حاشيه اي مي ش��ود، همچنان رشد 
صعودي خود را در ميان دانشگاه هاي آسيايي 
و جهاني ادامه مي دهد؛وضعيت قابل تأملي كه 
از سويي نويدبخش يك آينده خوب براي كشور 
است و از سويي نيز فرصت هاي سوخته گذشته 

را به رخ مي كشد. 
  صعود ايراني ها در ۹ شاخص

مروري بر احوال دانشگاه هاي كشور در سال و 
ماه هاي جاري به خوبي درگيري آنها با مشكالت 
فراوان مديريتي، صنفي، سياسي، مالي و... را به 
نمايش مي گذارد و اين هش��دار را به ذهن هر 

انسان دلس��وزي مي دهد كه اين شرايط آينده 
نظام آموزش عالي كشور را به مخاطره انداخته 
است؛مشكالتي كه گويا در سال جاري نتوانسته 

است مانعي بر سر راه رشد علمي كشور باشد. 
نظام رتبه بندي اليدن يكي از نظام هاي معتبر 
ارزيابي دانشگاهي است كه هر ساله دانشگاه هاي 
برتر دنيا را بر اساس شاخص ه��اي معتبر علم 
سنجي مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار مي دهد 
و در سال ۲۰۱۸ ني��ز دانشگاه ه��اي دنيا را در 
۹ شاخص و در قالب دو معي��ار كلي مرجعيت 

علمي و ديپلماسي علمي رتبه بندي كرد. 
در اي��ن رتبه بندي منظ��ور از مرجعيت علمي 
)تأثير علم��ي( شاخص هايي چون مقاالت يك 
درصد برتر، مقاالت ۵درص��د برتر، مقاالت ۱۰ 
درصد برتر و مقاالت ۵۰ درص��د برتر و منظور 
از ديپلماس��ي علمي ني��ز شاخص هايي چون 
همكاري علمي، همكاري بين المللي، همكاري 
صنعتي، همكاري علمي ب��ا فاصله جغرافيايي 
كمتر از ۱۰۰ كيلومتر و همكاري علمي با فاصله 

جغرافيايي بيشتر از ۵هزار كيلومتر است. 
   5دانشگاه ديگر هم اضافه شدند

بررسي ه��ا نش��ان مي ده��د در س��ال ۲۰۱۸ 
دانشگاه هاي تهران، اميركبير، پزشكي تهران، 

صنعتي شريف، تربيت مدرس، صنعتي اصفهان، 
علم و صنع��ت ايران، فردوس��ي مشهد، شيراز، 
تبريز، پزشكي شهي��د بهشتي، علوم تحقيقات 
تهران، شهيد بهشتي، صنعت��ي خواجه نصير، 
اصفهان، گي��الن، كاشان، پزشك��ي اصفهان، 
پزشكي شيراز، پزشكي تبريز، پزشكي مشهد، 
بوعلي سينا و شهيد باهنر كرمان موفق شدند در 

ميان ۹۳۸ دانشگاه برتر جهان جاي بگيرند. 
اين در حالي است ك��ه در سال۲۰۱۷ ميالدي، 
دانشگاه هاي تهران، صنعت��ي اميركبير، علوم 
پزشكي تهران، صنعتي شريف، تربيت مدرس، 
صنعتي اصفهان، علم و صنعت ايران، دانشگاه 
شيراز، فردوسي مشهد، تبري��ز، علوم پزشكي 
شهيد بهشتي، علوم و تحقيقات تهران، شهيد 
بهشتي، خواجه نصيرالدي��ن طوسي، اصفهان، 
علوم پزشكي اصفهان، گي��الن و علوم پزشكي 
شيراز در ليس��ت برتري��ن دانشگاه هاي جهان 
قرار داشتن��د و در سال هاي قبل ت��ر تعداد اين 

دانشگاه ها كمتر بود. 
   باز هم صدرنشيني تهراني ها

در س��ال ۲۰۱۲ هي��چ دانشگاه��ي از كشورمان 
موفق نشد در بي��ن دانشگاه هاي برتر دنيا حضور 
داشته باشد و در سال ۲۰۱۳ نيز تنها پنج دانشگاه 

صنعتي اميركبير، شريف، تربيت مدرس، تهران 
و علوم پزشكي تهران در اين نظام براي اولين بار 
قرار گرفتند.  در سال هاي بعد از ۲۰۱۳ نيز تا سال 
ميالدي جاري به ترتيب در س��ال ۲۰۱۴ دوازده 
دانشگاه، در سال ۲۰۱۵ سيزده دانشگاه، در سال 
۲۰۱۶ چهارده دانشگاه و در سال ۲۰۱۷ هيجده 
دانشگاه ايراني موفق شده بودند خود را به جمع 

۹۳۸ دانشگاه برتر جهان برسانند. 
در رتبه بندي سال جاري اليدن، دانشگاه تهران 
با رتبه ۱۷۹ در جهان برتري��ن دانشگاه كشور 
است كه به نسبت سال گذشته ۱۶ رتبه صعود 
كرده است. دانشگاه صنعت��ي امير كبير با رتبه 
۲۷۲ جهان دانشگاه دوم ايران است كه نسبت 
به سال گذشته ۲۰ رتبه صعود داشته و دانشگاه 
علوم پزشكي ته��ران نيز با رتب��ه ۳۱۳ جهاني 
دانشگاه سوم اي��ران است كه نس��بت به سال 

گذشته ۹ رتبه صعود داشته است. 
  دانش�جويان دكت�ري همچن�ان دنبال 

حقوقشان
ديگر دانشگاه هاي ايراني حاضر در ليست برترين 
دانشگاه هاي كشور ني��ز  جز دانشگاه هاي علوم 
پزشكي اصفه��ان و شيراز در اي��ن رتبه بندي 
نسبت به سال گذشته رشد صعودي داشته اند. 

با اين حال شراي��ط ب��راي دانشگاه هايي مثل 
كاش��ان، علوم پزشك��ي تبريز، عل��وم پزشكي 
مشهد، بوعلي سين��ا و شهيد باهنركرمان كه تا 
پيش از اين در ليست دانشگاه هاي برتر جهان 
جايگاهي نداشتند، اما اكنون جزء ۹۳۸ دانشگاه 

برتر هستند به مراتب بهتر است. 
دانشجويان دكتري دانشگاه هاي بزرگ كشور در 
سال تحصيلي جاري بار ها براي رفع دغدغه هاي 
معيشتي و اقتصادي خ��ود در برابر ساختمان 
وزارت علوم و مجلس تجمع كردند و با مديران 
و مسئوالن كشور جلسه برگزار كردند،اما عماًل 

اتفاق مثبت و قابل ذكري براي آنها رخ نداد. 
براي مثال در حالي كه وزارت علوم متعهد شده 
بود وام ويژه دكتري را به صورت ماهانه در اختيار 
دانشجويان دكت��ري قرار دهد، ام��ا اين وام به 

حساب بسياري از دانشجويان واريز نشد. 
  صعود به رغم فرصت هايي كه رفت

اساتيد دانشگاه هاي بزرگ نيز در سال تحصيلي 
ج��اري بار ها به مي��زان حق��وق و مزاياي خود 
اعتراض و در نامه هاي رسم��ي خود خطاب به 
مسئوالن ادامه فعاليت پژوهشي با اين روند را 
غيرممكن توصيف كردند.  مديران وزارت علوم و 
دانشگاه هاي كشور نيز در بسياري از موارد اسير 
تصميم گيري هاي لحظ��ه اي و جابه جايي هاي 
ناگهاني شده اند كه فرصت يك حركت پايدار و با 
شتاب علمي را از نظام آموزش عالي گرفته است.  
با اين شرايط به جرئ��ت مي توان گفت كه رشد 
صعودي دانشگاه هاي ايران��ي در سطح جهان 
حتي اگر معجزه نباشد، حبابی بيش نيست كه 
نبايد به آن مغرور شد و قطعاً در سال هاي آينده 

با اين شرايط تكرار نخواهد شد. 

علیرضا سزاوار 
    گزارش يک

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. 

دانشجويان متأهل دانشگاه تهران در اعتراض 
به بي قانوني هاي انجام شده توسط اداره امور 
خوابگاه ها و ام�ور فرهنگي تجمع اعتراضي 
برگ�زار كردند. مديران دانش�گاه تهران اما 
تخليه خواب�گاه را كاماًل قانون�ي مي دانند. 
در اين ميان رئيس دانش�گاه ته�ران هم به 
اعتراض دانش�جويان پاس�خي نداده است. 
مشكل اسكان دانشجويان متأهل در دانشگاه 
ته��ران پيشين��ه طوالن��ي دارد و در ابت��دا 
جريمه هاي غيرقانوني بود ك��ه دانشگاه براي 
دانشجوي��ان متأهل لح��اظ و قرارداد هايي كه 
بدون پشتوانه قانوني لغو كرد و به همين دليل 
مشكالت زيادي ب��راي دانشجويان ساكن اين 

خوابگاه ايجاد شد. 
  تخليه بدون تسويه حساب

در تازه ترين مورد هم حراست دانشگاه تهران 
با ورود غيرمجاز ب��ه خوابگاه متأهلي جالل آل 
احمد اقدام ب��ه تخليه خوابگاه ب��دون حضور 

دانشجويان كرد. 

چن��د روز قب��ل حراس��ت و نيرو ه��اي اداره 
خوابگاه هاي دانشگاه با ورود به خوابگاه جالل 
اتاق يك��ي از دانشجويان كه هن��وز با دانشگاه 
تسويه حساب نكرده بود را تخليه كرد و زماني 
به خوابگاه مراجعه كردند ك��ه اين دانشجو در 
خوابگاه نبود و بدون اطالع وي اين كار را انجام 
دادند. حراست حك��م تخليه نداشت و اطالعي 

هم به دانشجو نداده بودند. 
 متأسفانه اين اتفاق در خوابگاه متأهلي افتاد كه 
دانشجو همراه خانواده در اين خوابگاه زندگي 
مي كند. كاركن��ان اداره خوابگاه هاي دانشگاه 
تهران بدون حكم قانوني، با شكس��تن در قصد 
جابه جايي وسايل و لوازم شخصي و خانوادگي 
وي را داشتند كه با مقاوم��ت ساكنان خوابگاه 
محل را ترك كردند. درهمين رابطه دانشجويان 
متأهل خوابگاه هاي دانشگاه تهران تجمع هاي 

اعتراضي را برگزار كردند. 
دانشجويان زمان مراجعه حراست از حضور آنها 
در داخل خوابگاه جلوگيري كردند كه نهايتاً با 

مقاومت دانشجويان از خوابگاه خارج شدند. اما 
تعدادي از وسايل دانشجو را با خود به خارج از 

خوابگاه بردند. 
  تخليه بعد از ۳ اخطار

معاون دانشجويي دانشگاه تهران دليل تخليه 
خوابگ��اه دانشج��وي متأهل اي��ن دانشگاه را 
توضي��ح داد و از دانشجوي��ان درخواست كرد 
بعد از فارغ التحصيلي نسبت به تخليه خوابگاه 

اقدام كنند. 
دكتر حسن به نژاد، درباره تخليه خوابگاه توسط 
نيروه��اي دانشگاه گفت: يك��ي از دانشجويان 
متأهل ساكن خوابگ��اه كه س��ال ۹۶ قرارداد 
خوابگاه��ي وي تمام ش��ده ب��ود و در مهر ماه 
سال ۹۷ از پايان نامه خود دفاع كرده بعد از سه 

اخطار هنوز خوابگاه را تخليه نكرده بود. 
  به بهانه نشت لوله آب

به نژاد ادامه داد: درآخرين اخطار به وي اعالم 
شد ظرف يك هفت��ه خوابگ��اه را تخليه كند، 
ولي وي بي توجه به اخطار مذكور همچنان به 

سكونت خود در خوابگاه ادامه داد و همچنين 
با ت��رك مح��ل سكون��ت خ��ود و سكونت در 
شهرستان، لوله آب واح��د وي نيز نشت كرده 

بود. 
معاون دانشجويي دانشگاه تهران افزود: برهمين 
اساس كوي دانشگاه، با انج��ام مراحل قانوني 
و با حض��ور نماينده حقوق��ي و حراست، اقدام 
به تخليه خوابگ��اه مذكور ك��رد و در مجموع 
اين خوابگاه در اختيار دانشج��وي جديد قرار 

گرفت. 
وي تصريح ك��رد: از دانشجوي��ان درخواست 
مي كنم بعد از فارغ التحصيلي بالفاصله نسبت 
به تخليه خوابگاه اق��دام كنند،چراكه ما ناگزير 
هستيم خوابگاه را در اختيار دانشجويان جديد 
قرار دهيم و به سرعت نسبت به تخليه خوابگاه 

اقدام مي كنيم. 
  آيين نامه بدون نماينده دانشجويان

اواسط بهم��ن نام��ه اي از س��وي دانشجويان 
ب��ه رياست دانشگ��اه ارسال ش��د. در اين نامه 
درخواست كردند كميته ويژه پيگيري مشكالت 
از س��وي رئيس دانشگ��اه ايج��اد شود،چراكه 
معاونت دانشجويي نتوانست مسائل اين خوابگاه 

را حل كند اما تا كنون پيگيري نشده است. 
شوراي متأهالن با رياست دكتر به نژاد، معاون 
دانشجويي دانشگاه تهران كميته اي است كه 
تمام موارد مربوط به خوابگاه متأهلي را تصويب 
مي كند. در آخرين جلس��ه اين شورا، نماينده 
دانشجويان حضور نداشت و در واقع دانشجويان 
هيچ تأثي��ري در مصوبات اين ش��ورا ندارند و 
آيين نامه هايي كه نوشته مي شود نظرسنجي 
از سوي دانشجويان ن��دارد و دانشگاه براساس 
اين آيين نامه هاي بدون پشتوانه قانوني عمل 

مي كند. 
برداشت غلط دانشگاه اين است كه فكر مي كند 
دانشجوياني كه مهلت اسك��ان آنها تمام شده 
است، اعتراض مي كنن��د. در صورتي كه همه 
دانشجويان ساكن خوابگاه نسبت به زيرساخت 
خوابگ��اه، اتاق ه��اي خالي خوابگ��اه، سنوات، 
سرانه تغذيه، تمديد خوابگاه در صورت قبولي 
در مقاطع باالتر و جريمه هايي كه توسط ديوان 

عدالت اداري نقض شد، معترض هستند. 

چند آزمون و 2 متولي
 مبينا صديقي

آزمون دكتراي تخصصي علوم پزشكي ارديبهشت ماه 
۹۸ برگزار مي شود اما ماجرايي دارد كه بس��ياري از آن 
بي خبر هس��تند. متولي اين آزمون ن��ه وزارت علوم كه 
وزارت بهداشت است. اكنون اي��ن پرسش مطرح است 
كه تا چه زماني قرار است چنددستگ��ي در آزمون ها در 
كشورمان ادامه داشته باشد و تجميع آزمون ها رخ ندهد؟ 
چندپارگي اي كه مسئوالن سال هاست تأكيد دارند  بايد 
پايان داده شود، اما حتي گامي براي تحقق آن برداشته 

نمي شود. 
همه دانشگاه ها  بايد از ضوابط و استاندارد هاي يكساني 
تبعيت كنند. وزارتخانه ها چه؟ اصالً ضرورت اتخاذ ضوابط 
استاندارد و تالش براي يكسان سازي و استاندارد سازي 

چيست؟ برقراري عدل و عدالت يا چيزي ديگر؟
اين را مي شود از برگ��زاري آزم��ون دكتراي تخصصي 
رشته هاي علوم پزشكي دريافت كه براي بسياري از مردم 
ناآشناست، چراكه تصور مي كنند رشته هاي علوم پزشكي 
يا پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي هستند يا رشته هايي 
كه در مقطع كارشناسي باقي مي مانند. باوري اشتباه كه 
بس��ياري از فارغ التحصيالن اين رشته ها با آن دست به 

گريبان هستند. 
فارغ التحصيالن رشته هايي مانند فيزيوتراپي يا پرستاري 
يا انبوه رشته هاي ديگ��ر كه مي توانند بع��د از دريافت 
كارشناسي، در كارشناسي ارش��د و دكتراي تخصصي 
 )PhD(ادامه تحصيل دهند،اما ب��ا شركت و قبولي در 
آزمون هايي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
تدارك مي بيند نه كنكور هاي سراسري وزارت علوم كه 
براي پذيرش در دانشگاه هاي دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي، 
دانشگاه هاي غيرانتفاعي، پيام نور، فني- حرفه اي و علمي- 
كاربردي برگزار مي شود.  آزموني سراسري كه پذيرش در 
همه دانشگاه ها از مسير آن مي گذرد اال دانشگاه هاي علوم 
پزشكي. دانشگاه هاي تافته جدابافت��ه آموزش عالي در 
كشورمان كه گويي مربوط به كشور يا حتي قاره اي ديگر 
هستند نه كشورمان. دانشگاه هايي كه ظاهراً قرار نيست 

هرگز مشمول قوانين تجميع آزمون شوند. 
وضعيتي كه مسئوالن تأكيد دارند در راستاي استقالل 
آموزش علوم پزشكي و ديگر رشته هاست،اما بيشتر تداعي 
كننده نگاه جزيره اي به آموزش عالي در كشورمان است. 
جزيره هايي مستقل از هم كه اگر قرار باشد هماهنگي در 
ميانشان به وجود آيد، كار چندان دشواري نيس��ت، اما 

ظاهراً مسئوالن دو وزارتخانه تمايلي به انجام آن ندارند. 
هماهنگي اي كه البته در برخي امور ديده هم مي شود، 
مثل تأثير مصاحبه در قبولي دكتراي تخصصي كه ظاهراً 
در علوم پزشكي و غيرعلوم پزشكي يكسان است، هرچند 
مشخص نيست اين يكس��ان بودن از كجا نشئت گرفته 
است. هماهنگي هايي كه مي شود در روز برگزاري آزمون 
كارشناسي ارش��د و دكتري هم اعمال ش��ود، اما ظاهراً 

ترجيح بر متفاوت بودن آزمون دو وزارتخانه است. 
تفاوتي كه در زيرمجموعه وزارت علوم با پيگيري مجلس 
از بين رفت تا آزمون همه دانشگاه هاي سراسري، آزاد، پيام 
نور، فني- حرفه اي، علمي -كاربردي و غيرانتفاعي يكي 
شود. آزموني كه دليل يكس��ان سازي آن رعايت عدالت 
عنوان شده است؛عدالتي ك��ه ظاهراً اهميت ندارد ميان 
متقاضيان پذيرش تحصيالت تكميلي در زيرمجموعه 

وزارت علوم و وزارت بهداشت برقرار شود يا خير؟!

افزايش شانس
 با غيبت ۱۰ درصدي ها

شانس قبولي داوطلباني كه امسال در محل برگزاري 
آزمون دكتري سال ۹۸ حضور يافتند، افزايش يافت.  
اين واقعيتي است كه آمار مسئوالن از آزمون دكتري 
نش��ان مي دهد؛آماري ك��ه حكاي��ت از غيبت حدود 
۱۹هزار نفر از داوطلبان ادامه تحصيل در مقطع دكتراي 
تخصصي در كشورمان دارد. آم��اري كه احتمال دارد 
بيش از اين باش��د، چراكه ۱۸ ه��زار و ۸۵۸ نفر كارت 
حضور در اي��ن آزم��ون را دريافت نكردن��د و احتماالً 
شماري هم ب��ه داليل ديگر موفق ب��ه حضور در محل 

برگزاري آزمون نشدند. 
آزموني ك��ه امس��ال شم��ار متقاضي��ان آن كاهش 
چشمگيري داشت و به عدد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ رسيد كه 
به نسبت سال قبل ۳۸ هزار و ۲۶۹ نفر كمتر بود. كاهشي 
كه نتيجه آن افزايش شانس قبولي شركت كنندگان به 
چيزي حدود يك هشتم بود؛شانسي كه با غيبت حدود 

۱۰ درصد متقاضيان، افزايش هم يافته است. 
وضعيتي كه با توجه به مقدمه چين��ي ۱۹ هزار غايب 
آزمون روز گذشته براي شركت در اين رقابت بس��يار 
مهم و البته سطح باال )يا به تعبيري در باالترين سطح 
رقابت علمي در كشورمان( از جمله صرف زمان و هزينه 
براي ثبت نام در اين آزمون، بسيار قابل تأمل و معنادار 

به نظر مي رسد. 
رويدادي كه دليل بروز آن هرچه باشد، بي شك نشانه 
آشكاري بر خروج آموزش عالي كشورمان در باالترين 
سطح خود، از مسير اصلي است. مسيري كه در آن هيچ 
كدام از داوطلبان بي استدالل و استنباط پا نمي گذارند 
و در نتيجه بعيد اس��ت به غيبت ايش��ان از مهم ترين 
رويداد علمي زندگي شان منج��ر شود،اما در آزموني 
كه در كشورمان براي ورود به دكتراي تخصصي برگزار 

مي شود، اينگونه است. 
اشكالي كه البته امسال در ابعاد كوچك تري بروز كرده 
است،چراكه آمار هاي ثبت شده از آزمون دكتراي سال 
۹۷ حكايت از غيبت حدود ۴۷ هزار نفر از متقاضيان در 
آزمون داشت كه بيش از ۱۸ درصد شركت كنندگان در 
آن آزمون را شامل مي شد. نقطه ضعفي كه ظاهراً بسيار 
عادي تلقي مي شود كه اگر غير از اين بود، بي شك رفع 

آن در دستور كار قرار مي گرفت. 
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