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بس�ياري از پايان نامه ه�اي دانش�جويان در حال�ي 
در دانش�گاه ها خ�اك مي خ�ورد ك�ه پتانس�يل 
دارد.  را  كش�ور  معض�ات  از  بس�ياري  ح�ل 
سيستم آموزش عالي وظيفه دارد كه به منظور رفع مشكالت 
و دغدغه هاي ملي و منطقه اي ك��ه در آن قرار گرفته، گام 
بردارد. بخش اعظم پژوهش هاي دانشجويان به خصوص در 

مقاطع پايين تر هم سنتي است و كاربردي ندارد. 
بسياري از دانشگاه ها نسبت به مشكالتي كه در اطراف آنها 
رخ مي دهد، حساس��يت چنداني ندارند و در الك خود فرو 
رفته اند. حال آنكه فعاليت هاي دانشگاه ها حتي درآمد قابل 
توجهي هم مي تواند براي آنها داشته باشد. بخشي از بودجه 
دانشگاه ها توسط دولت و بخشي از آن از طريق فعاليت هاي 
خود دانشگاه تأمين مي ش��ود. دولت هاي مختلف حتي در 
سيستم هاي س��رمايه داري از آنجا كه به خوبي نقش و اثر 
دانشگاه ها را در توسعه كشور تحت حاكميت خود مي دانند، 
هزينه هاي فراواني را در اي��ن مراكز انجام مي دهند. امكان 
ندارد كشوري به توسعه پايدار دست پيدا كرده باشد، ولي 
كيفيت دانشگاه هاي آن نازل باشد، به همين دليل دانشگاه 
در همه جهان مبدأ تحوالت اس��ت و نوع عملكرد اين نهاد 

مي تواند روي جامعه تأثير مثبت يا منفي بگذارد. 
امروزه شاهد انجام كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي در همه 
زمينه ها و حوزه ها ب��ا اختراعات و ابداع��ات جديد و به روز 
هستيم، ولي سؤال اينجاس��ت كه چرا با اين همه كارهاي 
تحقيقاتي و پژوهشي كه انجام مي شود، گره اي از مشكالت 

در كشور به طور اساسي و اصولي حل نمي شود؟
آنچه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، تجاري سازي است؛ 
چرا نمي توانيم كاري را كه انجام داده ايم به مرحله تجاري 
و درآمدزايي برسانيم و اكثر كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي 
كه انجام مي شود آرشيو ش��ده و دردي را دوا نمي كند؛ اگر 
نتوانيم قدمي در بحث اش��تغال و كس��ب درآمد درجامعه 
برداريم، ارزشي ندارد. در فرايند تجاري سازي تشكيل يك 
تيم پژوهشي، متشكل از استادان و صاحب نظران رشته هاي 
مكمل، نظير اس��تادان حقوقي، زبان، روانشناسي، فني و 

مهندسي، علوم پايه و... ضروري و مهم است. 
امروزه كشور با چالش هاي مهمي روبه رو است كه به واقع بايد 
نام ابرچالش را بر آنها نهاد. دانشگاه در كنار تربيت و تأمين 
نيروي انساني متخصص كشور بايد به وظيفه ديگر خود كه 
تعامل با جامعه و ارائه راه حل ابرچالش هاي موجود اس��ت، 
عمل كند. ضمن اينكه مي توان بسياري از مشكالت را از قبل 
پيش بيني و با كمترين هزينه آنها را حل كرد. بخش عمده اي 
از رخدادها با پيش نشانگرهايي روبه رو هستند. دانشگاه به 
دليل داش��تن توان علمي قابل توجه مي تواند پيشنهاداتي 
عملي را به سازمان و دستگاه هاي اجرايي بدهد. امروز كشور 
با مس��ائلي چون كم آبي، ريزگردها، مش��كالت اقتصادي، 
بيكاري و مسائلي از اين دست درگير است. دانشگاه تهران 
مصمم اس��ت دس��تگاه هاي مربوط را در فائق آمدن به اين 
مشكالت كمك كند. بر اس��اس برنامه ششم توسعه بيش 
از ۳۰ درصد از اعتبار توسعه پژوهش و فناوري قرار است در 
اختيار مجموعه دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي و پارك ها 
قرار گيرد. اين مسئله در حالي مي تواند حالل مشكالت باشد 
كه دانشگاه هاي كشور ها هم فعاليت هاي پژوهشي خود را 

كيفي تر سازند و هم به مشكالت مناطق خود ورود كنند. 
*  عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد

يادداشت

پيستكارتينگخورشيدي
باخودروهايبرقيبومي

پژوهش�گران مركز رش�د واحدهاي فن�اوري دانش�گاه آزاد 
اس�امي ب�ا طراح�ي و س�اخت خودروه�اي كارتين�گ 
برق�ي، درص�دد هس�تند تا اولي�ن پيس�ت كارتين�گ تمام 
برقي با ان�رژي خورش�يدي را در زاه�دان راه ان�دازي كنند. 
محققان اين طرح با بررسي خودروهاي كارتينگ بنزيني، اقدام به 
طراحي و ساخت خودروهاي مشابه كردند. در اين پروژه تحقيقاتي، 
اين محققان به دانش فني ساخت خودروهاي كارتينگ برقي دست 
يافتند.  موتور اين خودروي كارتينگ از نوع DC اس��ت كه انرژي 
مورد نياز آن به وسيله صفحات خورش��يدي و برق شهري تأمين 
مي ش��ود؛ از اين رو اين خ��ودرو در رده خودروهاي هيبريدي قرار 
مي گيرد. پنل خورشيدي استفاده ش��ده در اين محصول قابليت 

كمك شارژ به ميزان 1۰ تا 15 درصد را دارد. 
ميزان نگهداري ش��ارژ اين خودرو در حالت مداوم سه ساعت و در 

حالت آماده به كار به ميزان 158 ساعت است. 
عالوه بر آن سيس��تم درايو يا كنترل دور موتور و سرعت، قابليت 

محدود كردن سرعت از يك تا 1۰۰ كيلومتر در ساعت را دارد. 
حذف سيستم سوخت هاي فس��يلي، حذف استهالك موتورهاي 
بنزيني، كاهش آلودگي صوتي حاصل از احتراق موتور به ميزان 9۰ 
درصد و كاهش لرزش و تنش هاي موتور بنزيني به ميزان 9۰ درصد 

از جمله مزاياي اين خودروي برقي است. 
كاهش هزينه انرژي به ميزان 8۰ درصد و همچنين عمر مفيد باالتر 
نسبت به نمونه هاي بنزيني از ديگر مزاياي اين خودروي برقي به 
شمار مي رود. ماشين برقي كارتينگ س��اخته شده داراي قابليت 
به كارگيري در تمام پيس��ت هاي كارتينگ و اس��تفاده از سيستم 
الكتريكي براي توليد موتورسيكلت ها و خودروهاي برقي داخل شهر 
است.  محققان اين طرح درصدد هستند پيست كارتينگ زاهدان 
را مجهز به اين نوع خودروهاي كارتينگ برق��ي كنند و به عنوان 
اولين پيست كارتينگ تمام برقي با انرژي خورشيدي فعاليت خود 
را توسعه دهند. تمام مراحل طراحي ساخت قطعات اعم از شاسي، 
سيستم فرمان و محور بدنه و س��يكل برقي در مجموعه كارتينگ 
22۰ زاهدان با همكاري و حمايت مركز رشد دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد زاهدان انجام گرفته است. 
اين طرح از سوي ش��مس الدين س��اراني دانش آموخته در رشته 

مهندسي صنايع اجرايي شده است. 
----------------------------------------------

دستگاهيبرايكاهشاثراتوزوزگوش
محققان يك�ي از ش�ركت هاي دانش بنيان موفق به س�اخت 
نس�ل س�وم )م�دل يكپارچ�ه( بخ�ش بيرون�ي سيس�تم 
كاش�ت حلزون ش�نوايي براي كمك به ناش�نوايان ش�دند. 
سميرا كوشكس��تاني در اين باره گفت: طراحي و ساخت »بخش 
بيروني سيس��تم كاش��ت حلزوني براي ناش��نوايان« عنوان طرح 
پژوهشي است كه سابقه اي 19س��اله دارد. اين طرح ابتدا در سال 
1۳78 با تعريف يك پروژه ملي در دانشگاه صنعتي اميركبير آغاز 
شد كه بخش فني و مهندسي آن زير نظر دكتر معتمدي با مسئوليت 
دكتر س��اجدي كه در آن زمان دانش��جوي دكتري بود و در حال 
حاضر رئيس هيئت مديره اين شركت دانش بنيان است، انجام شد 
و يك تيم فني مهندسي متشكل از 11 نفر روي اين پروژه فعاليت 
مي كردند كه در نهايت منجر به ساخت يك نمونه آزمايشگاهي در 

ابعاد بزرگ شد. 
كوشكستاني اين دستگاه را شامل دو بخش داخلي و بيروني دانست 
و ادامه داد: بخش داخلي توس��ط پزش��ك جراح در داخل سر قرار 
داده مي شود و بخش خارجي كه شامل ميكروفون و ملحقات آن، 
پردازش��گر گفتار و فرستنده است، در پش��ت گوش روي سر قرار 
مي گيرد و س��يگنال هاي گفتار، به پالس هاي تحريك الكتريكي 
تبديل و به بخش داخلي ارسال مي شود و در نهايت به عصب شنوايي 

رسيده و از آنجا به بخش شنوايي در مغز ارسال مي شود. 
وي توضيح داد: تش��خيص نهايي بيماران مناسب براي جراحي را 
پزشك انجام مي دهد، ولي عمدتاً اين سيستم براي ناشنواياني قابل 
استفاده است كه بخشي از اعصاب شنوايي آنها سالم باقي مانده است.  
مجري طرح يادآور شد: در واقع دو دسته از ناشنوايان مي توانند از 
اين سيستم ها استفاده كنند. يك دسته »ناشنوايان مادرزادي« كه 
حداقل بخشي از اعصاب آنها سالم است و ديگري ناشنواياني كه به 
دليل ابتال به عفونت ها، تصادفات و بيماري هاي ارثي شنوايي خود 
را از دس��ت داده اند. اين افراد نيز اگر در بازه زماني محدود پس از 
ناشنوايي، تحت عمل كاشت حلزون قرار گيرند، نتيجه بهتري در 

بازگشت شنوايي خود خواهند داشت.

دستاورد ايراني

تابستانسرددانشگاه

رشدتحقيقاتباسرعتبرقوباد

افزاي�ش بي�ش از ح�د مراكز دانش�گاهي، 
تغيي�ر تركيب جمعيت�ي و تغيي�ر وضعيت 
ب�ازار كار از مهم تري�ن داليل ورود آس�ان 
به دانشگاه هاس�ت. تا س�ال 86 ح�دود 64 
مؤسس�ه غيرانتفاعي و غيردولتي در كشور 
وجود داش�ت اما اكن�ون به 334 مؤسس�ه 
رس�يده اس�ت. بر اس�اس آمارهاي�ي كه تا 
كنون اعام ش�ده اس�ت ح�دود 50 درصد 
از ظرفيت دانش�گاه هاي علم�ي كاربردي، 
500 هزار ظرفي�ت در دانش�گاه هاي آزاد و 
حدود 70 درصد صندلي هاي دانش�گاه هاي 
غيرانتفاعي، خالي از دانش�جو مانده است. 
ورود به برخي رشته ها در دانشگاهي مثل دانشگاه 
آزاد احتياجي به عبور از س��د كنكور نداش��ته و 

داوطلبان با توجه به عاليق خود، تنها با حضور در 
دانشگاه و انجام مراحل ثبت نام دانشجو مي شوند. 
از طرفي ديگر به وجود آمدن و گسترش دانشگاه ها 
همچون دانشگاه هاي غيرانتفاعي، پيام نور و علمي 
كاربردي هم به تسهيل كنندگان اين مسير كه در 
گذشته يك آرزو بود اضافه شده است و حاال اين 
دانشگاه هاي كشور بر سر پركردن صندلي هايشان 

با يكديگر رقابت مي كنند. 
به عنوان مثال دانش��گاه آزاد چند س��الي است 
پذيرش دانشجويان غير ايراني را جزئي از اهداف 
آينده نگرانه خود قرار داده اس��ت و در كنار حذف 
برگ��زاري كنك��ور جداگانه از كنكور سراس��ري 
قصد دارد با نشاندن دانش��جويان خارجي پشت 
صندلي هاي خالي اش قدمي را در راستاي ارتقاي 

سطح كيفي واحد هاي خود بردارد. 
  هر 5 كيلومتر به جاي هر 30 كيلومتر

كاهش تع��داد دانش آموختگان ديپل��م به دليل 
تغيير تركي��ب جمعيتي كش��ور كاه��ش ورود 
دانشجويان به دانش��گاه را به همراه داشته و روند 
كاهش دانشجويان در دانشگاه ها همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
در چند سال اخير با كاهش نرخ مواليد و جمعيت 
جوان در مقايسه با دهه 6۰ و 7۰، تركيب جمعيتي 

كشورمان به سمت ميانسالي سوق يافته است. 
البته دانش��گاه هاي مادر و برتر كش��ور، صندلي 
خالي ندارند و همه ظرفيت هاي آنها تكميل است 
و صندلي خالي بيش��تر در دانشگاه هاي پيام نور، 
جامع علمي كارب��ردي، آزاد و غيرانتفاعي اتفاق 

افتاده است. برخي رشته ها نيز همچنان در صدر 
تقاضا قرار دارند و ظرفيت آنها خالي نيست مانند 
پزشكي يا رشته هايي مانند مهندسي عمران و برق 

و حقوق در دانشگاه هاي بزرگ يا دولتي. 
در گذش��ته كه گس��ترش مراكز آموزش عالي و 
دانشگاه ها رخ داد هرچند در آن مقاطع مفيد بود 
اما به شكلي ساماندهي نداشته است. اما اين خالي 
بودن صندلي هاي دانشگاه ها ناشي از عدم توازن 
و هماهنگي بين متقاضيان رش��ته ها و داوطلبان 
حضور در دانشگاه ها و ظرفيت هاي درنظر گرفته 
شده است.   در دهه 8۰ ضوابط اينطور تعيين شده 
بود كه در هر ۳۰ كيلومتر شعبه جديد ايجاد شود 
اما در برخي موارد در 5 كيلومتر فاصله نيز شعبه 
ايجاد شده است. طرح آمايش آموزش عالي سال 
گذشته ابالغ شد كه همه بايد از آن پيروي كنند. 
در طرح آمايش، كش��ور به 1۰ منطقه تقس��يم 
مي ش��ود و دانش��گاه هاي مادر و قديمي تر محور 
خواهند بود. رشته ها را بايد تقسيم كرد و نمي توان 
همه مقاطع و رشته ها را به همه مراكز آموزش عالي 
داد. به همين دليل دانشگاه ها بايد روي كيفيت و 
پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلي 

بيشتر از قبل تالش كنند. 
  استانداردسازي بين المللي

به نظر مي آيد با توجه به رويكرد جديد دانشگاه هاي 
كشور براي بين المللي شدن، پذيرش دانشجويان 
غيرايراني يكي از سياست هاي آموزش عالي كشور 
براي پر كردن ظرفيت هاي خالي دانشگاه ها باشد. 
در دو سال اخير بس��ياري از دانشگاه هاي كشور 
به ويژه دانش��گاه هاي برتر و بزرگ اق��دام به عقد 
تفاهمنامه همكاري با دانشگاه هاي مختلف خارجي 
كرده اند تا زمين��ه انتقال و پذيرش دانش��جوي 

غيرايراني براي آنها بيش از پيش فراهم شود. 
دانشگاه هاي كش��ور به ويژه دانشگاه هاي سطح 
يك و برتر بايد با ارتقاي ش��اخص هاي آموزشي و 
پژوهشي و استانداردس��ازي بين المللي، جامعه 
هدف خود را بيش از پيش معطوف به خارج كشور 
كنند تا زمينه جذب دانش��جويان خارجي فراهم 
شود. حال بايد ديد كه سياس��ت آموزش عالي و 
وزارت علوم كشور براي رفع معضل صندلي هاي 
خالي دانش��گاه ها چيس��ت و آيا اين صندلي ها با 
دانشجويان خارجي پر مي شوند يا تدبير ديگري 

براي آنها انديشيده مي شود. 

ب�راي  ك�ه  دانش�جوياني  نيس�تند  ك�م 
گذران�دن واحده�اي درسي ش�ان در ت�رم 
تابس�تاني برنامه ري�زي مي كنن�د؛ ام�ا در 
س�ال هاي اخي�ر بس�ياري از دانش�گاه ها 
رغبت�ي در اي�ن زمين�ه نش�ان نداده ان�د. 
تعداد دانش��گاه هايي كه اين ترم وي��ژه را برگزار 
مي كنن��د ه��م چش��مگير نيس��ت كه نش��ان 
از كم عالقگي مس��ئوالن دانش��گاه ها براي ارائه 

واحدهاي درسي در تابستان دارد. 
اين در حالي اس��ت كه ارائه واح��د تحصيلي در 
تابستان مي تواند به كاهش سنوات و طول تحصيلي 

دانشجويان دانشگاه هاي كشور كمك كند. 
  حركت دست به عصاي دانشگاه آزاد

دانش��گاه آزاد معموالً از برگزاركنن��دگان ثابت 
ترم تابس��تاني است كه البته در س��ال هاي اخير 
دست به عصا رفتار كرده اس��ت. دانشجويان اين 
دانشگاه بايد نيمي از شهريه ثابت را پرداخت كنند 
و برايش��ان صرفه اقتصادي ندارد. از طرفي چون 
تعداد دانش��جويان اين دانشگاه بسيار زياد است، 
به هر حال بخشي از دانشجويان از ترم تابستاني 
اس��تقبال مي كنند. كالس هاي تابس��تاني اين 
دانشگاه از 2۳ تيرماه ش��روع و ترجيحاً در يكي از 
واحدها يا مركز هر استان برگزار مي شود تا ضمن 
تجميع دانشجويان و به حد نصاب رسيدن تعداد 
دانشجويان در هر كالس، كاهش هزينه ها را نيز به 

همراه داشته باشد. 
به عبارت ديگر در ش��رايطي كه دانش��گاه ها بايد 

تالش كنند ك��ه دانش��جويان از امكانات موجود 
براي تحصيل استفاده بهتري داشته باشند و يكي 
از راه هاي افزايش اين بهره گي��ري، برگزاري ترم 
تابستاني اس��ت اما به نظر مي رسد كه بسياري از 
دانشجويان به داليل مالي رغبت چنداني ندارند. 

البته مس��ئوالن آموزش براي اين عدم تمايل يا 
به عبارتي كم كاري توجيهات مختلفي را مطرح 
مي كنند. آنها مي گويند اجباري از س��وي وزارت 
علوم براي ارائه ترم تابستاني در دانشگاه ها وجود 
ندارد، دانش��گاه ها هم در نتيجه مسئوليتي را بر 

شانه هاي خود احساس نمي كنند. 
در اين ميان برخي دانشگاه هاي بزرگ و معتبر كه 

اقدام به برگزاري ترم تابستاني نمي كنند ليست 
دانش��گاه هايي را در اختيار دانشجويان متقاضي 
قرار مي دهند كه ترم تابس��تاني ارائه مي دهند و 
از اين طريق امكان مهمان ش��دن دانشجو براي 
تع��دادي از واحدهاي درس��ي را فراهم مي كنند 
كه اين اقدام تا حدودي مي تواند به دانشجوياني 
كه نيازمند س��پري كردن واحد در ترم تابستان 

هستند، كمك كند. 
  شهيد بهشتي جور همه را مي كشد

اما ابهامي كه درباره تشكيل نشدن ترم تابستاني 
وجود دارد صرفه اقتصادي دانشگاه ها از تشكيل 
اي��ن واحدها و انص��راف براي برگ��زاري اين ترم 

تحصيلي اس��ت. در ش��رايطي كه تش��كيل ترم 
تابستاني براي دانش��گاه هاي دولتي بصرفه است 
و حتي دانشجويان روزانه هم مجبور به پرداخت 
شهريه متغير دروس هس��تند اما به نظر مي رسد 
دانش��گاه هاي غيردولتي كه به دلي��ل پرداخت 
نصف هزينه شهريه ثابت توسط دانشجو متضرر 
مي ش��وند نقش پررنگ تري در برگزاري ترم هاي 

تابستاني دارند. 
در واقع با وجود بصرفه بودن تشكيل ترم تابستاني 
براي دانشگاه هاي دولتي اما به نظر مي رسد كه اين 
دانشگاه ها تمايلي براي برگزاري اين ترم تحصيلي 
ندارند و تجربه سه چهار سال گذشته دانشگاه هاي 
معروف پايتخت هم نشان مي دهد كه تنها دانشگاه 
شهيد بهشتي در اين زمينه فعال بوده و دانشگاه 
تهران، عالمه طباطبايي و خواجه نصير چندان از 

تشكيل ترم تابستاني استقبال نكرده اند. 
اين اتفاق موجب شده تا دانشگاهي مثل دانشگاه 
بهشتي همه س��اله با متقاضيان فراواني از ساير 
دانشگاه هاي كشور براي اخذ واحد ترم تابستاني 
رو به رو باشد و دانشگاهي بزرگي مثل تهران، شريف 
و... از توانمندي هايي كه در اين حوزه دارند و به نفع 

دانشجويان مي توان از آن بهره برد، غافل شوند. 
در مجم��وع دانش��گاه هاي دولت��ي مي توانند با 
برگزاري ترم تابس��تاني هم به نياز دانش��جويان 
براي دريافت واحدهاي درسي پاسخ دهند و هم 
از فشاري كه در طول ترم به دانشگاه و استاد وارد 

مي شود تا حدي بكاهند. 

اس�تنادي پاي�گاه   اطاع�ات 
Web of Science )WOS نش�ان  (  
مي ده�د كه م�دارك ثب�ت ش�ده و توليد 
علم پژوهش�گران كش�ور در فاصله زماني 
1376ت�ا 1396  )۲017-1997( يعني در ۲0 
س�ال اخير دائم در حال افزاي�ش بوده و به 
طور متوسط داراي رشد ۲1 درصدي است. 
اين در حالي است كه ميزان رشد متوسط ساالنه 
در دنيا برابر با 4/1 و براي كش��ور هاي اس��المي 
برابر با 1۳ است. بر همين اس��اس ايران در سال 
2۰17 ميالدي تاكنون در ميان كل كش��ور هاي 
دنيا رتبه 16 و در ميان كشور هاي اسالمي جايگاه 
اول را دارد. همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه 
ميزان رشد توليدات علمي در حوزه هاي موضوعي 
مختلف متفاوت بوده اس��ت. در اين ميان حوزه 
مهندس��ي برق و الكترونيك داراي رشد 22/18 
درصد بوده و باالترين ميزان مشاركت توليد علمي 
كش��ور در حوزه برق و الكترونيك با بيش از 9/۳ 
درصد از كل توليدات علمي كش��ور بوده كه اين 
ميزان بيش از يك و نيم برابر متوسط توليد علم 
جهان در همين حوزه اس��ت.  سهم دانشگاه هاي 
برتر كش��ور در توليد علم در حوزه مهندسي برق 

و الكترونيك به ترتيب دانش��گاه صنعتي شريف 
12/۳ درصد، دانشگاه تهران 11/5 درصد، صنعتي 
اميركبير 1۰/9 درصد، علم و صنعت 8/6 درصد و 

خواجه نصيرالدين طوسي 5/۳ درصد است. 
   رشد 50 برابري

در ب��ازه زمان��ي 2۰17- 1997 در جه��ان ب��ه 
 ط��ور كل��ي بي��ش از 4۰ ميلي��ون م��درك در

 )Web of Science (WOS ثبت شده كه 62 
درصد در رشته مهندسي برق و الكترونيك برابر با 

6/1 درصد كل مدارك ثبت شده خواهد بود. 
حوزه هاي موضوعي برتر ديگر در دنيا عبارت است 
از مهندس��ي مواد، بيوشيمي، ش��يمي و فيزيك 
كاربردي كه سهم تمام اين حوزه ها از كل توليدات 
علمي زير 4 درصد است. بررسي ها نشان مي دهد 

جمهوري اسالمي ايران مجموعاً در سال 1۳76 
تنها 98۰ مدرك در پايگاه WOS ثبت كرده بود 
كه اين ميزان به بيش از 51 هزار مدرك در سال 
96 رسيده است كه افزايش بيش از 5۰ برابري را 

نشان مي دهد. 
  رشدي 4 برابر رشد جهاني

بر اين اساس، ايران در 2۰ س��ال اخير )1۳96- 
1۳76) متوس��ط رش��د س��االنه22 درصدي در 
تحقيقات ثبت شده دانش��گاهي را داشته است. 
همچنين مجموع توليد علم كش��ور برابر با ۳76 
هزار و 186مدرك بوده كه از اين ميزان ۳5 هزار و 
1۰4 مدرك در حوزه مهندسي برق و الكترونيك 
بوده اس��ت؛ بنابراين 9/۳ درصد از كل توليد علم 

كشور در اين حوزه است. 
در حوزه مهندسي برق و الكترونيك در سال 1۳76 
تنها 74 مدرك توسط پژوهش��گران كشور ثبت 
ش��ده بود كه اين ميزان به بيش از 4 هزار مدرك 
در سال 96 رسيده و اين امر افزايش 54 برابري را 
نشان مي دهد و از اين رو رشد متوسط رشد ساالنه 
در اين حوزه موضوعي در 2۰ س��ال اخير برابر با 
22/18 درصد بوده است كه بيش از 4 برابر متوسط 

رشد ساالنه دنيا در همين حوزه موضوعي است. 

حسين اعاليي
   گزارش2

ابراهيم مشيريان
   گزارش 3

عليرضا سزاوار
    گزارش يک 

با ناميدن امس�ال ب�ه ن�ام »حماي�ت از كاالي ايراني« 
درصدديم اين ستون را به تحقيقات و پروژه هاي عملياتي 
دانشگاهي اختصاص دهيم كه وجه مميزه آنها ارتباط با 
بازار است؛ چه پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي 
و چه پزشكي. ارتباط دانشگاه با بازار، مهم ترين بخش 
حمايت دانشگاهي از كاالي ايراني است كه اگر به طور 
كامل و صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق 
اقتصاد مقاومتي خواهد داشت. در همين زمينه پذيراي 
آثار جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

ورود به دانشگاه ها هموارتر شده است

رقابتبرسرتصاحبدانشجو!

خبر

همكاريدانشگاهشهيدبهشتي
باكنسرسيومدانشگاهيفرانسه

رئي�س دانش�گاه ش�هيد بهش�تي از راه ان�دازي 
رش�ته مش�ترك حقوق تجارت با دانش�گاه سوربن 
فرانس�ه خب�ر داد و گف�ت: ع�اوه ب�ر راه ان�دازي 
رش�ته هاي مش�ترك، قرار اس�ت دانش�گاه شهيد 
بهش�تي با كنسرسيوم دانش�گاهي فرانس�ه كه در 
حوزه حق�وق فعال اس�ت، همكاري داش�ته باش�د. 
دكت��ر سيدحس��ن ص��دوق ضمن اع��الم اي��ن مطلب به 
دستاوردهاي مهم سفر اخير به فرانس��ه اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: در س��فر اخيري كه به همراه وزير علوم به فرانسه 
داش��تيم، دس��تاوردهاي خوبي در عرصه آموزش عالي به 
دست آمد. رئيس دانش��گاه شهيد بهشتي همچنين يادآور 
شد: اين دانشگاه آماده توسعه همكاري هاي علمي، پژوهشي 
و آموزشي با دانش��گاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور 
فرانسه است و خوشبختانه توانستيم با مركز »سوپلكس« 
كه يك مركز صنعتي در حوزه علوم مهندس��ي محس��وب 
مي شود، همكاري هايي را داشته باشيم و قرار است در بخش 
علوم انساني نيز برنامه راه اندازي رشته مشترك در يكي از 
بخش هاي حقوق)حقوق بين الملل تجارت) بين دو كشور 
تدوين كنيم و اين رشته به زودي با همكاري اساتيد فرانسوي 

و ايراني راه اندازي مي شود. 


