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دانشگاه های مختلف در مناطق ۷ گانه 
آموزش عالی آخریــن تصمیمات خود را 
برای شروع ســال تحصیلی جدید و نحوه 
ارائه آموزش به دانشجویان با توجه به ادامه 

شیوع کرونا اعالم کردند.
اکنون که دانشگاه ها وارد بازه زمانی امتحانات 
پایان ترم شده اند، همزمان در حال برنامه ریزی 
برای ترم جدید تحصیلی نیز هستند؛ ترمی که 
با توجه به بی ثباتی آمار شــیوع کرونا در کشور، 
هنوز مشخص نیست که کالس ها در ترم پیش رو، 

به صورت حضوری برگزار می شود یا مجازی؟
زمانی که همه فکر می کردند شــیوع کرونا 
رو به افول اســت، به یکباره امــا، آمارهای تازه 
نشان از افزایش شیب شیوع داشت؛ وضعیتی که 
دانشــگاه ها را با شکلی از بی ثباتی ناخواسته در 

تصمیم گیری مواجه کرده است.
این روند باعث شــده مســئوالن دانشگاهی 
همچنان با اما و اگر، درباره ترم جدید تحصیلی 
سخن به میان آورند؛ آنها می گویند »همه چیز 
بستگی به کرونا دارد و نمی توان با قطعیت سخن 

گفت.«
در این گزارش، دبیران آموزشــی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی در ۷ منطقه کشــور برنامه 
دانشــگاه های متبوعشــان را درخصوص نحوه 
برگــزاری ترم جدید، ترکیــب احتمالی حضور 
دانشــجویان در دانشــگاه، وضعیت بازگشایی 

خوابگاه ها و… اعالم نموده اند.
از برآیند صحبت های دبیران مناطق بر می آید 
که هرچند اغلب دانشگاه ها برگزاری ترم جدید 
را به صورت حضوری ارجح می دانند، اما شرایط 
کنونــی این مجوز را به آنهــا نمی دهد؛ دبیران 
مناطق می گویند حتی اگر بخشی از آموزش به 
صورت حضوری برگزار شــود، امکان بازگشایی 
خوابگاه ها برای تمامی دانشجویان فراهم نیست 

و باید به فکر نوبت بندی باشیم.
دانشگاه های منطقه یک

دبیر دانشگاه های منطقه یک )دانشگاه های 
اســتان تهران و البرز( درباره نحوه برگزاری ترم 
تحصیلــی آینده اظهار کرد: در جلســاتی که با 
دانشــگاه های منطقه یک داشتیم، تا این لحظه 
تصمیم بر این اســت که امتحانــات به صورت 
مجازی برگزار شــود و البته در صدد هستیم در 
صورت امکان کالس های عملی را هم به صورت 

مجازی برگزار کنیم.
وی با  اشاره به اینکه خوابگاه ها در ترم آینده 
به صورت موردی و محدود بازگشــایی خواهند 
شد، تاکید کرد که در این خصوص تابع مصوبات 

ستاد مقابله با کرونا هستیم.
نامبرده با بیــان اینکه در ترم آینده آموزش 

حضوری بــرای تمامی مقاطــع نداریم و فقط 
برای آن دســته از دروسی که نیاز به آزمایشگاه 
و کارگاه دارد، خاطرنشــان کرد: در حال تقویت 

زیرساخت های مجازی هستیم.
دانشگاه های منطقه دو

دبیر دانشــگاه های منطقه ۲ )دانشگاه های 
اســتان گیالن، مازندران و گلســتان( و معاون 
آموزشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در این 
خصوص گفت: ما و دانشگاه های منطقه عالقه مند 
هستیم اگر ستاد کرونا مجوز دهد، ترم آینده را 

به صورت حضوری برگزار کنیم.
وی افزود: در غیر این صورت ضمن استمرار 
آمــوزش مجازی، کالس ها را با ظرفیت کمتری 
تشــکیل خواهیم داد تا پروتکل های بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.
دانشگاه های منطقه چهار

دبیر دانشــگاه های منطقه ۴ )دانشگاه های 
اســتان همدان، مرکزی، قزوین و قم( و معاون 
آموزشی دانشگاه بوعلی همدان درباره چگونگی 
برگزاری کالسهای ترم آینده این دانشگاه ها گفت: 
به تمام دانشگاه های منطقه توصیه کرده ایم که 
زیرساخت های آموزش مجازی را فراهم کرده و 
ارتقا دهند تا این آمادگی را داشته باشند که در 
صورت اجبار و لزوم، خدشــه ای در روند آموزش 
ایجاد نشود. اواخر تیرماه در نشستی درخصوص 

چگونگی برگــزاری ترم آینــده، تصمیم گیری 
خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت نخست، برگزاری 
کالس ها به صورت حضوری اســت، ادامه داد: با 
این وجود اما، با توجه به قابل پیش بینی نبودن 
شرایط، درصورتی که امکان برپایی کالس ها به 
صورت حضوری فراهم نباشــد، بالطبع کالس ها 

مجازی خواهد بود.
معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
بوعلی در خصوص توصیه رئیس جمهور به ایجاد 
خوابگاه های خلوت برای ترم آینده، گفت: در واقع 
این کار بســیار سخت است. این کار در بسیاری 
از دانشگاه ها؛ خصوصاً دانشگاه های مادر استان ها، 

شاید عماًل غیر ممکن باشد. 
دانشگاه های منطقه پنج

دبیر آموزشی منطقه ۵ )دانشگاه های استان 
کردستان، کرمانشــاه، لرستان و ایالم( و معاون 
آموزشــی دانشــگاه رازی کرمانشاه گفت: ما دو 
سناریو در دستور کار داریم؛ یکی بحث آموزشی 
ترم به شکل مجازی و دیگری تشکیل کالس ها 
به شکل حضوری و قطعاً برای هر ۲ سناریو برنامه 
ریزی خواهیم کرد. اما باید توجه داشت که شرایط 

کشور و وضعیت خوابگاهی و تغذیه و مواردی از 
این دســت، به ما تحمیل خواهد کرد که کدام 

برنامه را اجرا کنیم.
وی دربــاره وضعیت بازگشــایی خوابگاه ها 
توضیح داد و افزود: دانشگاه های واقع در منطقه 
۵ اگــر همچنان قرمز بماننــد، نهایتاً بتوانیم به 
دانشــجویان تحصیالت تکمیلی و آن هایی که 
می خواهنــد دروس علمــی و آزمایشــگاهی را 
بگذرانند و یا در مرحله دفاع پایان نامه قرار دارند، 
امکانات خوابگاهی ارائه دهیم؛ ولی بیش از این 

حد، مطمئناً ریسک باالیی دارد.
دانشگاه های منطقه شش

دبیر دانشــگاه های منطقه ۶ )دانشگاه های 

اســتان یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری( و 
معاون آموزشی دانشگاه اصفهان ضمن بیان این 
مطلب که در خصوص نحوه برگزاری ترم آینده 
تحصیلی هفته آینده با دانشگاه های منطقه جلسه 
خواهیم داشت، افزود: البته در دانشگاه اصفهان به 
گروه و دانشکده ها تاکید کرده ایم که خودشان را 
برای آموزش غیر حضوری آماده و تقویت کنند. 
یقیناً ترم آینده استمرار آموزش مجازی را خواهیم 
داشــت و اگر بخشــی از دروس را که نمی توان 

به صــورت غیرحضوری برگزار کــرد، با رعایت 
پروتکل ها به صورت حضوری برگزار می شود.

وی درباره وضعیت خوابگاه در ترم آینده نیز 
گفت: خوابگاه ها در موارد خاص برای دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی که تز دارند و باید دفاع کنند 
و یا الزم است در آزمایشگاه حضور داشته باشند، 
به صورت محدود و با رعایت پروتکل ها بازگشایی 
خواهد شد؛ پس از آن احتماالً برای دانشجویانی 
که دروس عملی باید بگذرانند، امکانات خوابگاهی 

پیش بینی خواهد شد.
دانشگاه های منطقه هفت

معاون آموزشی دانشگاه شیراز و دبیر آموزشی 
دانشــگاه های منطقه ۷ )دانشــگاه های استان 

خوزستان، بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد( 
گفت: بنای ما با دانشــگاه های واقع در منطقه ۷ 
این است که برای برگزاری یک ترم مجازی، برنامه 
ریزی های الزم را در دســتور کار قرار دهیم ولی 
اگر شــرایط مساعد بود، ترم به صورت حضوری 

برگزار شود.
وی افزود: از ســوی دیگــر نیز در رایزنی که 
با ۱۳ دانشــگاه بزرگ کشور داشتیم قرار بر این 
شد که عمدتاً برنامه ریزی براساس برگزاری یک 
ترم مجازی صورت گیرد و اگر شرایط مهیا شد، 

دانشجویان در دانشگاه ها حاضر شوند.
دبیر آموزشــی دانشگاه های منطقه ۷ درباره 
وضعیت بازگشــایی خوابگاه ها، گفت: با توجه به 
اینکه براســاس گفته های رئیس جمهور خوابگاه 
خلوت را باید مد نظر قــرار داد، به احتمال زیاد 
مجبور شویم در صورت لزوم حضور دانشجویان 

در دانشگاه ها، را نوبت بندی کنیم.
دانشگاه های منطقه هشت

دبیر آموزشی منطقه ۸ )دانشگاه های استان 
هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان( و معاون 
آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: 
در ارتباط تلفنی که با معاونان آموزشی داشتیم، 
به احتمال زیاد ترم آینده مجازی و برای برخی 
دروس، کالس حضوری به صورت محدود برگزار 

می شود.
وی اضافه کرد: به طور مثال، در دانشــگاه ما 
به احتمال زیاد حداقل ۴۰ درصد دروســمان به 
صورت مجازی و غیرحضوری برگزار شود و برای 
ســایر دانشگاه های منطقه ۸ نیز احتماالً همین 
حــدود )از ۳۰ تــا ۵۰ درصــد دروس( مجازی 

برگزار شود.
نامبرده افزود: از طرفی به این نتیجه رسیده ایم 
که در راستای کاهش ظرفیت خوابگاه ها، حداقل 

نصف دانشجویان را در خوابگاه اسکان دهیم.
به نقل از مهر، با توجه به پیش بینی ها مبنی بر 
شیوع مجدد کرونا در مهرماه، آغاز سال تحصیلی 
در دانشــگاه ها به طور قطع مانند ترم گذشــته 
تحت تأثیر این موضوع قرار خواهد گرفت و نیاز 
به آمادگی و مهیا کردن زیرساخت های آموزشی 
و حتی رفاهی برای شروع امن تر سال تحصیلی 
جدید به شدت احساس می شود. از سوی دیگر 
از آنجــا که به نظر می رســد برای تــرم آینده، 
آموزش مجازی جز جدایی ناپذیر آموزش عالی 
باشد و دانشگاه ها قطعاً مجبور خواهند شد این 
نوع آموزش را استمرار دهند، این انتظار می رود 
که زیرســاخت های خود را در این زمینه تقویت 
کرده و با استفاده از تجربیات خود در ترم جاری، 
آموزش مجازی را در ترم جدید با کیفیت بیشتری 

برگزار کنند.

این روزها آگهی هــای همیار و کمک برای 
حضور در امتحانات آنالین، به لیســت متعدد 
که  اســت  اضافه شــده  غیرمعمول  خدمات 
دانشجویی برای ساعت امتحان آنالین، دانشجوی 
دیگری را به کمک می گیــرد و به اصطالح از 
»همیار تقلب« در آزمون استفاده می کند. این 

موضوع در دانشگاه های مختلف متفاوت است.
در پــی طرح این موضوع، یکی از دانشــجوهای 
دانشــگاه آزاد گفت: صحبتی بین دانشــجوها مطرح 
است درباره اینکه اســاتید به دانشجوها گفته اند که 
بابت امتحانات نگرانی نداشته باشید و درصدد تقلب 
نباشید زیرا در سطح سؤاالت امتحان و نمره نهایی با 
دانشــجوها مدارا می شود. حتی برخی از قول اساتید 
گفته اند که روســای دانشــگاه ها و مدیران گروه ها و 
اساتید با این موضوع که این  ترم امتحانات سخت گیرانه 

نباشد موافق هستند.
همچنین دانشجوی پردیس یک دانشگاه دولتی 
که امتحانات آنان به صورت مجازی برگزار می شود نیز 
در این باره گفت: دانشگاه ها در این  ترم  ترجیح شان بر 
این بود که  ترم حذف نشود و ادامه پیدا کند؛ زیرا اگر 
تعداد زیادی از دانشجویان متقاضی حذف  ترم می شدند 

برای دانشگاه بار مالی ایجاد می کرد.
وی گفت: در همین راستا دانشگاه ها همه تالش 
خود را کردند که هر طور شــده دانشجوها را تا پایان 
 ترم بیاورند؛ هنوز امتحانات ما آغاز نشــده اســت که 
بتوانــم درباره امکان تقلــب در امتحان نظر بدهم اما 
پیش تر اســاتید اعالم کرده اند که امتحانات عجیب و 

غریب نخواهد بود.
در پیگیری این موضوع، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سهم 
زیاد ارزشیابی طول  ترم در آزمون پایان نیمسال جاری 
خبر داد و گفت: قبالً نسبت نمره پایانی به آزمون نهایی 
۶۰ به ۴۰ درصد بود و از ۲۰ نمره، ۱۲ نمره به آزمون 

نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جوان 
در ســال ۲۰۲۰ را منتشر کرد. بر اســاس این رتبه بندی ۲۰ دانشگاه ایرانی در 

جمع ۴۰۰ دانشگاه جوان برتر دنیا حضور دارند.
نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز برای رتبه بندی دانشــگاه جوان ۲۰۲۰، 
ماموریت های اصلی دانشــگاه ها در مقوالت »تدریــس، تحقیق، انتقال دانش و 
چشم انداز بین المللی« را مورد ارزیابی قرار می دهد اما در این رتبه بندی خاص، 

دانشگاه هایی با قدمت کمتر از ۵۰ سال مدنظر هستند.
دانشگاه های ایرانی نیز در این رتبه بندی حضور دارند. در سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۳ 
دانشگاه ایرانی در میان ۳۵۱ دانشگاه برتر جوان دنیا حضور داشتند که اکنون در 
رتبه بندی ۲۰۲۰ تایمز تعداد ۲۰ دانشگاه ایرانی در جمع ۴۱۴ دانشگاه برتر دنیا 
قرار دارند. در این رتبه بندی نام دانشگاه های ایرانی همچون صنعتی نوشیروانی 
بابل، کاشــان، یاسوج، بین المللی امام خمینی)ره(، علوم پزشکی ایران، صنعتی 
اصفهان، صنعتی شیراز، مازندران، بوعلی سینا، گیالن، کردستان، سمنان، شهید 
مدنی آذربایجان، شهرکرد، صنعتی شاهرود، زنجان، شاهد، شهید باهنر کرمان، 

یزد و بیرجند دیده می شود.
گفتنی اســت در این رده بندی شــاخص های عملکرد به پنج حوزه تقسیم 
می شوند: آموزش )محیط یادگیری(، تحقیق )میزان تحقیقات، درآمد و شهرت(؛ 
اســتنادها )تأثیر تحقیقات(؛ چشــم انداز بین المللی )کارکنان، دانشــجویان و 

تحقیقات(، درآمد صنعت )انتقال دانش(.
تدریس و آموزش ۳۰ درصد وزن این رتبه بندی را به خود اختصاص می دهد 
که از این میان ۱۰ درصد مربوط به اعتبار دانشگاه، ۶ درصد نسبت اعضای هیئت 
علمی به دانشجو، ۳ درصد نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان لیسانس، ۸ 
درصد نسبت اعضای هیئت علمی دارای درجه دکتری و ۳ درصد درآمد سازمانی 

دانشگاه است.
این رتبه بندی امســال بین نوامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹ انجام شده است و 
تالش شــده است که از توزیع متوازن پاسخ دانشگاه ها در رشته ها و کشورهای 
مختلف اطمینان حاصل شود. داده های سال ۲۰۱۹ با نتایج نظرسنجی سال ۲۰۱۸ 

ترکیب شده و بیش از ۲۱ هزار مورد پاسخ جمع آوری شده اند.

فراخوان ســومین همایش ملی دانشــگاه 
با هدف گسترش اخالق حرفه ای و  اخالق مدار، 
تحقق دانشگاه اخالق مدار توسط معاونت فرهنگی 

و اجتماعی دانشگاه تهران اعالم شد.
در متن منتشــره این فراخوان آمده است: دنیای 
علــم و تکنولوژی با همه خدمات و امتیازاتی که دارد، 
بدون توجه به اصول اخالقی، آسیب های متعددی را در 
زندگی فردی و اجتماعی بشــر پدید می آورد، از این رو 
ترویج آموزه های اخالقــی حرفه ای ضرورتی مضاعف 
یافته است و به صورت خاص مراکز دانشگاهی با توجه 
به معضالت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و سازمانی 
که در این مســیر به آن مبتال هســتند، ضرورت دارد 
تالش مضاعفی را برای ترویج و کاربردی کردن اخالق 

در حوزه های آموزش و پژوهش انجام دهند.
بر این اســاس، دانشــگاه تهران با هــدف ترویج 
مسئولیت پذیری اجتماعی و اخالق حرفه ای اقدامات 
متعــددی را انجام داده که یکی از این موارد برگزاری 
سومین همایش ملی دانشــگاه اخالق مدار است. این 

همایش برای تحقق اهداف زیر برگزار می شود:
- ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری اخالقی به عنوان 

بنیادی ترین پایه در اخالق حرفه ای
- تبیین و گســترش اخالق حرفه ای در ســطح 

دانشگاهیان
- ارائه راهکارهای عملی برای تقویت و ترویج اخالق 

در بین اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان
- ترویج اخالق در آموزش، پژوهش، فضای مجازی 

و مسئولیت های اجتماعی نسبت به جامعه
- طراحی الگوی مسئولیت پذیری اخالقی دانشگاهی 

و نقش آفرینی دانشگاه در تعالی اخالقی جامعه
عالقه مندان می توانند تا مهرماه ۱۳۹۹ با ثبت نام 
در سامانه ethics.ut.ac.ir با توجه به محورهای زیر 

نسبت به ارسال مقاله به سامانه همایش اقدام کنند:
- مبانی، مؤلفه ها و ویژگی های دانشگاه اخالق مدار

- اخالق حرفه ای در نظام آموزشــی، پژوهشــی، 
فرهنگی و اداری دانشگاه

- مسئولیت اخالقی دانشگاه نسبت به جامعه
- راه کارهای عملی رشد اخالقی دانشگاه

گفتنی اســت، این همایش ملی در آذر ماه سال 
۱۳۹۹ در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

سناریوهایکروناییدانشگاهها
برایآغازسالتحصیلیآینده

 ۲۰ دانشگاه ایرانی 
در جمع برترین دانشگاه های جوان دنیا

فراخوان سومین همایش ملی »دانشگاه اخالق مدار«

ونیکی  الکتر انتخابات  برگزاری  به  دانشگاهیان  چرا 
ندارند؟ اعتماد 

ظاهراً ماجرای بی اعتمادی دانشــجویان به 
انتخابات غیرشفاف پایان ندارد، بی اعتمادی که 

البته سابقه تاریخی باعث آن شده است.
نظام آموزشــی فراموش شده، بیشــترین تاثیر را 

از کووید-۱۹ گرفت. دانشــگاه ها تعطیل شد، آموزش 
مجازی به راه افتاد، اعتراضات به اینترنت ضعیف و نبود 
زیرســاخت ها طبق معمول به راه افتاد؛ اما اینها همه 

حواشی کرونایی دانشگاه ها نبود.
برخی اتفاقات در دانشــگاه ها رخ می دهد که فقط 
برخی گروه های دانشــجویی با آنها درگیر هستند و به 
همین دلیل شــاید خبرهای داغشان در رسانه ها دیده 
نشود. نشریات دانشجویی، شوراهای صنفی و تشکل های 
دانشجویی گروه هایی هستند که فعالیت هایشان بیش 

از سایر دانشجویان تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است.
ماجرای انتخابات الکترونیکی نشریات دانشجویی 
چند وقتی اســت که مطرح شده و اعتراضات زیادی به 
دنبال داشــت و دانشجویان فعال در این حوزه صراحتا 
اعالم کردند با توجه به اتفاقات سال های گذشته اعتمادی 

به وزارت علوم ندارند.
نوبت به انجمن های علمی  رســیده اســت و آنها 
هم به نحوه برگــزاری انتخابات به صورت الکترونیکی 
اعتراضی مشابه فعاالن نشریات دانشجویی دارند. ظاهراً 
ماجرای بی اعتمادی دانشجویان به انتخابات غیرشفاف 
پایان ندارد، بی اعتمادی که البته ســابقه تاریخی باعث 

آن شده است.

اسفند تا خرداد ماه هر سال شور و شوق و تکاپوی 
دانشجویان برای برگزاری انتخابات های مختلف اعم از 
نشریات، تشکل ها، صنفی و انجمن های علمی است که 
مهمان ناخوانده )ویروس کرونا( چشم دیدن این حجم 

از فعالیت اجتماعی و نشاط موقتی بین دانشجویان را 
هم نداشت و زیرکاسه تمام انتخابات ها زد.

معاونت های فرهنگی برخی از دانشگاه های مطرح از 
جمله تهران، علم و صنعت و بهشتی در اطالعیه هایی به 
کانون ها و انجمن های علمی اعالم کردند که انتخابات 
باید به صورت الکترونیکی برگزار شــود و اگر تشکلی 
تمایل به این کار ندارد باید انتخابات خود را تا ترم مهر 
سال تحصیلی آینده به تعویق بیندازد تا شاید در آن زمان 

و البته متناســب با شرایط دانشگاه ها از لحاظ ویروس 
کرونا، امکان انتخابات حضوری وجود داشته باشد.

فضای بی اعتمادی بــه وزارت علوم و معاونت های 
فرهنگی دانشــگاه ها تنها به انتخابــات کمیته ناظر بر 

نشریات دانشگاهی یا وزارت علوم خالصه نمی شود و این 
ظن و بدگمانی در انتخابات سایر تشکل های دانشگاهی 
نیز وجود دارد تا جایی که برخی از انجمن های علمی و 
کانون های فرهنگی زیر بار انتخابات الکترونیکی نرفتند 
و ترجیــح دادند انتخابات خود را با تعویق چند ماه در 

پاییز ۹۹ برگزار کنند.
در همیــن رابطه، دبیــرکل انجمن هــای علمی 
دانشکده های فنی دانشگاه تهران با بیان اینکه معاونت 

فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران انتخابات انجمن های 
علمی را به مهر و آبان ســال جاری موکول کرده است، 
گفت: تعویق زمان برگزاری انتخابات انجمن های علمی 
به این دلیل بود که دانشجویان حاضر نشدند در انتخابات 

الکترونیکی شرکت کنند.
وی بیــان کرد که انتخابــات انجمن های علمی بر 
اساس روال هر سال باید اسفند و فروردین با هماهنگی 
معاونت فرهنگی دانشــگاه تهران برگزار می شــد که 
امسال به دلیل بیماری کرونا و تعطیلی دانشگاه ها این 

اتفاق نیفتاد.
به گفته وی؛ دبیران انجمن های علمی دانشکده های 
مختلف و کانون های فرهنگی دانشگاه تهران با توجه به 

تعویق انتخابات، در سمت های خود باقی ماندند.
فعاالن دانشجویی در انجمن های علمی و کانو ن های 
فرهنگی دانشگاه ها از مهندسی رای دانشجویان توسط 
دانشــگاه ها، برگــزاری انتخابات یکســویه در برخی 
دانشگاه ها و سوء استفاده از خألهای قانونی در شیوه نامه 
انضباطی دانشگاه ها هراس دارند. انتخابات الکترونیکی 
انجمن های علمی و کانون های فرهنگی بر این نگرانی 
دامن زده و باعث شــده دانشجویان تمایلی به برگزاری 

این نوع از انتخابات نداشته باشند.
سال گذشته برخی از انجمن های صنفی انتخابات 
خود را به صورت الکترونیک برگزار کردند که متاسفانه 
سطح تقلب و اعتراض در آن انتخابات بسیار گسترده بود. 
به این صورت که گویا افرادی که به اطالعات دانشجویان 
دسترسی داشته اند با استفاده از شماره دانشجویی و کد 
ملی، اقدام به رای دادن به کاندید یا کاندیدای مورد نظر 

خود کرده اند.
دبیر کانون فرهنگی فیلم و ســینما دانشگاه علم و 
صنعت در این رابطه گفت: انتخابات کانون های فرهنگی 
باید اردیبهشت ماه به صورت حضوری برگزار می شد که 

به دلیل بیماری کرونا این انتخابات انجام نشده است.

نامبرده درباره برگزاری انتخابات سایر تشکل های 
دانشــگاهی عنوان کــرد که البته معاونــت فرهنگی 
دانشگاه علم و صنعت به تمامی تشکل های دانشجویی، 
انجمن های علمی و کانون های فرهنگی اعالم کرده که 
هر تشــکلی اگر تمایل دارد انتخابات خود را به صورت 
الکترونیکی برگزار کند، می تواند درخواستی به معاونت 

فرهنگی ارائه دهد.
به گفته وی؛ تشکل های دانشگاهی با توجه به عدم 
اطمینانی که به انتخابات مجازی دارند، هیچ تمایلی به 
برگزاری این نوع از انتخابات ندارند و ترجیح می دهند 
تا ترم تحصیلی صبر کرده و آن زمان انتخابات حضوری 

و بدون شک و تردید را برگزار کنند.
افزون بر این، عضو دانشجویی شورای مرکزی ناظر بر 
نشریات وزارت علوم به شدت مخالف برگزاری انتخابات 
به صورت مجازی هستند. وی با بیان اینکه دانشگاه ها 
سال های گذشته نیز در نتیجه انتخابات کمیته ناظر بر 
نشریات دست می بردند، گفت: معاون  فرهنگی دانشگاه ها 
بارها به صورت واضح بیان کردند که به انتخابات نشریات 

سمت و سو می دادند.
اعضای دانشــجویی شــورای مرکــزی نظارت بر 
نشــریات وزارت علوم و فعاالن حوزه نشریات تا زمانی 
که از صحت انتخابات مطمئن نباشند، اجازه برگزاری 
به صورت الکترونیکی را بــه وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری نخواهند داد.
به نقل از ایسکانیوز؛ در پایان الزم به ذکر است وزارت 
علوم و معاونت های فرهنگی دانشگاه ها الزم است حاشیه 
امنی برای دانشجویان فراهم کنند تا جدا از حواشی ها 
و بی اعتمادی های موجود تنها به فعالیت های مثمر ثمر 
بپردازند؛ زیرا این فعالیت ها در راســتای تقویت نشاط 
علمی و فرهنگی در بین دانشــجویان و دانشــگاه ها و 
مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی 

علمی و فرهنگی دانشگاه ها ضروری است.

رویارویی همیاران تقلب دانشجویان با پلیس فتا!

تحقیقات نیز ۳۰ درصد وزن دیگر این رتبه بندی را به خود اختصاص می دهد 
که از این میان بررسی اعتبار تحقیقات ۱۲ درصد، درآمد دانشگاه از تحقیقات ۹ 
درصد و بهره وری تحقیق نیز ۹ درصد در این شاخص سهم دارند. برجسته ترین 
شاخص در این رده، شهرت یک دانشگاه برای برتری تحقیقات در میان همساالن 

خود است.
برای ســنجش میزان بهــره وری، تعداد مقاالت چاپ شــده در ژورنال های 
 )Elsevier( و الزویر )Scopus( دانشگاهی نمایه شده از پایگاه های اسکوپوس

را برای هر محقق، از نظر اندازه سازمانی مقیاس بندی و ارزیابی شده است. 
در واقع توان تحقیقاتی دانشــگاه برای انتشــار مقاالت در مجالت باکیفیت 

ارزیابی شده اند.
استنادات یا تأثیر تحقیقات در این رتبه بندی ۳۰ درصد وزن دارند و در این 
شاخص به نقش دانشگاه ها در گسترش دانش و ایده های جدید پرداخته شده است.
تایمز برای بررســی این موضوع داده های استنادات و کتاب شناختی ۷۷/۴ 
میلیون اســتناد به بیش از ۱۲/۸ میلیون مقاله ژورنال، مقاالت مروری، مقاالت 
کنفرانسی، کتاب و فصول کتاب که در بیش از پنج سال گذشته منتشر شده  است، 
را بررســی کرده اند. این داده ها شامل بیش از ۲۳ هزار و ۴۰۰ نشریه دانشگاهی 
است که در پایگاه های اسکوپوس )Scopus( و الزویر )Elsevier( و سایر نشریات 

بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نمایه شده اند.
چشم انداز بین المللی نیز ۷/۵ درصد وزن دارد که از این میان نسبت دانشجویان 
بین المللی ۲/۵ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی ۲/۵ درصد و همکاری 
بین المللی ۲/۵ درصد در این شــاخص وزن دارند. در واقع توانایی دانشگاه برای 
جذب دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی و اعضای هیئت علمی از سراسر 

دنیا، میزان موفقیت یک دانشگاه در صحنه جهانی محسوب می شود.
در همکاری بین المللی، تایمز تعداد کل نشریات تحقیقاتی دانشگاه با حداقل 

یک نویسنده بین المللی مدنظر بوده است.
شاخص درآمد صنعت )انتقال دانش( نیز در این رتبه بندی ۲/۵ درصد وزن دارد. 
در واقع توانایی دانشگاه برای کمک به صنعت با نوآوری و اختراعات به مأموریت 
اصلی دانشــگاه های دنیا تبدیل شده است. تایمز برای وزن دهی به دانشگاه ها به 
میزان درآمد دانشگاه ها از صنعت و اعضای هیئت علمی موثر در صنعت و میزان 

فعالیت های انتقال دانش نگریسته است.

در پی مطرح شــدن موضوع  تقلب در امتحانات 
مجازی دانشگاه ها، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرائــم ســایبری پلیس فتای ناجــا در این باره به 
دانشجویان متقلب هشدار داد و اعالم کرد که شرکت 
فردی دیگر به جای دانشجویان در امتحانات مجازی، 
یک تخلف آموزشــی است و برابر آیین نامه دانشگاه و 
مقررات وزارت علوم با متخلفان برخورد خواهد شــد. 
آگهی های مربوط به این موضوع هم تخلف آشکار است 
و قطعا پلیس با آن برخورد خواهد کرد. به همین دلیل 
نیز هشــدار به اندک افرادی که ممکن اســت چنین 
تصمیمی  داشــته باشند این است که از انجام چنین 
کاری صرف نظر کنند چرا که در صورت اطالع پلیس 

یا شکایت افراد، حتما با آنها برخورد خواهد شد.
این مقام مســئول از شــهروندان و دانشجویان 
خواست که در صورت اطالع از چنین مواردی مراتب 

را حتما به پلیس فتا اطالع دهند.
بــه نقل از فــارس؛ برخــالف آنچه کــه برخی 
دانشجویان فکر می کنند که پرونده امتحان پس از پایان 
وقت آزمون بســته می شود، رئیس کارگروه تخصصی 
آموزش عالی الکترونیکی وزارت علوم به دانشــجویان 
هشــدار داد که پرونده متقلبان با پایان زمان آزمون 

بسته نمی شود.
وی تأکید کرد: همه افرادی که خودشان را درگیر 
تقلب می کنند یا به دیگران تقلب می رسانند،  مطمئن 
باشند که چشم پوشی نخواهد شد. در قوانین دیده شده 
که بعد از امتحانات یا حتی بعد از صدور مدرک تخلف 
دانشجو یا دانش آموخته محرز شود، دانشگاه  می تواند 
مدرک را مخدوش کند و به اســتعالم ها جواب منفی 
دهد. پس بهتر است هیچ دانشجویی ریسک تقلب را 

قبول نکند.

و ۸ نمره به ارزشــیابی مســتمر و تکالیف و پروژه در 
طول نیمســال اختصاص داشت. در آیین نامه ۱۳۹۷ 

این قاعده به دانشگاه ها سپرده شد.
معاون آموزشــی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
هم در این باره گفت: تقلب بحث همه گیری نیست. با 
توجه به پیش بینی الکترونیکی شدن آزمون های پایان 
 ترم جاری در فروردین ۹۹ دستورالعمل هایی را درباره 
نحوه برگزاری امتحانات به دانشگاه ها ارسال کردیم و 
در این باره تأکید کردیم که اساتید در ارزشیابی مستمر 

دانشجو در طول  ترم توجه داشته باشند.
اما در تازه ترین واکنش مسئوالن به این تخلف، وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری به جد به دانشجوها هشدار 
داده که حتی درباره تقلب در امتحان ها شوخی هم در 
فضای مجازی مطرح نکنند؛ زیرا طرح این موضوعات 
زحمات دانشــجوها و اســاتید را کم اعتبار می کند. 
دانشجوها حتی به شوخی هم درگیر این موضوع نشوند؛ 
زیرا ممکن است ضرر تقلب برای دانشجو بسیار بیشتر 

از نمره کمتر باشد.
وی تأکید کرد: اگر مواردی از تقلب دانشجویان در 
امتحانات پایان ترم شناسایی شود قطعاً بررسی خواهد 
شد. با مطرح شدن مطالب و آگهی های مربوط به همیار 
تقلــب در فضای مجازی، پای پلیس فتا به امتحانات 
دانشگاه ها باز شده اســت. همچنان که وزیر علوم به 
افراد متخلف هشدار داد که تقلب در امتحانات پایان ترم 
نوعی از تقلب علمی  محسوب می شود که درباره تخلف 
علمــی  قانون مصوب مجلس و امکان پیگیری در قوه 
قضائیــه وجود دارد و هر مــوردی از تخلف که محرز 
شود، به شدت با آن برخورد خواهیم کرد. همچنین با 
پلیــس فتا هم درباره برخورد با متقلبان در امتحانات 

هماهنگی های الزم را انجام داده ایم. 


