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معنای جدیدترین رتب هبندی دانشگاهها در تایمز ۲۰۱۹

با کاروان عشق

صعود شهرستانیها ،سقوط تهرانیها

سهم تو ...پ ِر پرواز!
حسین سروقامت

نویسنده و استاد دانشگاه
hsarvghamat @yahoo.com

 2018نزول را تجربه کرده که در  citationیا استنادات هم از
یزدان محمدی

شاخص industry incomeیا صنعت درآمدی این دانشگاه در

روز گذشته آخرین نتایج سیستم رتبهبندی دانشگاهها و

تا سال  2017شاهد یک سیر نزولی با شیب فراوان بوده است،

آن تعدادی از دانشگاههای کشور هم وجود داشتند .تا چند

سال  2018تا  2019دارای رشدی ضعیف و کم بوده است.

روزنامهنگار

بهمناسـبت گرامیداشـت محـرم و صفـر ،ایـام شـهادت سـاالر

سیدالشـهدا(ع) منتشـر میشـود که این شـماره به عونبنعبدالله

براساس اولویتهای آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی و دیگر

اختصـاص دارد.
عونبنعبدالله

سال  2012تا  2013در اوج بوده است که متاسفانه بعد از آن

موسسههای آموزش عالی تایمز  ۲۰۱۹منتشر شد که در
سال پیش تنها دو دانشگاه در این رتبهبندی بودند و هیچ نام

شـهیدان در ایـن سـتون سلسـلهمطالبی پیرامـون اصحـاب حضرت

سال  2014تا  2016شاهد یک روند نزولی بوده است .اما در

بهصورتی که نزدیک به کمترین میزان خود رسیده بود ،اما در
وضعیـت در دانشـگاه تهران هم چنـدان تعریفی ندارد بهنوعی

و نشانی از دیگر دانشگاهها نبود.حاال در این رتبهبندی که

کـه در رتبهبنـدی  2018در جایـگاه هشـتم قـرار داشـته اما در

معیارها سنجیده شده ،تعداد دانشگاههای ایرانی افزایش

را در شاخص  industry incomeیا درآمد صنعتی دید؛ چراکه

رتبهبندی  2019به رتبه دهم سـقوط کرده که باید این مسـاله

پیدا کرده است .سیستم رتبهبندی دانشگاهها و موسسههای
آموزش عالی تایمز ،یکی از مشهورترین نظامهای رتبهبندی

شـاخص ایـن بخـش دانشـگاه تهـران بین سـالهای 2013تا

 2018بـا سـیر نزولـی همـراه بـوده و در شـاخص تدریس هم از

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا ب ِر دوست

بینالمللی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است که در سال

 351-400و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیز دانشگاه کاشان

در حدود رتبه  35ایستاده است.

موالنا

همکاری تایمز و کیواس منتشر کرد .پایگاه بینالمللی تایمز با

برتر در این نظام رتبهبندی قرار دارند.

ســـقوط به جایگاه چهارم آمده و دانشگاه کاشان در جایگاه

به هوای سر کویش پر و بالی بزنم

 1960تاسیس شد و اولین رتبهبندی خود را در سال  ۲۰۰۴با

سالم بر عون فرزند عبداللهبنجعفر طیار؛ سالمی بر او در گستره جنات نعیم

 50سال تجربه بهعنوان منبع تحلیلی مهمی در شاخصهای

او که با عقیده و ایمان همپیمان بود و به آن ملتزم و متعهد!

قالب پنج معیار کلی آموزش شامل فضای آموزشی ( ۳۰درصد

(بهشتهایپرنعمتالهی)

با قرار گرفتن در بازههای رتبهای  501-600بین دانشگاههای
به این ترتیب از  29دانشگاه کشور یک دانشگاه در رتبه یک

آموزشی دنیا شناخته میشود .این رتبهبندی از 13شاخص در

(صنعتی نوشیروانی بابل) ،دو دانشگاه در رتبه دو (صنعتی

پیکارگر هماوردان [در جنگ و جهاد] ،هم او که به جهت تقرب به خداوند به

از نمره کل) ،پژوهش ( ۳۰درصد از نمره کل) ،استنادها (۳۰

صنعتیاصفهان،علومپزشکیمشهد،صنعتیشریف،صنعتی

میکرد .خداوند قاتل او عبدالله بن قطنه نبهانی را لعنت کند.

وجهه بینالمللی ( 7/5درصد از نمره کل) تقسیم میشود.

( 12شهیدمدنی آذربایجان ،فردوسی مشهد ،گیالن ،علوم

نصیحت و اندرز [دیگران] همت میگماشت و سوره حمد و قرآن کریم را تالوت

درصد از نمره کل) ،درآمد صنعتی ( 2/5درصد از نمره کل) و

با دل خویش دم میگیرم و زیارت ناحیه را میخوانم و با این جمالت بر تو سالم

هرساله و پس از انتشار این رتبهبندی ،وضعیت دانشگاههای

توعونبنعبداللهازتبارجعفرطیاری،فرزندبرومندعالمهغیرمعلمه،زینبکبری.

است؛ صعود دانشگاههای ایران در فهرست رتبهبندی تایمز در

میکنم[ .امید آنکه سالم خالصانهام را بیپاسخ نگذاری]

و اگر تنها این بود و جز این نبود که مادرت دختر واالمقام علی و فاطمه است،
همین برای بزرگی و عظمت تو کفایت میکرد چه رسد به آنکه در صفات خوب

کشور که در آن قرار گرفتهاند نسبت به سال گذشته مطلوبتر

حالی است که از سال  2012تا  2014میالدی از ایران تنها

شیراز ،تبریز ،تهران ،علوم پزشکی تهران) 10 ،دانشگاه در رتبه

در رتبهبندی ســـال  ،2019دانشگاه علم و صنعت با یکپله

دانشـگاه همچنین در شـاخص  researchیا تحقیق و پژوهش

ســـوم قرار گرفته اســـت .نکته قابل توجه دیگر ،قرار گرفتن

تا  2017سـیر نزولی را سـپری کرده هرچند بعد از آن تا سـال

دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و دانشگاه شیراز باالتر از
دانشگاه تهران اســـت که در رتبهبندی سال  2018جایگاه

پایینتریداشتهاند.

هم وضعیت خوبی نداشـته اسـت بهگونهای که از سال 2016
 2018سـیری صعـودی داشـته و پـس از آن بـا شـیب نسـبتا
صفر ادامه داده اسـت.

دانشگاه خواجهنصیرالدینطوسی اما شاهد سقوط فراوانی

امـــا حال و روز رتبههای برخی دانشـــگاههای برتر و تهرانی

بوده؛ چراکه در رتبهبندی  2018در جایگاه پنجم قرار دارد اما

پزشکی ایران ،اصفهان ،خواجهنصیرالدین طوسی ،مازندران،

کاهش پیدا کرده بهطوری که از رتبه ششم در رتبهبندی2018

که عامل در شاخص تدریس در سالهای  2013تا  2017و

دانشگاه در رتبه ( 22الزهرا ،بیرجند ،خوارزمی ،باهنر کرمان،

خواجهنصیرالدین طوسی که در سال  2018در رتبه پنج بوده

در پیش گرفتهاند .دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی اما در

شهیدبهشتی ،علوم پزشکی شهیدبهشتی و شیراز) و هشت
صنعتی شاهرود ،ارومیه ،یزد و زنجان) قرار دارند.

قابلتامل اســـت .رتبه دانشگاه شریف طبق این نظرسنجی

به رتبه هفت در رتبهبندی 2019سقوط کرده است،یادانشگاه
با سقوط  12پلهای به رتبه  17رسیده است.

در آخرین رتبهبندی تایمز به جایگاه دوازدهم تنزل پیدا میکند

شاخص درآمد صنعتی از سال  2018تا  2019سیر نزولی را

شاخص  industry incomeیا صنعت درآمدی پیش از سال

شایدجالبباشدکهبدانیدرتبهدانشگاهنوشیروانیبابلبهتراز

دانشگاه تهران نیز وضع مشابهی دارد اما باید دید چرا دانشگاه

 2016هیچ عکسالعملی نداشته اما پس از آن و در سال

هاشمبنعبدمنافتاقیامقیامتبهخودببالدکهپیامبریچونمحمدمصطفی

رتبهبندی  29دانشگاه ایرانی در آن وجود داشت در حالی که

نوشیروانی بابل همچنان در صدر جدول بوده است اما اینبار

کشور هستند ،سیر نزولی را بهجای سیر صعودی در پیش

است .در شاخص تدریس یا  Teachingبین سالهای 2016

توییرادرخاندانخویشپروردهودرسرزمینطفبهمسلخعشقفرستادهاست.

تایمز جزء برترین موسسات علمی قرار گرفتند و این تعداد در

قرارگرفتهاست،درادامه،اینرتبهبندینشانمیدهددانشگاه

و سجایای اخالقی نیز سرآمد مردمی.

را به جامعه بشری تحویل داده و بنیهاشم به این موهبت افتخار کند که چون
ازمادرتنگویمکهحیدرثانیاستوازپستانکرامتوشرافتشیرخوردهاست.

او عقیله بنیهاشم است و زن به عقل و تدبیر او نه در جزیرهالعرب که در تمامی

عالم نیز کبریت احمر است که اگر چنین نبود ،او را عقیله نمیخواندند!

در عقل و خرد او همین بس که بر پیکر چاکچاک بسیاری از شهیدان حاضر

میشد و مرهمی بر جگر سوخته برادر میگذاشت .حتی شنیدهام که گاه زیر

بغل امام خویش را میگرفت و او را تا خیام حرم بدرقه میکرد.

اما میدانی از چه تعجب میکنم؟ از اینکه بانوان حرم نیز بر بالین تو و برادرت

محمد آمدند ،اما گویا مادر نیامد!

یک دانشگاه و در سال 2015فقط دو دانشگاه صنعتی شریف

امیرکبیروکاشان)،هشتدانشگاهدررتبهچهار(علموصنعت،

سـال  2016تـا  2018وضعیـت نامطلوبی داشـته اسـت .این

وصنعتیاصفهاندراینرتبهبندیحضورداشتندکهدرآخرین
حتی در سال  18 ،2017موسسه ایرانی در رتبهبندی جهانی
سال  13 ،2016موسسه بود.

دانشگاه امیرکبیر است و این دانشگاه در سال 2018دانشگاه
افتهمداشتهکهبااینحالهمچنانباالترازدانشگاهامیرکبیر

نوشیروانی بابل در سال  2018از  100امتیاز کلی  42امتیاز

اما در رتبهبندی تایمز در سال  ،2019دانشگا ههای

کسب کرده در حالی که دانشگاه امیرکبیر با اختالف زیاد رتبه

اولینبار حضور دارند ،رتبههای خوبی کسب کرد هاند؛

در شاخص استنادات به دانشگاه نوشیروانی بابل اشاره کرد

کاشان ،علوم پزشکی مشهد و صنعتی شیراز که برای
با این حال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بازه رتبهای

 21را به دست آورده است .ازجمله دیگر شاخصهای مهم باید
بهطوری که رتبهای با عدد  99را نشان داده و دانشگاه امیرکبیر

نمودارهای مربوط به دانشگاه خواجه نصیر

شریف ،تهران ،خواجهنصیر و ...که جزء دانشگاههای پرطرفدار

گرفتهاند؟!

دانشگاهشریف درشاخص Teachingیاتدریسبااینکهازسال

 2017رشدینسبتامطلوبنسبتبهگذشتهرادرپیشنگرفته
تا  2018به کمترین حد رشد خود رسیده که پس از آن در سال

 2019وآخرینرتبهبندیتایمزکمیرشدداشتهکهدرشاخص

 2012تا  2013صعود مناسبی داشته ،در سالهای 2014

 researchیا پژوهش و تحقیق هم وضعیت نامناسبی را گذرانده

 2018دوباره سیر صعودی را در پیش گرفته است اما با شیبی

داده است ،با این حال در شاخص  citationیا استنادات ،این

تا  2017با سقوط بدی روبهرو بوده است و درنهایت در سال

بسیار مالیم و کم که همین موضوع در کاهش رتبه 2019تاثیر

گذاشته است که در  researchیا پژوهش هم از سال  2013تا

نمودارهای مربوط به دانشگاه شریف

است بهنحوی که سیر رشد متوقف شده و بهصورت خطی ادامه

دانشگاه در سالهای  2016تا  2017رشد داشته که پس از

آن با کاهش رشد و سیر نزولی روبهرو بوده است.

نمودارهای مربوط به دانشگاه تهران

همان وقتی که حسین پیکر پاک خواهرزادههای خود را به خیمه میبرد.

بمیرم؛ همان وقتی که پاهایشان بر زمین کشیده میشد!

چرا؟چرازینبدرآنلحظاتخطیربرادرراهمراهینکرد؟شایدبرایآنکهبیتابی
نکندواجروپاداشاوازبیننرود.شایدهمبرایآنکهحسینازدیداراوشرمنده
نشود و او آثار ناراحتی و خجلت را در چهره برادر نبیند .این همه ادب و احترام،

آنهم در میانه میدان نبرد ،به خدا بینظیر و ستودنی است.

چرا زبان فرو بندم و نگویم که این صحنه شگفت خود از زیباترین صحنههای
کربالست؛ کربالیی که او ستوده و اقرار کرده است که من چیزی جز زیبایی
در آن ندیدم .اما خوشا به حال تو و برادر رشیدت محمد که بهواسطه شهادت

شما ،زینب کبری مادر شهید شد و چنین مدال افتخاری را بر گردن آویخت.

تردید ندارم که میدانستی؛ قطعا میدانستی که وقتی در وادی عقیق ،همراه
با برادر و همرزم خویش به کاروان کربال برسی و نامه پدر را تسلیم حسین کنی،

امام شما را خواهد پذیرفت و دست رد بر سینهتان نخواهد زد!

زبانمالل؛درآنهنگامهغربتوتنهاییمگرحسینمیتوانستخواهرزادههای
خود را از همراهی خویش بازدارد؟ خیلی غریبانه است ،اما بگذار بگویم برای

یشان
فرماندهی بیکس ،دو نفر هم ،دو نفر است! آنهم چه دو نفری که یک 

تو باشی .پسر عبدالله ،میوه دل زینب!

سخن مادرت نیز در آن روز سخت گواه مدعای من است .وقتی شما دو برادر را
نزد خویش آورد ،یک دل سیر نگاهتان کرد ،گردوغبار از چهرهتان زدود .سرمه بر

چشمان و لباس نو بر اندامتان کرد و شما را برداشت و نزد برادر برد:
 -این هم سربازان کوچک زینب؛ تقدیم برادر.

حسیننپذیرفت،البتهبیدلیلهمنبود.
 -شاید عبدالله راضی نباشد.

اما زینب سخنی گفت که دل حسین را نرم کرد.

-عبداللهپیشازسفربامنگفتاگرکاربهجنگونبردکشید،پسرانمنپیش

نیمکت خبر
چند خبر
از دانشگاه آزاد اسالمی

تحصیل ۳هزاردانشجویعلومپزشکی
دردانشگاههاینامعتبرخارجی

باید به تسهیل تشرف دانشجویان
و زائران اربعین توجه کنیم

از پسران برادرت به میدان روند.

عون عزیز؛ با که بگویم که جمالت این رجز از توست؟ از نوجوانی به بلوغ

نارسیده و نونهالی سرد و گرم روزگار ناچشیده .با که بگویم که میدانم باور آن
سخت و دشوار است.

روز عاشورا سخت به دشمن تاختی و چنین سرود فتح سر دادی:
			
ان تنکرونی فانا بن جعفر

شهید صدق فی الجنان ازهر

				
یطیرفیهابجناحاخضر

نتایجدورهکارشناسیارشداستعدادهایدرخشاندانشگاهآزاداسالمیاعالم

مرا نمیشناسید؟ من فرزند جعفرم.؛شهید صدق و راستی .هم او که در بهشت

اسالمی ،تعداد پذیرفتهشدگان این دوره ۸۰۰نفر است و داوطلبان میتوانند

در فردوس برین میپرد و با بالهای سبز پرواز میکند و همین برای شرافت ما

اســـامی اینکه آییننامهای مبنیبر ارائه تسهیالت به دانشجویان و اساتید

اما برادر ،پیش از تو به میدان رفت و جان به جانآفرین تسلیم کرد.

شده است .براساس این آییننامه ،غیبت دانشجویان و اساتید در این مراسم

کفی بهذا شرفا فی المحشر

نورانی خدا سکنی گزیده است.
در روز حشر کافی است!

شـــد .به گفته امیررضا شاهانی ،رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد

که در خارج کشور تحصیل میکنند ،سههزار نفر در دانشگاههای

از طریق سایت مرکز آزمون نتایج را مشاهده کنند .خبر دیگر از دانشگاه آزاد

مانند قبل است و هیچ تغییر روندی در انتقال از خارج به داخل صورت

دانشـــگاه آزاد اسالمی درخصوص شرکت در مراسم پیادهروی اربعین تدوین

گفتهاند کنار پیکر او جملهای گفتی و با این جمله برادر شهیدت را تا رسیدن به

موجه خواهد شد .به گفته معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی ،این آییننامه

دروازههای بهشت بدرقه کردی:

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت« :از حدود  ۱۰هزار دانشجویی

بهزودی به واحدهای این دانشگاه ابالغ میشود .ابراهیم کالنتری به «مهر»

نامعتبر هستند که نمیتوانند ارز بگیرند .تمام روالهای طیشده دقیقا

نگرفته است ».باقر الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:

«چنانچه افراد از ابتدای سال  ۲۰۱۹برای تحصیل به خارج از کشور
بروند ،تا پایان دوره تحصیل نمیتوانند به داخل منتقل شوند .در حال
حاضر نیز ورود افراد به داخل با شرایط سختگیرانه و از طریق مصاحبه

و بررسی ویژه شرایط افراد صورت میگیرد ».او با اشاره به اینکه بیش از

مصطفی رستمی ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
در بخشی از جلسه دیروز خود با روسای دفاتر استانی ،معاونان و مدیران
ستادی نهاد رهبری دانشگاههای کشور گفت« :به بحث اربعین باید در دو

بعد توجه کنیم؛ بعد اول اصل تسهیل تشرف دانشجویان و زائران است .در

این حوزه کارهایی انجام شده است .خیرین و دستگاههای مسئول در این
بعد وارد شدهاند و اقدامات خوبی هم از سوی وزارت علوم و دانشگاهها انجام

شده است ».او افزود« :در زمینه حمایت از حضور حداکثری دانشجویان نیز
کارهایی از قبیل ارائه وام برای دانشجویان زائر ،استفاده از سرویس دانشگاه

برای حملونقل دانشجویان تا مرز و خالصه هر کاری را که میشود باید انجام

 -برادرم بشتاب؛ من هم بهزودی به تو ملحق میشوم.

گفته است« :به دانشجویان شـــرکتکننده در این مراسم وام قرضالحسنه

 ۲۰۰هزار دانشجو مهرماه امسال در دانشگاههای علوم پزشکی سال

دهیمتادانشجویانبتوانندراحتتردراینسفرمعنویهمراهشوند».رستمی

تو خورشیدی ولیکن در نقابی

صندوقرفاهدانشجویاندانشگاهآزاداسالمیبهدانشجویانمتقاضیپرداخت

نقش چشمگیری در امر آموزش دارند و ما در حوزه علوم پزشکی با وجود

فضاسازی از تشرف دانشجویان است؛ یعنی هر دانشجو صرفنظر از اینکه

توسیمرغیولیکندرحجـابی
ز کوه قاف جسمانی گذر کن

به دارالملک روحانی سفر کن

اما سخن آخر؛ پسران همواره از پدران سهمی میبرند؛ سهم تو پ ِر پرواز.

تا ســـقف یکمیلیون تومان پرداخت میشـــود ».او گفت« :این وام از سوی

میشود ».معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی عنوان کرد« :واحدهای مرزی

این دانشـــگاه نیز برنامه دارند که خدمات و تسهیالت الزم را به زائران مراسم
پیادهروی اربعین ارائه کنند».

تحصیلی جدید را آغاز کردند ،گفت« :اعضای هیاتعلمی دانشگاهها

اینکه  ۱۰درصد اعضای هیاتعلمی را داریم ۳۰ ،درصد تولیدات علمی
به این حوزه اختصاص دارد و این بالندگی با تالش تمامی دستاندرکاران

باید استمرار یابد».

به بیان دومین بعد نگاه به اربعین پرداخت و گفت« :بعد دوم ،جریانسازی و
مشرف میشود یا نمیشود ،این شور و شوق و تب و تاب درونش به وجودآید

کهاینفصل،فصلاربعینیهاست.بهعنوانمثالمراسمبدرقهبرایکاروانها

برگزار یا هنگام نماز از دانشجویان زائر التماس دعا خواسته شود».

