
سه شنبه 31 اردیبهش��ت 1398 | 15 رمضان 1440 || روزنامه جوان |  شماره 105657

دستگاه جوجه کشی هوشمند
صنعت�ی  دانش�گاه  کارآفرین�ی  مرک�ز  محقق�ان 
خاتم االنبی�ا بهبه�ان موف�ق ب�ه طراح�ی و س�اخت 
دس�تگاه جوجه کش�ی نیمه صنعت�ی هوش�مند ش�دند.

دستگاه جوجه کش��ی نیمه صنعتی هوش��مند با هدف کسب 
تجربه و تولید دانش فنی و در راس��تای بومی س��ازی و حضور 
در بازار استان خوزستان، در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی 

خاتم االنبیا بهبهان با موفقیت طراحی و ساخته شد.
در ساخت این دس��تگاه برای کنترل همزمان دما و رطوبت و 
افزایش بازدهی از کنترل کننده هوش��مند استفاده شده و این 
کنترل کننده باعث افزایش بازدهی دستگاه نسبت به نمونه های 

موجود در بازار می شود.
این دستگاه جوجه کشی در حال حاضر ظرفیت ۸۰ تخم مرغ را 
دارد و با توجه به اینکه تمام مراحل طراحی و ساخت آن توسط 
تیم فناور انجام ش��ده ظرفیت آن بنا بر تقاضا تا هر مقدار قابل 

افزایش است.
----------------------------------------------

ساخت پمپ درون چاهی کشور
یکی از ش�رکت های دانش بنی�ان با دریافت تس�هیالت 
از صن�دوق ن�وآوری و ش�کوفایی موف�ق ب�ه تولی�د 
پمپ های میله ای مکش�ی جه�ت بازیاف�ت ثانویه نفت 
س�نگین و نیمه س�نگین از چاه های نفت کش�ور ش�د.

حامد گرامی، مجری طرح، تولید پمپ درون چاهی میله ای 
مکش��ی را از محصوالت این شرکت دانس��ت که با حمایت 
صندوق نوآوری و شکوفایی اجرایی شد و گفت: این محصول 
دانش بنیان برای اس��تخراج نفت از چاه های��ی که دچار افت 

تولید شده اند، استفاده می شود.
وی افزود: این پمپ های میله ای مکشی جهت بازیافت ثانویه 
نفت سنگین و نیمه سنگین طراحی شده اند و با ایجاد مکش 
در داخل ستون چاه، سبب به وجود آمدن اختالف فشار شده 

و نفت را از درون چاه تخلیه می کنند.
گرامی با بیان اینکه در ح��ال حاضر در فاز تولی��د انبوه این 
محصول هستیم، خاطرنشان کرد: تسهیالتی که از صندوق 
نوآوری و شکوفایی دریافت کردیم، مربوط به نمونه سازی بود 
و کار نمونه سازی با موفقیت تست شد و هم اکنون در فاز تولید 
انبوه آن هستیم. در این راستا دو پمپ در چاه های »اهواز« و 
»آب تیمور« مستقر شده و در حال ساخت سومین پمپ برای 

میادین غرب کارون هستیم.
گرامی با بی��ان اینکه پمپ ه��ای میله ای مکش��ی خارجی 
عمدتاً امریکایی و چینی هستند، خاطر نشان کرد: محصول 
تولیدشده بر اس��اس نیاز مش��تری طراحی می شود چراکه 
چاه های نفت ما برخالف چاه های نفت امریکا، کانادا و چین، 
دارای فشار باال هستند؛ لذا این محصول دانش بنیان متناسب 
با فشار باالی چاه های کشور طراحی شده است، در حالی که 
محصوالت قبلی این ویژگی را نداش��تند، چون بومی کشور 

مبدأ بودند و برای شرایط ایران ساخته نشده اند.
این محقق با بیان اینکه خط تولید انبوه شرکت کامل نشده و 
برای تقویت خط تولید شرکت از صندوق نوآوری و شکوفایی 
درخواست س��رمایه در گردش کرده ایم، یادآور شد: ظرفیت 
خط تولید ما آن قدر نیس��ت که نیاز داخ��ل را تأمین کنیم و 
بهترین کار در حال حاضر این است که نیاز صددرصد داخل 

را تأمین کنیم و بعد وارد حوزه صادرات شویم.
وی تأمین کامل نیاز داخ��ل را منوط به نقدینگی ش��رکت 
دانست و افزود: در صورت دریافت اخذ تسهیالت مناسب از 
صندوق نوآوری و شکوفایی می توانیم ظرف یک سال آینده 

نیاز داخل را به صورت صد در صد تأمین کنیم.
مجری طرح خاطرنش��ان کرد: برای تقویت خ��ط تولید نیاز 
به ۱۰ ت��ا ۱۵ میلیارد توم��ان نقدینگی داری��م. البته حجم 
پروژه ها چندین برابر این رقم اس��ت، بنابراین می توانیم وام 
را بازپرداخت کنیم. مهم ترین درخواس��ت ما این اس��ت که 
صندوق نوآوری و شکوفایی قراردادهای ما با مجموعه وزارت 
نفت به عنوان یکی از بزرگ تری��ن زیرمجموعه های دولت را 
به عنوان ضمانت س��رمایه در گردش بپذیرد تا ما کمتر نیاز 
به تهیه ضمانت های ملکی و وجه نقد داش��ته باش��یم و هر 
قدر وجه نقد ما آزادتر باش��د، بهتر و س��ریع تر می توانیم کار 

را انجام دهیم.

 خوابگاه هایی که قرار است
 »سرا« باشند

  مبینا صدیقی
س�راهای دانش�جویی در واق�ع هم�ان خوابگاه ه�ای 
دانشجویی هستند که مسئوالن ذیربط سعی کردند فضای 
کسل کننده ش�ان را ب�ا تغییر نام، ع�وض کنن�د. قائم مقام 
صن�دوق رف�اه دانش�جویان در اولی�ن نشس�ت رؤس�ای 
اداره ام�ور خوابگاه های دانش�گاه های منطقه 6 کش�ور از 
عزم عمومي  ب�رای تغیی�ر نام »خواب�گاه دانش�جویی« به 
»س�رای دانش�جویی« جهت تغییر در روحیه دانشجویان 
و س�از و کار خوابگاه ه�ا خب�ر داد ت�ا ش�اید تغیی�ر ای�ن 
ن�ام، از ب�ار منف�ی و کس�ل کننده خوابگاه ه�ا ک�م کن�د.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم هر سال، شعار هفته سراهای 
دانشجویی را متناسب با نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری 
انتخاب مي کند.س��ال 97 رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم، شعار کلی هفته سراهای دانشجویی را »سرا های دانشجویی و 
حمایت از کاالی ایرانی« انتخاب کرد و حاال هم »رونق تولید«، نامي 
 که رهبر معظم انقالب برای س��ال 9۸ برگزیدند را دستمایه شعار 
هفته سراهای دانشجویی قرار داده اند و »سرا های دانشجویی عرصه 
نوآوری، مهارت محوری و رونق تولیدات دانشجویی« سرلوحه هفته 

این سراها در اردیبهشت ماه است.
  رونق تولیدات دانشجویی

هفته سراهای دانشجویی به منظور تمرکز و توجه بیشتر به مسائل 
خوابگاه های دانش��جویی، انعکاس مش��کالت موج��ود به صورت 
برنامه ریزی شده و هدفمند، ایجاد هماهنگی و تعامل با سازمان ها، 
جلب مشارکت و هدایت کمک های خیرین و نهادها و برنامه ریزی در 
راستای مرمت و توسعه سراهای دانشجویی، هر ساله در اردیبهشت 
برگزار می شود. زمان برگزاری هفته س��را های دانشجویی توسط 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعالم شد. 
بر این اساس، هفته سراهای دانشجویی با شعار »سرا های دانشجویی 
عرصه نوآوری، مهارت محوری و رونق تولیدات دانشجویی« برگزار 

می شود.
در همین راستا مدیران صندوق رفاه دانشجویان با تغییر نام و البته 
اختصاص هفته ای در سال برای سراهای دانشجویی، تالش دارند 
فضا را بهبود ببخشند. روزهای هفته سراهای دانشجویی امسال هر 

کدام نامي  جدا داشت و به موضوعی متفاوت پرداخت.
  شبیه سازي جامعه در سرا

»ارتقای توانایی فردی، کس��ب مهارت های زندگی و مش��ارکت 
اجتماعی« در هفته سراهای دانشجویی است. مهارت های زندگی 
معموالً در قالب سرفصل هایی در کتاب های درسی و حتی برگزاری 
کالس های آزاد برای افزایش توانایی ه��ای روانی و اجتماعی افراد 
تعریف مي ش��ود تا فرد واکن��ش منطقی و مؤث��ری در برابر فراز و 

نشیب های زندگی از خود نشان دهد.
حاال سراهای دانشجویی، جواِن دانشجو را هدف قرار داده اند که از 
تجربه باالیی در مواجهه با بحران ها برخوردار نیست و ممکن است با 
اتخاذ تصمیمات اشتباه، آینده خود را از مسیر موفقیت خارج کند. 
همچنین سراهای دانشجویی س��عی دارند با شبیه سازی جامعه، 
روابط و مشارکت اجتماعی دانشجویان را گسترش دهند تا جامعه 

را از فردگرایی و خودخواهی در امان نگه دارند.
  موسیقي لري در دانشگاه تهران

دانش��گاه تهران، یکی از دانش��گاه هایی اس��ت که هفته سراهای 
دانش��جویی را به صورت جدی دنبال مي کند تا فضای خوابگاه ها 
را برای دانش��جویاِن دور از خانه، مفرح و جذاب کند. به طور مثال 
خوابگاه متأهلین جالل، وابس��ته به دانشگاه تهران در روز نخست 
این هفته، اجرای تردستی، نمایش خیابانی، موسیقی محلی لری و 
مسابقه عکاسی از برنامه های هفته سراهای دانشجویی برگزار کرد.

خوابگاه متأهلین شهید مطهری دانشگاه تهران هم عالوه بر مسابقه 
عکاسی، اجرای موسیقی سنتی و تلفیقی را در دستور کار قرار داد.

شعبه های مرکز مشاوره دانشگاه تهران هم در سطح خوابگاه های 
دانشجویی و سایر پردیس های این دانشگاه به مناسبت بزرگداشت 
هفته سراهای دانشجویی، برنامه های بهداشت روان برگزار می کنند. 
ویژه برنامه های این شعب برپایی غرفه مرکز مشاوره در طول هفته 
و برنامه های متنوع بهداش��ت روان، توزیع محصوالت انتش��اراتی 
بهداش��ت روانی، برگزاری مس��ابقه، نمایش نماهنگ و فیلم های 
کوتاه روان ش��ناختی، برپایی اردوهای آموزشی و تفریحی، انجام 
آزمون های روان ش��ناختی، اجرای تئاتر خیابانی و انجام رایگان و 

محرمانه تست HIV است.

 برگزاری ۲۵۰۰ دوره مهارت افزایی 
در دانشگاه ها

براس�اس گزارش وزارت عل�وم در زمینه ارتب�اط صنعت و 
دانش�گاه، بیش از ۲۵00 دوره مهارت افزایی در دانشگاه ها 
ب�ا مش�ارکت ۳۵۸ واح�د صنعت�ی برگ�زار ش�ده اس�ت.
جلس��ه ۱۰۰ کمیس��یون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری 
شورای عالی انقالب فرهنگی با موضوع گزارش عملکرد وزارت 
علوم به ریاست نسرین سلطان خواه رئیس کمیسیون نخبگان و 

آینده نگاری علم و نوآوری برگزار شد.
محمدسعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، 
گزارشي از ساماندهی دوره های مهارت آموزی و پایش مستمر 

وضعیت قرارداد های ارتباط با صنعت و دانشگاه ارائه داد.
پس از ارائه این گزارش مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست 
فناوری با اشاره به تجربیات این س��تاد در زمینه ارتباط صنعت 
با دانش��گاه گفت: طی هماهنگی صورت گرفته با ش��رکت های 
دانش بنیان تولیدکننده محصوالت زیست فناوری این موضوع 
مورد تأکید قرار گرفت که باید محصول تولید ش��ده به گونه ای 
باش��د که بخش صنعت بتواند ریس��ک بازاریابی و فروش آن را 

متقبل شود.
وی افزود: در مدل قبلی ریسک بازاریابی و فروش بر عهده ستاد 
توسعه زیست فناوری بود، ولی در این الگو با تمرکز بر قابلیت های 
محققان و اعضای هیئت علمي  فعال در بخش زیس��ت فناوری 
تالش ش��د که محصول بر اساس س��فارش بازار طراحی شود و 

فرآیند فروش به بخش صنعت واگذار شود.
در حال حاضر ۱۸ شرکت دانش بنیان در زمینه زیست فناوری 
مشغول کار هستند که با توجه به الگوی تولید تقاضامحور و با در 
نظر گرفتن نیاز و س��لیقه مصرف کننده حدود 9۰ درصد از این 

شرکت ها در بازاریابی و فروش محصوالت خود موفق هستند.

دستاورد ایراني دیدگاه

گزیده

در س�ال  »حمای�ت از کاالي ایراني« این س�تون را به 
تحقیقات و پروژه هاي عملیاتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ایم که وجه ممی�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 ترین بخ�ش حمایت 
دانشگاهي از کاالي ایراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحیح عملیاتي شود نقش بي بدیلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همین زمینه پذیراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در این ستون هستیم. 

ظهر دو شنبه ۲۳ اردیبهشت، دانشگاه تهران 
روز شلوغی داشت. تعدادی از شبه چپ گراها 
تجمعی با حمایت کانال آمدنیوز در دانش�گاه 
تهران شکل دادند. در این تجمع عده ای علیه 
برخی احکام دینی و قوانین کشور شعارهایی 
تند س�ر دادند. پ�س از گذش�ت چندین روز 
از این ماج�را، رئیس دانش�گاه ته�ران هم از 
نبود راهکار در این مواقع س�خن گفته اس�ت!

  
اینکه دانش��گاه، به بهانه یک بخش��نامه و شیوه  
اجرایش بش��ود محل اجتماع علیه قانون و شرع، 
یکی از آن اتفاقات غریبی اس��ت ک��ه از آدم های 

غیرعادی و غریب برمی آید.
تقارن ماه رمضان و س��ال تحصیلی، دانش��گاه ها 
را به فکر تدبیری برای حف��ظ حرمت ماه رمضان 
در عین رعایت حال کس��انی که نمی توانند روزه 

بگیرند، می اندازد. دانش��گاه ها نی��ز همین کار را 
انجام می دهند.

  تناقض گویي هاي معاون فرهنگي
به گفته معاون فرهنگی دانش��گاه ته��ران »این 
بخشنامه امس��ال هم به کلیه واحدهای دانشگاه 
تهران ابالغ شد و همه دانش��کده ها مکلف شدند 
فضایی برای کس��انی که نمی توانند روزه بگیرند 

فراهم کنند.«
 اما اج��رای این بخش��نامه در دانش��گاه تهران با 
حاش��یه هایی همراه ش��د که ناراحتی گروهی از 
دانشجویان را در پی داشت. همین اندک  ناراحتی 
دانشجویان اما کافی بود تا شبه چپ ها، این همیشه 
 در صحنه های تندخوی دانشگاه تهران، به میدان 
بیایند و از نم��د این اعتراض، کاله��ی برای خود 

ببافند. کالهی که برای سر آنها البته گشاد بود.
مجید سرسنگي معاون فرهنگی دانشگاه تهران در 

گفت وگو با ایسنا در تناقض گویي با دیگر سخنانش 
گفته »هیچ آیین نامه یا بخشنامه جدیدی در حوزه 
برخورد با بی حجابی یا روزه خواری در سال جاری 

به دانشگاه اعالم نشده است.«
سرسنگي با بیان اینکه در دانشگاه تهران مجری 
قانون هس��تیم، تأکید کرد: »اما اینکه این قانون 
خوب است یا نه؟ ما تصمیم گیرنده نیستیم. ما فقط 
خود را مجری قانون می دانیم. بنابراین دانشجویان 

می توانند انتقاد یا اعتراض کنند.«
  حل مشکل زمانبر است

یک ش��ب پیش از بلواه��ا، یعنی یک  ش��نبه 22 
اردیبهشت، کانال تلگرامی »آمدنیوز« که صدای 
طبل رس��وایی اش را همه ش��نیده اند، فراخوانی 
برای تجمع در اعتراض به آنچه »اجرای طرح های 
حجاب و عفاف« خوانده بود منتش��ر کرد. تجمع 
از ساعت ۱2 در صحن دانش��گاه تهران آغاز شد. 

عمده  تجمع کنندگان با شال ها و نمادهای سرخ 
خودنمایی و فرضیه »چپ ب��ودن« گردانندگاِن 

صحنه را تقویت می کردند.
چند روز پس از ماجراي دانشگاه تهران و ناآرامی  
در این دانشگاه، نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه 
تهران به دعوت بس��یج دانشجویی در یک جلسه 
پرسش و پاسخ با موضوع حوادث اخیر در مسجد 

دانشگاه حاضر شد.
پاسخ ریاست دانش��گاه به چرایي این اتفاق ها 
هم عدم وج��ود راهکار بود. او گفت: »ش��ما از 
دانش��گاه نخواهید که تمام مش��کالت را حل 
کند. حل مشکالت نیازمند راهکار عملی است 

و زمانبر است.«
  آدرس دهي محمود صادقي

در روزهاي بع��د از این ماجرا یک��ی از نمایندگان 
تهران در مجلس شورای اسالمی در صفحه خود 
در یکی از شبکه های اجتماعی، نکته قابل تأملی 
نوش��ت. محمود صادقی در توییتی نوش��ت: »به 
گفته ش��اهدان عینی در وقایع تأسفبار دیروز در 
دانشگاه تهران حضور افراد غیردانشجو از خارج از 
دانشگاه کامالً مشهود بوده است؛ مدیریت دانشگاه، 

مخصوصاً حراست، باید پاسخگو باشد.«
ادعایی که اگر صحیح باشد،  باید ریشه التهاب بروز 
کرده در دانش��گاه تهران را تا حدی در ورود افراد 

غیردانشجو به دانشگاه دانست.
  وعده برخورد ظرف ۳ ماه

در تازه ترین واکنش ها به این ماجرا رئیس دانشگاه 
تهران از برخورد با اخاللگران تا اواسط مرداد خبر 
داده و گفته »در قضایای اخیر نیز ما ظرف سه ماه 
با عامالن اقدامات روز دوشنبه دانشگاه تهران برابر 
مقررات برخورد قانونی خواهی��م کرد و البته باید 

روال قانونی طی شود.«
دانش��گاه تهران، یک ظهر بهاری داغ را پشت سر 
گذاشت. ظهری با طعم آشوب و تشنج و التهاب. 
ماجرای بخشنامه اخیر در دانشگاه تهران هم مثل 
هر ماجرای دیگری، راه حل��ی دارد و به زودی به 
سرانجام می رسد اما رسوایی کسانی که با بی قانونی 
و خشونت، فضای دانشگاه را سرخ و سیاه کردند، 

بعید است به این زودی ها از یاد برود.

قانوني براي  برخورد با دانشجویان متخلف در فضاي مجازي نیست

دامنه پوشش بنیاد ملي نخبگان فراگیرتر شده است

وام مسكن دانشجويان پابرجاست

وام هایی از جمله وام مسکن و وام های دیگر 
که در دس�تور کار بنیاد ملی به نخبگان بود 
همچن�ان به روال قب�ل پرداخت می ش�ود.

البته پرداخت وام مسکن نسبت به قبل تفاوت 
پیدا کرد و سود این وام ها افزایش یافته است.
برگزیدگان المپیادهای علمي  معتبر داخلی و 
خارجی، برگزیدگان نفرات برتر آزمون سراسری 
ورود ب��ه دانش��گاه ها، برترین های مس��ابقات 
علوم قرآنی، ش��خصیت های برجسته علمي- 
اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور از جمله 
افرادي هستند که از بنیاد نخبگان کمک هزینه 

دریافت مي کنند.
  تمام هزینه ها پرداخت مي شود

سعید س��هراب پور، معاون بنیاد ملی نخبگان و 
رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف در خصوص 
کمک هزین��ه نخب��گان گفت: در ح��ال حاضر 
دانش��جوی ممتازی که زیر نظر دولت اس��ت 
ماهی 9۰۰ هزار تومان و دانشجویان کارشناسی 
ارش��د 7۰۰ هزار توم��ان و کارشناس��ی  ۳۰۰ 
هزار تومان به صورت ماهان��ه از بنیاد دریافت 
می کنند و هزینه های حضور دانشجویان نخبه 

در کنفرانس های بین المللی پرداخت می شود.
در حال حاضر دامنه پوشش دهي بنیاد نخبگان 

فراخ تر شده است. در واقع اگر دانشجو در دانشگاه 
توانمندی خود را نشان دهد مورد حمایت قرار 
مي گیرد. این بررسی و ارزیابی براساس ضوابط 
بنی��اد در درون دانش��گاه رخ مي ده��د و این از 

اتفاقات مهم سال هاي اخیر است.
برای همین در س��ال تحصیلی 9۵-9۴ همین 
روند با شدت بیشتر پیش گرفته شد و به موجب 
آن دانش��جویان در دانش��گاه ها با دانشجویان 

همتراز خود ارزیابی مي شوند.

توانمندی آنها سنجیده مي شود و به بنیاد معرفی 
مي ش��وند و به فراخور فعالیتی که داش��ته اند 
مي توانند از جایزه های آموزش، پژوهش، فناوری 
و فرهنگ بهره مند شوند. این جایزه ها به نحوی 
طراحی شده که فرد را به طور هدفمند به یک 
حوزه مشخص هدایت مي کند و از پراکنده کاری 

دانشجو جلوگیری مي کند .
  تسهیالت متنوع تر شده است

جالب اینکه در این فرآیند تاکنون حدود ۴ هزار 

نفر از دانشجویان سراس��ر کشور تحت پوشش 
قرار گرفته اند که یکی از اتفاقات مهمي  که افتاد 
حمایت جدی بنیاد از دانش��جویان تحصیالت 

تکمیلی بود.
پیش تر از این دانشجویانی که از این تسهیالت 
استفاده مي کردند، حدود هزار و ۸۰۰ نفر بودند 
که حدود ۴۰۰ نفر آنان دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی و مابقی دانشجوي کارشناسی بودند.
س��هراب پور با بیان اینکه با توج��ه به اهمیت 
دوره های کارشناس��ی ارش��د و دکت��ری این 
حمایت ه��ا را به س��مت تحصی��الت تکمیلی 
متمایل کردیم، گف��ت: »از ۴ ه��زار نفری که 
اکنون در حال استفاده از این تسهیالت هستند، 
حدود 2 هزار نفر دانش��جویان کارشناس��ی و 
حدود 2 هزار نفر دیگر را دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی تشکیل مي دهند. تسهیالت و اعتباراتی 
که به این دانشجویان تعلق مي گیرد متنوع تر و 

بیشتر شده است.«
همه جایزه های دانشجویی بنیاد نخبگان یک 
س��اله اس��ت به جز جایزه مربوط به خدمات و 
ودیعه مسکن.  در واقع وقتی فرد آن را دریافت 
مي کند، تا آخر دوره تس��هیالت مي تواند از آن 

استفاده کند.

ابراهیم مشیریان
   گزارش 2

آيين نامه مجازی  در بن بست

واکنش ها به موضوع اصالح آیین نامه انضباطی 
دانش�جویان همچنان ادامه دارد. آیین نامه اي 
که گفته مي شد تخلفات دانشجویان در فضای 
مجازی هم به آن اضافه شده اما وزارت علوم رصد 
دانشجویان در فضای مجازی را تکذیب می کند.
پس از آنکه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
عرصه بحث و بررسی این آیین نامه شد، وزارت علوم 
تمام تالشش را به کار گرفت و شبانه اطالعیه صادر 
کرد تا این رویکرد انقباضی بی ثمر را تشریح کند، 

اما در رفع ابهامات دانشجویان موفق نبود.
در این اطالعیه آمده اس��ت: »یکی از اصول مورد 
توجه در تدوین این شیوه نامه، عدم  ورود به حریم 
شخصی دانشجویان است« اما این جمله برای رفع 
نگرانی دانش��جویان کافی نبود و هنوز این سؤال 
وجود دارد که آیا حریم ش��خصی دانشجویان در 

آیین نامه جدید در نظر گرفته شده است؟
  محصول مشترك علومي ها و بهداشتي ها
آیین نامه انضباطی دانشجویان ۱۴ ماده، ۵۴ بند 
و ۳۰ تبص��ره دارد و ح��دود اختی��ارات و وظایف 
کمیته های انضباطی دانشگاه ها را مشخص کرده 
است. این آیین نامه به صورت روشن جرائم عمومی، 
تخلفات آموزش��ی، تخلفات سیاس��ی و تخلفات 

اخالقی دانشجویان را عنوان و جزئیات تنبیهات 
اعمالی کمیته انضباطی دانشگاه ها و نحوه اجرا و 

اعتراض به آن را مشخص کرده است.
  نگراني وجود ندارد

حواشی گس��ترده در اصالح آیین نامه انضباطی 
واکنش وزیر علوم را هم در پی داش��ت. منصور 
غالمي  دوشنبه هشتم اردیبهش��ت در حاشیه 
همایش بین الملل��ی آینده جهان اس��المي  در 

افق ۱۴۱۴ شمس��ی، علت اصلی این حواشی را 
مصاحبه بی موقع یکی از همکارانش اعالم کرده و 
می گوید: »اصالحات این آیین نامه هنوز تصویب 
نشده بلکه پیش��نهاد اصالحیه آیین نامه قبلی 
و افزودن عبارتی تحت عنوان بررس��ی تخلفات 

حرفه ای مطرح بود.«
وزی��ر عل��وم در صحبت هایش گری��زی به حریم 
ش��خصی دانش��جویان ه��م زده و گفت��ه بحثی 

تحت عنوان اینکه کسی تخلفی در فضای مجازی 
بکند، مطرح نیس��ت و قطعاً دلیلی ب��رای نگرانی 

درمورد رفتن به فضای شخصی افراد وجود ندارد.
  نیاز به تازه سازي پس از یك دهه

فضای مجازی در سال های گذشته بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفته و امروزه جوانان بیشترین 
قشر فعال را در این عرصه تش��کیل می دهند. بر 
همین اساس رس��یدگی به تخلفات دانشجویان 
در این فضا امری ناگزیر اس��ت که نیازمند قوانین 
روشنی در فضای دانشگاه است. بررسی آیین نامه 
انضباطی نشان دهنده خأل جدی قانون  در تخلفات 

حوزه فضای مجازی است.
ش��یوه نامه وزارت علوم و بهداش��ت ه��م اگرچه 
تا حدودی برخ��ی خأل های آیین نام��ه را جبران 
کرده، اما با گذش��ت ۱۰ س��ال از نگارش آن هم 
نیازمند بررس��ی مجدد و به تازه س��ازي است. در 
قسمت قوانین و مقررات س��ایت وزارت علوم هم 
متأسفانه خبری از آن نیست، اما بنابر گفت وگوی 
مس��ئوالن وقت با رس��انه ها درخصوص بندهای 
اصالحی، کماکان قوانین مش��خصی در خصوص 
فضای مجازی برای برخورد با دانشجویان متخلف 

وجود ندارد.

دالرام عبدزاده
   گزارش3

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

اخالل گران دانشگاه تا اواسط مردادماه معرفی می شوند

ماجراي نيمروز


