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 زخم پوش هايي 
براي درمان بيماري پروانه اي

محقق�ان مرکز نانوفناوري دانش�گاه آزاد ب�ه زخم پوش هايي 
براي درم�ان بيم�اري پروانه اي دس�ت يافتند ک�ه نتايج فاز 
حيواني عالوه بر آنکه توانست در مدت 11 روز زخم ها را درمان 
کن�د، باعث ش�د در محل زخ�م فوليکول هاي مو رش�د کند. 
الله ملک نيا با بيان اينکه دو محصول نيمه صنعتي در مرکز تحقيقات 
نانوي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب توليد شده است، گفت: يکي 
از اين پروژه ها مربوط به بيماران پروانه اي و ديگر زخم پوش ها حاوي 

داروي »تتراسايکلين« و »جنتامايسين« است. 
وي هدف از توليد اين محصوالت را دارورساني در موضع ذکر کرد 
و ادامه داد: زماني که دارويي مصرف مي شود بخشي از آن به هدر 
مي رود، ولي اين محصوالت مي تواند داروي مورد نظر را در موضع 

رهاسازي کند. 
ملک نيا با اشاره به زخم پوش هاي مربوط به بيماران پروانه اي با بيان 
اينکه در توليد اين محصول از نانو الياف بهره گرفته ش��د، توضيح 
داد: در اين محصول از يکسري نانو ذرات استفاده شد و اين قابليت 
را دارد که ضمن دارا بودن خاصيت آنتي باکتريايي، فرايند درمان 

را تسريع کند. 
وي جذب ترشحات زخم را از ديگر قابليت هاي اين زخم پوش ها نام 
برد و يادآور ش��د: اين نوع زخم پوش ها از سوئد با هزينه هاي باال به 
کشور وارد مي شود و در اين مطالعات تالش کرديم تا اين پانسمان 

درماني را در کشور بومي کنيم. 
رئيس مرکز تحقيقات نانو فناوري دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 
با بيان اينکه تحقيقات آزمايشگاهي اين محصول طي شده است، 
خاطرنش��ان کرد: فاز حيواني اين محصول روي موش تست شد و 
نتايج به دست آمده در اين فاز اميدبخش بوده و در حال زمينه سازي 

بررسي براي ورود به تحقيقات باليني روي انسان هستيم. 
ملک نيا با اش��اره به نتايج به دس��ت آمده در فاز حيواني گفت: در 
اين فاز ۲۰ موش مبتال با استفاده از اين پانسمان ها تيمار شدند و 
نتايج نش��ان داد که دوره ترميم زخم ها نسبت به داروهاي مرسوم 

کوتاه تر بوده است. 
وي دوره درمان موش هاي پروانه اي با اس��تفاده از اين روش را ۱۱ 
روزه ذکر کرد و ادامه داد: عالوه بر آن ش��اهد رشد مو بر بدن موش 
بوديم و اين در حالي است که با استفاده از روش هاي درماني مرسوم 
نه تنها زخم به طور کامل ترميم نمي ش��ود، بلکه فوليکول هاي مو 

تشکيل نشده است. 
اين محقق، پدهاي درماني را حاوي بيومواد و زيست سازگار دانست و 
اظهار کرد: اين پدها حاوي نانوذرات اکسيد روي )ZNO( با قابليت 

آنتي باکتريال است و مي توان هر دارويي را  روي آن »لود« کرد. 
----------------------------------------------

توليد يخچال پيشرفته نگهداري واکسن
ب�راي نخس�تين ب�ار در کش�ور ب�ا ت�الش محققان يک�ي از 
ش�رکت هاي دانش بنيان مس�تقر در پ�ارک عل�م و فناوري 
مازندران، يخچال پيش�رفته نگهداري واکس�ن توليد ش�د. 
فاسد شدن واکسن ها به دليل ثابت نماندن دماي بين ۲ تا ۸ درجه 
سانتيگراد باالي صفر در يخچال هاي معمولي در هنگام قطع برق، 

يکي از مشکالت مراکز بهداشت است. 
نگهداري واکسن در دماي مناسب از توليد تا مصرف به منظور حفظ 
سالمت آن از اهميت بسزايي برخوردار است و براي رسيدن به اين 
مهم ضرورت دارد تا در هر کشور، نظامي از افراد و تجهيزات مناسب 
که بتواند واکس��ن را س��الم و مؤثر به مصرف کننده برساند، ايجاد 
شود. پارسا دانش فر، مديرعامل شرکت دانش بنياني که براي اولين 
بار اين يخچال را توليد کرده اس��ت، اظهار کرد: يخچال پيشرفته 
نگهداري واکسن، بعد از قطع برق مي تواند دما را تا اندازه مجاز در 
مدل هاي ايستاده تا شش ساعت و مدل هاي صندوقي تا دو شبانه 
روز نگهداري کند. وي افزود: با ساخت اين يخچال ها ديگر دغدغه و 
نگراني از خراب شدن محصوالتي شامل واکسن، دارو و فرآورده هاي 
خوني در مراکز بهداشتي و درماني وجود ندارد. دانش فر خاطرنشان 
کرد: ارس��ال اطالعات به موبايل کاربر و دارا بودن محافظ خودکار 
هنگام قطع برق از ديگر ويژگي هاي اين يخچال پزشکي است که 

داروها را در مراکز بهداشتي ايمن نگه مي دارد. 
وي تصريح کرد: نمونه خارجي اين دستگاه در داخل کشور سه تا 
۵ هزار دالر است که توانستيم با بومي سازي و توليد اين يخچال در 

داخل کشور آن را با يک سوم قيمت در بازار عرضه کنيم. 
طبق اعالم وزارت عل��وم دانش فر گفت: با حمايت از اين ش��رکت 
دانش بنيان در توليد مي توان ساالنه از ورود ۲۲۰ دستگاه يخچال 
نگهداري فرآورده هاي خوني، واکس��ن و دارو ب��ه ارزش 3ميليارد 

تومان جلوگيري کرد.

دستاورد ايراني

جم�ع آوري کمک ه�ا ب�راي س�يل زدگان 
در دانش�گاه ها توس�ط بس�يج دانش�جويي 
ه�ر روز ت�ا پاس�ي از ش�ب ادام�ه دارد. اين 
تازه ج�دا از گروه ه�اي دانش�جويي جهادي 
اس�ت ک�ه ب�ه مناط�ق س�يل زده رفته ان�د. 
تش��کل هاي دانش��جويي، کانون ه��اي فرهنگي، 
گروه ه��اي جهادي و بس��يج دانش��جويي همگي 
پاي کار کمک به مردم بودن خود را در عرصه هاي 
مختل��ف ثابت کرده ان��د. جواناني که ب��دون هيچ 
پوشش رسانه اي، خودجوش در منطقه از کمک هاي 
مردمي براي کمک رساني به افراد زيان ديده و محروم 
استفاده مي کنند. تاکنون بيش از ۱۰۰گروه جهادي 
دانشجويي به برگزاري اردوهاي جهادي در مناطق 
مختلف س��يل زده اقدام کردند ک��ه در اين ميان، 
نقش دانشجويان پزشکي کشور بسيار پررنگ  بود. 
دولت به نسبت روزهاي اول وقوع سيل در گلستان 
اقدامات بهتري را در ساير استان هاي سيل زده انجام 
داده است که نبايد نقش فشار مردمي و دانشجويي و 

رسانه اي را در اين ميان ناديده گرفت. 

  دانش�گاه هاي فع�ال تهران�ي همچنان 
مشغولند

هادي قاس��مي، مس��ئول بس��يج دانش��جويي 
دانشگاه هاي تهران بزرگ که اين روزها در منطقه 
آق قال حضور دارد، گف��ت: » گروه هاي جهادي از 
۱۰ دانشگاه استان تهران ازجمله صنعتي شريف، 
شاهد، علوم وتحقيقات، تهران جنوب، شمسي پور 
و. . . در منطقه آق قال حضور داشتند و تعدادي از 
دانشجويان از همان روزهاي ابتدايي وقوع سيل 
در منطقه کل آباد آق قال که يکي از س��خت ترين 
مناطق محسوب مي شود، مستقر شده و تا امروز 

نيز به خدمت رساني مشغول هستند.«
مسئول بس��يج دانشجويي دانش��گاه هاي تهران 
بزرگ تصريح کرد: »يک گروه فرهنگي ش��امل 
خواهران نيز در آق قال مستقر بوده و دو تيم پزشکي 
از دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمي هم در اين 
منطقه حضور داشته اند.« او درباره عمده مشکالت 
اين روزهاي آق قال بيان داش��ت: » در حال حاضر 
اصلي ترين مشکل اين است که کنترلي بر کانال 

ورودي آب وجود ندارد و آب همچنان وارد شهر 
مي شود.«

  مشکالت تمام نشده
قاسمي ضمن تش��کر از زحمات مسئوالني که از 
ابتداي کار عالمان��ه و مجاهدانه در صحنه حضور 
داشتند، با لحني گاليه آميز افزود: »گويي برخي 
مس��ئوالن مش��کالت آق قال را تمام ش��ده تصور 
مي کنند، درحالي ک��ه عماًل اين گونه نيس��ت و 
هنوز چند محله ازجمله کل آباد زير آب قرار دارد 
و زندگي مردم مختل شده و منازل مسکوني آنها 

نيز در حال تخريب است.«
قاس��مي افزود: »هن��وز صدها خانه از ش��هر زير 
آب ق��رار دارد و متأس��فانه مس��ئوالن مربوط به 
اين بخش رس��يدگي جد ي اي ندارند. در منطقه 
کل آباد مس��ئوالن شهرس��تان و اس��تان حضور 

جدي ندارند.«
  مشکل کمبود آهک

مسئول بس��يج دانشجويي دانش��گاه هاي تهران 
بزرگ با بيان اينکه کل آباد منطقه ضعيف نشين 

آق قال محسوب مي شود، خاطرنشان کرد: »از آنجا 
که مردم اين بخش در من��ازل خود دام نگهداري 
مي کردند، االن براي پاکسازي نياز شديد به آهک 
داريم، اما هيچ کدام از دستگاه هاي مرتبط آهک 
موردنياز را تأمين نمي کنند و مشکل اساسي در 
اين بخش وجود دارد.« دبير ش��وراي هماهنگي 
بسيج دانش��جويي دانش��گاه آزاد اسالمي استان 
خوزس��تان هم اعالم کرد: »ما در همان روزهاي 
نخست وقوع سيل در خوزس��تان دانشجويان را 
در منطقه سوسنگرد مس��تقر کرديم و از آنجا که 
حساسيت اين منطقه بيش از ساير مناطق استان 
بود، اين منطقه را انتخاب کرديم و روزانه از ۲۰۰ تا 
7۰۰ پرس غذا از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز 

به منطقه سوسنگرد اعزام مي شد.«
  جهادي هاي 3 روزه

محسن فروتن اظهار داش��ت: »حضور گروه هاي 
جهادي ما در مناطق مختلف سوسنگرد بستگي به 
وضعيت روزهاي آينده اين منطقه دارد، چراکه اگر 
نتوانيم جلوي ورود آب را به روستاها بگيريم، بايد 

به سرعت براي تخليه آب از منازل اقدام کنيم.«
او افزود: »بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
هر گروه جه��ادي بيش از س��ه روز نمي تواند در 
منطقه خود حضور داشته باش��د و دليل اين کار 
نيز آن اس��ت که دانش��جويان حاضر بيش از حد 
خسته نش��وند و بتوانند در صورت ورود سيل به 
منازل مسکوني در روزهاي آينده کارهاي امدادي 

و عمراني مورد نياز را انجام دهند.«
فروتن خاطرنشان کرد: »ما پويش��ي را نيز براي 
جمع آوري کمک هاي نقدي راه اندازي کرده ايم و 
از آنجا که نزديک به ۲هزار دانشجو در استان داريم 
اگر هر کدام کمک بس��يار ناچيزي را هم داشته 
باشند، مي توانيم مبلغ قابل توجهي را براي کمک 

به مردم سيل زده استان جمع آوري کنيم.«
  کمک ها بايد تخصصي شود

از آنجا که نيروهاي جهادي تش��کل هاي مختلف 
دانشجويي در مناطق سيل زده با يکديگر تجميع 
ش��ده اند، نمي توان از ميزان دانش��جويانمان در 
مناطق سيل زده آمار دقيقي داد.  با اين حال بيشتر 
تيم هاي اعزام شده مربوط به تيم هاي پزشکي بوده 
است؛ چراکه در روزهاي نخست وقوع سيل بيش 
از پيش نياز به کمک هاي پزشکي بوده، درحالي 
که امروز ديگر به  نس��بت گذش��ته، نيازي به اين 
خدمات وجود ندارد. تشکل هاي دانشجويي درنظر 
دارند در روزهاي آين��ده کارهاي تخصصي براي 
مردم مناطق سيل زده انجام دهند که ازجمله آن 
مي توان به خدمات روانشناسي و کارهايي از اين 

دست اشاره کرد. 

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

 اي�ن س�تون را ب�ه تحقيق�ات و پروژه ه�اي عملياتي 
دانشگاهي اختصاص داده ايم که وجه مميزه آنها ارتباط 
با بازار است؛ چه پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي 
و چه پزشکي. ارتباط دانشگاه با بازار، مهم ترين بخش 
حمايت دانشگاهي از کاالي ايراني است که اگر به طور 
کامل و صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق 
اقتصاد مقاومتي و رونق توليد ملی خواهد داش�ت. در 
همين زمينه پذيراي آثار جامعه دانشگاهي براي نشر در 

اين ستون هستيم. 

طرحي که قرار است نجات بخش دانشگاه از دخانيات باشد

دود، بدرود!

يکي از طرح هايي که سازمان امور دانشجويان 
تا کنون اجرايي کرده اس�ت، طرح »دانشگاه 
ع�اري از دخاني�ات« اس�ت ک�ه از ابت�داي 
س�ال 13۹۵ با ابالغ دس�تورالعملي از س�وي 
س�ازمان دانش�جويان ب�ه مراک�ز مش�اوره 
دانش�گاه هاي تابع�ه وزارت علوم ابالغ ش�د. 
در ابت��داي اجراي اي��ن طرح آم��اري از مصرف 
دخانيات در هر دانش��گاه به مرکز مشاوره وزارت 
علوم اعالم شد و در ادامه راهکار هاي کاهش اين 

آسيب اجرايي شد. 
پس از گذشت دو سال از اين طرح در دانشگاه ها 
به ويژه دانشگاه هاي بزرگ نشان مي دهد که روند 
استفاده از دخانيات رو به کاهش است و اين طرح 

توانسته اهداف خود را به درستي پيش ببرد. 
  با ايده آل فاصله داريم

رئيس مرکز مشاوره دانشگاه تهران با اشاره به اينکه 
اين طرح در اين دانشگاه در حال اجراست، گفت: 
طرح دانش��گاه عاري از دخانيات از دانشگاه هاي 

بزرگ آغاز ش��د ک��ه دانش��گاه ته��ران نيز جزو 
اجراکنندگان اين طرح است. 

حميد پيروي اضافه کرد: در اين طرح برنامه هاي 
آموزشي توسط مراکز مشاوره به دانشجويان داده 

مي شود که بيشترين آموزش ها در خوابگاه هاي 
دانشجويي است. رئيس مرکز مش��اوره دانشگاه 
تهران يادآور شد: وضعيت دانشگاه تهران در حوزه 
آس��يب هاي اجتماعي به ويژه مصرف دخانيات 

نسبت به قبل بهبود پيدا کرده و در واقع وضعيت 
آن نس��بت به جامعه بهتر اس��ت. البته با ايده آل 
مطرح ش��ده فاصله داريم و اميدواريم بتوانيم به 
جايي برسيم که هيچ دانشجويي مصرف دخانيات 

يا مواد مخدر نداشته باشد. 
  خوابگاه هاي دانشجويي مدنظرند

بر اساس اعالم مراکز مشاوره، اين طرح با استقبال 
دانشجويان مواجه ش��ده و دانشجويان مشارکت 
خوبي داشتند. البته اين طرح به صورت دستوري 
نب��وده و دانش��گاه ها اجب��اري براي مش��ارکت 

دانشجويان نبايد داشته باشند. 
اين طرح بيشتر در خوابگاه هاي دانشجويي اجرا 
مي ش��ود. آس��يب هاي اجتماعي در دانشگاه ها 
دانشجويان را از اهداف اصلي خود منحرف کرده و 
عالوه بر ايجاد مشکالت جسمي، مسائل اجتماعي 
فراواني را به دنبال خود دارد و وزارت علوم با اجراي 
طرح هايي از اين قبيل تالش دارد که کمک مؤثري 

به جامعه دانشگاهي کند. 

ابراهيم مشيریان
   گزارش 3

سامانه اي براي حذف خالقيت
  مبينا صديقی

دو سه ماهي است که راه اندازي س��امانه پايش آزاد و 
هدفمند ک��ردن موضوع پايان نامه هاي دانش��گاه آزاد 
اسالمي مطرح ش��ده اس��ت؛ تصميمي که اعتراض و 
نارضايتي بس��ياري از دانش��جويان مقطع تحصيالت 

تکميلي اين دانشگاه را به همراه داشته است. 
در راس��تاي اجراي س��امانه پايش آزاد دانش��گاه آزاد 
اسالمي، ۴۰ چالش کالن ملي و منطقه اي تدوين شده 
است و از مهر امسال، تمامي دانشجويان موظف هستند 
عناوين پژوهش هاي خود را بر اس��اس اين زمينه هاي 
پژوهش��ي انتخاب کنند تا نتايج پژوهشي آن نيازي از 

جامعه را پاسخ دهد. 
قرار اس��ت که ب��ا راه اندازي اين س��امانه، ي��ک نظام 
حل مس��ئله در اين دانش��گاه ش��کل بگيرد تا از تمام 
ظرفيت هاي پژوهشي دانش��گاه آزاد براي حل مسائل 

کشور استفاده شود. 
در اين ميان و با وجود تصميم جدي مسئوالن دانشگاه 
آزاد براي راه اندازي سامانه پايش آزاد و هدفمند کردن 
پايان نامه هاي اين دانش��گاه، دانش��جويان تحصيالت 
تکميلي اين دانش��گاه ب��ا اجباري ک��ردن موضوعات 
پايان نامه به ۴۰ چالش ملي و محدود کردن موضوعات 
موافق نيستند و اين موضوع را خالف اصول رشد علمي 

و پژوهش مي دانند. 
تعيين چالش هاي ملي و هدفمند کردن پايان نامه هاي 
دانشجويي گامي مثبت براي حل مشکالت کشور است، 
اما اينکه دانشجويان مجبور به انتخاب موضوع فقط از 

ميان اين چالش ها باشند، صحيح نيست. 
شايد دانشجويي دغدغه ذهني خاصي داشته باشد که در 
بين ۴۰ چالش تعيين شده از سوي دانشگاه آزاد نباشد. 
دانش��جويان تحصيالت تکميلي براي تحصيل در اين 
مقطع بيش از ۸۰ ميليون هزينه مي کنند تا بتوانند در 
موضوع مورد عالقه خودشان پژوهشي انجام دهند، اما با 
اين تصميم جديد اين کار غيرممکن خواهد شد و برخي را 
نسبت به ادامه تحصيل در اين دانشگاه دلسرد مي کند. 

درواقع با اجراي اين تصميم دانشجو بايد با هزينه خود 
تالش کند تا راه حلي براي مشکالت کشور پيدا کند در 
حالي که اين دانشجويان کمترين حمايت ممکن را از 
دولت مي گيرند. اجبار دانشجويان تحصيالت تکميلي 
دانش��گاه آزاد به انتخاب موضوع پايان نامه از ميان ۴۰ 
ابرچالش تعيين شده از سوي اين دانشگاه در شرايطي 
است که تجربه نشان داده است که دانشگاه هاي دولتي 
که بودجه هاي هنگفت��ي از دولت دريافت مي کنند به 
چالش ها و مشکالت کشور توجهي ندارند و تا بودجه اي 
اختصاصي از ارگان هاي دولتي براي بررس��ي مشکل 
دريافت نکنند، گامي مثبت براي حل آن برنمي دارند. 

اما اجبار دانشجويان دانشگاه آزاد براي انتخاب موضوع 
از بين تعداد محدودي چالش و مشکل درحالي است که 
که دانشجويان اين دانشگاه بايد شهريه هاي نجومي به 
اين دانشگاه پرداخت کنند، دانشجويان مقطع ارشد اين 
دانشگاه بيش از 3۰ ميليون تومان براي دريافت مدرک 
هزينه مي کنند که حدود نيمي از اين مبلغ مربوط به 
واحد پايان نامه است، دانش��جويان مقطع دکتري هم 
بايد بي��ش از ۸۰ ميليون تومان به دانش��گاه پرداخت 
کنند که بي��ش از ۵۰درص��د اين مبلغ ب��ه پايان نامه 
اختصاص دارد. به عبارت ديگر دانشجوي دانشگاه آزاد 
بايد هزينه هنگفتي را براي حل مش��کالتي پرداخت 
کند که اگرچه مهم و حياتي هستند، اما ممکن است 
دغدغه ذهني او يا اولويت او براي پژوهش نباشد که اين 
به معناي ناديده گرفتن حقوق اوليه هر دانشجو است. با 
توجه به تبعات منفي راه اندازي اين سامانه و نارضايتي 
گسترده دانشجويان دانشگاه آزاد پيشنهاد مي شود که 
چالش هاي اصلي کشور در محدوده اي وسيع تر يعني 
با هم��کاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و س��اير 
وزارتخانه ها تعيين شود و در اختيار تمام دانشجويان 

دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي قرار گيرد. 
محدود کردن دانشجويان به ۴۰ محور نه تنها اجحاف 
به دانش��جويان اس��ت بلکه راه را ب��راي خالقيت در 
انتخاب س��وژه هاي ناب از ميان مي برد و دلسردي به 

دنبال دارد. 

 بورسيه ۵۰ دانشجوي 
مناطق سيل زده 

۵0 دانش�جوي دانش�گاه تهران که بوم�ي مناطق 
س�يل زده ني�ز هس�تند، ب�ورس ش�دند و ماهانه 
مبل�غ ۲00 ه�زار توم�ان درياف�ت خواهن�د کرد. 
بنياد حاميان دانشگاه تهران و بنياد نيکوکاري جميلي 
۵۰ نفر از دانش��جويان مناطق س��يل زده مشغول به 
تحصيل در دانش��گاه هاي تهران را به مدت يک سال 
بورسيه مي کند. بر اين اساس اين دانشجويان به مدت 
۱۰ ماه در سال ماهانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به عنوان 

کمک هزينه دريافت خواهند کرد. 
حمايت از دانشجويان برگزيده و همچنين دانشجويان 
مستعد و بي بضاعت دانشگاه تهران از برنامه هاي مهم 
اجرايي بنياد حاميان دانش��گاه تهران است و ظرفيت 
اين حمايت ها بستگي به تعداد جذب خيرين در بنياد 
دارد. تأمين مالي دانشگاه تهران از مهم ترين اهداف از 
تأسيس بنياد حاميان دانشگاه تهران است به گونه اي 
که طبق برآورد صورت گرفته، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد 

تومان هزينه براي تأمين اين دانشگاه الزم است. 
بنياد حاميان دانش��گاه تهران تالش مي کند س��االنه 
حدود 3۵ ميليارد تومان براي دانش��گاه تهران جذب 
مالي داشته باشد، در حال حاضر س��االنه ۲۰ ميليارد 
تومان حمايت مالي از دانشگاه تهران مي شود که اين 
بنياد در نظر دارد ظرف ۱۰ سال آينده 3۰ تا 3۵ درصد 

هزينه هاي دانشگاه را حمايت مالي کند.

يادداشت

ديگه چه خبر؟

حضور بيش از 100 گروه جهادي دانشجويي در مناطق سيل زده

دانشجويان همچنان پاي كارند

چرا برخي رشته هاي مهم محبوبيتي ندارند؟

رشته هاي علوم پايه در سراشيبي افتاده اند
رشته هاي علوم پايه در توليد علم کشورمان 
طي يک دهه روند صعودي داش�ته است. اين 
ادعا را تازه ترين آمارهاي منتشرشده از سوي 
 )ISC( پايگاه اس�تنادي علوم جهان اس�الم
ه�م تأييد مي کند ام�ا بر اس�اس گزارش هاي 
وزارت عل�وم، تحقيق�ات و فناوري هر س�اله 
ميزان گراي�ش داوطلبان کنک�ور به تحصيل 
در رش�ته هاي عل�وم پاي�ه کاه�ش مي يابد. 
گزارش هاي جس��ته و گريخته منتش��ر شده در 
رس��انه ها درباره تمايالت کنکوري ها هم بر اين 
موضوع صحه مي گذارد که تمايل براي تحصيل در 
رشته هاي پرشکي، فني و مهندسي در بيشترين 
ميزان قرار دارد و تحصيل در رشته هاي علوم پايه 

عالقه مند چنداني ندارد. 
  پاي شغل هم در ميان است

اما سؤال اين است که چرا رشته هاي علوم پايه با وجود 
تنوع و همچنين گستردگي در دانشگاه هاي کشور 

چندان مورد توجه کنکوري ها قرار نمي گيرد؟
کارشناس��ان علت نبود تمايل براي تحصيل در 
رشته هاي علوم پايه را نبود شغل مرتبط با رشته 
در مي��ان فارغ التحصيالن مي دانند. ب��ا توجه به 
آماري که درباره ميزان بيکاري رشته هاي مختلف 
دانشگاهي منتشر شده و مي شود، رشته هاي علوم 
پايه تقريباً در جايگاه هاي نخست اين فهرست قرار 
دارند. بر همين اساس دانش آموزان دبيرستاني و 
داوطلبان کنکور هم رغبتي براي تحصيل در اين 

رشته ها نشان نمي دهند. 

  نبود برنامه ريزي دقيق
ضم��ن اينکه مش��اوران انتخ��اب رش��ته هم به 
داوطلبان گوش��زد مي کنند که با وجود سختي 
تحصيل در اين رشته ها و دست و پنجه نرم کردن 
با مباحث تئوري مح��ض، آين��ده کار خوبي در 
انتظار فارغ التحصيالن اين رش��ته ها نيست. در 
واقع براي بسياري از دانش آموختگان علوم پايه، 
بازار کار مناس��بي وجود ندارد و فقر بازار کار در 
اين رش��ته، موجب شده اس��ت که خيلي از اين 
فارغ التحصيالن، بيکار بمانند. در سال هاي گذشته 
هيچ گاه تناسبي ميان ورودي دانشجويان علوم پايه 
و بازار اشتغال آنها وجود نداشته و آمار بيکاري در 
بين اين دانشجويان، بسيار بيشتر از دانشجويان 

علوم مهندسي و پزشکي است. 
اما چرا تناسبي ميان ورودي دانشجويان رشته هاي 
علوم پايه و فرصت هاي شغلي تعريف شده براي 

فارغ التحصيالن اين رشته ها وجود ندارد؟
نبود برنامه ريزي دقيق در وزارت علوم،  تحقيقات و 
فناوري براي ايجاد تناسب ميان حجم دانشجويان 
پذيرفته شده هر رشته و حجم فرصت هاي شغلي 
اين دانش��جويان در آينده موجب شده است که 
بس��ياري از فارغ التحصيالن رشته هاي علوم پايه 
بيکار مانده يا مجبور به فعاليت در مشاغلي شوند 

که ارتباطي با رشته تحصيلي آنها ندارد. 
  هشدار رهبر انقالب

البته کاهش چشمگير دانشجويان رشته هاي علوم 

پايه در سال هاي اخير موجب شده که مسئوالن 
وزارت علوم، بارها نس��بت به اين موضوع هشدار 
دهند. چندي پيش معاون آموزشي وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري ضمن اشاره بر ضرورت توجه 
به علوم پايه در دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالي 
گفت: دانشگاه ها بايد رش��ته هاي علوم پايه را در 
اولويت آموزشي خود قرار دهند چراکه علوم پايه، 

بسترساز توسعه علمي کشور است. 
مقام معظم رهب��ري نيز در آخرين ديدارش��ان 
با اس��اتيد دانش��گاهي و اعضاي هيئ��ت علمي 
دانشگاه ها به مهجور ماندن رشته رياضي و فيزيک 
)از اصلي ترين رشته هاي علوم پايه( اشاره کردند، 
همچنين بر »خطر نامتوازن ش��دن رش��ته هاي 
دانشگاهي و افزايش گرايش به رشته هاي درآمدزا« 
تأکيد کردند و فرمودند: » اين گرايش موجب کم 
شدن گرايش به رشته هاي بسيار مهمي همچون 

رياضي و فيزيک شده است.« 
  زيرساخت هايي که بايد تقويت شوند

بر همين اساس پيش��نهاد مي شود که با توجه به 
روشن بودن اين خطر، اقداماتي از سوي مسئوالن 
وزارت علوم انجام شود تا تقاضا براي تحصيل در 

رشته هاي علوم پايه افزايش يابد. 
در اين راستا بايد امکانات و زيرساخت هاي علمي 
و آزمايشگاهي تقويت شود، بستر کارآفريني براي 
دانشجويان علوم پايه ايجاد و از همه مهم تر تناسب 
منطقي بين تعداد دانشجويان جذب شده با بازار 

کار اين رشته ها فراهم شود. 

دالرام عبد زاده
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