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داروي گياهي ضدسالك
پژوهش�گران انس�تيتو پاس�تور ايران با هم�كاري محققان 
دانش�گاه هاي عل�وم پزش�كي ته�ران و شهيدبهش�تي ب�ه 
فرموالس�يون نانوداروي گياهي درمان س�الك دست يافتند 
كه به گفت�ه آنه�ا نتاي�ج آزمون ه�اي بالين�ي اين نان�ودارو 
روي موش ه�اي آل�وده موفقيت آمي�ز گزارش ش�ده  اس�ت. 
طاهره زاده مهريزي، دانشجوي مقطع دكتري انستيتو پاستور ايران 
با بيان اينكه بيماري سالك در سال هاي اخير شيوع قابل  توجهي 
يافته و دامنه  شيوع آن به امريكا و اروپا رسيده است، گفت: با توجه به 
گسترش روزافزون بيماري سالك، اخيراً معرفي روش هاي درماني 
جديد اين بيماري در اولويت سازمان جهاني بهداشت قرار گرفته 
است؛ از اين  رو توسعه  روش هاي مؤثر درماني جديد يكي از نيازهاي 
جامعه  جهاني، به ويژه كشورهاي كانون اين بيماري تلقي مي شود. 
وي داروهاي درمان اين بيماري را وارداتي دانست و ادامه داد: اين امر 
موجب خروج ميزان زيادي ارز از كشور مي شود. از طرفي اين داروها 
عوارض جانبي و هزينه  درمان باالي��ي را به بيمار تحميل مي كند؛ 

چراكه دوره درمان اين بيماري طوالني است. 
اين محقق با اشاره به اثرات نانوذرات استفاده شده در اين نانودارو، 
گفت: با كمك فناوري نانو موفق ش��ديم ميزان دوز درماني دارو را 
افزايش و سميت دارو را كاهش دهيم. همچنين استفاده از نانوحامل 
به منظور انتقال دارو موجب رهاسازي آهسته و پيوسته  دارو و بهبود 

نفوذپذيري آن به سلول آلوده به انگل شد. 
وي به تشريح روند ارزيابي اين نانودارو پرداخت و اظهار كرد: در 
اين طرح از عصاره  درخت توس به  عنوان ماده  حاوي »بتولنيك 
اس��يد« به  عنوان ماده  اوليه  توليد نانودارو استفاده شده  و سپس 
از س��نتز دارو و بارگذاري آن در نانوحامل هاي كيتوزان، ساختار 
نان��وذرات حام��ل دارو از طري��ق آزمون هاي ميكروس��كوبي و 
طيف س��نجي مورد ارزياب��ي و تأييد قرار گرف��ت. مهريزي تهيه 
فرموالسيون مناسب و استفاده از حالل جديد دوز درماني براي 
افزايش دارو را از ديگر مراحل اجراي اين ط��رح نام برد و يادآور 
شد: كاهش بار انگلي و همچنين روش هاي بررسي انگل در بافت 

و روش هاي پاتولوژي مورد تأييد قرار گرفت. 
اين اختراع با عنوان »بتولنيك اس��يد بارگذاري شده در نانوذرات 
كيتوزان: فرموالسيوني جديد براي درمان ليشمانيا ماژور« با شماره 

۹۴۰۸۱ به ثبت رسيد. 
----------------------------------------------

توليد نسل جديد نانومواد تصفيه گر 
پژوهش�گر دانش�گاه صنعت�ي اميركبير موفق به كس�ب 
دانش فني توليد نانومواد نس�ل جديد ش�د كه قادر اس�ت در 
تصفيه انواع پس�اب هاي رنگي، صنعتي و داروي�ي به كار رود. 
دكت��ر ميالد جورش��عباني، مجري اي��ن طرح با بي��ان اينكه با 
توجه به مش��كالت كم آبي و چالش هاي موجود در كشور يكي 
از روش هاي بس��يار مهم و مؤثر اس��تفاده مجدد از پساب هاي 
مختلف است، خاطرنشان كرد: در مستندات علمي اشاره شده 
اس��ت كه حدود ۹۵ درصد از پس��اب ها قابليت استفاده مجدد 
دارند، عالوه بر اين استفاده از پساب ها مي تواند تا حدود زيادي 
مشكالت زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از نشت پساب ها 
به محيط زيس��ت را نيز برطرف كند. وي ضمن اش��اره به اينكه 
تكنولوژي هاي مختلف تصفيه پساب نظير استفاده از ازن، لجن 
فعال، روش هاي غشايي و فيلتراس��يون ها داراي مزايا و معايب 
مختص به خود و با توجه به نوع پساب داراي محدوديت كارايي 
هس��تند، به مزاياي اين طرح اش��اره و بيان ك��رد: در اين طرح 
تالش ش��د تا از فرآيندهاي اكسيداسيون پيش��رفته با استفاده 
از فتوكاتاليزرها استفاده شود و بر س��نتز و توليد فتوكاتاليزرها 

متمركز كنيم. 
جورشعباني در عين حال به مزاياي فتوكاتاليزرهاي طرح حاضر و 
رفع عيوب قبلي اشاره كرد و گفت: اين پروژه با به كارگيري از سنتز 
و اصالح فتوكاتاليزرهاي نسل جديد امكان كاهش باند گپ را فراهم 
آورد و به عبارت ساده تر ميزان پاس��خگويي آنها به تابش نور مرئي 
فراهم شد. در مجموع از نانومواد توليد شده براي حذف كامل انواع 
آالينده هاي رنگي، دارويي و صنعتي نظير متيلن بلو، متيل اورانژ، 

ردامين ب و فنل به كار گرفته شد. 
وي خاطرنشان كرد: با توجه به نتايج آزمايش��گاهي و ارزيابي اين 
نانومواد با انواع پساب هاي مصنوعي و طبيعي امكان استفاده از اين 
تركيبات در مقياس پايلوت و صنعتي فراهم اس��ت و حتي امكان 
استفاده از نور خورشيد براي فعال س��ازي اين نانومواد وجود دارد. 
همچنين نتيجه اين طرح قابليت استفاده در دستگاه هاي تصفيه هوا 

با استفاده از حتي نور خورشيد را فراهم مي كند. 

دستاورد ايراني

 دانشگاه علمي-كاربردي
از مسير خود خارج شده است

تعطيل�ي  مجل�س  آم�وزش  كميس�يون  عض�و 
واحد هاي دانش�گاهي علمي-كارب�ردي را به علت 
كيفي�ت پايي�ن اقدام�ي درس�ت دانس�ت و گفت: 
اي�ن دانش�گاه از مس�ير خ�ود خارج ش�ده اس�ت. 
داوود محمدي با اشاره به تعطيلي مراكز علمي و كاربردي، 
اظهار كرد: اين دانشگاه در بدو تأسيس و شروع كار خود 
اهداف مشخصي را دنبال مي كرد، ولي امروز شاهد هستيم 
كه كاماًل از رسالت خود دور افتاده و مانند ساير دانشگاه  ها 

در پي اعطاي مدرك برآمده است. 
ساير دانش��گاه ها نمي توانند اقداماتي كه امروز دانشگاه 
علمي-كاربردي انجام مي  دهد را انجام دهند، پس با اين 
ش��رايط چه نيازي به وجود چنين دانشگاهي در كشور 

وجود دارد؟
محمدي اضافه كرد: البته تعطيلي بدون مطالعه و بررسي 
دانشگاه هاي علمي-كاربردي نيز اقدام اشتباهي به شمار 
مي آيد كه باي��د تعطيلي واحد ها نيز با دقت و بر اس��اس 
دليل و منطق باشد. عضو كميسيون آموزش، تحقيقات 
و فناوري مجلس ب��ا بيان اينكه بهتر اس��ت وزارت علوم 
واحد هاي تعطيل شده دانشگاه   علمي-كاربردي كه تعداد 
آن ۶۰۰ واحد عنوان شده را هرچه سريع تر تعيين تكليف 
كند، اظهار كرد: واگذاري اين واحد ها به مراكز تحقيقاتي 
تصميم خوبي است كه البته در اين باره با وزارت علوم وارد 

گفت وگو خواهيم شد.

خبر

دانش�جويان دانش�گاه پلي تكنيك )صنعتي 
اميركبير( چندي پي�ش به كيفيت ب�د غذا و 
كاهش خدمات دانش�جويي اعت�راض كردند 
و ش�عار دادند كه پولي تكني�ك نمي خواهيم، 
اما مدت هاس�ت ك�ه س�بك مديريت�ي اين 
دانشگاه صداي دانشجويان را درآورده است. 
در يك سال اخير مديريت اين دانشگاه با تبليغات 
فراوان رسانه اي، تالش كرده كه نام اين دانشگاه 
را پررنگ تر كند. درواق��ع انرژي اي كه بايد صرف 
توسعه كيفي وضعيت دانش��جويان شود، قرباني 
تبليغات رسانه اي شده است. به همين دليل هم 
دانشجويان معترضند. دانشجويان نسبت به رفتار 
رؤس��اى انتصابى، به وض��ع خوابگاه ها، وضعيت 
رفاهى و از اينكه برسر راه فعاليت هاى فرهنگى شان 

سنگ انداخته مي شود، شكايت دارند. 
  دوري از غذاي دانشجويي

دانشجويان دانشگاه در تازه ترين مورد، در اعتراض 

به كيفيت غذا تجمع كردن��د. آنها ظرف هاي غذا 
را در محوطه عمومي دانش��گاه قرار دادند و شعار 

دادند: پولي تكنيك نمي خوايم، نمي خوايم. 
دانشجويان معتقدند كه دانشگاه بودجه دريافتي از 
وزارت علوم در خصوص تغذيه را هزينه نمي كند. 
به همين دليل كيفيت غذاي دانش��جويان بسيار 
نامطلوب است و مس��ئوالن تالشي براي بهبود و 
افزايش كيفيت غذاي دانشجويان انجام نمي دهند. 
يكي از دانش��جويان دوره كارشناس��ي دانشگاه 
اميركبير در اين باره گفت: متأس��فانه مسئوالن 
دانشگاه غذاي دانشجويان را به پيمانكار خصوصي 
واگذار كرده اند و پيمانكار ني��ز مواد اوليه اين غذا 
را از مواد بس��يار نامرغوب تهي��ه مي كند، ضمن 
اينكه مسئوالن دانش��گاه به هيچ عنوان از غذاي 

دانشجويي استفاده نمي كنند!
وي همچنين حذف غذاي روز پنج شنبه از برنامه 
غذايي دانش��جويان خوابگاه��ي را از ديگر عوامل 

تجمع آنها عن��وان كرد و گفت: متأس��فانه اخيراً 
دانشگاه اميركبير غذاي روز پنج شنبه دانشجويان 
خوابگاه��ي را از برنام��ه غذاي��ي حذف ك��رده و 
دانشجويان را مجبور نمودند تا غذاي روز پنج شنبه 
خود را به صورت آزاد و با قيمت ح��دود ۱۱ هزار 
تومان تهيه نمايند. در حالي كه قبل از اين بابت اين 

غذا حدود ۱۲۰۰ تومان هزينه مي كردند. 
  بخش خصوصي وارد مي شود

كيفيت بد غذا يكي ديگر از علل تجمع دانشجويان 
در دانش��گاه صنعتي اميركبير تهران اعالم شده 
است. وزارت علوم طي سال هاي اخير بخش زيادي 
از امور خدماتي دانشجويان را به بخش خصوصي 
واگذار كرده است. اين در حالي است كه شوراي 
صنفي دانش��گاه صنعتي اميركبير تشكيل شده 
ولي به دليل فعال نبودن، دانش��جويان به صورت 

خودجوش دست به اين اعتراض زده اند. 
همچنين برخي از دانش��جويان دانشگاه، ضمن 

اش��اره به بي نظمي هاي پورتال دانشجويي خبر 
داده اند كه از اواسط مهر، غذاي ناهار و شام روزهاي 
پنج ش��نبه به يكباره از پورتال دانشجويان حذف 
شده است. اين دانشجويان به راه اندازي سلف آزاد 
نيز معترض بودند چراكه با راه اندازي اين س��لف 

قيمت غذاي دانشجويان افزايش مي يابد. 
  ورود معتمدي با حذف سنوات

يكي ديگر از دانش��جويان در خصوص اين تجمع 
گفت: سياستگذاري هايي در دانشگاه هاي دولتي 
صورت مي گيرد كه دانشگاه ها در حال پولي شدن 
و تبديل شدن به بنگاه هاي اقتصادي هستند كه 
اين امر در همه حوزه ها مشهود است. براي مثال 
دانشجويان پولي كه وارد پرديس دانشگاه مي شوند 
و با رتبه ه��اي پايين و تنها ب��ا پرداخت هزينه به 
دانشگاه هاي سراسري مي آيند كه سال به سال نيز 

ظرفيت پذيرش اين دانشجويان باال مي رود. 
در اوايل رياست معتمدي بر دانشگاه پلي تكنيك، 
قانوني به تصويب رس��يد كه تحصيل رايگان در 
مقطع كارشناسي تنها هشت ترم خواهد بود. يعني 
پس از آن سنوات رفاهي آموزشي به دانشجويان 
تعلق نمي گي��رد. همين قضي��ه اعتراضاتي را به 
دنبال داش��ت كه هنوز هم ادامه دارد. اين قانون 
بندي دارد كه بر اساس آن، دانشگاه به صالحديد 
خود مي تواند ب��راي ورودي هاي ماقبل، عطف به 

ماسبق كند. 
  حكومت خودمختار اميركبير

 ب��ه گفت��ه  ي��ك دانش��جوي دانش��گاه صنعتي 
اميركبير، اين امر باعث ش��ده براي دانشجويان 
ورودي سال هاي ۹۱، ۹۲ و ۹۳ نيز اين بند قانون 
اعمال شود. به طوري كه سنوات آموزشي ۹ ترم 
شده است و دانشگاه با تخفيفاتي كه داده است، از 
ترم ۱۰ به بعد از دانشجويان پول دريافت مي كند. 
مطابق اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساس��ي كشور، 
دولت موظف است كه شرايط تحصيل رايگان را 
براي همه ملت فراهم آورد، اما آيين نامه هايي كه 
جديداً يكي پس از ديگري در حال تصويب شدن 
هستند، سمت و س��ويي كاماًل مخالف اين اصول 

صريح قانون اساسي دارند. 
به طورنمونه به گفته شوراي صنفي كل دانشگاه، 
وزارت عل��وم تحصي��ل راي��گان در ت��رم پنجم 
كارشناس��ي ارش��د را مجاز مي داند، ح��ال آنكه 
دانشگاه صنعتي اميركبير به صورت يك حكومت 
خودمختار تصميم به اخذ هزينه از دانش��جويان 

براي تحصيل در ترم پنجم گرفته است. 

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

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. 

خالقيت دانشگاه اروميه در عرضه خدمات رفاهي دانشجويان

درخشش دانشگاه هاي ايراني در رتبه بندي »وبومتريكس«

سال صعود و افتخار

جايگاه دانشگاه هاي ايراني در رتبه بندي هاي 
مختل�ف در س�ال ج�اري چش�مگير ب�ود. 
دانش�گاه ها هم تالش خ�ود را ب�راي صعود 
در رتبه بندي هاي مختلف بيش�تر كرده اند. 
رتبه بندي وبومتريكس در سال جاري هم20 
دانش�گاه برت�ر اي�ران را دربرگرفته اس�ت. 
وبومتريكس يكي از رتبه بندي هاي دانشگاه هاي 
دنياست كه از سال ۲۰۰۴ توسط مركز تحقيقاتي 
سايبرمتريكس واقع در اسپانيا معموالً دو بار در 
سال ارائه مي ش��ود. بنا بر آنچه در روش شناسي 
اين رتبه بندي بيان شده هدف اصلي آن ترويج 
حضور وب و مش��اركت دانشگاه ها در دسترسي 
آزاد ب��ه منظور انتق��ال علم و دان��ش به جامعه 
علمي است. براساس رتبه بندي وبومتريكس در 
سال ۲۰۱۸، از ميان ۱۰ دانشگاه برتر خاورميانه 
دانشگاه تهران در رتبه پنجم خاورميانه و ۳۸۸ ام 

جهان قرارگرفته است. 
  مقام نخست در يد دانشگاه تهران

اين رتبه بندي ۲۰ دانشگاه برتر ايران را مشخص 
كرده كه دانشگاه هاي تهران، علوم پزشكي تهران 
و صنعتي ش��ريف در رتبه هاي اول تا سوم قرار 
گرفته اند. دانشگاه تهران در سه شاخص حضور، 
رؤيت پذيري و سرآمدي و علوم پزشكي تهران نيز 
در شاخص دسترسي آزاد در رتبه اول كشور قرار 
دارند. همچنين براساس اين رتبه بندي دانشگاه 
علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي نيز با رتبه داخلي 

۱۲۳ در اين رده بندي قرار دارد. 

اين رتبه بندي براس��اس چهار شاخص است كه 
عبارتند از تعداد لينك هاي ورودي يا برگش��تي 
)backlink( شناسايي شده توسط موتورهاي 
 ahrefs و Majestic SEO جس��ت وجوگر
)دامنه هاي روي يك شبكه با subnet مشترك 
منظور نمي ش��وند(، تعداد صفح��ات ايندكس 
شده از وب سايت، توس��ط موتور جست وجوگر 
Google )شامل همه ساب دامين ها(، مجموع 
ارجاعات مقاالت ۹ استاد برتر دانشگاه براساس 
پروفايل گوگل اس��كالر و تعداد مقاالت دانشگاه 
كه بيشترين ارجاع را داشته اند در بين سال هاي 

 .Scimago ۲۰۱۳ تا ۲۰۱7 براساس
  استناد به »گوگل اسكالر«

وبومتريكس از زماني كه كار خ��ود را آغاز كرده 

تاكنون بيش از ۲۴ هزار دانشگاه دنيا را براساس 
اطالعات مبتني بر وب آنها تحليل كرده است. 

براس��اس آنچه وبومتريكس در گ��زارش اخير 
س��ال ۲۰۱۸ خود منتشر كرده اس��ت، برترين 
دانشگاه هاي جهان براساس استناد به مقاالت آنها 

از پايگاه گوگل اسكالرشان معرفي شده اند. 
از نظر تقس��يم جغرافيايي كش��ورمان نيز پنج 
دانشگاه برتر همگي در شهر تهران واقع شده اند. 
دانشگاه تهران كه ميان دانشگاه هاي ايران رتبه 
نخست را داراست بين دانشگاه هاي جهان رتبه 

۳۸۸ را به خود اختصاص داده است. 
  باز هم صعود

دانش��گاه هاي برتر ايراني حاضر در جديدترين 
رتبه بندي وبومتريكس در س��ال ۲۰۱۸، همان 

۲۰ دانش��گاهي هستند كه در نس��خه اول اين 
رتبه بندي در ۲۰۱۸ حضور داش��تند. در نسخه 
اول رتبه بن��دي وبومتريكس در س��ال ۲۰۱۸، 
هش��ت دانش��گاه ايراني بين هزار دانشگاه اول 
دنيا قرار داش��تند ك��ه در جديدترين نس��خه 
وبومتريكس، اين تعداد به ۹ دانش��گاه رس��يد. 
دانشگاه هاي تهران، علوم پزشكي تهران، صنعتي 
اميركبير، تربيت مدرس، علوم پزش��كي شيراز 
و واحد علوم و تحقيقات دانش��گاه آزاد اسالمي 
جايگاه خود را براساس نس��خه اول رتبه بندي 
اين پايگاه در سال ۲۰۱۸ در ايران حفظ كرده اند 
و حتي رتبه آنها در س��طح جهان افزايش پيدا 

كرده است. 
  از »تايمز« تا »وبومتريكس«

اما وضعيت كشورهاي آسيايي در اين رتبه بندي 
نيز قابل توجه اس��ت. در اي��ن رتبه بندي حدود 
۴ هزار دانش��گاه هندي، ۲ هزار و ۲۰۸ دانشگاه 
چيني، بي��ش از هزار دانش��گاه روس��ي و ۹۸۰ 
دانش��گاه ژاپني حض��ور دارند.  در ۱۰ كش��ور 
اول، سهم كشورهاي ش��رقي ۱۰ درصد بيشتر 
از كش��ورهاي غربي اس��ت و اگر بخواهيم سهم 
دانشگاه هاي آسيايي را در كل ۳۰ هزار دانشگاه 
در نظر بگيريم، بيش از ۳۰ درصد دانش��گاه ها از 
آسيا هس��تند. تازه ترين نتايج رتبه بندي پايگاه 
بين المللي تايمز هم چندي پيش اعالم ش��د و 
دانشگاه هاي كش��ورمان در اين رتبه بندي هم 

رشد چشمگير ۶۰ درصدي داشتند.

مبينا صدیقي
   گزارش 2

غذاي نصفه هم موجود است!

كيفي�ت واژه اي اس�ت ك�ه سال هاس�ت در 
فرهنگ لغ�ت غ�ذاي دانش�جويان جايگاهي 
ن�دارد و با وج�ود اعتراض�ات دانش�جويان به 
وضعيت غذا در دانشگاه ها، هنوز وزارت علوم 
نتوانس�ته اس�ت برنامه اي جام�ع و عملياتي 
براي غ�ذاي دانش�جويي تدوي�ن و ارائه كند. 
غذاي دانشجويي از مهم ترين دغدغه هاي صنفي 
دانشجويان اس��ت. مش��كلي كه صداي بسياري 
از دانشجويان را در دانش��گاه هاي مختلف كشور 
درآورده و اين اعتراضات كم و بيش به گوش مردم 
و مسئوالن مي رسد. مسئوالن دانشگاه اروميه هم 
در پاسخ به اعتراض دانشجويان به گراني نرخ غذا، 
رديف جديدي به نام غذاي »نيم پرس« در منوي 

غذايي سلف هاي دانشگاه قرار داده اند. 
راهكاري كه البته ابداع مسئوالن دانشگاه اروميه 
نيست و پيشتر هم در برخي دانشگاه هاي كشورمان 
به كار بسته شده است. با اين استدالل كه قرار دادن 
اين حجم در منوي غذا موجب مي شود از اسراف 
جلوگيري به عمل آيد؛ مشكلي كه گفته مي شود 
بسياري از سلف هاي دانشجويي بدان مبتال هستند 

و مي شود با اتخاذ اين دست تصميمات از بروز آن 
جلوگيري به عمل آورد. به گفته  معاون فرهنگي 
اين دانشگاه، ارائه غذاي نيم پرس از دو سال پيش 
و بنا بر درخواس��ت خود دانشجويان بوده، كه اين 
كار به منظور جلوگي��ري از هدررفت مواد غذايي 
و مناب��ع دانش��گاه ها و بيت المال ب��وده كه مورد 
قبول وزارت بهداشت نيز قرار گرفته و امسال هم 

غذاهاي نيم پرس ارائه شد. البته فقط براي غذاهاي 
خورشتي و ماكاروني بوده است كه در دانشگاه هاي 
شيراز و اصفهان نيز انجام مي ش��ود و مختص به 

دانشگاه علوم پزشكي اروميه نيست. 
  تناقض گويی معاون

با توجه به اين س��خنان در رابطه با قيمت غذاي 
نيم پرس و يك پرس كامل، روش��ن اس��ت كه در 

اين حالت اگر دانشجويان دو غذاي نيم پرس تهيه 
نمايند، هزينه غذايشان فقط ۱۲۰۰ تومان خواهد 
بود در حالي كه با تهيه  يك پرس غذاي كامل بايد 

هزينه بيشتري يعني ۱۳۵۰ تومان بپردازند. 
همين تناقض دليل رد س��خنان معاون فرهنگي 
دانشگاه مبني بر دخيل نبودن قيمت در نيم پرس 
شدن غذاي دانشگاه است. اين در حالي است كه 
اگر از ديد دانش��جويان به ماجرا ن��گاه كنيم، پي 
خواهيم برد كه به باور ايشان، آنچه موجب اسراف 
غذا مي شود، نه زياد بودن آن، كه كيفيت كم آن 
است كه موجب مي شود بسياري از خريدارانش 
از خوردنش انصراف دهند. غذايي كه جز كيفيت 
نازل، بهاي خريدش نيز )براي قشر دانشجو( گزاف 
است. مسائلي كه درج »نيم پرس« در منوي غذا 
پاسخ مناسبي به آن نيست، بلكه راهكاري شبيه 
پاك كردن صورت مسئله به شمار مي آيد. صورت 
مس��ئله اعتراضي كه به كيفيت غذا و قيمت آن 
وارد مي شود، اما به جاي كاهش قيمت و افزايش 
كيفيت آن، به فروش غ��ذا به صورت نصفه منجر 

شده است!

شيوا شفيعی
   گزارش3

رئيس در اتاق شاه نشين
دانش�جويان دانش�كده حفاظت و مرمت دانش�گاه 
هن�ر اصفه�ان، خواس�تار رس�يدگي به مش�كالت 
صنف�ي و ديگ�ر مس�ائل اي�ن دانش�كده ش�دند. 
بنا بر طرحي، قرار بود اتاق شاه نش��ين دانشكده حفاظت 
و مرمت )س��اختمان خانه س��وكياس( به م��وزه تبديل 
ش��ود و كالس هاي عمومي در آن تشكيل ش��ود، اما به 
بهانه هايي بي اساس و دروغ از جمله اينكه اين اتاق تبديل 
به آزمايشگاه شده بود و در معرض تخريب قرار داشت، اين 

اتاق را به عنوان اتاق مديريت در نظر گرفتند. 
اين در حالي است كه بنا بر تحقيقات صورت گرفته توسط 
دانشجويان، حدود ۱۲ سال پيش اين اتاق به عنوان كارگاه 
نقاشي مورد استفاده قرار مي گرفته و بعد از آن تبديل به 
كارگاه هنري ديگري ش��ده بود، اما خط��ر تخريب آن را 
تهديد نمي كرد.  يكي از دانشجويان متحصن علت تحصن 
را مشكالت موجود با مديريت دانشكده، نحوه انتخاب اين 
مدير و تصميمات اشتباهي كه اتخاذ مي كند عنوان كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه مطالبه دانش��جويان در اين تحصن 
تجديد نظر متوليان دانشگاه در مورد مديريت اين دانشكده 
است، اضافه كرد: بار ها پيش از تحصن با مدير دانشگاه در 
مورد اين شخص و تصميمات اشتباهش صحبت كرديم 
و خواستار بركناري يا رفع مشكالتمان شده بوديم، اما با 
توجه به بي توجهي انجام گرفته، تصميم به تحصن گرفتيم، 
تا شايد مقامات باالتر و حتي وزارت علوم اقدامات الزم را در 

خصوص اين موضوع به عمل آورند. 
  به مديريت مرتبط نمي شود

اين دانش��جوي متحصن در ادامه به تشريح چند مشكل 
مديريت فعلي پرداخت و گفت: در هر مراجعه به مديريت و 
مطالبه خواسته هايمان با پاسخ محدوديت ايشان در انجام 
امور اجرايي مواجه شديم و ايشان از زير بار حل مشكالت 
ش��انه خالي كردند. به عنوان مث��ال، مطالباتي همچون 
ارتقاي سرعت سايت هاي كامپيوتري و احياي فضاي سبز 
اين دانشكده قديمي كه جنبه تاريخي و كهن دارد تنها با 
جمله »به مديريت مرتبط نمي شود« پاسخ داده مي شود. 
اين دانشجوي متحصن، عالقه مند نبودن اساتيد قديمي 
و معتبر اين دانش��كده به مديريت فعلي را از داليل ديگر 
اين تحصن دانست و افزود: تعداد زيادي از اساتيد، تمايلي 
ندارند تا زير نظر اين شخص به عنوان مدير گروه مشغول 

به كار شوند. 
  شيطنت دانشجويي

دانشجوي ديگري كه در اين تحصن حضور داشت، گفت: 
شروع تصميم به تحصن از آنجا آغاز شد كه يكي از اساتيد 
اين دانشكده كه مدير گروه آموزش��ي هم بودند با حفظ 
سمت ارتقاي مقام پيدا كردند، حفظ سمت به اين دليل كه 
اساتيد حاضر در دانشكده، اين سمت را زير نظر مديريت 
فعلي نمي پذيرند. وي افزود گزينش اين شخص به عنوان 
مديريت در هاله اي از ابهام است و اساساً انتخاب ايشان در 
اين سمت مناسب نبود. رئيس دانشكده در مقام پاسخگويي 
در خصوص اين تحصن، اين موضوع را شيطنتي دانشجويي 
عنوان و اظهار كرد: اين اتفاق گروهي و جناحي رخ داده و 
سؤالي نيست كه جوابي براي آن نداشته باشيم. ليستي از 
پرسش ها به دست من رسيده كه در تريبوني شفاهي به 

تشريح كامل مسائل براي دانشجويان خواهم پرداخت. 

نگاه

سبك مديريتي دانشگاه اميركبير، صداي دانشجويان را درآورد

»پلي تكنيك« يا »پولي تكنيك«؟!


