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اخبار و گزارشهایی از تازههای دانشگاه آزاد اسالمی

همایش دانشآموختگان ایرانی
خارج از کشور برگزار میشود

دانشآموختـــگان ایرانـــی خـــارج از کشـــور پنجم
اسفند در دانشـــگاه تربیت مدرس گردهم میآیند
تـــا تجربیات و آموختههـــای خود را ارائه دهند .مســـعود
حکیمجـــوادی ،دبیر اجرایـــی همایـــش دانشآموختگان
ایرانـــی خارج از کشـــور در این باره گفـــت« :این همایش
درباره دانشآموختگان برجســـتهای کـــه دارای تواناییها
و تجاربنـــد و به جهت فراهم آوردن فرصتهای مناســـب
بـــرای خدمتگزاری آنـــان به نظام و ایران اســـامی برگزار
میشو د » .
او بـــا بیان اینکه شـــعار ایـــن همایش «دانـــش آموختگان
ایرانی خارج از کشـــور؛ توانایی ها و تجـــارب ،فرصتها و
تهدیدها» اســـت ،ادامه داد« :برنامهریزی برای چهارمین
همایـــش از خـــرداد ماه کلید خـــورد و با توجـــه به تنوع
رشـــتههای تحصیلی و تجربیـــات فرهیختگان و با همکاری
تشـــکلها و فارغ التحصیالن خارج از کشـــور این همایش
پنجم اســـفندماه برگزار خواهد شـــد».

واحدمشهد مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی برگزار شد.
عباس شیخاالسالمی ،رئیس واحد در مراسم معارفه مجید نصیری
گفت« :دفتر نهاد مقام معظم رهبری در راســـتای اهداف دانشگاه
همیشـــه پیشتاز و همدل با دانشـــگاه بوده است ،بهطوریکه این
دفتر مأمن و پناهگاه برای دانشجویان و استادان دانشگاه است».

افتتاح مرکز رشد علوم دارویی
در دهه فجر

واحد دامغان مرکز رشـــد علوم دارویی مبتنی بر محصوالت طبیعی
این واحد دانشـــگاهی همزمان با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی
افتتاح میشـــود .حسین عباســـپور ،رئیس واحد با اعالم این خبر
گفت« :مرکز رشد علوم دارویی مبتنی بر محصوالت طبیعی واحد
دامغان  24خرداد  1395از شورای سیاستگذاری و راهبردی مراکز
رشد مجوز خود را دریافت کرده است و با آمادهسازی کامل به زودی
افتتاح میشود ».رئیس این واحد ادامه داد« :این مرکز با تالشهای
مستمر حوزه معاونت پژوهشی واحد در فضایی به مساحت بیش از
هزار مترمربع مجهز به آزمایشـــگاههای تجزیه دستگاهی و صنایع
غذایی ،آماده بهرهبرداری شده است».

راهاندازی مدرسه سما
از مهر سال  ۹۶در بندرلنگه

واحد بندرلنگه قهرمان جوادیزاده ،رئیس این واحد دانشـــگاهی با
اشـــاره به توانمندیهای این دانشگاه از راهاندازی مدرسه سما از
مهر سال  ۹۶در بندرلنگه خبر داد و گفت« :این مدرسه با استادان
مجـــرب و بهصورت دوزبانه آغاز به کار خواهد کرد ».جوادیزاده که
در مراســـم اختتامیه سمینار تعلیم و تربیت سخن میگفت یکی از
وظایف دانشـــگاه آزاد اسالمی را ارتقای سطح فرهنگ و دانش در
جامعه عنوان کرد.

اجرای طرحهای متعدد پژوهشی
در واحد اراک

واحداراک علیرضا نظامآبادی ،دبیر هیات امنا و رئیس دانشـــگاه آزاد
اسالمیاستانمرکزیدرسالروزراهاندازیواحداراکگفت«:مجموع
مقاالت علمی و پژوهشی ارائه شده از سوی استادان این واحد ۴۱۶
مقاله  ISIو  166مقاله علمی -پژوهشی است .همچنین 397طرح
پژوهشی در این واحد دانشگاهی اجرا شده و ۲۱طرح دیگر نیز در
دست اجرا است ».رئیس واحد اراک بر لزوم ارتباط دانشگاه با صنعت
و جامعه نیز تاکید کرد و گفت« :در این راســـتا این واحد دانشگاهی
با هفت سازمان و نهاد اجتماعی استان مرکزی تفاهمنامه و قرارداد
همـــکاری امضا کرده اســـت ».نظامآبادی در ادامـــه درباره تجهیز
آزمایشگاهها و کارگاههای واحد گفت« :راهاندازی و تکمیل مجتمع
آزمایشـــگاهی با  ۳۶آزمایشـــگاه با عنوان آزمایشگاه زکریای رازی،
راهاندازی کارگاههای معماری ،راهاندازی آزمایشـــگاه پزشـــکی در
دانشکدهجدیدوخریدتجهیزاتالزمبرایاینکارگاههاوآزمایشگاهها
از جمله اقدامات صورت گرفته در این واحددانشگاهی است».

آیتالله هاشمی رفسنجانی
یکی از ستونهای نظام بود

واحد تبریز سیدجواد انگجی ،دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت« :رئیس فقید هیات موسس
و امنای دانشگاه آزاد اسالمی تسلط زیادی به مسائل آینده داشت
و راهاندازی این دانشـــگاه نتیجـــه آیندهبینیهای وی در بحبوحه
جنگ تحمیلی است ».او افزود« :آیتالله هاشمیرفسنجانی یکی از
ستونهای نظام بود و در شرایطی که کشور با بحرانهای مختلفی
همچون جنگ تحمیلی هشت ساله ،درگیریهای به وجود آمده از
سوی منافقان ،تحریمها و فشار کشورهای خارجی و ...مواجه بود،
با درایت و هوشمندی کشور را به خوبی اداره کرد».

مسئول جدید گزینش واحد هریس
معرفی شد

واحدهریس محمدرضا نیازی ،مدیرکل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه
آزاد اســـامی درحکمی ،مســـئول گزینش این واحد دانشگاهی
را منصـــوب کرد .در آیین تکریـــم و معارفه مدیران گزینش واحد از
زحمات علی مدبرســـعید ،مسئول سابق گزینش واحد که از سال
 ۱۳۹۰عهدهدار این مســـئولیت بو د قدردانی و امیر وقفی باهر به
عنوان مسئول جدید گزینش واحد هریس معرفی شد.

چهارشنبه  ۲۲دی ۱۳۹۵

برنامهریزی مجدد برای
برگزاری امتحان های لغو شده

حســـین زادهلطفی ،معـــاون آموزشـــی و تحصیالت
تکمیلی دانشـــگاه آزاد اســـامی با بیـــان اینکه تمام
امتحانـــات از  23دی مـــاه به بعد برگزار میشـــود ،گفت:
«تمام واحدها و مراکز آموزشـــی باید امتحانات لغو شـــده
را پس از اتمام امتحانات نیمســـال اول سال تحصیلی 95-96
برگزار کنند».

اخبار واحدها
معرفی مسئول دفتر جدید نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r
 ۱۲ربیعالثانی  ۱۱ ۱۴۳۸ژانویه ۲۰۱۷

حضور  ۱۸۰۰نخبه
در اتاقهای فکر استانی

ســـیدضیاء هاشـــمی ،معـــاون فرهنگـــی وزارت علوم
تحقیقـــات و فناوری اعـــام کرد« :هـــزار و  ۸۰۰نخبه
کشـــور در اتاق های فکر اســـتانی به مدیران استانی مشورت
میدهند ».او در شـــورای معاونان و مدیـــران وزارت علوم
گفت« :تشـــکیل این اتاقها در راستای مسئولیت اجتماعی
دانشـــگاهها است».

شماره ۲۱۳۵

استمرار اجرای
سند گفتمان آموزش عالی

محمدســـعید تســـلیمی ،قائـــم مقام وزیـــر علوم با
اشـــاره به ابالغ ســـند گفتمان آموزش عالی در تیرماه
ســـال ۹۴گفت« :این ســـند حـــاوی اولویتهـــای اصلی
وزارت علـــوم اســـت و همـــواره باید مورد اســـتناد تمام
مدیـــران آموزش عالی باشـــد».
قائـــم مقام وزیـــر علوم در شـــورای معاونـــان و مدیران
وزارت علـــوم بـــا تاکید بر ســـرعت و جدیت بیشـــتر در
انجـــام امور افزود« :در مدت زمان باقـــی مانده از دولت
یازدهـــم باید از همه ظرفیت هـــای موجود در وزارت علوم
و دانشـــگاهها بـــرای تحقـــق برنامه های وزیر و ریاســـت
جمهوری اســـتفاده کنیم».
محمدســـعید تســـلیمی افزود« :تمام مدیـــران آموزش
عالـــی بایـــد همـــت خـــود را بـــرای اصـــاح نگرشها و
رویههـــای موجود متناســـب با برنامههای ســـند گفتمان
آمـــوزش عالی به کار گیرند و بســـتر اجرای این ســـند را
در طـــول زمان فراهـــم کنند».

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد

فرهیختگاندانشگاهآزاداسالمیدردورانمدیریتسوم
خود اقدامات بسیاری را در حوزه پزشکی انجام داده و
تمام هم و غم خود را در جهت کیفیسازی رشتههای
پزشکیوارتقایآموزشیگذاشتهاست.مسئوالنحوزه
علوم پزشکی این دانشگاه وظیفه اصلی و کنونی این
حوزه را ارتقای کیفیت میدانند تا جایی که این روزها
اقدامات کیفی در حوزه علوم پزشـــکی دانشگاه آزاد
اســـامی ،اعتماد وزارت بهداشت را جلب کرده است.
معاون علومپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی هم در آخرین
نشست خود با اصحاب رســـانه از اقدامات این حوزه
سخن گفت و ســـامت جامعه در اختیار دانشجویان
علومپزشکی دانست و تاکید کرد هدف این دانشگاه
ارتقای کمی همه رشتهها بهویژه علومپزشکی است.
ســـیدعلی ابطحی ،در نشست خبری که در سازمان
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد ،درباره فراخوان
جذبهیاتعلمیدرحوزهعلومپزشکیگفت«:تاسال
 92حدود  1100هیاتعلمی داشـــتیم ،اما به دلیل
اینکه برنامه ما در حوزه علومپزشـــکی ارتقای کیفیت
آموزشاست،یکیازچالشهایماکمبودهیاتعلمی
بود .لذا برای اینکه بتوانیم آموزش را توسعه بدهیم ،باید
هیاتعلمیرااصالحمیکردیموبراساسبرنامهایکه
از نتایج ارزشیابی درونی واحدهای پزشکی در کشور
به دســـت آوردیم ،همه  1100هیاتعلمی را کسب و
جذب کردیـــم ».او ادامه داد« :جذب هیاتعلمی در
دو نوبت بود که نوبت اول به اجرا درآمد و قراردادهایی
منعقد شد و هیاتعلمیها مشغول کار شدند .تا چند
روز آینده 500نفر دیگر نیز بر اساس نیازها و فعالیتها
در هیاتعلمی علومپزشکی جذب میکنیم .بنابراین
تا پایان ســـال  95به  1600هیاتعلمی دست پیدا
خواهیم کرد».

ارتقای آموزش سرلوحه همه رشتهها

ابطحی در پاســـخ ســـوالی درباره اینکه آیا دانشگاه
آزاد اســـامی برنامهای برای توسعه کمی رشتههای
علومپزشـــکی دارد یا نه ،گفـــت« :بعد از اینکه حمید
میرزاده به ریاست دانشگاه آزاد اسالمی منصوب شد،
اولینبرنامهایشانارتقایآموزشبودوماارتقایآموزش
را ســـرلوحه همه رشتهها بهخصوص علومپزشکی قرار
دادیـــم ».او افزود« :برنامهریزیهایـــی را برای ارزیابی
درونی از کل واحدهای دانشـــگاه آزاد اسالمی ترتیب
دادیـــم .همچنین ارتقای آمـــوزش و ترمیم کمی را از

جذب ۵۰۰عضوجدیدهیاتعلمی

نشست خبری معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

سال  92تاکنون آغاز کردهایم .به عبارتی در رشتههای
مهندسی و  PhDبافت ،علومدارویی ،اقتصاد مدیریت
دارویی ،سمشناسی ،داروســـازی و ...در طول چهار
سال به ارتقای علمی و آموزشی دست پیدا کردهایم».
او تاکید کرد« :در کارشناسیارشد نیز گامهای خوبی
برداشتهشدهاستوبهتوسعههایکمیوکیفیخوبی
رسیدهایم ».معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
ادامهداد13«:واحددستیاریدردانشگاههایاصفهان
و در توســـعه دکتری حرفهای  15دانشکده پزشکی،
پنج دانشکده داروسازی و ...داریم و همچنین دکتری
حرفهای در علومدامپزشـــکی ،پزشکی ،داروسازی در
تبریز ،کرمان ،دامغان و ...دایر شـــدهاند و حدود 70
رشـــته در کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در این رابطه
ایجاد شده است» .
او تاکید کرد« :باید تعداد دانشـــجویان و هیاتعلمی
بر اساس استانداردها باشد ،زیرا در مهر  29 ،92هزار
دانشـــجو و در مهر  ،93هشـــت هزار و  500دانشجو
داشتیم ،یعنی حدود هزار نفر کاهش داشتیم .به این
معنا که به ارتقای آموزشی دانشجویان اعتقاد داشتیم و
داریموبراساسآمارهاوارزیابیهاییکهوزارتبهداشت
از دانشـــگاهها انجام داده است ،ما در سال  92با آن
شرایطیکنفردانشجویفار غالتحصیل 2/5درصدی

را داشتیم،اماامسال 26نفردانشجویفارغالتحصیل
را با کیفیت و آموزش خوب داریم» .

تقدیم دانشجوی رقابتپذیر بهجامعه

ابطحی هدف دانشگاه آزاد اسالمی را تقدیم دانشجوی
رقابتپذیر به جامعه دانست و گفت« :سالمت جامعه
در اختیار دانشجویان علومپزشکی قرار دارد ،پس باید
کمیتها و کیفیتها متناســـب با ارزیابیهایی باشد
که خودمان قبول داریم .خوشبختانه جو بیاعتمادی
که میان وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی وجود
داشت نیز از بین رفته است».
او به واحد دانشگاه آزاد اسالمی قشم اشاره کرد و گفت:
«در گذشـــته دانشجویانی از واحد قشم به ما اعتراض
داشتندکهچرادراینواحدامکاناتخوبیوجودندارد،
امابهلطفخداتوانستیمبیمارستان 300تختخوابیرا
که  220تخت از آن فعال است ،ایجاد کنیم .باور کنید
واحد علومپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قشم بهترین
واحد دانشگاهی به شمار میآید».
اودربارهاینکهدانشگاهآزاداسالمیدرمیاندانشگاهها
وبیمارستانهایعلومپزشکیدرکشوردرچهرنکینگ
و رتبهای قرار دارد ،ادامه داد« :ما اعتباربخشـــیهای
آموزشی و درمانی داریم .درباره اعتباربخشی درمانی

بایدبگویمکهحدود 10سالاستکهایناعتباربخشی
صورت میگرفت ،اما بعد از اصالحاتی به اعتباربخشی
ملی تبدیل شد و این اعتباربخشی در حال اجرا شدن
است».
ابطحی ادامه داد« :برای اولینبار اعتباربخشی درمانی
را در دانشگاه آزاد اسالمی در سال  92شروع کردیم و
ما از آن زمان فرهنگســـازی و اصطالحات این امر را
به دانشـــجویان ،هیاتهای علمی و ...آموزش دادیم
و میدهیم .خوشـــبختانه در ســـالجاری تعدادی از
بیمارســـتانهای دانشگاه آزاد اسالمی رتبه درجه یک
اعتباربخشیراکسبکردندومادرصددهستیمتاسال
آیندهچندبیمارستاندرجهیکعالیراداشتهباشیم».
معاون علومپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد:
«اعتباربخشی آموزشی یکی از اولویتها و مسائل مهم
دانشگاه آزاد اسالمی به شمار میآید».
او بـــه درصد قبولی دانشـــگاه آزاد اســـامی در حوزه
علومپزشکی اشاره کرد و افزود« :درصد قبولی ما96/6
درصد است ،اما دانشگاه علومپزشکی  94درصد».
ابطحی به بیمارســـتانهای دانشگاه آزاد اسالمی در
سراسر کشـــور اشـــاره کرد و گفت« :بیمارستان امام
سجاد(ع) در تبریز حدود یک ماه پیش به دانشگاه آزاد
اسالمی تحویل موقت داده شد و ما بیمارستانهایی را
که در کازرون ،شیراز ،تهران و اردبیل هستند بهزودی
بهرهبرداریخواهیمکرد.ازطرفیتعدادبیمارستانهای
دانشـــگاه آزاد اسالمی در سراســـر کشور به  15عدد
میرسد ».هنگامه بختیار ،مدیرکل توسعه و پژوهش
نوآوریوفناوریدانشگاهآزاداسالمینیزدرایننشست
گفت«:دانشگاهآزاداسالمیدرسالهایاخیرگامهای
بسیار موثری در توسعه پژوهش و فناوری برداشته است
و دانشگاه آزاد اسالمی در حوزه علومپزشکی پیشرفت
خوبی به دست آورده است ».بختیار ادامه داد« :سامانه
علمسنجیدرسهبخشمجزاگامهایبسیارموثریدر
افزایشپژوهشهایکیفیدانشگاهآزاداسالمیخواهد
داشـــت .یکی از کارهای این سامانه ارزشیابی مراکز
تحقیقات به صورت کامل و جامع اســـت .این سامانه
تولیدعلمدانشگاهها،دانشجویانواعضایهیاتعلمی
دانشگاههارانشانمیدهد».مدیرکلتوسعهوپژوهش
نوآوری و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی ادامه داد« :یکی
ازاقداماتیکهقراراستاینسامانهانجامدهد،مکانیزه
کردنهمهطرحها،پایاننامههایدانشجویان،اعضای
هیاتعلمی و ...است».

گزارش خبری
در شورای عالی انقالب فرهنگی

وضعیت آماری آموزش عالی کشور بررسی شد
جلســـه  ۵۷کمیســـیون نخبگان و آیندهنگاری علم
و نوآوری دبیرخانه شـــورای عالـــی انقالب فرهنگی
برگزار شـــد .در این جلســـه که به بررسی روند تغییر
دادههـــا و شـــاخصهای علـــم ،نـــوآوری و فناوری
کشـــورمان از ســـال  ۱۳۸۰تـــا  ۱۳۹۲اختصـــاص
داشـــت؛ آماری از شـــاخصهای منابع انسانی ارائه
و بـــا آمارهـــای متناظر در کشـــورهای ژاپن ،مالزی،
ترکیه و برزیل مقایســـه شـــد .در این آمار روند توسعه
کمی دانشـــجویان ،دانشآموختگان و کادر آموزشی
براساس شـــاخصهای مدنظر در اسناد باالدستی،
سیاســـتهای کلـــی و مصوبات مربوطـــه و همچنین
گزارشهـــا و منابـــع بینالمللی مورد بررســـی قرار
گرفـــت .براســـاس گزارش ارائه شـــده ،تعـــداد کل
دانشـــجویان در ایران از یـــک میلیون و ۵۶۲هزار نفر
در ســـال تحصیلی  ۸۰-۸۱به چهـــار میلیون و ۶۸۵
هزار نفر در ســـال تحصیلی  92-93رسیده که از این
تعداد ســـهم بانوان در سال تحصیلی 4/51 ،82-83
درصد ،در ســـال تحصیلـــی  9/52 ، ۸۶-۸۷درصد و
در ســـال تحصیلی  3/47 ،۹2-۹3درصد بوده است.
براســـاس همین آمـــار و در همین بـــازه زمانی تعداد
مراکـــز تحصیلـــی زیرمجموعه وزارت علـــوم از ۵۵به
 ،۱۴۳پیـــام نـــور از  ۱۷۴بـــه  ،۵۶۶علمی کاربردی
از  ۱۲۳به  ،۹۱۰آموزشـــگاههای فنـــی و حرفهای از
 ۱۳۰به  ۱۶۷رســـیده است .همچنین این تعداد در
وزارت بهداشـــت از  ۴۲به  ،۴۹موسسات غیردولتی از
 ۲۸به ،۳۰۷دانشـــگاه آزاد اســـامی از ۱۴۰به۴۵۳
رســـیده و در مجموع تعداد مراکز آموزشـــی کشور در
ســـال  ۱۳۹۲به  ۲۶۳۱مرکز رسیده است .همچنین
براســـاس اطالعات ارائه شـــده در این گزارش ،درصد

دانشـــجویان به تفکیک گروههای آموزشـــی ســـهم
گروههـــا در این مـــدت بهطور تقریبـــی ثابت مانده
و در سال تحصیلی  ۹2-۹3از کل دانشجویان 7/44
در رشـــتههای علوم انســـانی 99/6 ،درصد در علوم
پایـــه 2/4 ،درصد در علوم پزشـــکی 48/32 ،درصد
در علوم فنی و مهندســـی 16/6 ،در علوم کشاورزی
و دامپزشـــکی و  ۵ /۲۵درصد در رشـــتههای هنری
مشـــغول به تحصیل بودهانـــد .بنا بر ایـــن گزارش،
تعـــداد کل دانشآموختگان نیـــز از  ۲۳۴هزار نفر در
ســـال  ،79-80یعنی  0/36درصد از کل جمعیت ،به
رقـــم  ۷۱۸هـــزار و  ۸۰۰نفر در ســـال  ۹1-۹2یعنی
 0/95درصد از جمعیت کل کشـــور رســـیده و آمار در
این زمینه از تغییر درصـــد دانشآموختگان زن و مرد
از میـــزان مســـاوی در ابتدای این دوره به ســـهم ۴۵
درصـــدی فار غالتحصیالن زن و ســـهم  ۵۵درصدی
فار غالتحصیـــان مرد حکایـــت میکند .همچنین
تعداد کل دانشآموختـــگان غیردولتی از  ۱۰۷هزار
در ســـال  ۷۹-۸۰به رقم  ۳۸۵نفر در  ۹1-۹2رسیده
ا ست .
در بخـــش دیگـــری از این آمـــار و در بررســـی تعداد
دانشـــجویان از منظر جنســـیت نیز آمـــار بیانگر آن
اســـت که در ســـه ســـاله ۲۰۱۱تـــا ۲۰۱۳در ژاپن
یـــک میلیون و  ۲۰۷هزار نفـــر ،در ترکیه دو میلیون و
 ۱۲۳هزار نفـــر ،در مالزی  ۲۴۱هزار نفـــر و در ایران
دو میلیون و  ۱۷۰هزار نفر دانشـــجوی زن مشـــغول
به تحصیـــل بودهاند .همچنین تعداد دانشـــجویان
فنی و مهندســـی در ایران از  ۳۵۷هزار نفر در ســـال
 ۲۰۰۱بـــه رقم یک میلیون و  ۴۹۷هزار نفر در ســـال
 ۲۰۱۳رســـیده و این در حالی است که در ژاپن ۴۷۱

جلسه کمیسیون نخبگان و آیندهنگاری علم و نوآوری

هزار نفر در ســـال  ۲۰۱۳مشغول به تحصیل در این
رشـــتهها بودهاند و این رقم در برزیل در ســـال ۲۰۱۱
حـــدود  ۷۴۳هزار نفـــر و در مالزی نیـــز حدود ۱۱۶
هزار نفر بوده است .نســـبت دانشآموختگان به کل
جمعیت نیـــز در ایران از حدود  0/4درصد در ســـال
 ۲۰۰۲به  0/95درصد در ســـال  ۲۰۱۲رســـیده و در
همین زمان این نســـبت برای مالـــزی  0/93درصد،
برای ژاپـــن  0/8درصد ،برای برزیـــل  0/55درصد و
بـــرای ترکیه  0/8درصد بوده اســـت .براســـاس این
آمار باالترین میزان تعداد کادر آموزشـــی نســـبت به
دانشجویان در میانگین سه ســـاله  ۲۰۱۱تا ۲۰۱۳
مربـــوط به ژاپن اســـت که بالغ بر  ۱۰درصد اســـت و
این در حالی اســـت که این رقم در ایران  15/6درصد
و در ترکیه  6/2درصد اســـت و سهم کادر آموزشی زن
نیز از کل کادر آموزشـــی در این دوره در ایران 77/29
درصـــد ،در ژاپن  52/25درصـــد و در ترکیه 56/41
درصـــد بوده اســـت .پـــس از ارائه این آمـــار اعضای

کمیســـیون به بیان نظـــرات و پیشـــنهادهای خود
پرداختنـــد؛ کـــه اهم آن به این شـــرح بـــود« :لزوم
تعریف شـــاخصهای آماری با توجه به اســـتانداردها
و معیارهـــای بینالمللـــی ،احتمـــال انحـــراف در
سیاســـتگذاریها در صـــورت نداشـــتن تعاریـــف و
مالکهـــای اســـتاندارد از شـــاخصهای آمـــاری،
مبتنی شـــدن آمار بر سیســـتمهای اعتباربخشی،
منتج شـــدن گزارشهای آماری بـــه اولویتگذاری
صحیـــح در آموزش عالی و ضرورت اســـتفاده هر چه
بیشـــتر از آمارهای علمی و معتبر ،ضـــرورت در نظر
گرفتن شـــاخصهای نسبی و ترکیبی ،لزوم انطباق و
هماهنگی حوزههای خرد و پاییندســـتی با خطوط
ی کالن و سیاســـتهای راهبردی علم و فناوری،
مش 
تدوین اســـناد مبنایـــی برای تعریف شـــاخصهای
معتبـــر و در نظر گرفتن نتایج حاصلـــه از آمار مربوط
به کشـــورمان در مقایسه با ســـایر کشورها در مواردی
همچون خصوصیســـازی آموزش عالی».

