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نقدي بر«آيي ننامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي» در گفت وگوي «رسالت» با اساتيد دانشگاه؛

نظامدانشگاهيمامتقلبپروراست
| گروه اجتماعي -مرضيه صاحبي |
ادامه از صفحه اول
بگذاريد پيش از ادامه بحث ،به دور از فرافکني و حاشيه هاي
مرسوم و بي هيچ تعارف و اغراقي ،فرآيندها و ساختارهاي ناقص
و ابتر در آموزش عالي را زيرذره بين نقد برده و به اين نگاه صرفا
کميتگرا،طعنهبزنيم،نگاهيکهبهمنزلهپيمايشراهابتذالاست
و چه بسا در آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي به وضوح
مبحث کميت به مدد «کپي و پيست» را نظاره گريم.
*مصوبات خارق العاده وزارت علوم و دزدي علمي
طيروزهايگذشتهيادداشتيبهقلم«سيدجوادميري»،عضوهيئت
علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در خبرگزاري
مهرمنتشرشد،دراينيادداشت،تصويبمصوباتوزارتعلومدر
اتاق هاي دربسته که نظام دانشگاهي ايران را از معنا تهي ميکند،
موردپرسشجديقرارگرفتوبهطرحاينموضوعپرداختهشدکه
«وزارتعلومدستاندرکارفسادنظاممندشدهاستوبامصوبات
خارق العاده تالش مي کند دانشگاهيان و محققان را به سمت
«دزدي علمي» سوق دهد .امروز پس از يکسال وقت و سرمايه
مالي گذاشتن براي پر کردن فرم هاي ارتقاء با خبر شدم که براي
گذشتنازمقامدانشياريبهاستاديشمانيازمندداشتن۳۵مقاله
علمي پژوهشي هستيد و يکي از همکاران هم به من گفت او خود
 ۴۰مقاله علمي پژوهشي به چاپ رسانده است».
آنچه در ادامه اين يادداشت تامل برانگيز است ،تعداد مقاالت
يک دانشگاهي آمريکايي يا انگليسي است که «در طول  ۳۰سال
خدمت آکادميک خويش حداکثر  ۳۰و حداقل  ۱۵مقاله مي
نويسد حال چطور شده است که وزارت علوم ايران مصوب کرده
است براي ارتقاء از دانشياري به استادي بايد  ۳۵مقاله داشته
باشيم و در اين بازار جعل و دروغ ،اساتيدي هم ادعا مي کنند که
در عرض  ۵سال  ۴۰مقاله علمي پژوهشي در کنار کتب بي شمار و
سخنرانيهاي کثير انجام مي دهند؟» به نظر مي رسد ،سالهاي
متمادياستکهوزارتعلومبااتخاذتصميماتوتصويبمصوباتي
عجيب ،غزل خداحافظي را با مفاهيمي همچون؛ «تامل و تفکر و
تحقيق» خوانده است .حاصل اين نگرش ،ايجاد نظام دانشگاهي
است که ساختارهايش کميت را بر کيفيت ارجح مي داند ،اين
نظام ،معيوب و بيمار است ،وگرنه سازوکار ارتقاء ،به اين ميزان
به سرقت علمي و انتحال منجر نمي شد .طبعا آنچه گفته شد،
ادعاي نگارنده نيست بلکه برآيندي از سخنان اساتيدي است که
ناظر و شاهد اين روند بوده اند و يا دست کم چنين فرآيندي را طي
کردهاند.اماازميانمسئوالنوزارتخانه،کسيپاسخگونيست،به
وقت پرسش ،مشترک موردنظر در دسترس نيست و يا خاموش
است .سراغي از «سيدجواد ميري» گرفتيم تا خودش پيرامون
يادداشتي که به نگارش درآورده ،با ما سخن بگويد.
*نوشتن  40مقاله در عرض  5سال!
اينعضوهيئتعلميپژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي
کهتحصيلکردهسوئدوانگلستاناست،بهشرحماجراميپردازد:
«مطابق آيين نامه جديد ارتقاء مرتبه اعضاي هيئت علمي،
براي گذشتن از مقام دانشياري به استادي نيازمند داشتن
 35مقاله علمي -پژوهشي هستيد ،از اين مسئله حيرت کردم.
حتي يکي از اساتيد و همکارانم ،با افتخار مي گفت در عرض
 5سال 40 ،مقاله نوشته ،يعني به طور ميانگين ظرف يک ماه و
نيم ،يک مقاله را مکتوب کرده است ،خب براي اينکه اطمينان
پيدا کنم از دوستي در دانشگاه بريستول انگلستان که جامعه
شناسي حقوق تدريس مي کند و دوست ديگرم در دانشگاه
اوليوت کالج آمريکا ،پرسيدم آنچه دانشگاهتان از شما مي

خواهد اين است که در سال  8يا  9مقاله بنويسيد؟ پاسخ دادند
که بهترين و قوي ترين اساتيد در ظرف  5سال مي توانند  5يا
 6مقاله علمي -پژوهشي بنويسند ،آنچه از اساتيد در آمريکا و
انگلستان مي خواهند اين است که در بهترين حالت هر دو سال
يکبار ،يک مقاله علمي پژوهشي ارائه کنند و اگر کتابي بنويسد
به اندازه دو مقاله علمي پژوهشي به حساب مي آيد .جالب است
که در ايران براي اينکه ارتقاي مرتبه بگيريد ،کتاب را کمتر از
مقاله علمي پژوهشي حساب مي کنند و مي گويند براي اينکه از
استادياري به دانشياري و از دانشياري به استادي برويد ،حداقل
بايد  30تا  35مقاله داشته باشيد يعني يک فرد دانشگاهي ايراني
از بدو ورود در دانشگاه و يا پژوهشگاه علوم انساني بايد قريب به
 100مقاله علمي پژوهشي بنويسد ،خب واقع امر اين است که در
طول30سال،نوشتن100مقالهکارعجيبياست،يکدانشگاهي
بايد تدريس کند و يا کتاب بنويسد و به کنفرانس هاي ملي و بين
المللي برود ،در چنين شرايطي اساسا اين مسئله امکان پذير
نيست ،مگر اينکه دست به انتحال و تقلب بزند».
ميري در ادامه سخنانش به دکتر سيدجواد طباطبايي در
کتاب اخيرش تحت عنوان «مالحظات درباره دانشگاه» اشاره
مي کند که گفته است« :اساسا نظام دانشگاهي ايران به گونه
اي تعبيه شده که در آن افراد را به سمت تقلب و انتحال هول
مي دهد ».حال پرسش اين است که وقتي وزارت علوم در اين
زمينه مقصر است ،چرا به دنبال يافتن سرنخ جعل مقاالت و تقلب
هاي علمي در روبه روي دانشگاه ها و ميدان انقالب مي گرديم،
هم اکنون در شهرهاي مختلف ،صنعتي درست شده که در آن
عده اي مقاله نويس و کتاب نويس و عده اي ديگر پايان نامه
نويس هستند ،اين ها از کجا درست شده؟ بسياري از کساني
که در وزارت علوم هستند و حتي اساتيد دانشگاه ،به گونه اي
سخنميگويندکهانگارآنهاازبيرونآمدهاندودرحالآلودهکردن
دانشگاه و فضاي دانشگاه هستند و ما نمي دانيم در برابر اين ها
چه بکنيم .درحالي که بازار پايان نامه فروشي و مقاله نويسي
بيرون دانشگاه نيست ،سرنخ همه اين ها برمي گردد به همان
مصوبات دروغيني که بدون کارشناسي و دقت و اتفاقا کپي
و پيست شده از برخي رشته هاي فني در اتاق هاي دربسته
مصوب شده و بعد به دانشگاه ها تحميل مي کنند ،نکته جالب
تر اينکه دانشگاه ها يکي از بزرگترين ماموريت هايشان تدريس
و تربيت دانشجوست و در کنار اين مسئله بايد بتوانند تحقيق
کنند .درحاليکه اين مسئله به صورت بالعکس در کشور ما
اتفاق مي افتد .در حال حاضر مصوباتي را به پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي تحميل مي کنند که اساسا سنخ
کارهاي تحقيقي با سنخ تدريس و آن هم از نوع تدريس فني و
پزشکي متفاوت است ،پس چگونه از اساتيد پژوهشگاه ها همان
انتظاري را داريد که از فردي فعال در حوزه شيمي داريد؟ چگونه
مي شود يک مقاله علمي -پژوهشي را در فاصله يک ماه و نيم
مي نويسيد تا ظرف  5سال به  30يا  40مقاله تبديل شود؟»
نکته ديگر که در اظهارات اين عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي هويداست ،صنعت تجاري و سودآور
مقالهسازيو«آياسآي»و«اسکوپوس»وغيرهاستکهحداقل
ماهيانه بايد  50تا  100ميليارد گردش آن باشد تا براي کساني که
اينمصوباترادروزارتعلومتصويبميکنند،آنقدرسودداشته
باشد که البي گري کنند و درخواست بازار تجاري مقاله سازي و
کتاب سازي و پايان نامه سازي به گونه اي باشد که اين البي ها
بتوانند از طريق اساتيد و زنجيره هاي مختلف به اتاق هاي مصوبه
سازي در وزارت علوم وصل شوند وهيچ وزير يا وکيلي جرئتنکند

آگهيتغييراتشرکتعبورسازاناميديهشرکتسهاميخاصبهشمارهثبت
2309وشناسهملي10980302815بهاستنادصورتجلسههيئتمديرهمورخ
1398/04/08تصميماتذيلاتخاذشد:سمتاعضايهيئتمديرهبهشرح
ذيل تعيين گرديد  :مهدي روغني  5279329126مديرعامل و عضو و اسماء
آموزگاران1861673094رئيسهياتمديرهوحسنروغني1850009899
نايب رئيس هيات مديره .حق امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت و کليه قراردادها و نامه هاي اداري با امضاء (مديرعامل) و مهر شرکت
معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري اميديه ()623100

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود قنديل تجارت عدل
جهاني درتاريخ  1398/07/13به شماره ثبت  1708به شناسه
ملي  14008667714ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده
که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.
موضوع فعاليت :صادرات و واردات لوازم يدکي اتومبيل و
لوازم مصرفي اتومبيل و صادرات و واردات کليه کاالهاي
مجاز بازرگاني .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از
مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکزاصلي:استانآذربايجانغربي،شهرستانبوکان،بخش
مرکزي  ،شهر بوکان ،محله پاسگاه کلتپه  ،بلوار استادهه ژار
 ،کوچه معراج  ، 3کوچه سيمين  ، 12پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستي  5951421496سرمايه شخصيت حقوقي عبارت
است از مبلغ  1000000ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از
شرکاآقايکمالقاسميبهشمارهملي2929945524دارنده
 500000ريال سهم الشرکه آقاي جمال قاسمي به شماره ملي
2929945532دارنده500000ريالسهمالشرکهاعضاهيئت
مديره آقاي کمال قاسمي به شماره ملي 2929945524و
به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي جمال
قاسمي بهشمارهملي2929945532و بهسمت مديرعامل به
مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمي
و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء جمال قاسمي
مديرعاملهمراهبامهرشرکتمعتبرميباشداختياراتمدير
عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت
درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري بوکان ()623768
آگهيتغييراتشرکتکشتودامپروريبرگسبزمياندوآبسهامي
خاص به شماره ثبت  825و شناسه ملي  14004992233به استناد
صورتجلسهمجمععموميعاديبطورفوقالعادهمورخ1397/12/28
تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1 :موسسه حسابرسي بينا تدبير روش به
شمارهثبت33588وشناسهملي14003947088بهعنوانبازرس
اصلي و حسابرس شرکت و خانم زهرا غفوري کدملي 0020094264
بهعنوانبازرسعليالبدلبرايمدتيکسالماليانتخابگرديدند.
 -2روزنامه رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري مياندوآب ()623767

حرفبزند.بهعنوانمثالچگونهامکاندارددربزرگترينوقديمي
ترين دانشگاه هاي جهان نظير هاروارد و آکسفورد و کمبريج
نمي خواهند سالي  5يا  6مقاله داشته باشيد اما در دانشگاه هاي
ايران به رغم کپي برداري از دانشگاه هاي اروپايي و آمريکايي،
مي خواهند در فاصله زماني  5سال حدود  35تا  40مقاله توليد
کنيد ،چگونه اين مسئله امکان دارد؟

سيدجواد ميري :نظام دانشگاهي ايران و
شيوه ارتقاي هيئت علمي ،افراد را به تقلب
سوقميدهد
محمدمهدي نژاد نوري :مقاالت ما
صد درصد کپي نيست اما اصالت کامل
را ندارد و اين موضوع وجاهت علمي ما را
زيرسوالميبرد
رضا روستا آزاد :ساليانه از ميان حدود
 30هزار مقاله ارائه شده 25 ،هزار مورد آن
تقلبيوفاقدوجاهت علمي است
به روايت سيدجواد ميري « ،دستهاي بسيار قوي تجاري وجود
دارد که چنين البي سازي را در ساختار وزارت علوم تحميل
مي کند .چرا مشابه اين اتفاق در آلمان نمي افتد يا اگر مي افتد ،از
وزيريامديردستگاهبازخواستميکنند،بنابراينبرخيازمديران
و وزرا به گونه اي خودشان درگير اين مسائل هستند و از قِبل آن
در حال سودآوري اند و به گونه اي مستفيض مي شوند يا اينکه از
ترس ،سکوت اختيار مي کنند .شايد هم هر دو اين مسائل دخيل
باشديعنيهممستفيضشدهوهمميترسند.بيترديداگرچنين
اتفاقاتيدردانشگاههامبورگرخميداد،رئيسايندانشگاهرابرکنار
مي کردند که چگونه چنين مسائلي رواج دارد و اساسا چرا اين
مسئله را مصوب کرده است .از منظر روشي يعني مشاهدات و
تجربيات شخصي خودم به اين نتيجه رسيده ام که دستگاه
آموزش عالي در ايران و پژوهشگاه و دانشگاه به طور ناخودآگاه،
اساتيد را به اين سمت هل مي دهند تا براي ارتقاء دست به تقلب
و مقاله سازي بزنند و يا با پرداختن وجه ،تعداد مقاالتشان را
به  30مقاله برسانند و بعد ارتقاء بگيرند و سپس پژوهشگاه و
دانشگاه اين مسئله را سند کند که ما امسال اين حدود ،توليد
علم داشته ايم اما کدام توليد علم؟» علم بر روي پاسخ به مسائل

است که شکل مي گيرد ،ما سالي  6تا  8مقاله و در عرض 5
ساله 40 ،مقاله مي نويسيم و هيچ اتفاقي نمي افتد ،اگر اين طور
است چرا در جامعه اين همه مسئله در حوزه انساني ،اجتماعي،
سياسي ،فرهنگي و ديني الينحل مانده؟ ميري پاسخ مي دهد:
« در مقاالت ما ،مسئله اي وجود ندارد و اصال معطوف به مسائل
اجتماعي ايران و نظام معرفتي نيست ،انگار قرار نيست گره اي
بگشايد ،چه در حوزه نظر و عمل و چه حوزه هاي مختلف سياسي
اقتصادي.پسچطورميشوداينکشوردانشگاههاييداشتهباشد
کهازدانشگاههايآمريکاييوانگليسيبيشترمقالهتوليدکندولي
هيچ نسبتي با تحوالت اجتماعي جامعه نداشته باشد».
*وزارت علوم مجرم است
اومعتقداست«:نظامآموزشعاليايرانبهگونهايتعبيهشدهکه
حس کنجکاوي و پويايي را به منظور پيشبرد و خالقيت علمي در
وجود يک انسان آکادميک ،خشک و خالي از محتوا مي کند .يک
نوع فرماليزم مبتني بر مصوبات بوروکراتيک در چارچوب هاي
ناشفاف و چارچوب هايي که اساسا نهاد علم را سرکوب مي کند
و فرد آکادميک نمي تواند در جريان علم جهاني قرار بگيرد و در
مورد مسائل و مصائب کشور تامل کند .متاسفانه وزارت علوم و
وزراي علوم به معناي واقعي کلمه مجرم هستند چرا که جلوي
پروسه تحقيق ،تامل و نظر را در اين کشور مي گيرند به اسم
اينکه مصوباتي تصويب کرده اند و اين مصوبات مبتني بر منطق
دروني علم نيست و حتي مبتني برمنطق تامل و کنجکاوي و
زايشحسکنجکاويدرانسانآکادميکهمنيست،ايندردهارا
بايد کجا گفت؟ ممکن است اين حرفها هزينه هاي زيادي را برايم
ايجاد کند .متاسفانه در دوران جنگ نتوانستم به جبهه بروم ولي
بسياري از افراد براي اينکه بتوانند از ميدان مين رد بشوند روي
مين رفتند و شهيد شدند ،در بسياري مواقع براي حل برخي از
مسائل بايد روي مين رفت ،بگذاريد من وجود نداشته باشم و از
همه مزايا هم محروم شوم ولي واقعيت تلخ زندگي آکادميک در
ايران را بگويم .وزارت علوم اين وضعيت را با مصوبات و قوانين
نادرست و ضدعلم نهادينه و دروني کرده و اين باعث مي شود،
حس کنجکاوي ،پويايي و دانستن در انسان خشک شده و تبديل
به يک کارمند شود».
اين کارمندوارگي اساسا در تضاد واقعي با مفهومي به نام علم و
معرفت است ،در اين گونه نظامات علمي با ايرادات ساختاري،
تقلب و سرقت و رفتارهاي نابهنجاري چون خريد و فروش

تاسيسشرکتسهاميخاصکيارسراهکارزاگرسدرتاريخ1398/05/05
به شماره ثبت  5132به شناسه ملي  14008497700ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي
ميگردد .موضوع فعاليت :دربرگيرنده امورپيمانکاري مربوط به ساخت
راهها نظير بزرگ راههاي اصلي وفرعي –بزرگراهها -آزاد راهها-راههاي
ريلي –باندفرودگاه-سيستم هاي انتقالي هوايي پايه دار-تونل ها –پل
ها-راههاي زيرزميني –سيستم هاي حمل ونقل(تهيه،نصب،نگهداري،
تعميرتجهيزات) وراهداري وعمليات آسفالتي ونظايرآن –صنايع چوب
–خريدکاال–متريالکليالبسهياوسايلمکانيکالبطورکلي-دربرگيرنده
امور پيمانکاري مربوط به شبکه گاز رساني شهري،تاسيسات مکانيکي و
هيدرو مکانيکي سد ها،سيستم هاي سرد کننده ساختمان-تاسيسات
وتجهيزات ساختمان (آب،برق،گاز،فاضالب)-انتقال زباله-تاسيسات و
تجهيزات تصفيه هاي آب و فاضالب کوچک-وسايل انتقال(آسانسور پله
برقي و-)...سيستم هاي خبر دهنده و هشدار دهنده-تجهيزات آشپزخانه
وسلفسرويسورختشويخانه-سيستمهايارتباطي-شبکههايرايانهاي
ساختمان-ماسهپاشي(سندپالست)-حفاظتکاتودي-پوشش(الينينگ)
خدماتعمومي-رنگآميزي-لولهکشيآب،گاز،نفت-مکانيکي–جدول
بندي – آسفالت – اسکلت بندي – بهينه سازي و مديريت انرژي -تعمير
ماشين آالت -نصب کابلهاي زميني وهوايي-شرکت درکليه مناقصه
ها ومزايده ها -اجاره ماشين آالت سبک وسنگين -تعميرونگهداري
ساختمان-امورآشپزخانه ورستوران -تهيه وتامين نيروي انساني -فضاي
سبز –خدماتي -دربرگيرنده امور پيمانکاري مربوط به ساخت ساختمانها و
ابنيهعمومياعمازچوبي،آجري،سنگي،بتنيوفلزي،سازههايساختماني،
محوطه هاي کوچک ،ديوار کشي ،اجراي پياده روها و نظايرآن .با اخذ مجوز
مراجع ذيصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط
مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان خوزستان
 ،شهرستان مسجدسليمان  ،بخش مرکزي  ،شهر مسجدسليمان ،نفتون ،
خيابان دکتر شريعتي  ،کوچه منازل سازماني لين  ، 46پالک  ، 1طبقه همکف
کدپستي  6491736115سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ
 1000000ريال نقدي منقسم به  100سهم  10000ريالي تعداد  100سهم آن با
نام عادي مبلغ  350000ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره
393/264مورخ1398/04/13نزدبانکقوامينشعبهمسجدسليمانباکد
06393پرداختگرديدهاستوالباقيدرتعهدصاحبانسهامميباشداعضا
هيئتمديرهآقايبهزاديوسفينورالدينوندبهشمارهملي1960054023و
به سمت رئيس هيئت مديره به مدت  2سال خانم زهره کيارسي به شماره
ملي 1960270966و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال آقاي
بهنام يوسفي نورالدين وند به شماره ملي 5559938459و به سمت عضو
هيئت مديره به مدت  2سال و به سمت مديرعامل به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري
باامضاء بهنام يوسفي نورالدين وند بسمت مدير عامل همراه با مهر شرکت
معتبر مي باشد .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقاي شاپور
اسدي حاجي وند به شماره ملي  1971435678به سمت بازرس اصلي به
مدت يک سال مالي آقاي حافظ بهزادي نژاد به شماره ملي 1972224727
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
مسجد سليمان ()623110

پاياننامه و مقالهفروشي ،چندان عجيب و غريب از تصور به
نظر نمي رسد اما همان طور که پيش تر اشاره شد ،سوي ديگر
ماجرا مصوبات وزارت علوم است که اساتيد دانشگاه را به سمت
سرقت علمي رهنمون مي سازد ،هرچند برخي از اساتيد به اين
روند نقدهايي دارند اما از آيين نامه جديد ارتقاي مرتبه اعضاي
هيئت علمي مبني بر داشتن  35مقاله براي رسيدن از مرتبه
دانشياري به استادي بي اطالع اند و اساسا چنين موضوعي را
مردود اعالم مي کنند.
رضا روستا آزاد ،رئيس اسبق دانشگاه صنعتي شريف از جمله
صاحب نظراني است که مي گويد« ،منظور  35امتياز است نه
 35مقاله ،شک دارم که اين سخن درست باشد .اگر اشتباه نکنم
بايد براي رسيدن از مرتبه دانشياري به استادي 110امتياز
دريافت کنيد که همه اين امتيازها مربوط به بخش پژوهش
نيست و شامل آموزش و اجرا هم مي شود و در بخش پژوهش بايد
 35امتياز اورجينال کسب کنيد».
او مي پذيرد که در دانشگاه ها موضوع جعل و کپي رواج دارد و
ارائه مقاالت متعدد از سوي برخي اساتيد ،محل شک و شبهه
است و اغلب اين گونه افراد مغضوب مي شوند.
* 25هزار مقاله تقلبي فاقد وجاهت علمي
رئيس اسبق دانشگاه صنعتي شريف بر اين امر تاکيد مي کند
که «سه داور براي بررسي مقاالت علمي و پژوهشي در هيئت
هاي مميزه حضور دارند و اگر اين داورها متوجه جعل و کپي
شدند ،برخورد مي شود اما اگر متوجه نشدند ،کاري از دست
کسي برنمي آيد .به همين علت است که ساليانه از ميان حدود
 30هزار مقاله ارائه شده 25 ،هزار مورد آن تقلبي و فاقد وجاهت
علمي است .البته کساني که به هيئت مميزه وارد مي شوند ،مو
را از ماست بيرون مي کشند ولي به هر روي بايد بپذيريم ،جعل
و کپي وجود دارد ،وقتي تز رئيس جمهور ما کپي است ،ديگر از
بقيه چه انتظاري داريد؟»
او معتقد است« :جايگاه علمي ما از آن زماني که وزارت علوم براي
مقالهنوشتنجايزهتعيينکرد،فرازهاونشيبهايبسياريراطي
کرده و از اين منظر ،اساتيد کشور تشويق شدند ،مقاله بنويسند
زيرا هم منافع مادي و هم ارتقاي مرتبه علمي آنان را به دنبال
داشت اما متاسفانه بسياري از اين مقاالت تقلبي بود».
*مقاالت ما اصالت کامل را ندارد
محمدمهدي نژادنوري ،معاون سابق پژوهشي وزارت علوم
تحقيقات و فناوري ،چنين اعتقادي ندارد .او مي گويد« :اين
مسئله به ندرت پيش مي آيد ،يعني مقاالت ما صد درصد کپي
نيست اما اصالت کامل را ندارد ،در واقع اين گونه نيست که 70
درصد را خود فرد توليد کرده باشد ،طبعا اين موضوع وجاهت
علمي ما را زير سوال مي برد ،البته در همه جاي جهان چنين
مسئله اي وجود دارد و فقط مختص ما نيست اما به هر روي هيئت
مميزه ها و کميسيون هاي تخصصي متناسب با محتوا و تازگي
مقاله ،نمراتي ارائه مي دهند».
او در ادامه پيرامون ارائه  35مقاله براي ارتقاء از مرتبه دانشياري
به استادي ،توضيح مي دهد« :در آيين نامه چنين مسئله اي
نيامده ولي هيئت مميزه هرکدام از دانشگاهها مي توانند شمار
مقاالت را کم يا زياد کنند و شايد منظور  35امتياز باشد ».اما
بازهم براي رفع شائبه موجود ،موضوع را با سيدجواد ميري در
ميان گذاشتيم و او پاسخ داد« :اساتيدي که اين مسئله را رد مي
کنند بايد به آيين نامه جديد رجوع کنند تا با چشمهاي خود
ببينند ،براي رسيدن از مرتبه دانشياري به استادي  35مقاله
نياز است و نه  35امتياز».

همه انسانها به دنبال معناي زندگي و هميشه به دنبال پيدا کردن پاسخي براي اين
سوالاند« :من چرا اينجا هستم؟» همه ما دوست داريم بدانيم که واقعاً بودن ما در
اين دنيا چه هدف و مقصدي داشته است و چطور ميتوانيم زندگيمان را طبق آن
هدف پيش ببريم .کساني که ميخواهند سبک زندگيشان را بسازند ،پيدا کردن
جواب اين سوال را ماموريت خود دانسته و سعي ميکنند زندگيشان را طبق
هدف پيش ببرند .ماهم بهتر است براي پيشبرد دقيق تر اهدافمان اين پرسش
را از خودمان بپرسيم.

تلنگرخودماني
ميگويند حسرتورزان با پوشيدن جامه خيالي ديگران همچون ضربههاي
پتک لحظه به لحظه شخصيت خويش را نشانه ميگيرند و با حسرت به گذشته
و آينده واکنشهاي بيش از حد و نسنجيدهاي را از خود نشان ميدهند .اين نوع
عملکردهاي فکري و پراکندگي افکار در نتيجه حسرت ورزي همچون چرخهاي
معيوب تکرار شده که نه تنها انواع بيماريهاي روحي و رواني را به دنبال دارد بلکه
يکي از پليدترين افکاري است که زندگي را به نابودي ميکشاند.

خبر

بروز موارد تکگير آنفلوآنزا در کشور

عضو کميته کشوري آنفلوآنزا از بروز موارد تکگير آنفلوآنزا در کشور خبر داد و به زائران
اربعين حسيني توصيه کرد که اگر بيماري زمينهاي دارند ،واکسن آنفلوآنزا تزريق کنند.
دکتر مسعود مرداني در گفتوگو با ايسنا ،درباره وضعيت بروز آنفلوآنزا در کشور با توجه
به ورود به فصل سرما ،گفت :تاکنون موارد تکگير بيماري آنفلوآنزا در ماه جاري گزارش
شده است ،اما خوشبختانه جزو موارد شديد بيماري محسوب نميشدند.وي با اشاره به
نزديکي ايام اربعين حسيني و رفتوآمد زائران ايراني به کربال ،افزود :توصيه ميکنم
که افراد باالي  ۶۰سال اگر تاکنون واکسن آنفلوآنزا تزريق نکردهاند ،هر چه سريعتر
نسبت به تزريق اين واکسن اقدام کنند .همچنين اگر به بيماريهاي دستگاه تنفسي
مانند سرفه ،آبريزش بيني و ...مبتال هستند ،رعايت نکات بهداشتي از جمله استفاده
از ماسک ،شستوشوي مرتب دستها و امتناع از دست دادن و روبوسي با سايرين را
داشته باشند.عضو کميته کشوري آنفلوآنزا افزود :همچنين الزم است افراد در صورت
بروز اولين عالئم بيماري در دستگاه تنفسي فوقاني ،به پزشکان مستقر در درمانگاهها و
کاروانها مراجعه کرده و دارو دريافت کنند.مرداني تاکيد کرد :نکته بسيار حائز اهميت
اين است که ثابت شده شستوشوي مکرر دستها ،باعث قطع زنجيره انتقال عفونتهاي
ويروسي دستگاه تنفسي فوقاني از فرد بيمار به ساير افراد ميشود .بنابراين شستوشوي
مکرر دستها را مدنظر قرار دهند.عضو کميته کشوري آنفلوآنزا ادامه داد :در عين حال
افرادي که مبتال به بيماريهاي زمينهاي مانند بيماريهاي کليوي ،قلبي-ريوي ،افرادي
که شيميدرماني ميشوند يا از داروهاي سرکوبگر سيستم ايمني استفاده ميکنند ،از
آنجايي که در معرض خطر ابتال به عفونتهايي مانند آنفلوآنزا هستند،اگر تاکنون واکسن
آنفلوآنزا تزريق نکردهاند ،حتما واکسن را دريافت کنند .بهويژه اگر عازم سفر اربعين
هستند.مرداني همچنين گفت :از زمانيکه فرد واکسن ميزند ،دو هفته طول ميکشد تا
آنتيبادي در بدن ايجاد شود .بنابراين در حال حاضر نيز چند روزي تا اربعين زمان باقي
مانده و به نظر ميرسد که تزريق واکسن آنفلوآنزا اقدامي منطقي است.

با هدف بهبود کيفيت زندگي سالمندان صورت گرفت؛

امضاي تفاه منامه شهرداري اصفهان
با صندوق جمعيت سازمان ملل متحد

شهرداري شهر اصفهان با موضوع ارزيابي و برنامهريزي الگوي شهر دوستدار سالمند
تفاهم نامهاي را با نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد امضا کرد .به گزارش
آنا در جلسهاي با حضور قدرتاهلل نوروزي ،شهردار اصفهان ،ليال الصاﺋجي جودان،
نماينده صندق جمعيت سازمان ملل متحد و مرضيه فرشاد ،مديرکل بهزيستي
استان اصفهان تفاهم نامهاي با هدف بهبود شرايط شهري براي سالمندان تحت
عنوان ارزيابي و برنامه ريزي الگوي شهر دوستار سالمند به امضا رسيد .بر اساس
اين تفاهمنامه برنامههايي به جهت رفع مشکل سالمندان در فضاي شهري ،بهبود
فضاي شهري متناسب با نياز سالمندان و فعاليتهاي آموزشي به جهت افزايش
کيفيت زندگي سالمندان در شهر اصفهان انجام ميشود.

آگهي تغييرات شرکت آلومينيوم کوهرنگ زاگرس شرکت
سهامي خاص به شماره ثبت  6133و شناسه ملي 10680057770
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1398/06/12تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي احسان رحماني به کد
ملي،0074682083آقايعليسعدالدينبهکدملي4569123376
و خانم فرح مرشد به کد ملي  ، 0046423850خانم فاطمه دالرام به
کدملي0439357330وخانمثمررحمانيبهکدملي0081842600به
سمتاعضاياصليهيئتمديرهبرايمدتدوسالانتخابگرديدند
 .حسابرسي و خدمات مديريت حساب نگر متين حسابداران رسمي
بهشناسهملي10320156292وآقايماشاءالهجعفريعفيفآبادبه
کد ملي  1249277086به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل
شرکت براي مدت يکسال انتخاب گرديدند .روزنامه کثيراالنتشار
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري شهرکرد ()623162

آگهي تغييرات شرکت آلومينيوم کوهرنگ زاگرس شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  6133و شناسه ملي  10680057770به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1398/06/12تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :خانم ثمر رحماني به کد ملي  0081842600به سمت رئيس
هيئت مديره آقاي احسان رحماني به کد ملي  0074682083به
سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاي علي سعدالدين به کد ملي
 4569123376بسمت عضو هيئت مديره خانم فرح مرشد به کد
ملي  0046423850به سمت عضو هيئت مديره خانم فاطمه دالرام
به کد ملي شماره  0439357330به سمت عضو هيئت مديره آقاي
ابوالفضلاکبرشاهيبهکدملي(4323982011خارجازسهامداران
و اعضاء هيئت مديره ) به سمت مديرعامل براي مدت دو سال
انتخاب گرديدند .کليه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهد آور شرکت از
قبيل  ،چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمي  ،اوراق عادي
و اداري و مکاتبات با امضاء ثابت مديرعامل و يکي ديگر از اعضاء
هيئت مديره متفق ًا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد ()623165

تاسيس شرکت تعاوني صنايع غذايي مهرگان طعم پرهام بهبهان درتاريخ
 1398/04/16به شماره ثبت  3890به شناسه ملي  14008446973ثبت و
امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم
آگهي ميگردد .موضوع  :توليد ،درجه بندي و بسته بندي انواع محصوالت
وفرآورده هاي غذايي از قبيل حبوبات ،ادويجات ،مرباجات ،ترشيجات،
شوريجات ،خيارشور ،آبليمو ،رب گوجه ،سبزيجات ،کنسروهاي گوشتي
و غير گوشتي ،انواع نوشيدنيها ،قند ،چاي ،خرما و فرآورده هاي آن ،کنجد و
فراورده هاي مربوطه ،بيسکوئيت ،فرآورده هاي لبني و بستني ،بسته بندي
تخم مرغ  ،تخم و گوشت بلدرچين ،ميگو و ماهي و قارچ و ساير فعاليتهاي
مشابه مطابق با موازين و استانداردهاي رايج و با اخذ مجوز از دستگاه هاي
ذيربط.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط .مدت :
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان خوزستان  ،شهرستان
بهبهان  ،بخش مرکزي  ،شهر بهبهان ،حضرت قائم  ،کوچه آزادي  ،خيابان
شهيد عبدالهي  ،پالک  ، 12طبقه همکف کدپستي  6361898843سرمايه
شخصيت حقوقي  :مبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال منقسم به بيست
و يک سهم پانصد هزار ريالي که تعداد بيست و يک سهم آن بانام مي
باشد که مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال توسط موسسين طي گواهي
بانکي 2003مورخ1398/03/28نزد بانک توسعه تعاون شعبه بهبهان
پرداخت گرديده است اولين مديران  :محمدرضا گله دارزاده به شماره
ملي  1850279543و به سمت مديرعامل و منشي هيئت مديره به مدت 3
سال محمدعلي گله دارزاده به شماره ملي  1861688581و به سمت رئيس
هيئت مديره به مدت  3سال رضوان اميري به شماره ملي  1756994951و
به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  3سال زهره دالوري به شماره
ملي  1860325165و به سمت عضو هيئت مديره  -عضو علي البدل به
مدت  3سال ليال رحيمي به شماره ملي  5279794767و به سمت عضو
هيئت مديره  -عضو علي البدل به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کليه
قراردادها و اسناد رسمي و تعهدآور شرکت تعاوني از قبيل چک ،سفته،
بروات با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره و در غياب رئيس با امضا
نايب رئيس هيئت مديره به همراه مهر شرکت تعاوني داراي اعتبار باشد
و اوراق عادي و نامه هاي اداري با امضاي مديرعامل مهرشرکت تعاوني به
تنهايي معتبر خواهد بود .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه نصرت اله
گله دار زاده به شماره ملي  1861010303به سمت بازرس اصلي و محمد
گله دار زاده به شماره ملي 1861029195به سمت بازرس علي البدل .براي
مدت يکسال مالي انتخاب گرديدند .رونوشت به :به موجب مجوز شماره
3258مورخ 1398/03/29از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستان
بهبهان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري بهبهان ()623120

تاسيس شرکت سهامي خاص ستاره کوير نايين درتاريخ  1398/07/09به
شمارهثبت923بهشناسهملي14008657948ثبتوامضاذيلدفاترتکميل
گرديدهکهخالصهآنبهشرحزيرجهتاطالععمومآگهيميگردد.موضوع
فعاليت :توليد و خريد و فروش  ،صادرات و واردات  ،بسته بندي و ترخيص
مواد غذايي و لبني و مشتقات و فرآورده هاي دامي و گوشت و لبنيات و
شير و دامداري و کشاورزي و دامپروري و گلخانه و قطعات صنعتي و فلزي
و شيميايي و صنايع غذايي و سياالت و پالستيک و تأسيسات برق و لوازم
برقيولوازموتجهيزاتچوبيوشرکتدرمزايدهومناقصههايمراکزدولتي
و خصوصي و نيز اخذ تسهيالت و وام از بانکها ومؤسسات مالي و اعتباري
خصوصي و دولتي صرف ًا جهت تحقق اهداف شرکت  .درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلي  :استان اصفهان  ،شهرستان نائين  ،بخش مرکزي  ،شهر
نائين ،محله حافظ  ،خيابان آزادگان  ،بن بست شماره  ، 8پالک  ، 56طبقه
همکف کدپستي  8391844971سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است
از مبلغ  50000000ريال نقدي منقسم به  10000سهم  5000ريالي تعداد 10000
سهم آن با نام عادي مبلغ  50000000ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي
شماره 784مورخ 1398/06/23نزدبانکبانکمليشعبهشعبهنايينباکد
 3491پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي ايرج ستاري نائيني
به شماره ملي 1249200318و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال
و به سمت مديرعامل به مدت  2سال آقاي ساعد ستاري نائيني به شماره
ملي 1249485703و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت  2سال
آقاي عباس ستاري نائيني به شماره ملي 1249491614و به سمت رئيس
هيئت مديره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :امضاء کليه اوراق و اسناد
و مدارک تعهدآور اعم از چک  ،سفته  ،برات و قراردادها با امضاء مشترک
رئيس هيات مديره و مدير عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه ها ي
عادي شرکت با امضاء مدير عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود  .اختيارات
مدير عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقاي اسماعيل محمدي نصيري به
شماره ملي  1240050518به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي
آقاي جالل محسني نائيني به شماره ملي  1249422231به سمت بازرس
علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج
آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعاليت نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري نايين ()621025

