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واحد آکسفورد گواهینامه بینالمللی  BACدریافت کرد

یکشنبه  14دی  12 1393ربیعاالول  4 1436ژانویه  2015شماره 1563

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:

لو فرهيختگان

ا

خــــبر خـــــانه

توزیع پروژههای حملونقل
جادهای در واحد علوم و
تحقیقات
دانش��جوی واحد علوم و تحقیقات
ب��رای اولینب��ار در کش��ور تم��ام
پروژهه��ای حملو نق��ل عمرانی را
بررسی و تحلیل کرد.
مصطف��ی امی��ری ،دانش��جوی
کارشناسیارشد مهندسی و مدیریت
ساخت درباره طرح پژوهشی خود
گفت« :اهمیت حملونقل جادهای
ب��ه دلی��ل س��هم  95درص��دی در
جابهجایی کاال و مس��افر در کشور،
انعطافپذی��ری ،ارزانی ،پوش��ش
سراسری ،گستره وسیع فعالیت در
کش��ور و تاثیرگذاری آن بر رشد و
توسعه س��ایر بخشهای اقتصادی
کش��ور ایجاب میکند ک��ه در این
مورد ،مطالعه بیشتری صورت گیرد
و در جه��ت پیش��رفت حملونقل
گامی موثر برداش��ته شود ».او ادامه
داد« :در ای��ن پژوهش که در قالب
پایاننامه صورت گرفته ،بر آمایش
کش��وری تاکید شده است و با این
آمایش س��رزمین میت��وان از یک
جه��ت ،بیتعادلیه��ا و از س��ویی
مزیتهای��ی را ک��ه قادر ب��ه ایجاد
رشدهای تزایدی و انفجاری هستند
از بین برد».
امی��ری با اش��اره ب��ه اینک��ه در این
پژوهش کلی��ه پروژهه��ای عمرانی
حملونقل اس��تانهای کشور مورد
مطالع��ه ق��رار گرفته اس��ت ،افزود:
«مناطق مناسب ،متوسط و بحرانی از
سه منظر شاخصهای برخورداری،
توسعه و توسعه حملونقل جادهای
در راههای کش��ور (بزرگراه ،آزادراه،
راه اصل��ی ،راه فرعی و نیز از لحاظ
تقسیم بندی مناطق) بررسی شد».

20دی آخرین مهلت ارائه
لیست دانشجویان واجد شرایط
وام دکتری
صندوق رفاه دانش��جویان وزارت
عل��وم آخرین مهلت ارائه لیس��ت
دانش��جویان واج��د ش��رایط برای
دریافت وام دانش��جویی دکتری را
 20دیماه اعالم کرد.
صندوق رفاه دانش��جویان وزارت
عل��وم از معاونتهای دانش��جویی
دانش��گاههای کش��ور خواس��ت تا
لیس��ت دانش��جویان واجد شرایط
برای دریافت وام دانش��جویی ویژه
دکت��ری را به این صن��دوق اعالم
کنند.

پيامک3000508020 :

0912536
لطفا به مسئوالن بگویید وقتی اینقدر
روی حمایت از ازدواج دانشجویی
مانور میدهند تس��هیالت این کار
را طوری فراه��م کنند که خندهدار
نباشد و واقعا معنای حمایت بدهد.
0919480
چرا امس��ال دولت افزایش حقوق
کارمن��دان را  14درصد اعالم کرده
اس��ت؟ آیا این دولت قول میدهد
که واقعا ت��ورم همینقدر باش��د؟
ایکاش فکری برای ظلم به قش��ر
متوس��ط جامعه بش��ود که در حال
تبدیل شدن به قشر ضعیف هستند.
092778
چهار س��ال از عمر یک دانشجوی
کارشناسی در خوابگاه میگذرد در
حال��ی که به دلیل کمب��ود امکانات
از زندگ��ی طبیعی محروم اس��ت.
خوابگاهه��ای خصوص��ی ه��م یا
قیمتشان س��ر به فلک میکشد یا
از خوابگاهه��ای دولتی اس��فناکتر
هستند.
0912697
بعد از  30سال خدمت متوجه ش دهام
که سابقه بیمه من به همین اندازه رد
نش��ده اس��ت .لطفا به ظلمهایی که
برخ��ی کارفرماها به کارمندانش��ان
میکنند هم بپردازید.
0936009
اکران خانه پدری عیار وزارت ارشاد
در مس��ائل فرهنگی ب��ود .از دولت
روحانی توقع بیش��تری داریم .این
دولت که دولت تندروها نیست.

معاون بینالملل دانش�گاه آزاد اسلامی از دریافت گواهینامه بینالمللی  BACانگلستان از شورای
اعتباربخش�ی کش�ور انگلیس توس�ط دانش�گاه آزاد اسلامی واحد آکس�فورد خبر داد .س�یدجواد
انگج�ی گف�ت« :این گواهینامه ،واحد آکس�فورد و مرک�ز همکاریهای بینالملل�ی ( )OICCو کالج
زب�ان آکس�فورد ( )OLCرا قادر خواهد س�اخت عالقهمندان به تحصیل زب�ان عمومی ،تخصصی و
همچنین عالقهمندان دورههای کوتاهمدت تخصصی و فرصتهای مطالعاتی ،تحقیقاتی و پژوهشی
را پذیرش کنند .از این پس آنها میتوانند از س�فارتخانههای انگلس�تان در کشورهای مختلف ویزا
دریافت کنند».

گزارش يکــــــ

چابکسازی در راه است
فرهیخت��گان| جلس��ه هیاتامن��ای
اس��تانی ی��زد ب��ا حض��ور حمید
می��رزاده ،رئی��س دانش��گاه آزاد
اس�لامی و اعض��ا برگ��زار ش��د.
تصویب بودجه سال  94واحدهای
دانشگاه آزاد اس�لامی استان یزد،
تصویب اصالحیه برنامه راهبردی
اس��تان ی��زد ،تصوی��ب نم��ودار
س��ازمانی اس��تان و واحدها ،تایید
اعضای کمیس��یون دائمی اس��تان،
تایی��د اعض��ای کمیته نظ��ارت بر
حسن اجرای مصوبات هیاتامنا و
تایید حکم حسابرسی هیاتامنای
اس��تان یزد از دستور جلساتی بود
که در پنجمین جلس��ه هیاتامنای
دانش��گاههای آزاد اس�لامی استان
یزد مورد بررسی قرار گرفت که در
این جلسه ،بودجه استانی از حیث
منابع  125میلیارد تومان و از حیث
درآمد  97میلی��ارد تومان با اعمال
اصالحاتی به تصویب رسید.
حمی��د می��رزاده در ای��ن جلس��ه
همچنی��ن از اعض��ای هیاتامنای
اس��تانی یزد خواس��ت ت��ا ردیفی
را ب��رای کمکه��ای مردم��ی در
بودجه سال  94استان لحاظ کنند.
همچنین جدول نیروی انسانی در
این جلسه اصالح و تصویب شد.
برنامه استانی نیز با اصالحاتی نظیر
نسبت هیات علمی ،افزایش جذب
هیات علمی و نس��بت کارکنان به
دانش��جو و وضعیت تولید مقاالت
علمی -پژوهشی به تصویب رسید.
همچنی��ن در این جلس��ه توجه به
توسعه نهادهای پژوهشی از جمله
پارکهای علمی – فناوری ،مراکز
رش��د ،ش��رکتهای دانشبنیان و
طرحه��ای مان��دگار فرهنگ��ی با
پیشنهاد میرزاده به تصویب رسید.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در این
جلسه از افزایش بودجه پژوهشی
تا  15درصد خب��ر داد و گفت در
بودج��ه س��ال  94پن��ج درصد از
ای��ن میزان از محل ش��هریه و پنج
درص��د از درآمده��ای ناش��ی از
فعالیتهای اقتصادی (دانشبنیان)
و غیردانشبنی��ان و همچنی��ن پنج
درصد در ص��ورت وصول درآمد

دانشگاه

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

مازاد تامین خواهد شد.
او با اش��اره به کاه��ش واحدهای
زیانده در دانش��گاه آزاد اس�لامی
ازجمل��ه در اس��تان ی��زد ،گفت:
«خوش��بختانه توس��عه تحصیالت
تکمیل��ی باعث کاه��ش زیاندهی
بس��یاری از واحدها شده است .در
اس��تان یزد تعداد رشتهمحلها در
مقطع کارشناسیارشد در سال 92
از  116رش��تهمحل جدید به 141
رش��تهمحل در س��ال  93افزایش
پی��دا کرد و در مقطع دکتری نیز از
دو رش��تهمحل در س��ال  92به 28
رشتهمحل در سال  93افزایش پیدا
ک��رده که این می��زان جهش کیفی
بسیار خوبی برای واحدهای استان
یزد محسوب میش��ود ».همچنین
میرزاده با اش��اره به چابکس��ازی
س��ازمان و کمکردن تعداد پستها
در س��ازمان گفت« :بای��د جلوی
هزینههای مازاد جاری گرفته شود
تا دانش��گاه آزاد اسالمی بتواند در
امور پژوهش��ی و عمرانی فعالیت
بیش��تری داشته باش��د ».او با بیان
اینک��ه در ح��ال حاض��ر صدهزار
نف��ر حقوقبگی��ر ش��امل اعضای
هیاتعلمی و کارکنان در دانشگاه
آزاد اس�لامی وج��ود دارد ،گفت:
«دانش��گاه آزاد اس�لامی ه��ر ماه
رقمی ح��دود  250میلیارد تومان
به این اف��راد حقوق میدهد با این
حال هنوز فش��ارهای زیادی برای
س��وار ش��دن به اتوبوس دانشگاه
آزاد اس�لامی وجود دارد در حالی
ک��ه باید تع��دادی از آنه��ا خارج

ش��وند ».او اف��زود« :بهعنوان مثال
نیروهایی در دانشگاه آزاد اسالمی
وجود دارند که بیش از  10س��ال
است بدون مجوز در حال فعالیت
هس��تند ».میرزاده با اشاره به انتقاد
و برخ��ی هجمهها علیه دانش��گاه
آزاد اس�لامی گف��ت« :دانش��گاه
آزاد اس�لامی با فراهم کردن زمینه
تحصیل جوانان بار مالی سنگینی از
دوش دولت برداشته است».
میرزاده همچنین در این جلس��ه به
راهاندازی آزمایشگاه ملی در تهران
ب��ا  20هزار مترمرب��ع زیربنا و 60
میلیارد ب��رای تجهی��ز آن خبر داد
و گف��ت« :این آزمایش��گاه تا پایان
سال  93ساخته و تا اوایل سال 94
تجهیزات الزم ب��رای راهاندازی آن
تامین خواهد ش��د ».او گفت« :این
دانشگاه برای دانش��جویان غیر از
دانش��گاه آزاد اس�لامی نیز در نظر
گرفته شده است».

تصویب بودجه سال 1394
واحدهایاستاناصفهان

روز گذشته همچنین جلسه هیات
امن��ای اس��تان اصفهان ب��ا حضور
حمید میرزاده رئیس دانش��گاه آزاد
اسالمی ،مصوبات بودجه سال ،94
نمودار سازمانی استان و اصالحیه
برنامه راهبردی استان اصفهان مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلس��ه مصوب��ات بودجه
س��ال  ،94نمودار س��ازمانی استان
و اصالحیه برنامه راهبردی اس��تان
اصفهان مورد مطرح و بررسی شد.

فریدون رهنمایرودپش��تی معاون
برنامهریزی دانش��گاه آزاد اسالمی
با بیان اینکه بودجه سال  94استان
اصفه��ان از حیث منابع و مصارف
و از حیث درآمد و هزینه با اعمال
اصالحاتی م��ورد تصوی��ب قرار
گرفت ،تصریح کرد« :بودجه استان
اصفه��ان از حیث منابع و مصارف
 400میلی��ارد توم��ان و از حی��ث
درآمد و هزینه  300میلیارد تومان
است».
او ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه موضوع
افزایش حق��وق کارکنان و اعضای
هیاتعلم��ی واحدهای دانش��گاه
آزاد اس�لامی اس��تان اصفه��ان در
این جلس��ه مورد بحث و بررسی
ق��رار گرف��ت ،اف��زود« :بنا ش��د
افزایش حق��وق کارکنان و اعضای
هیاتعلمی در س��ال  94مطابق و
متناس��ب با افزایش تورم در کشور
اعمال ش��ود ».رهنمایرودپشتی با
اشاره به تصویب بودجه پژوهشی
اس��تان اصفه��ان اظه��ار داش��ت:
«بودجه پژوهش��ی پیشبینی شده
در برنامه بودجه س��ال  94اس��تان
اصفهان 10درصد ب��ود که در این
جلس��ه مقرر شد چنانچه در استان
درآمد مازاد ش��هریه و غیر شهریه
مصوب به وج��ود آمد ،این درآمد
مازاد تا سقف 5درصد صرف امور
پژوهشی شود ».معاون برنامهریزی
خاطرنش��ان کرد« :در این جلس��ه
مقرر شد اصالحات موردنظر برنامه
بودجه اس��تان اصفهان ظرف مدت
یک هفته ،ب��رای تلفیق به معاونت
برنامهریزی دانشگاه ارائه شود.
یکی از سیاستهای کالن دانشگاه
آزاد اس�لامی در تهی��ه و تنظی��م
بودجه س��ال آتی اس��تان اصفهان،
تعیین ش��هریه است .بر این اساس
مقرر ش��د که ش��هریه پایه (ثابت)
دانش��جویان قدی��م ،ب��دون تغییر
نس��بت به شهریه س��ال 93تعیین
ش��ود و ش��هریه متغیر دانشجویان
قدیم و شهریه متغیر و پایه (ثابت)
دانشجویان جدید متناسب با تورم
و تصوی��ب هیات امن��ای مرکزی
تعیین شود.

غریبی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی برنامه استراتژیک معاونین:

دانشگاهی متفاوت میشویم

فرهیختگان| معاون آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی از برگزاری
کارگاه س��ه روزهای با حضور معاونان
آموزش��ی واحدهای این دانشگاه خبر داد که به میزبانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد برگزار خواهد شد.
حس��ین غریبی با بیان اینکه برای اولین بار است چنین
کارگاهی در قالب همایش در دانش��گاه آزاد اس�لامی
برگزار میش��ود ،گفت« :کارگاه مورد اشاره از سهشنبه
 16دی تا پنجشنبه  18دی به مدت سه روز برپا خواهد
بود و نزدیک به  400معاون آموزشی واحدهای دانشگاه
به همراه مدیران سازمان مرکزی در این کارگاه حضور
خواهند داش��ت و به همین خاط��ر ،کارگاهها در چهار
سالن یکصد نفره برگزار میشود».
به گفته او ،علت برپای��ی چنین کارگاههای تخصصی،
اهدافی است که معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی
آنها را پیگیری میکند و بر مبنای توس��عه هرچه بیشتر
علمی ،آموزش��ی و کامیابی این دانش��گاه شکل گرفته
است.
معاون آموزش��ی دانشگاه آزاد اس�لامی تاکید کرد که
راهبردهای مورد توافق همه معاونین محترم منافعی را
در پی خواهد داش��ت از جمله تعارض را در س��ازمان
کاه��ش میدهد ،س��ازمان به نیروی مضاعفی دس��ت
خواهد یاف��ت و زمان کمتری برای بحث درباره اینکه
چ��ه کاری را ،چگونه و چرا انجام دهد ،صرف خواهد
کرد .همچنین معاونهای آموزش��ی واحدهای مختلف
دانش��گاه به معی��اری برای تمییز اقدامه��ا و پیامدهای
مطلوب از نامطلوب دست مییابند و بیشتر به اقدامها
و پیامده��ای مطلوب خواهند پرداخ��ت .عالوهبر این
وج��ود برنامه راهبردی بهعن��وان منبعی برایانگیزش
و فراخوانی برای کاربرد ظرفیتهای انفرادی معاونین
محترم است.
به گفته غریبی ،س��ند راهبردی آموزش��ی دانشگاه آزاد
اسالمی به ش��ناخت موانع آینده مطلوب کمک میکند
و میتوان��د قابلیت یادگیری س��ازمان را افزایش دهد.
همچنی��ن امیدها ،رویاه��ا ،و آرزوهای ش��کوهمند را
تشویق میکند ،مقصود و جهت را بیان میکند ،پیامدهای
مثبت را تشریح میکند ،بر ویژگیهای منحصربهفرد و

و تعالی معنوی جامعه میگذرد».
حس��ین غریبی در ادامه گفتوگوی خود با آنا ،با تاکید
ب��ر اینکه تفکر خالق ،ن��وآوری و نظریهپردازی علمی
شالوده آموزش و پژوهش است ،افزود« :گسترش علم
و دانش س��ودمند در گرو آزاداندیش��ی ،آزادی عمل و
ی آزادانه و نقد
آزادی نقد؛ و دانشگاه کانون نظریهپرداز 
آگاهانه است».

اصول مورد تاکید دانشگاه آزاد اسالمی در
امر آموزش

قابلیتهای متمایز دانشگاه آزاد اسالمی متمرکز میشود،
بر توان دانشگاه بهعنوان یک گروه متحد تاکید میکند،
از اس��تعارهها ،تصاوی��ر و رموز بهره میبرد ،ش��ور و
شوق را میرساند ،اشتیاق را شعلهور میکند و تعهد و
ازخودگذشتگی را تشویق میکند.
معاون آموزش��ی دانش��گاه آزاد اس�لامی با بیان اینکه
«دانش��گاه آزاد اس�لامی از س��ه دهه پیش آغاز به کار
کرد و توانس��ت با پش��تیبانی مردم و بر پایه کوش��ش
اس��تادان و کارکنان شایسته خود ،بدون فشار بر بودجه
عمومی ،بار س��نگینی را در نظام علمی کشور بر دوش
کشد» ،خاطرنش��ان کرد« :این دانشگاه ،هماکنون با یک
میلیون و  680هزار دانش��جو 56 ،هزار استاد تمام وقت
و نیمهوق��ت 45 ،ه��زار کارمند 403 ،واح��د در درون
ای��ران و  4واحد در بیرون از ایران ،یکی از بزرگترین
دانشگاههای جهان است».

آموزش و پژوهش هزینه نیست

مع��اون آموزش و تحصی�لات تکمیلی دانش��گاه آزاد
اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه آم��وزش و پژوهش هزینه
نیستند ،بلکه گونهای سرمایهگذاری کلیدی برای توسعه
و پیش��رفت پایدار و مهمتری��ن عوامل در تولید ارزش
افزوده در اقتصاد نوین به شمار میرود ،گفت« :توسعه و
پیشرفت پایدار ،درونزا و متوازن از مسیر توسعه علمی

غریبی با تاکید بر اینکه دانش��گاه دارای رسالتی جهانی
اس��ت ،تصریح کرد« :دانش��گاه آزاد اسالمی نیز در کار
خود،چندی��ن اصل را محور فعالیتهای��ش قرار داده
است که گرامیداشتن کرامت و حقوق انسانها ،پیروی
از آموزههای اسالم و قوانین کشور و منافع ملی ،اتکا به
ظرفیتهای سازمانی دانشگاه ،پشتیبانی از آزاداندیشی،
آزادی بیان ،کار گروهی و نقدپذیری ،حمایت و اعتماد
به دانشگاهیان ،بخشی از این اصول است».
او س��پس در پاس��خ به این س��وال که این معاونت چه
موضوع��ات راهب��ردی را ب��رای تحقق اه��داف مورد
اش��اره در نظر گرفته اس��ت ،گفت« :جایگاه و موقعیت
برتر ملی و منطقهای ،توسعه استادان ،تخصصیسازی،
جهانیسازی ،گس��ترش آموزش عالی ،توسعه استادان
و کارآفرینی و اش��تغال ازجمله موضوعهای راهبردی
پیشبینیش��ده برای تحقق این ام��ر در حوزه معاونت
آموزشی است».
او در خاتمه س��خنانش با تاکید بر اینکه دانش��گاه آزاد
اسالمی باید در نظام علمی کشور موقعیت ویژه خود را
بیابد و از «دانشگاهی دیگر» به «دانشگاهی متفاوت» بر
پایه مزیتهای استراتژیک خود تبدیل شود،افزود« :پس
از پایان این دوره آموزش��ی در واح��د نجفآباد ،افراد
حاضر در کارگاه ،عالوهبر آنکه با مشارکت یکدیگر به
تدوین س��ند راهبردی کمک خواهند کرد بهطور کامل
در جریان برنامههای معاونت آموزشی سازمان دانشگاه
آزاد اسالمی قرار میگیرند و میتوانند ضمن مشارکت
در طراحی نقشه راهبردی ،برنامههای پیشنهادی خود را
نیز برای تحقق هرچه بهتر اهداف اعالم شده ارئه دهند».

میرزادهبرایگسترشتحصیالتتکمیلی
برنامهریزیدارد

عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات
مجل��س گفت ۸۰« :درصد دانش��جویان
مقط��ع تحصی�لات تکمیلی دانش��گاه
آزاد اس�لامی ش��اغلند و ممکن اس��ت
در دانش��گاههای دولت��ی ب��ا بی��کاری
فارغالتحصی�لان تحصی�لات تکمیل��ی
روب��هرو ش��ویم ،ولی در دانش��گاه آزاد
اسالمی با این مشکل مواجه نخواهیم بود».
به گزارش آنا ،ابوالقاس��م خس��روی با بیان اینکه پنج میلی��ون فارغالتحصیل این
مجموعه بزرگ دانشگاهی یکی از افتخارهای ارزشمند دانشگاه آزاد اسالمی است،
هجمههای اخیر به تحصیالت تکمیلی این دانش��گاه را یادآور ش��د و ادامه داد:
«گاهی اوقات در ارتباط با تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی با نکته تقابلی
در رس��انه و تحلیلها مواجه هس��تیم .بعضی افراد در رابطه با توسعه تحصیالت
تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی ب ه انحاء مختلف سواالت و صحبتهایی را مطرح
میکنند ».او گفت« :نگرشها به مس��ائل دانشگاه آزاد اسالمی نباید سیاسی باشد،
باید علمی و پژوهشی با این قضیه برخورد کرده و کمک کنیم و متوجه آسیبها
باشیم .با توجه به یکمیلیون متقاضی مقطع کارشناسیارشد و  300هزار متقاضی
دکتری ،ظرفیت دانش��گاههای دولتی و غیردولتی در مقطع ارش��د و دکتری کمتر
از  30درصد اس��ت؛ حدود  700هزار نفر متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاههای
خارج از کش��ور هستند که بهتبع آن آس��یبهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
بر کش��ور تحمیل میشود ».او افزود« :دانش��گاه آزاد اسالمی بهعنوان بزرگترین
دانش��گاه حضوری جهان اس�لام به توصیه امام خمین��ی(ره) و تدبیر مقام معظم
رهب��ری اکنون با  22میلیون مترمربع فضای آموزش��ی و فعالیت  70هزار کارمند
و افراد ش��اغل و  30هزار عضو هیاتعلمی که در افق سه سال آینده تا  40هزار
افزایش مییابد به دست توانای این مجموعه بزرگ در کشور ایجاد شده است».
عضو مشورتی شورای راهبردی دانشگاه آزاد اسالمی گفت« :تدابیر دکتر میرزاده
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی قابلتقدیر است و من بارها از تالشهای وی بهعنوان
یک مجموعه بزرگ ارزش��مند جهان اسالم تشکر کردهام .تحصیل یکمیلیون و
 700هزار دانشجو و پوشش 40درصد آموزش عالی و 40درصد آموزش پزشکی
و  30درصد پژوهش کشور در این مجموعه بزرگ علمی انجام میشود».
دانــــــشجویی

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان:

نحوه انتخابدانشجوینمونه
تغییر کرده است

فاطمه رجبی| انتخاب دانش��جویان نمونه کشوری سنتی است که سالهاست توسط
وزارت علوم اجرا میشود به این صورت که هر سال حوالی مهرماه این وزارتخانه
در اطالعیهای از دانشجویان میخواهد با مراجعه به سایت دانشجوی نمونه خودشان
را برای این انتخاب نامزد کنند اما گویا قرار اس��ت امس��ال این اتفاق کمی متفاوت
بیفتد .معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در گفتوگو با فرهیختگان
درباره تغییر آییننامه قدیمی انتخاب دانشجوی نمونه میگوید« :امسال وزارت علوم
تصمیم گرفت با اعمال تغییراتی در این آییننامه انتخاب دانشجوی نمونه را معتبرتر
برگزار کند .البته نمیخواهم بگویم که این انتخاب در سالهای گذشته معتبر نبوده
است اما نواقصی در فرآیند اجرای آن وجود داشت که از اعتبار آن میکاست و این
انتخاب آنطور که باید و شاید هم بین دانشجویان و هم در محافل علمی تاثیری که
باید و شاید را نداشت ،به همین دلیل تصمیم گرفتیم در برخی مختصات آن دست
به تغییر بزنیم ».او درباره جزئیات این تغییرات میگوید« :برخی از تغییرات مربوط به
آییننامه انتخاب دانشجوی نمونه است که مهمترین آن به نحوه انتخاب دانشجویان
برمیگردد .براساس آییننامه قبلی ،انتخاب دانشجوها براساس خوداظهاری بود ،به
این ترتیب عدهای دانشجو که لزوما شرایط ایدهآلی هم نداشتند ،براساس فراخوان
وزارت علوم به س��ایت مراجعه کرده و با پر ک��ردن فرمهای مربوط و ارائه برخی
مدارک خودش��ان را بهعنوان دانشجوی نمونه معرفی میکردند .دانشگاهها هم در
بی��ن همین فرمها داوری ک��رده و عدهای را برای انتخاب نهای��ی به وزارت علوم
معرفی میکردند .براساس این روش بسیاری از دانشجویان که واقعا استحقاق عنوان
دانش��جوی نمونه را داشتند بهطور کلی دیده نمیشدند ».ریاضی درباره عدمعالقه
دانشجویان برتر به شرکت در این رقابت میگوید« :بحث عالقهمندی یا بیعالقگی
نیس��ت .تجربه به ما ثابت کرده اس��ت که خیلی از دانشجویان نمونه مثل خیلی از
دانش��جویان دیگر به دالیل مختلف اصال در جریان این مس��اله قرار نمیگرفتند».
معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان به راهحل وزارت علوم برای رصد
بهتر دانشجویان اشاره میکند و میگوید« :امسال تصمیم گرفتیم که فرآیند بررسی
و معرفی دانش��جویان نمونه دانشگاهها را برعهده مسئوالن آن دانشگاه بگذاریم .به
این ترتیب معاونت امور دانش��جویان دانشگاهها میتوانند با بررسی وضعیت تمام
دانش��جوها ،آنهایی را که ش��رایط احراز عنوان دانشجوی نمونه را دارند به وزارت
علوم معرفی کنند ».ریاضی در پاسخ به اینکه شرایط انتخاب دانشجوی نمونه چه
مواردی هستند ،میگوید« :امسال قرار نیست شرایط الزم برای دانشجویان تغییر کند.
بنابراین همان شرایط سالهای گذشته مانند درخشش در کسب نمرات ،فعالیتهای
پژوهشی ،اجتماعی ،صالحیتهای اخالقی و ...باید در دانشجو دیده شود ».او درباره
زمان معرفی دانشجویان نمونه امسال میگوید« :شیوهنامه جدید را به دانشگاهها ابالغ
کردهایم و انتظار داریم تا پایان دیماه گزینههایش��ان را در اختیار وزارت علوم قرار
دهند تا این وزارتخانه بتواند با دقت و نظم بیش��تری مراحل انتخاب نهایی را طی
کند .اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم مراس��م معرفی دانشجویان نمونه را اواخر بهمن
برگزار کنیم».

چرا دانشجوی نمونهبودن خوب است

ممکن اس��ت با خودتان بگویید دانشجوی نمونهشدن چه مزایایی میتواند داشته
باشد و اصوال چه اهمیتی دارد .با نگاه به تسهیالتی که برای این دسته از دانشجویان
در نظر گرفته میشود میتوانید جواب سوالتان را پیدا کنید.
الف) تسهیالت نظاموظیفه :شامل انجام پروژه تحقیقاتی به جای خدمت سربازی و
خروج از کشور برای انجام فعالیتهای علمی بدون سپردن وثیقه
ب) تسهیالت تحصیلی دانشجویی :شامل کمکهزین ه ماهیانه تحصیلی ،کمکهزینه
مس��افرتهای علمی ،کمکهزینه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری و پژوهانه
دانشجویی برای خرید تجهیزات و مواد مصرفی
ج) استمرار برای مقطع فعلی ،تمدید برای مقطع جدید یا ارتقای سطح تسهیالت
دانشجویی
د) جایزه علمی شهید چمران به محققان دورههای پسادکتری
ه) اعتبار پژوهشی دکتر کاظمیآشتیانی به استادیاران جوان
و) تسهیالت ساخت و خرید مسکن

