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اگر جامعه ای بخواهد از فضای بســته سیاسی 
و فرهنگی به فضای باز پــا بگذارد معموال دوران 
 گذار پرتالطمی را طی می کند. این تجربه ای است 
که در همه کشــورها و در کشــور خودمان دیده 
شــده اســت. برای مثال در دو، سه سال اخیر در 
انقالب های عربی شاهد بوده ایم زمانی که جامعه 
مصــر یک مرتبــه وارد دوره جدید شــد تنش و 
آشوب های اجتماعی هم زیاد بود. بخش عمده ای 

از این تنش ها هم مربوط به نسل جوان بود. به همین ترتیب اگر بخواهیم 
فضای دانشگاه ها را به فضای باز و دموکراتیک تبدیل کنیم؛ دانشگاهی 
که همه در آن به گفت وگو بنشینند و عقاید هم را تحمل کنند؛ حصول 
چنین هدفی در قدم اول ممکن است خیلی آسان نباشد. معموال در اولین 
گام ها به دلیل اینکه فضای دانشجویی تجربه کافی در مدارا و تحمل عقاید 
دیگران را ندارد ممکن اســت تنش به وجود بیاید. مثال در اوایل انقالب 
فضای دانشــگاه ها بعد از یک دوره اختناق باز شد. گروه های دانشجویی 
متعددی در دانشگاه وجود داشتند و مدیران دانشگاه با این مساله آشنا 
نبودند که راه حلی برای تنش های بین آنها پیدا کنند.دفاتر متعددی در 
دانشــگاه تشکیل می شد و فضا پرتنش بود. سال های 58 و 59 تا زمانی 
که دانشگاه ها تعطیل شدند سال های پرتنشی برای دانشگاه بودند هرچند 
که به نوعی بهار فعالیت سیاسی دانشجویی هم بودند. درنهایت با تعطیلی 
دانشــگاه ها و انقالب فرهنگی این تنش ها به پایان رسید. البته واقعا اگر 
کسی بپرسد که آیا دانشگاهی که هر روز شاهد درگیری دانشجویی باشد 
مطلوب است حتما جواب منفی است. جواب همه استادان دانشگاه ها هم 
همین خواهد بود و مدیران جامعه هم حاضر نیستند محیط ناپایداری در 
دانشگاه وجود داشته باشد. اما مساله این است که اگر مدیران اجتماعی 
در یک دوران حاضر باشند بخشی از تنش ها را تحمل کنند و به فضایی 
دانشجویی یاد بدهند که چگونه با یکدیگر صحبت و همدیگر را تحمل 
کنند فضای دانشــگاه ها به ســمت فضای مطلوب خواهد رفت. اگر به 
صورت موقتی تنش های دانشــجویی تحمل می شد وضعیت بهتری به 
وجود می آمد. این در مورد فضاهای دیگر فرهنگی هم صدق می کند. اگر 
جامعه احساس کند که بعد از برداشتن تنگناها تنش هایی وجود خواهد 
داشت و اگر تنش ها را کمی تحمل کند فضا به تعادل خواهد رسید، این 
کار را خواهد کرد. اگر این مســاله پذیرفته می شد دانشگاه ها وضعیت 
بهتری پیدا می کرد. معموال طی مقاطع مختلفی که به سمت دانشگاه 
آزاد و متکثــر و دارای آزادی بیان حرکت کرده ایم به دلیل عدم تحمل 
جناح هایی که معتقدند فقط یک حرف باید مطرح شود این اتفاق نیفتاده 
است و رفتارهای طرف مقابل هم رادیکال شده است. در دولت اصالحات 
در بخش دانشجویی شاهد فعالیت های مختلفی بوده ایم. فرض بگیریم 
در مواردی هم تندروی هایی وجود داشــته است که البته نادر بوده اند و 
اغلب فعالیت ها دور از آن بوده اند، متاسفانه شاهد بوده ایم که برخورد های 
نامناسبی با دانشجویانی که این فعالیت ها را صورت می دادند شد. بعدتر 
شاهد بودیم که دانشجویان محروم شدند. برخی هم دادگاهی و برخی 
ستاره دار شدند. برخی از آنها حتی برای کار کردن با مشکل مواجه شدند. 
این نوع رفتارها معموال فقط دانشگاه مطلوب را به عقب می اندازد و امکان 
آموزش دانشــجویان را برای مدارا و تحمل سخت تر می کند. مهم ترین 
مساله این است که مدیرانی به نحوی با فعالیت دانشجویی سروکار دارند 
باید مدیرانی صبور و پرتحمل باشند و مهم ترین خصلت آنها این باشد که 
دانشگاهی باشند. در گذشته شاهد بوده ایم کسانی که فضای دانشگاهی 
را نمی توانند تصور کنند یا اگر درس خوانده اند در دانشگاهی کوچک و 
غیرقابل مقایسه با فضای دانشگاهی بزرگ بوده است برای دانشجویانی 
تصمیم گیری می کنند که در فضای گسترده فرهنگی دانشگاه های بزرگ 
بوده اند. بهترین قشر برای درک دانشجویان، استادان هستند که سابقه 
دانشگاهی و فعالیت در آن را دارند. مدیران بخش هایی که با دانشجویان 
به صورت مستقیم مرتبط است باید صبور و پرتحمل و دانشگاهی باشند. 
به هر حال از یک دوره ای باید به این سمت برویم که به جای برخورد با 
دانشجو و تنگ گرفتن بر او، او را راهنمایی و هدایت کنیم و به رفتارهای 
متعادل و میانه روانه ســوق بدهیم. ممکن اســت مناظرات، بحث ها و 
سخنرانی هایی در دانشگاه برگزار شود اما فضای جدید برای دانشجویان 
قابل تحمل نیســت. ممکن است در فضای جدید به وجود آمده بعضی 
دانشجویان هم سخنان تند بر زبان بیاورند که البته توصیه این است که 
این کار را نکنند اما حتی اگر این اتفاق افتاد تجربه می گوید برخوردهای 
شدید و با نگاه مجازات گرایانه فضای دانشگاه را به دلسردی و افسردگی 
پیش خواهد برد. اصلی ترین مولفه برای اینکه به دانشجویان یاد بدهیم در 
جامعه مداراگر باشند و بتوانند دیگران و عقاید آنها را تحمل کنند و قانونی 
را که جامعه بر آن اجماع دارد و خود با آن مخالفند را تحمل کنند این 
است که باید تحمل را به طور عملی نشان بدهیم. این وظیفه ای است که 
مدیران دانشگاه ها بر عهده دارند. تجربه گذشته نشان داده است که این 

رفتار از دانشجو مدیری می سازد که بی تحمل و زورگو است. 

جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه تشکیل شد

تصویبنمودارزمانی؛ماموریتاولکمیسیوندائمی
جلسه کمیســیون دائمی هیات امنای دانشــگاه آزاد اسالمی، به 
ریاســت حمید میرزاده و برای بررسی جزئیات نمودار جدید سازمانی 
این دانشگاه برگزار شــد. اولین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای 
دانشــگاه آزاد اسالمی در ســال جدید، با حضور 12 عضو رسمی این 
کمیسیون تشکیل شد. در این جلسه، چارت سازمانی جدید سازمان 
مرکزی دانشــگاه آزاد اسالمی یا تاپ چارت جدید دانشگاه با جزئیات 
آن مورد توجه و بررسی اعضا قرار گرفت. در این جلسه، ضمن بررسی 
جزئیات نمودار جدید ســازمانی دانشــگاه، برای تثبیت یا جابه جایی 
قسمت های مختلف آن رای گیری شد و بخش هایی از آن با اصالحاتی 
مورد تایید اعضا قرار گرفت. همچنین مقرر شــد اعضای کمیســیون 
نظرات خود را درباره ســایر بخش های نمودار سازمانی جدید دانشگاه 
آزاد اسالمی که هنوز در مورد آنها تصمیم گیری نشده، به دفتر معاونت 
برنامه ریزی دانشگاه ارسال کنند و تصمیم گیری در مورد آنها به جلسه 
بعدی این کمیســیون موکول شد. در جلسه آینده این کمیسیون که 
به زودی برگزار خواهد شــد، چارت ســازمانی جدید سازمان مرکزی 

دانشگاه آزاد اسالمی به تصویب نهایی اعضا رسیده و اجرایی می شود.

مدیرکل دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد در اختتامیه 
جشنواره  مخترعان:

ازآثاربرگزیدهحمایتخواهدشد
مدیرکل دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 21 طرح 
برگزیده جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران از سوی شرکت کنندگان 
خارجی در جشنواره از جمله فدراسیون بین المللی مخترعان مورد حمایت 
قرار می گیرند. او در مراســم اختتامیه چهارمین جشــنواره بین المللی 
مخترعان، مبتکران و نوآوران،  گفت: »600 طرحی که برای شــرکت در 
جشنواره به صورت اینترنتی ثبت نام کرده بودند، به صورت مجازی داوری 
شدند و در نهایت 105 طرح اختراع و ابتکار از ایران و 50 طرح از کشورهای 
خارجی برای شرکت در جشنواره برگزیده شد.« میترا هاشمی طباطبایی با 
اشاره به مشارکت بنیاد ملی نخبگان در ارزیابی طرح ها، گفت: »طرح هایی 
که از ویژگی ها و اســتاندارد مورد نظر بنیاد ملی نخبگان برخوردار بودند 
مورد حمایت این بنیاد قرار گرفتند.« وی افزود: »شرکت کنندگان ایرانی در 
این جشنواره می توانند برای شروع فرآیند اجرایی تجاری سازی اختراعات 

خود از کمک 30 میلیون ریالی برخوردار شوند.«
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اختتامیه چهارمین جشنواره مخترعان، مبتکران 
و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمی با معرفی 20 نفر از 
برگزیدگان برگزار شد. این جشنواره نقطه عطفی 
در برگزاری این جشــنواره ها به شمار می رفت. در 
نمایشگاه جشــنواره چهارم 253 اختراع در 188 
غرفه به نمایش گذاشــته شــدند که 35 غرفه و 
60 اختراع سهم مخترعانی از مجارستان، فرانسه، 
رومانی، اسلوونی، آلمان، عراق، کویت، کره جنوبی، 
مصر، چین، بوسنی وهرزگوین، لبنان، سوئد، تایلند، 
سوریه، نیجریه، کرواسی و لهستان و 193 اختراع 
هم متعلق به پژوهشگران ایرانی بود؛ نمایشگاهی دو 
روزه که همزمان با پایان جشنواره به پایان رسید. 
بین المللی بودن و باال بودن سطح علمی جشنواره 
بود که باعث شد بنیاد ملی نخبگان این نمایشگاه 
را تایید کنــد و آمادگی خود را بــرای حمایت از 
برگزیدگان اعالم کند. در اختتامیه این جشــنواره 
که توسط واحد علوم و تحقیقات فارس برگزار شد 
ابراهیم واشقانی فراهانی معاون پژوهشی، حسین 
غریبی معاون آموزشــی، کریــم زارع رئیس بنیاد 
نخبگان دانشگاه، سیدمحمدتقی طباطبایی مسئول 
روابط عمومی دانشــگاه، غالمرضا منتظری معاون 
بنیاد نخبگان، کمال فیروزآبادی معاون اســتاندار 
فارس و جمعی دیگر از مسئوالن دانشگاهی حضور 

داشتند. 
  معاون بنیاد ملی نخبگان: همکار و همیار 

دانشگاه آزاد خواهیم بود
معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان 
در این باره تاکید کرد که این بنیاد همکار و همیار 
دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود. غالمعلی منتظر 
در مراســم اختتامیه جشــنواره گفت: »معاونت 
علمی فناوری ریاســت جمهوری در دوره جدید 
مدیریت خــود تالش دارد با همه بازیگران عرصه 
علم و فنــاوری همکاری کنــد.« منتظر با بیان 
اینکه ایجاد هم افزایی فکری بین همه ارگان های 
علمی و آموزشی کشور در معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری به صورت جدی در حال پیگیری 
است، افزود: »اگر نگاه ما صرفا بخشی باشد به نفع 
کشور نیست به همین دلیل تالش می کنیم یک 
هم افزایی بین دســتگاهی ایجاد کنیم تا کشور از 
ظرفیت ایجاد شده، بهره مند شود.« او با اشاره به 
آغاز همکاری جدی میان معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری و دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: »با 
توجه به رویکرد جدیــد معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، طی جلســاتی که با مسئوالن 
دانشگاه آزاد اســالمی داشتیم به این جمع بندی 
رسیدیم که همکار و همیار دانشگاه آزاد اسالمی 
باشــیم.« معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی 
نخبــگان تاکید کرد یک فرآینــد حمایتی کامل 
برای برگزیدگان جشــنواره در نظر گرفته شــده 
اســت و گفت: »تالش کردیم جشــنواره ای که 
دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می کند به عنوان یکی 
از جشنواره های اقماری بنیاد در حوزه اختراعات 
باشــد.« منتظر افزود: »همکاران ما در بنیاد ملی 
نخبگان تــالش کردند اختراعات این جشــنواره 
را بــا همان معیارهایی که در بنیاد تدوین شــده 
اســت، داوری و ارزیابی کنند.« او مشــارکت در 
برگزاری چهارمین دوره از جشــنواره مخترعان، 
مبتکران و نوآوران را طلیعه جدیدی در همکاری 
بین دانشــگاه آزاد اســالمی و بنیاد ملی نخبگان 
دانست و گفت: »نگاهی که ما به اختراعات داریم 
یک نگاه جامع اســت. گمان ما این است که اگر 
فردی دارای خالقیت ذهنی است باید به او کمک 
کنیم تا این خالقیت را از نقطه صفر به نقطه صد 
برســاند.« منتظر گفت: »نقطه صفر جایی است 
که یــک دیدگاه مطرح شــده و نقطه صد جایی 
است که ایده به یک محصول تجاری شده تبدیل 
می شــود.« او از بســته های حمایتی جدید بنیاد 
ملی نخبگان در ســال 93 خبر داد و گفت: »در 
ســال 93 در جشنواره های مختلفی که در کشور 
برگزار می شود، تعدادی از برگزیدگان را به عنوان 
برگزیدگان نوآمد معرفی می کنیم. امکاناتی که در 
اختیــار آنها قرار می گیرد کامل تر از حمایت هایی 
اســت که پیش از این بنیاد در اختیار اختراعات 
سطح سه قرار می داد.« او افزود: »پس از این، یک 
فرآیند توانمندسازی برای این دسته از مخترعان 

طراحی شــده اســت که بتوانند به وسیله آن با 
شیوه تجاری سازی اختراع آشنا شوند. این طرح با 
همکاری دستگاهای ذی ربط مانند پارک های علم و 
فناوری و مراکز آموزشی مانند دانشگاه آزاد اسالمی 
انجام می شود.« منتظر با بیان اینکه در گام بعدی 
اختراعاتی که بهبود و ارتقا یافته اند را تحت عنوان 
اختراعات نورســت حمایت می کنیم، افزود: »این 
اختراعات آمادگی تولید نیمه انبوه و صنعتی را دارند 
و برای آنها یک بسته حمایتی ویژه در نظر گرفته 
شده است.« معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی 
نخبگان، گفت: »این اختراعات به پارک های علم  و 
فناوری معرفی می شوند تا ایده آنها کامل تر شود.« 
او افزود: »درنهایت تعداد دیگری از اختراعات تحت 
عنوان نوشکفت انتخاب می شــوند. در این سطح 
عمال برای اختراع بازار ایجاد می کنیم.« کریم زارع 
هم در این مراســم با بیــان اینکه تمام مخترعان 
در برابر جامعه مســئولیت دارند، گفت: »امیدوارم 

برگزاری جشنواره بین المللی نخبگان با همکاری 
بنیاد ملی نخبگان ســرآغاز فصل جدید همکاری 
میان این دو نهاد باشــد.« او با بیان اینکه دانشگاه 
آزاد اسالمی با حمایت امام خمینی)ره( فعالیت خود 
را آغاز کرد، افزود: »امروز مفتخریم 56 هزار عضو 
نخبه و پژوهشــگر و بیش از یک میلیون و 600 
هزار دانشــجو دردانشگاه آزاد اسالمی به تحصیل 

مشغول هستند.«
  از پانسمان پلیمری تا فرش مولد برق

نمایشگاه اختراعات جشنواره غرفه های متنوعی 
از محصــوالت علوم مختلف داشــت. محصوالتی 
کاربردی که با اســتفاده از علوم مختلف مهندسی 
ساخته شــده بودند. یکی از جذاب ترین غرفه های 
جشنواره غرفه ای بود که پانسمان های بیوپلیمری 
ترکیبی بدون دارو در آن به نمایش گذاشــته شده 
بود. پانسمانی که طرح مشــترک حمید میرزاده 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و حمید مهدوی بوده 

است. طرحی که به گفته مهدوی مقدمات تجاری 
شــدن را طی می کند. او در مورد پانســمان های 
پلیمری می گوید:  »مطالعات اولیه این طرح از سال 
81 آغاز شــد تا امروز که به مرحله تجاری سازی 
نزدیک می شود. خوشبختانه این طرح تاکنون موفق 
بــه دریافت گواهی ثبت اختراع آمریکا،  تائیدیه از 
سوی اداره تجهیزات پزشکی، کسب عنوان ایده برتر 
در جشنواره ملی ایده های برتر سال 91، عنوان طرح 
برتر در سیزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران 
و فناوران برتر ســال 91، کسب رتبه سوم جایزه 
بزرگ زیســت فناوری دانشــگاه تربیت مدرس و 
کســب عنوان طرح برگزیــده بازدیدکنندگان در 
ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر شده 
است. « این طرح کاربرد های پزشکی خواهد داشت. 
کاربرد هایی که مهدوی درباره آنها می گوید: »در این 
طرح از پلیمرهای طبیعی و مصنوعی برای ساخت 
یک پانسمان استفاده شده است. مطالعات برون تنی 
روی حیوانــات خواص ضد باکتریایــی و درمانی 
مناسب آن را نشان داد. بعد از این مرحله با شروع 
تست های بالینی در بیمارستان شهدای تجریش 
اثربخشی آن روی انسان و طیف وسیعی از زخم ها 
مورد مطالعه قرار گرفت. خوشبختانه نتایج بالینی 
نیز حاکی از مناسب بودن این پانسمان روی درمان 
زخم های سالک پوستی، زخم پای دیابتی، درمان 
ســوختگی های درجه یک و دو و خراشــیدگی ها 
داشــت.« طرحی که درنهایت برگزیــده یکی از 
بخش ها بود. حضور پررنگ پژوهشگران ایرانی در 
نمایشگاه مورد توجه پژوهشگران خارجی هم قرار 
گرفته بود. این چیزی اســت که حافظ، دانشمند 
مصری هم به آن اشــاره می کنــد و می گوید: »از 
نکات مثبت این جشنواره می توانم به حضور پررنگ 
ایرانی ها و اختراعات جالب توجه شــان نســبت به 
دیگر کشورها اشاره کنم. اما نحوه جانمایی غرفه ها 
از نکات منفی این جشــنواره اســت، بهتر بود که 
تمامــی غرفه ها در یک فضای باز قرار می گرفت تا 
دید بهتری را به بازدیدکنندگان می داد.« او هم که 
جراح ارتوپدی اســت با طرحی با کاربری پزشکی 
به نمایشگاه آمده است. او توضیح می دهد: »عنوان 
این طرح ابزار تعویض مفصل زانوست که برای هر 
بیمار به طور ویژه ســاخته می شود. از این مفصل 
برای بیمارانی که آسیب های شدید به زانوهایشان 
وارد شده و همچنین برای بیماران استئوآرتریت 
استفاده می شــود. او کار روی این طرح را از سال 
2001 شــروع کرده است و از سال 2008 اختراع 
او در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. یک 
روحانی هم به عنوان مخترع در نمایشگاه اختراعات 
حاضر بود. صابر نوروزپور که مسئول نخبگان حوزه 
علمیه قم اســت اولین روحانی مخترع کشور به 
شمار می رود. اختراع او دستگاه فرش تیوپی مولد 
برق است. او می گوید:  »این طرح برای مکان هایی 
کــه انتقال برق به آنها ممکن نیســت اســتفاده 
می شود. به وسیله این اختراع توانسته ام نیمی از 
برق خانگــی ام را تامین کنم. « او به تاییدیه های 
وزارت نیرو و دانشــگاه تبریز برای طرحش اشاره 
می کند و می گوید: »به نظرم سطح علمی جشنواره 
بسیار ارتقا پیدا کرده است و داوری ها نیز با دقت و 

انصاف در حال انجام است. « 
  40 داور ایرانی و خارجی برگزیدگان را انتخاب 

کردند
کار بررسی آثار را 40 داور ایرانی و خارجی انجام 
دادند. داورانی که از مراکز علمی بین المللی، بنیاد 
ملی نخبگان و دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب شده 
بودند. آثار جشــنواره در هشت گروه طبقه بندی و 
داوری شدند. مسعود جباری دبیر اجرایی جشنواره 
درباره داوری ها گفت: »آثار شــرکت کننده در این 
جشنواره در هشت گروه مهندسی برق، مهندسی 
عمران، مهندســی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، 
گروه کشــاورزی و صنایع غذایی، گروه پزشــکی، 
دامپزشکی و مهندسی پزشکی، گروه علوم پایه و 
گروه مهندسی   شیمی، نفت، پلیمر و مواد توسط 
داورهــا مورد قضاوت قرار گرفتنــد و درنهایت به 
20 طرح برگزیده جوایزی اهدا شــد. « اگر چه به 
گفته او نمایندگان آلمان، مجارســتان، کرواسی و 
سوریه هم جوایزی به برگزیدگان اهدا خواهند کرد. 

برگزیدگانی که در جدول آمده اند. 

اختتامیهجشنوارهمخترعان،مبتکرانونوآوراندانشگاهآزادبرگزارشد

پایان جشنواره با 20 برگزیده
اختراعمشترکحمیدمیرزادهوحمیدمهدویدرمعرضدیدعمومقرارگرفت

نشریاتدانشجوییبستر
تضاربآراهستند

و  فرهنگی  معاون  فرهیختگان: 
اجتماعی وزارت علوم گفت: نشریات 
دانشجویی بسترســاز تضارب آرا در 
دانشگاه ها هســتند و کسانی که قلم 
به دست می گیرند باید حرمت قلم را 

نگه دارند. 
سیدضیا هاشــمی در دوازدهمین 
همایش نمایندگان مدیران مســئول 
نشریات دانشجویی کشور با اشاره به 
اینکه نشریات دانشجویی به عنوان یک 
حوزه اصلی فرهنگ در دانشگاه عمل 
می کنند، اظهار داشــت: در نشریات 
دانشــجویی جمعی از دانشــجویان 
ایده های خــود را در معرض نقد قرار 
می دهند که این امر بســتر رشــد را 

فراهم می کند. 
وی گفــت: دانشــجویان عالوه بر 
پرداختن به عرصه فوق برنامه باید به 
مبانی علمــی و علم اندوزی نیز توجه 
کنند. نشریات دانشــجویی به عنوان 
یک حوزه فرهنگی دانشجویی است 
و فرهنگ در دانشــگاه بدون قلم زنی 
معنا ندارد؛ بنابراین هرکس دغدغه کار 
فرهنگی داشته باشد قطعا اقدامی در 

جهت رشد فرهنگ انجام داده است.

زماناعزامدانشگاهیان
بهعتباتعالیات

مهــر: معــاون اجرایــی و اعزام 
ســتاد عمره و عتبات دانشگاهیان از 
برنامه ریزی برای اعزام دانشــگاهیان 
به عتبات عالیات طی ماه های مرداد و 

شهریور 93 خبر داد. 
محمــد زارع گفت: امســال زمان 
عتبات عالیات  ظرفیت های  و  ثبت نام 
دانشگاهیان، مشــخص نشده و بعد 
از رایزنی با مســئوالن سازمان حج و 

زیارت مشخص خواهد شد. 
 وی افزود: اما برنامه ریزی ســتاد 
این اســت که بتواند دانشگاهیان را 
طی ماه های مرداد و شــهریور 93 به 
ســفر معنوی و زیارتی عتبات عالیات 

اعزام کند. 
 معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و 
عتبات دانشگاهیان یادآور شد: حدود 
دو هزار دانشجو از دانشگاه های مورد 
تقاضا در ایــام نوروز به عتبات عالیات 

اعزام شدند. 
 وی درخصوص وضعیت  اعزام های 
عمره دانشگاهیان گفت: تاکنون 70 
کاروان عمره دانشگاهی تشکیل شده 
و تا هشتم اردیبهشــت  دانشجویان 
متاهل اعزام می شــوند. از این تاریخ 
به بعد اعزام دانشــجویان مجرد آغاز 

خواهد شد. 
 زارع افزود: تاکنون هشــت هزار 
و 500 نفر از دانشــگاهیان به ســفر 

معنوی عمره مفرده اعزام شده اند. 

آغازبهکارهمایش
نشریاتدانشجویی

درمشهد
فرهیختگان: دوازدهمین همایش 
نمایندگان مدیران مســئول نشریات 
دانشجویی کشــور با حضور سیدضیا 
هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزیر علوم در مشهد آغاز به کار کرد. 

در مراســم افتتاح ایــن همایش 
حسین میرزایی، مدیر پشتیبانی امور 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار 
داشت: 300 نفر از مدیران مسئول و 
کارشناسان نشریات دانشجویی سراسر 

کشور در این همایش حضور دارند. 
وی افزود: در این همایش سه روزه 
ســه کارگاه آموزشــی با موضوعات 
خبرنویسی و گزارش نویسی، مدیریت 
سایبرژورنالیسم  و  دانشجویی  نشریه 
با حضور دانشــجویان و کارشناسان 
نشــریات دانشــجویی سراسر کشور 

برگزار می شود. 
میرزایی اکران فیلم شــیار 143، 
پرسش و پاسخ با مسئوالن، رونمایی 
از نرم افزار نشریات دانشجویی، نشست 
و  همفکری کارشناســان نشــریات 
برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران 
مسئول نشریات دانشجویی را از دیگر 

برنامه های این همایش عنوان کرد. 
وی در ادامه گفت: مدیران مسئول 
نشریات دانشجویی عالوه بر علم آموزی 
مسئولیت مضاعف دارند و برای خود 

رسالت اجتماعی قائل هستند. 
فرهنگی  امور  پشتیبانی  مدیرکل 
واجتماعــی وزارت علوم با اشــاره به 
حمایت هــای الزم ایــن وزارتخانه از 
نشــریات دانشــجویی گفت: امسال 
سرانه ای برای همه نشریات دانشجویی 
در دانشگاه های سراسر کشور توسط 
وزارت علوم در نظر گرفته شده که در 

طول سال استمرار خواهد داشت. 
میرزایــی در پایان ســخنان خود 
گفت: امسال از تمام ایده های ابتکاری 
برای  برنامه ریزی ها  در  دانشــجویان 
توسعه نشــریات دانشجویی استقبال 

می کنیم. 

دانشگاه آزاد اســالمی در حال گذار از یک 
دانشــگاه آموزشی و پژوهشــی به دانشگاهی 
کار آفرین اســت. معاون پژوهشی دانشگاه آزاد 
اسالمی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره 
مخترعــان، مبتکران و نوآوران دانشــگاه آزاد 
اسالمی حضور جوانان همراه با دستاوردهایشان 
را گواهی بر سخنان امام خمینی)ره( دانست 
که از جمله »ما می توانیم« اســتفاده می کرد. 
واشــقانی فراهانی گفت: »حضور جوان در این 
جشنواره نشان دهنده اعتمادبه نفس، خالقیت 
و امید به ایجاد یک کشور پیشرفته است. تمام 
کسانی که در این جشــنواره شرکت کرده اند 
به اعتقاد مــن برنده هســتند و جوایزی که 
به برخی از شــرکت کنندگان تعلق می گیرد 
نمادین اســت.« او برنده را اما کســی دانست 
کــه بتواند نتایج خالقیت هــا و نوآوری هایش 

را به مرحله تجاری ســازی برســاند. او گفت: 
»از نظر من برنده واقعی کســی اســت که از 
این مرحله بــه بعد بتواند نتایــج خالقیت و 
نو آوری خود را به مرحله تجاری سازی برساند 
تا نیازهای کشــور و جامعــه جهانی را در اثر 
خالقیت و نــو آوری خود مرتفع ســازد. « او 
به رویکرد دانشــگاه آزاد اسالمی برای تبدیل 
شدن به دانشگاه کارآفرین اشاره کرد و گفت: 
»امروز دانشــگاه های کارآفرین در سطح دنیا، 
دانشگاه های برتر شناخته می شوند. هدف ما در 
این برهه از فعالیت دانشگاه آزاد اسالمی، گذر از 
یک دانشگاه آموزشی–پژوهشی و تبدیل شدن 
به دانشــگاهی کارآفرین اســت.« او همچنین 
تاکید کرد که مطابق سند چشم انداز دانشگاه 
آزاد اسالمی این دانشگاه در دهه پنجم فعالیت 

خود باید دانشگاهی فن آفرین باشد.

واشقانی فراهانی در اختتامیه جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران:

دانشگاه فن آفرین چشم انداز دانشگاه آزاد اسالمی است

خبرخانه

خبرخانه

 »URAP« جهانــی  رتبه بنــدی  سیســتم 
که دانشــگاه ها را براســاس عملکرد علمی شــان 
رتبه بندی می کند، ســال 2009 از طرف موسسه 
انفورماتیک خاورمیانه شــروع بــه کار کرد. هدف 
اصلی »URAP« توســعه دانشــگاه های جهان 
براســاس کیفیت و کیمیت نشریات علمی منتشر 
شده آنهاست. در راستای تحقق این هدف، سالیانه 
تعداد 2000 موسســه آموزش عالی و دانشــگاه از 
ســوی این سیستم رتبه بندی اعالم می شود. شش 
شاخص اصلی معیار رتبه بندی در این سیستم است 
که عبارتند از تعداد مقاالت علمی، تعداد ســندها، 
تعــداد کل مدارک، تاثیر مقاالت منتشــر شــده، 
تاثیر ســندهای موجــود و درنهایت همکاری های 
بین المللی. تعداد مقاالت به منظور سنجش بهره وری 
علمی شماره شده و معیار اصلی مقاله هایی است که 
در سال 2011 منتشر شده و در »وب آو ساینس« 
آپلود شده باشد. سهم این شاخص در نمره کل 21 
درصد است. تعداد سندها هم سنجش تاثیر پژوهش 
براساس تعداد کل سندهای علمی است. این بررسی 
براســاس مقاله های چاپ شــده در سال های بین 

2007 تا 2011 بوده و سهم آن 21 درصد از نمره 
کل است. تعداد کل مدارک بیانگر پایداری و تداوم 
بهره وری علمی است که تمام مقاالت، کنفرانس ها، 
نامه هــا و حتی مقاله های ژورنالی یــا روزنامه ای را 
شامل می شود. سهم این شاخص ده درصد از نمره 
کل است. تاثیرات مقاالت منتشر شده، جمع آوری 
ضریب تاثیر مقاالتی اســت که یک دانشــگاه بین 
سال های 2007 تا 2011 منتشر کرده و سهم آن 
18 درصد از نمره کل است. تاثیر سندهای موجود 
هم سنجش اســناد دریافتی براساس ضریب تاثیر 
مقاالت بوده و سهم 15 درصدی دارد. همکاری های 
بین المللی سنجش پذیرش جهانی دانشگاه است. 
 ،»ISI« داده های ایــن بخــش از مرکــز داده ای
معتبرترین مرکز داده مجالت و مقاالت دانشگاهی، 
گرفته می شــود و سهم آن 15 درصد است. لیست 
دانشگاه ها و مراکز معرفی شده از سوی این سیستم 
 www.urapcenter.org رتبه بندی در وب سایت
در دســترس است. جدول روبه رو رتبه 20 دانشگاه 
 »URAP« برتر ایران را براساس سیستم رتبه بندی

در سال 2014 نشان می دهد.

رتبهبندیURAPدرسال2014منتشرشد

دانشگاه آزاد، صدرنشین دانشگاه های ایران

3
احمدشیرزاد

استاد دانشگاه

مدال برنزمدال نقرهمدال طالگروه 

سیدمنصور معین زاده- مهندسی برق
عبداهلل کوروندی از ایران

علیرضا ایرانی- حسین 
خوران از ایران

احمد موذنی- آزاده نوری 
از ایران

علیرضا حاجیان از ایرانمهندسی عمران
میکا مانولسکیو از رومانینصراهلل مرزی از ایرانکالنچک از اسلوونی

حمید مهدوی – حسین مهندسی شیمی
کلهر 

لژک زیمیاسکی از اسلوونی
حامد نیکمرام از ایرانعبداهلل نجفی از ایران

آرش احمدی نیا از ایرانگروه کامپیوتر
هادی شمشیروند، علی 

زالی پور از ایران و اشتورم 
از اتریش

مهندسی کشاورزی 
و علوم غذایی

مریم امینی و مرجان 
امیر شانه چی از ایرانپدیدار از ایران

محمدحامد کیانی، کامران 
صفوی و محمد مسلمی 

از ایران

سعید گلشنی ساکت مهندسی مکانیک
از ایران

مصطفی صادقی فر، سروش 
پزشکی از ایران

جعفر رام بجندی، ساالر 
محمدی از ایران

محمد حسن زاده محله علوم پایه
از ایران

سیدمسعود هاشمی، میثم 
رحمانی از ایران

غالمرضا حسینی خاله چیر 
از ایران

امیرهاشم شهیدی از علوم پزشکی
مریم محسنی کیا، علی انصاری حمیدرضا روحانی از ایرانایران

از ایران، حافظ از مصر

تعداد مقاالترتبه در جهاننام دانشگاهردیف
161103.85دانشگاه آزاداسالمی1
33077.48دانشگاه تهران2
37876.15دانشگاه علوم پزشکی تهران3
46270.65دانشگاه صنعتی شریف4
53670.19دانشگاه تربیت مدرس5
65067.29دانشگاه صنعتی اصفهان6
65667.51دانشگاه شیراز7
87365.52دانشگاه شهید بهشتی8
90867.04دانشگاه علم و صنعت9
92666.28دانشگاه فردوسی مشهد10
92765.17دانشگاه تبریز11
112063.82دانشگاه اصفهان12
112563.90دانشگاه علوم پزشکی شیراز13
115664.38دانشگاه علوم پزشکی اصفهان14
115864.06دانشگاه خواجه نصیر15
118363.36دانشگاه رازی16
119063.56دانشگاه علوم پزشکی تبریز17
127259.29دانشگاه شهید باهنر کرمان18
128256.88دانشگاه بوعلی سینا19
130063.41دانشگاه پیام نور20
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