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 توليد قارچ 
براي پيشگيري از پيري زودرس

در حاشيه نمايشگاه پژوهش و فناوري استان خراسان رضوي 
از دستاوردهاي پژوهشي سازمان جهاددانشگاهي استان از 
جمله سامانه كنترل دسترسي لوتوس، نانو حامل ليپيدي 
كوركومين و قارچ خوراكي – دارويي انوكي رونمايي ش�د. 
س��امانه كنترل دسترس��ي لوتوس كه توس��ط پژوهش��كده 
گردشگري جهاددانشگاهي خراسان رضوي طراحي و عملياتي 
شده است، يك فناوري رشد يافته بر مبناي RF- ID  است و از 

دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشكيل شده است. 
همچني��ن در اي��ن نمايش��گاه از ط��رح نانوحام��ل ليپيدي 
كوركومين كه از سوي پژوهش��كده علوم و فناوري موادغذايي 
جهاددانشگاهي خراسان رضوي طراحي و عملياتي شده است، 
توس��ط دكتر رضا قنبري، رئيس پارك علم و فناوري اس��تان 

رونمايي شد. 
ضد باكتري و آنتي اكس��يداني، فعاليت ضد س��رطاني، كاهش 
س��طح كلس��ترول خون و كبد، افزايش عملكرد ايمني بدن، 
بازدارندگي از بيماري هاي قلبي- عروقي و جلوگيري از آسيب 
غشاهاي زيستي در مقابل پراكسيداسيون از اثرات بيولوژيك 

كوركومين است. 
در اين نمايش��گاه همچنين از قارچ خوراك��ي - دارويي انوكي 
كه توسط گروه پژوهش��ي زيس��ت فناوري قارچ هاي صنعتي 
پژوهش��كده بيوتكنولوژي صنعتي جهاددانش��گاهي خراسان 
رضوي به توليد دانش بنيان رسيده بود، توسط دكتر رضا اقنوم، 
رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي 
رونمايي شد. قارچ خوراكي - دارويي انوكي مقام چهارم را از نظر 
توليد جهاني در بين قارچ هاي خوراكي داراس��ت. اين قارچ به 
دليل بافت ترد و نازك و طعم دلپذير آن به صورت خام به ويژه در 
كشورهاي آسياي جنوب شرقي براي مصرفي مانند تهيه ساالد 
اس��تفاده مي ش��ود؛ عالوه بر خواص تغذيه اي، خواص دارويي 
متعددي براي قارچ انوكي گزارش شده است، اين قارچ به دليل 
داشتن پلي ساكاريدهاي متنوع باعث بهبود سيستم دفاعي بدن 

و همچنين پيشگيري از پيري زودرس و سرطان مي شود. 
----------------------------------------------

 درمان ديابت 
با نانوراهبرهاي مغناطيسي

پژوهشگران دانشگاه اصفهان در يك مطالعه  آزمايشگاهي 
از نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن به عنوان نانوراهبرهايي 
ب�راي درمان هوش�مند بيم�اري دياب�ت اس�تفاده كردند. 
اثربخشي اين روش روي موش مورد تأييد قرار گرفته  است. 
امروزه با توجه به شيوع رژيم هاي غذايي ناسالم در ميان افراد، 
ديابت در حال تبديل  ش��دن ب��ه يك بيماري همه گير اس��ت. 
كاهش حافظه و اختالل در يادگيري را مي توان به عنوان يكي از 
عوارض مهم اين بيماري برشمرد. محققان دانشگاه اصفهان با 
به كارگيري فناوري دارورساني هوشمند، موفق شدند عوارض 
مذكور را كنترل كنند و كاهش دهند. دكتر ابوالقاسم اسماعيلي، 
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان با اشاره به تركيب كوئرستين 
به عنوان يك��ي از تركيبات مفي��د موجود در بيش��تر ميوه ها و 
س��بزيجات، هدف از انجام طرح حاضر را اس��تفاده از فناوري 
دارورساني هوشمند براي افزايش كارايي اين تركيب سودمند 
عنوان كرد. وي در خصوص معايب اصلي كوئرستين افزود: يكي 
از معايب بزرگ تركيب كوئرستين، حالليت ضعيف در محلول 
آبي و هضم س��ريع گوارشي آن اس��ت كه موجب مي شود دوز 
بااليي از اين تركيب در فرآيند درمان مورد استفاده قرار گيرد. 
اس��تفاده از نانوذرات مغناطيسي باعث ش��د تا كارايي درماني 
كوئرس��تين در بهبود اختالالت يادگيري ارتق��ا يابد؛ بنابراين 
ميزان داروي به مراتب كمتري نيز براي يك دوره  درماني مورد 

نياز باشد و متعاقب آن بيمار متحمل هزينه  كمتري شود. 
اسماعيلي تصريح كرد: در اين طرح از نانوذرات سوپرپارامغناطيس 

اكسيد آهن به عنوان يك راهبر نانويي استفاده شده  است.  
وي خاطر نشان كرد: نتايج به دست آمده ميزان كارايي ۹۰ درصدي 
نانوسامانه  هوشمند را نسبت به استفاده  سنتي از كوئرستين تأييد 
مي كنند. بازگشت حافظه و يادگيري به حد طبيعي و نيز كاهش 
قابل  توجه قند خون از اثرات ديگر به كارگيري اين سامانه  انتقال 

دارو خواهد بود. 
اين تحقيقات حاصل تالش هاي ش��يوا ابراهيم پور دانش��جوي 
مقطع دكتري دانش��گاه اصفهان و دكتر ابوالقاسم اسماعيلي و 
دكتر سيامك بهش��تي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان 
است. نتايج اين كار در نشريه »نانومديساين« با ضريب تأثير ¾ 

منتشر شده  است.

دستاورد ايراني

امسال دومين س�ال متوالي اس�ت كه تعداد 
ثبت ن�ام  دانش�جويان بين الملل�ي جديد در 
اياالت متحده كاه�ش پيدا كرده اس�ت، اين 
موضوع سال گذشته، باعث ضرر ۳۳ ميليارد 
دالري به آموزش امريکا شد. بنا بر آمار رسمي 
منتش�ر ش�ده در ماه نوامب�ر امس�ال، تعداد 
دانشجويان جديد بين المللي كه در دانشگاه ها 
و كالج هاي اياالت متحده ثبت نام كردند نسبت 
به سال گذش�ته ۷درصد كاهش داشته است. 
پروفس��ور س��ايمون مارگينس��ون، از دانش��گاه 
آكسفورد، متخصص امور دانشجويان بين المللي، 
مي گويد: »ترديدي نيس��ت« ك��ه اين كاهش به 
دولت ترامپ ارتباط دارد. او مي گويد كه تركيب 
پيام هاي ضدمهاجران و س��ختگيري هاي بيشتر 
در صدور ويزاي دانشجويي، متقاضيان را فراري 

داده است. 
  فضاي سياسي و اجتماعي

موسسه بين المللي آموزش كه هر سال اطالعات 
س��االنه را در اي��ن زمين��ه گ��ردآوري مي كند، 
از متقاضي��ان احتمالي درباره دالي��ل عدم ادامه 

تحصيل در اياالت متحده پرسيده و دريافته است 
كه تركيبي از سياست، امكانات و هزينه ها دليل آن 
است. روند اخذ ويزا فقط يكي از داليل شاخص اين 
موضوع بوده است در حالي كه بيشتر افراد » فضاي 
سياس��ي و اجتماعي اياالت متحده« را عامل آن 
معرفي كردند. هزينه باالي آموزش هم از عوامل 
ذكر ش��ده اس��ت اما در كنار آن بايد همچنين به 
»احساس ناخواسته بودن در اياالت متحده« و در 
نظر گرفتن »امنيت جاني در اياالت متحده« اشاره 
كرد. بيش��تر كاهش متقاضي از كشور هايي مثل 
هند، كره جنوبي، مكزيك و عربستان سعودي بوده 
است. همچنين شاهد كاهش تعداد متقاضيان ورود 
به دانشگاه هاي امريكا از بريتانيا، آلمان و فرانسه 
بوديم. آنچه بي��ش از همه در م��ورد اين كاهش  
ثبت نام ها تكان دهنده اس��ت، توقف روند رشدي 

است كه چند دهه ادامه داشته است. 
  قدرت نرم رو به افول

امريكا موفقيت آشكاري در جذب بزرگ ترين بخش 
بازار جهاني دانشجويان بين المللي داشته است. 

اواي��ل دهه ۱۹۶۰، ح��دود ۵۰ هزار دانش��جوي 

بين المللي در اين كش��ور بودند و اين رقم س��ال 
به س��ال افزايش پيدا مي كرد، تا اينكه در س��ال 
۲۰۰۰ به ۱۰برابر و حدود ۵۰۰هزار دانش��جوي 
خارجي رسيد. در سال ۲۰۱۵، بيش از يك ميليون 
دانشجوي خارجي در اياالت متحده امريكا تحصيل 
مي كردند. در اين ميان منافع اقتصادي وجود دارد 
اما اين دانشجويان بخش مهمي از »قدرت نرم« 
اياالت متحده اند كه باعث برتري تأثير جهاني اين 
كشور مي شود. رقم كلي دانشجويان بين المللي در 
سيستم اياالت متحده همچنان رو به افزايش است 
كه اين رشد به دليل برنامه و طرحي است كه به 
دانشجويان اجازه مي دهد تا  سه سال براي توسعه 
مهارت هاي كاري خود پس از فارغ التحصيلي در 

اين كشور بمانند. 
  وابستگي به چين

اما سير نزولي آشكار ثبت نام دانشجويان جديد و 
كاهش بيش از ۱۰ درصد در دو سال گذشته نشان 
مي دهد كه چندين دهه محبوبيت ديگر متوقف 
شده است. اگر افزايش بي امان درخواست تحصيل 
دانش��جويان چيني نبود، كاهش و س��ير نزولي 

بيش��تري صورت مي گرفت. دانشجويان چيني، 
بزرگ ترين گروه دانش��جويان خارجي در اياالت 
متحده هستند. بين سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، تعداد 
دانشجويان چيني در اياالت متحده از ۶۰ هزار نفر 
به بيش از ۳۶۰ هزار نفر رس��يده است كه بيشتر 
آنها در رشته هايي مثل علوم و فناوري و رياضيات 
و تجارت متمركز شده اند. آنها ميليارد ها دالر به 
سيستم آموزش  عالي اياالت متحده وارد كرده اند. 
اما پروفسور مارگينسون، مدير مركز آموزش  عالي 
جهاني مي گويد كه اگر هرگونه مشكل ديپلماتيك 
يا تجاري جريان ورود دانشجويان چيني را متوقف 
كند، دانش��گاه هاي امري��كا دچ��ار »پيامد هاي 
احتمالي هولناكي« خواهند ش��د. آخرين آمار ها 
نش��ان مي دهد كه تا چه حد آموزش عالي امريكا 
براي ورود دانش��جويان بين المللي چشم اميد به 
كشور هاي آسيايي دارد تا كشور هاي غربي. چين 
و هند بيش از نيمي از دانشجويان خارجي اياالت 
متحده را تش��كيل مي دهند و تعداد دانشجويان 
ايراني از دانشجويان بريتانيايي بيشتر است. بريتانيا 
بزرگ ترين صادر كننده اروپايي دانشجو به اياالت 
متحده بود اما اكنون فقط يك درصد از دانشجويان 
بين المللي را شامل مي شود. در سيستم آموزش  
عالي اياالت متحده حدود ۱۱هزار و ۵۰۰دانشجوي 
بريتانيايي تحصيل مي كنند كه با رقم چند سال 

پيش تفاوتي جزئي كرده است. 
  مهمان نواز تر از امريکا

با افزاي��ش هزينه هاي آموزش در دانش��گاه هاي 
بريتانيا، پيش بيني شد كه اين رقم باالتر برود اما 

اين پيش بيني ها هرگز تحقق پيدا نكردند. 
البته دولت امريكا مي گويد كه همچنان تمايل به 

جذب دانشجويان خارجي دارد. 
م��اري رويس، مش��اور وزير امور خارج��ه امريكا 
در امور آموزش��ي و فرهنگي گفت:» آنها دارايي 
فوق  الع��اده اي ب��راي اياالت متحده هس��تند. ما 
مي خواهيم اين پيام را به جهان بدهيم كه آموزش 
بين المللي م��ا را به كش��وري قدرتمند تر تبديل 

مي كند.«
يكي ديگر از چالش هاي اي��االت متحده افزايش 
محبوبيت سيستم هاي دانش��گاهي ديگر به ويژه 
در استراليا و كاناداست. پروفس��ور مارگينسون 
اوايل سال جاري، نتيجه تحقيقي را منتشر كرده 
است كه نش��ان مي دهد اس��تراليا از بريتانيا جلو 
زده و دومين مقصد اصلي دانش��جويان خارجي 

شده است. 
همچنين كانادا افزايش چش��مگيري در ميزان 
جذب دانشجويان خارجي داشته است و خود را 
امريكاي شمالي آزاد انديش و مهمان نواز در برابر 

اياالت متحده معرفي مي كند.

مبينا صديقي
    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 پزشکي. 
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. 

درآمدهاي نجومي به مانعي بزرگ براي حذف پرديس هاي پولي تبديل شده است

وقتي امور نمايشي جايگزين رسيدگي به امور دانشجويان مي شود

تقدیر رئیس دانشگاه فردوسی از خودش!

عکس ي�ك تقديرنام�ه در روزه�اي اخير 
منتش�ر ش�د و محت�واي آن اي�ن ب�ود: 
رئيس دانش�گاه فردوسي مش�هد از خود 
ب�ه  دلي�ل اهتم�ام ب�ه توس�عه پژوهش و 
فن�اوري تقدير ك�رده و ل�وح تقديري نيز 
در اين زمينه صادر شده اس�ت. دليل اين 
تقدير ني�ز انتخ�اب محمد كاف�ي )رئيس 
دانش�گاه فردوس�ي مش�هد( ب�ه عنوان 
يک�ي از پژوهش�گران برتر نمايش�گاهي 
در گ�روه كميت�ه برگ�زاري نمايش�گاه 
هفت�ه پژوه�ش در مش�هد ب�وده اس�ت. 

  روابط عمومي توضيح مي دهد
بر اساس اعالم روابط عمومي دانشگاه فردوسي 
مشهد، متأسفانه به دليل عجله عوامل اجرايي 
از رئيس دانش��گاه فردوس��ي مشهد خواسته 
شد كه لوح ها را امضا كنند و پس از آن اسامي 
برگزيدگان توسط هيئت داوران هر بخش وارد 
شده اس��ت، بنابراين درج نام رئيس دانشگاه 
فردوسي در يكي از اين لوح ها، بعد از امضاي 
ايش��ان اتفاق افتاده اس��ت. البته اين س��بب 
تأسف خود ايشان نيز شده، اما بي دقتي برخي 

از عوامل اجرايي خارج از دانش��گاه باعث اين 
اتفاق نامطلوب شده است. 
  آموزش مطابق قانون

اين در حالي اس��ت كه مديريت اين دانشگاه 
وقتي تا اين حد بي دقتي مي كند، پس تكليف 
بسياري از ديگر مس��ائل اين مركز مشخص 
است. پيش از اين انتقادات برخي دانشجويان 
مبني  ب��ر گزين��ه اي عمل ك��ردن اداره هاي 
آموزش دانشكده هاي اين دانشگاه هم خبرساز 
شده بود. انتقادات دانش��جويان از كند بودن 
رون��د انتخاب واحد ب��راي ترم هاي تحصيلي 
جديد بود و مع��اون آموزش��ي و تحصيالت 
تكميلي دانش��گاه هم پاس��خ داده بود كه » 
در اين دانش��گاه روال آموزش مطابق قانون 

است.«
ام��ا از ديگ��ر ش��اهكارهاي رئيس دانش��گاه 
فردوسي مش��هد اين بود كه چندي قبل در 
گفت وگو ب��ا روزنامه ايران كس��ب رتبه دوم 
وبگاه دانش��گاه در ميان دانشگاه هاي وزارت 
علوم در رتبه بندي جهاني و بومتريكس را از 

دستاوردهايش مطرح كرده بود. 

  رتبه هشتم به جاي دوم
حال آنكه در آخرين رده بندي و بومتريكس، 
جايگاه دانش��گاه فردوس��ي به ترتيب پس از 
دانشگاه هاي تهران، دانش��گاه علوم پزشكي 
تهران، دانش��گاه صنعتي ش��ريف، دانش��گاه 
صنعتي اميركبير، دانش��گاه تربيت مدرس، 

دانش��گاه صنعتي اصفهان و دانش��گاه علم و 
صنعت ايران در رتبه هش��تم و از نظر جهاني 

هم در رتبه ۹۶۳ قرار دارد. 
محمد كافي در همين گفت وگو با اش��اره به 
اينكه »اليدن« يكي از نظام هاي معتبر ارزيابي 
دانشگاهي است كه هر سال دانشگاه هاي برتر 
دنيا را بر اس��اس ش��اخص هاي علم س��نجي 
مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار مي دهد، اظهار 
داش��ت: طبق چشم انداز ۱۰ س��اله، دانشگاه 
فردوسي مشهد بايد تا سال ۲۰۲۰ بين ۵۰۰ 
دانشگاه برتر جهان، ۱۰ دانشگاه برتر منطقه و 

دو دانشگاه برتر كشور قرار گيرد. 
  از آرزوها تا اهداف

اين در صورتي اس��ت كه الي��دن هرگز جزو 
نظام هاي رتبه بندي درجه يك قرار ندارد. در 
واقع دانشگاه هاي مطرح ايراني و بين المللي 
همواره نظام هاي رتبه بندي ش��انگهاي، كيو 
اس و تايمز را مالك خود قرار مي دهند. جالب 
اينكه وي تنها از اهداف و آرزوهايش صحبت 
كرده است و هيچ سخني از برنامه هايش براي 

رسيدن به اين اهداف وجود ندارد. 

 عليرضا سزاوار
   گزارش 2

خارج شدن پردیس ها از ریل مأموریت

چندي پيش خبري از س�وي معاون آموزش�ي 
وزارت علوم منتشر ش�د كه حکايت از توقف 
راه ان�دازي دوره ه�اي جدي�د در پرديس هاي 
پول�ي دانش�گاه ها داش�ت، البت�ه ب�ه گفت�ه 
مجتبي نياس�ر اين توق�ف تا زم�ان بازنگري 
سياست هاي پذيرش دانشجو در اين پرديس ها 
ادام�ه مي ياب�د و پ�س از اصالح سياس�ت ها، 
دوره ه�اي جدي�دي راه ا ن�دازي مي ش�وند. 
دوره هاي پرديس ه��اي خودگ��ردان دوره هايي 
هستند كه با شهريه اداره مي شوند. اين دوره ها از 
قبل برقرار شده اند و تا زماني كه مشتري داشته و 
براي دانشگاه صرفه مالي داشته باشند، دانشگاه ها 

آن دوره ها را حفظ مي كنند. 
  مدار صفر درجه

وزير علوم هم به تازگي خبر داده بود كه با توجه به 
ظرفيت باالي دانشگاه ها در دوره هاي بدون شهريه 
و روزانه اين دوره ها به تدريج تعديل مي ش��ود. به 
گفته منصور غالمي اين دانشجويان نيز مانند ساير 
دانشجويان از مرحله آزمون و پذيرش مي گذرند. 
پيش از اين مجتبي شريعتي نياسر معاون آموزشي 
وزي��ر عل��وم از بازنگ��ري فعالي��ت پرديس هاي 
دانشگاهي خبر داده بود. وي يادآور شده بود وزارت 

علوم در ح��ال تدوين راهكار قانوني اس��ت تا اين 
پرديس ها بتوانند براس��اس مأموريت اصلي كه از 
ابتدا براي آنها تعريف شده بود به فعاليت خود ادامه 
دهند. معاون آموزشي وزارت علوم تأكيد كرده بود 
دس��تگاه آموزش عالي بايد نظارت جدي تری بر 
مراكز اقماري تحت عنوان پرديس ها كه توس��ط 
دانشگاه هاي خوب كشور تأسيس مي شوند داشته 

باشد تا در مدار خود ادامه فعاليت دهند. 

  روند نزولي پرديس ها
موضع گي��ري اين مق��ام مس��ئول وزارت علوم و 
حمايت تلويحي او از ادام��ه فعاليت پرديس هاي 
پولي درش��رايطي انجام مي شود كه پرديس هاي 
خودگ��ردان كه در س��ال ۹۰ )با عن��وان پرديس 
بين الملل( ب��ا هدف ايج��اد ظرفيت هاي جديد و 
جلوگيري از خروج ارز از كشور و جذب دانشجويان 
بين المللي آغاز به كار كردند هرسال از اهداف اصلي 

خود دورتر و كم كم به مكاني براي دريافت آسان 
مدرك مقطع ارشد و دكتري دانشجويان متمول 
و ديگر افراد تبديل شدند. دراين ميان با توجه به 
روند نزولي اين پرديس ها در تحقق اهداف تعريف 
شده ش��ان و فاصله گرفتن از سياست هاي اصلي 
درسال ۹۳ و درحالي كه س��ه سال از فعاليت اين 
پرديس ها مي گذشت، وزارت علوم درصدد اصالح 
ساختار و اعمال تغييراتي در سياست هاي پذيرش 

دانشجو دراين دانشگاه ها برآمد. 
  عزم جدي ندارند

به عب��ارت ديگر و با اس��تناد به اظه��ارات معاون 
آموزش��ي وزارت علوم و ش��خص وزير وقت علوم 
درباره تكليف پرديس هاي پولي به نظر مي رس��د 
اين وزارتخانه نه تنها خواستار رسيدگي به شكايات 
دانشجويان مبني بر زيرسؤال رفتن عدالت آموزشي 
نيس��ت، بلكه عزمي جدي هم براي س��اماندهي 
وضعيت كنون��ي پرديس هاي پولي دانش��گاه ها 

ندارد. 
نبايد غافل ماند منفعت مالي اين پرديس ها براي 
دانشگاه و وزارت علوم موجب شده است برنامه اي 
جدي براي بهبود س��اختار اين دانشگاه ها ريخته 

نشود.

ابراهيم مشيريان
   گزارش3

 كمبود هيئت علمي
 در دانشگاه هاي علوم پزشكي

بر اساس قانون مجلس به كارگيري بازنشستگان ممنوع 
شده و بازنشستگان بايد هر چه سريع تر پست خود را ترك 
كنند البته اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها داراي قانون 
خاص هستند و بر اس��اس مرتبه و رتبه دانشگاهي سن 

بازنشستگي آنها تعيين مي شود. 
به گفته نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس »قانون 
منع به كارگيري بازنشس��تگان ضعف داشته و بهتر بود 
همانطوري كه وزرا، معاونان رئيس جمه��ور و جانبازان 
باالي ۵۰ درصد از اين قانون مس��تثني ش��دند اساتيد 

برجسته در ساير دانشگاه ها نيز مستثني مي شدند.«
وي با انتقاد از اينكه در دانش��گاه هاي علوم پزش��كي با 
كمبود عضو هيئت علمي روبه رو هس��تيم، تصريح كرد: 
تعداد اعض��اي هيئت علمي محدود اس��ت و از س��ويي 
اساتيد بازنشس��ته كوله باري از علم، تجربه و تخصص را 
به دوش مي كش��ند، بنابراين نبايد دانشگاه ها را از وجود 

آنها محروم كرد. 
  در فقدان هيئت علمي

البت��ه از اجراي قانون من��ع به كارگيري بازنشس��تگان 
نيز نمي توان س��رپيچي كرد و بايد فضا را براي اس��اتيد 
و دانش��مندان جوان باز كرد تا خأل اساتيد بازنشسته پر 
شود. از سوي ديگر اما دانش��گاه ها به دليل نبود سهميه 
استخدامي نتوانس��ته اند اعضاي هيئت علمي جديد را 
جذب كنند. متأس��فانه در بسياري از رش��ته هاي علوم 
پزش��كي با كمبود اس��تاد و عضو هيئت علم��ي روبه رو 
هستيم در اين رابطه نياز است دانشگاه هايي كه كمبود 
نيروي انساني را احساس مي كنند براي اخذ مجوز جذب 
و استخدام نيروي هيئت علمي تالش وافري داشته باشند 
تا با بازنشس��تگي نيروهاي متخصص بتوان كمبودها و 
نواقص را رفع كرد. دانشگاه ها بايد برنامه ريزي بلندمدتي 
را براي ورود و خروج نيروها و جذب اعضاي هيئت علمي 
داشته باشند. در اين رابطه داشتن برنامه مي تواند بسياري 

از مشكالت اين حوزه را رفع كند. 

بازي دو سر باخت
با وجود آنکه مسئوالن سال هاست بر معايب آزمون هاي 
چهارگزينه اي تأكيد دارند و ش�يوه هايي براي حذف 
آن پيش�نهاد مي دهند، ش�واهد و قرائ�ن حکايت از 
عالقه مس�ئوالن به اين نوع آزمون دارد. عالقه اي كه 
دليلش هرچه باش�د، ظاهراً ادامه دار به نظر مي رسد. 
تأسفبار اين است كه اين شيوه غلط، گريبانگير باالترين 
مقط��ع تحصيالت تكميلي يعني دكتري ش��ده اس��ت. 
گزينش دانشجو بر اساس قدرت تست زني، باعث مي شود 
دوره دكتري در كشور ما از رسالت حقيقي خود دور شود. 
 وقتي نيمي از امتياز گزينش در دوره دكتري بر اس��اس 
نمره آزمون سنجش است، يعني قدرت تست زني آن هم 
در ابتدايي ترين شيوه اش، جاي مالك هاي واقعي سنجش 
شايستگي افراد را مي گيرد. اس��تعدادها، توانمندي ها و 
مهارت هاي واقع��ي افراد نقش بس��يار اندكي در انتخاب 

دانشجوي دكتري دارند. 
  بي توجهي به مقطع دكتري

در بسياري از موارد تست زن هايي كه حتي يك رزومه خوب 
ندارند ب��ا آوردن رتبه هاي تك رقمي راه��ي دوره دكتري 
مي شوند و دانشجو هاي واقعي كه در رشته خود متخصص 
هستند بايد سال ها براي رسيدن به اين مقطع معطل بمانند 
تنها به اين دليل كه آنها مهارتي در زدن تست هاي بي محتوا 
ندارند. ما همچنان مخترع س��بكي عجي��ب در گزينش 
دانشجوي دكتري هستيم. بي توجهي به مقطع دكتري در 
كشور ما به حدي است كه بين گزينش دانشجو براي انتخاب 
مقطع ليسانس و دكتري فرقي نيست. هنوز هم براي انتخاب 
دانشجوي دكتري سازمان سنجش آزمون برگزار مي كند و 
از دانشگاه ها در اين زمينه سلب اختيار مي شود. اين مسئله 
زماني به خوبي خود را نشان مي دهد كه اين گزينش تستي 
باعث شود دانشگاه ها مجبور شوند به رغم ميل باطني خود 
رتبه هاي برتر را انتخاب كنند. سرنوشت مقطع دكتري در 
كشور ما به حال خود رها شده است و معيار هاي غيراستاندارد 
گزينش دانشجو در اين مقطع روز به روز هم آن را مهجورتر 
و بي فايده تر مي كند. يك سالي كه دانشجو صرف خواندن 
درس براي زدن تست هاي بي محتوا مي كند، مي توانست 

صرف يك كار علمي مفيدتر كند. 
  بي ارزش ترين مالك

اين مسئله مي توانست فقط در كوتاه مدت باشد اما بعضي 
وقت ها اين ش��يوه ناكارآمد گزينش چندين سال از وقت 
و زندگي يك فرد را مي گيرد. زماني كه اين دانش��جويان 
صرف تست ها مي كنند از باارزش ترين مقاطع زندگي شان 
است كه در اوج شكوفايي كاري و درس��ي هستند.   اين 
بازي يك بازي دو سر باخت براي همه است، چه آنهايي كه 
مي برند و چه آنهايي كه مي بازند، زيرا كسي به حق واقعي 

خود نمي رسد.

تابلو اعالنات

ديگه چه خبر؟

دانشجويان خارجي از امريکا رويگردان شده اند

گریز  نخبگان از امریكا


