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دانشگاه کرنل ،نیویورک ،ارتفاع  52متر
فرهیختگان| برج دانش�گاه «کرنل» با نام «مک گ�رو» با تالش «ویلیام هنری میلر» ،معماری محلی
اهل «ایتاکا» طراحی و در س�ال  1891به پایان رس�ید .در این س�اختمان هفت اتاق بزرگ بهعنوان
کتابخانه ،یک س�الن موس�یقی و یک موزه بس�یار بزرگ قرار دارد .اولین صدای ناقوس از س�اختمان
این مرکز آموزش�ی در س�ال  1868به گوش رسید .دانشجویان دانش�گاه «کرنل» در حالی که برای
کس�ب علم و دانش تالش میکنند ،میتوانند از حضور در یکی از بلندترین س�اختمانهای دنیا لذت
ببرند .همچنین جذابیت این ساختمان،عالوهبر دانشجویان پای بسیاری از گردشگران را هم به این
دانشگاه باز کرده است.

فی

م و جهــــــان

ســـــــبوکــــــ

علــــ

درآمدرشتهمهندسیمنابعطبیعیچقدراست؟

معرفی آزمونهای بینالمللی

گرههايی از جنس چوب

سنجش تفکر انتقادی
در آزمون جی.آر.ای

صدف فاطمی
sadaf.fatemi@fdn.ir

خاطراتیکدانشجویپزشکی

صفحهای دانش��جویی ب��ا رنگ و بویی متف��اوت .در صفح��ه «خاطرات یک
دانش��جوی پزش��کی» خبری از امروز و آینده دانش��گاهها نیست بلکه هر چه
هس��ت از گذشته است؛ از گذش��تهای که با قلم این دانشجویان در این صفحه
بارگذاری میشود و ش��ما در البهالی حرفهایشان میتوانید دغدغههای این
دانش��جویان را بیشتر بفهمید و اگر عالقهای به این رشته دارید با خواندن آنها،
آن را قویت��ر ی��ا از ادامه تحصیل در آن صرف نظر کنید .ش��ما در این صفحه
میتوانید مطالب طنز یا عکسنوشتهایی که لبخند را بر لبتان مینشاند ،ببینید.
در این صفحه مناسبات هم از یاد برده نشدهاند .در کنار اینها هر موضوعی که
بیرون از دانش��گاه بتواند دل جوانان را برنجاند در این صفحه انعکاس مییابد.
در صفحه خاطرات یک دانش��جوی پزش��کی میتوانی��د عکسهای زیبایی را
ببینید که خبر از گذشتههای دانشجویان پزشکی دانشگاههای مختلف میدهد؛
چه اینکه این عکسها با شرحی درباره یک استاد دلسوز باشد یا آنکه دورهمی
دانشجویی باشد برای مرور آن .اگر میخواهید پای حرفهای این دانشجویان
بنشینید به این صفحه سری بزنید.
روزشــ

ـــمار آکادمی

بر انجمنهای علمی چه میگذرد؟
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و راه پردردسر

پیوند نیکپی
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کاف��ی اس��ت ی��ک بار ب��ه یک��ی از
دانش��کدههای هرکدام از دانش��گاهها
سری بزنید تا اتاقهایی با چند صندلی
که خبری از آدمهای سن وسال باال در
آنها نیست ،ببینید .آدمهایی که سرشان
ب اس��ت ی��ا اینکه
در لپت��اپ و کتا 
دور هم نشس��تهاند و با ش��ور و شوق
درباره اتفاقاتی ک��ه میخواهند زیر نام
هم��ان اتاق رقم بزنند ،میگویند .ورود
به این جمعها س��خت نیس��ت چراکه
آنه��ا از جنس دانش��جویان هس��تند و
سودای فعالیتی تحت لوای یک تشکل
بیدردس��ر آنه��ا را دور هم جمع کرده
اس��ت .در میان دانش��جویان فعال هر
دانش��گاهی دانش��جویان انجمنه��ای
علمی به فعالترینها معروفند کمااینکه
بس��یاری از تش��کلهای دانش��جویی
غیرعلم��ی به داش��تههای آنه��ا غبطه
میخورند .اما وقتی پای حرفهای آنها
مینشینید از دردسرهایی میگویند که
کم از دوندگیهای دیگر تش��کلهای
دانشجویی ندارد.
انجمنهای علمی دانش��جویی با هدف
حمای��ت ،تقویت و تروی��ج فرهنگ و
اخالق علمی در دانش��گاههای کشور،
تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان
مس��تعد و توانمن��د و فراه��م آوردن
زمینههای مناس��ب ب��رای فعالیتهای
جمعی ،همچنین بهرهگیری از توانمندی
و خالقیت آنان در تحقق توسعه علمی
و نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاری
انجمنها در حوزههای مختلف تشکیل
شد .اینها تنها مرقومات در آییننامههای
انجمنهای علمی دانشجویی است .اما
اعض��ای ای��ن انجمنها از مش��کالتی
میگویند ک��ه نه تبص��رهای برای حل
آنهاست و نه آییننامهای برای مشخص
ک��رن روندی قانونی ب��رای حل کردن
مشکالت این انجمنها.
همکاری مسئوالن دانشگاهها با اعضای
این انجمنها یک��ی از ارکان اصلی هر
نوع فعالیتی در این انجمنهاس��ت .اگر
مسئوالن دانش��گاه همکاری الزم را با
آنها نداش��ته باش��ند فلج بودن انجمن
قطعی اس��ت چراکه بیشتر فعالیتهای

سازمان تـــــوزیع روزنامه
Department of Distribut ion

تلفکس)021( 66348011-12 :
d i s t @ fd n . i r

علمی انجمنها نیاز به هزینههایی دارد
که دانش��جویان فع��ال در این زمینه به
تنهای��ی نمیتوانند از پس آنها برآیند و
انجم��ن علمی دانش��گاه خواجه نصیر
دانشگاهها هم در بس��یاری از موارد به
اس��ت .او ه��م از ارقام��ی میگوید که
آنها کمک مناس��بی نمیکنند .پرسیدن
دانش��گاه حتی یکس��وم از هزینهها را
از بودجههای��ی ک��ه دانش��گاهها برای
پرداخت نکرده اس��ت و دانش��جویان
این انجمنها از ابتدای س��ال پرداخت
خودش��ان این هزینهها را تقبل کردهاند
کردهان��د حکایت از مبالغ ناچیزی دارد
و همی��ن موضوع باعث ش��ده اس��ت
ک��ه کفاف فعالیتهای ای��ن گروهها را
دس��ت از فعالی��ت بکش��ند و منتظ��ر
نمیدهد.
باشند دانش��گاه این هزینهها را به آنها
«داوود س��لیمانی» یک��ی از اعض��ای
بازگرداند تا بتوانند باز هم فعالیتهای
انجم��ن علمی م��واد دانش��گاه علم و
انجمن را از سر بگیرند .او در این باره
صنعت است .او درباره میزان همکاری
میگوید« :هزین��ه فعالیتهای انجمن
دانش��گاه در زمین��ه تامی��ن منابع مالی
ما از ابتدای س��ال بالغ بر شش میلیون
میگوی��د« :انجمن ما از ابتدای س��ال
توم��ان بوده اس��ت که ما
تاکنون چهار بازدید علمی
ی��ا از دانش��جویان پ��ول
و کارگاه را برگ��زار کرده
گرفتهایم ی��ا اینکه نهادها
اس��ت که برای تمامی آنها
همکاری مسئوالن
و اسپانس��رهایی در خارج
دانش��گاه تنه��ا  650هزار
دانشگاهها با اعضای
از دانش��گاه به م��ا کمک
تومان از هزینهها را متقبل
این انجمنها یکی
کردهان��د .اما ت��ا زمانی که
حالی
شده اس��ت .این در
از ارکان اصلی هر
اطمین��ان حاص��ل نکنی��م
نوع فعالیتی در این
است که کل هزینههای این
انجمنهاست .اگر
ک��ه دانش��گاه میخواهد
فعالیتها نزدیک به چهار
مسئوالن دانشگاه
م��ا فعالیت کنی��م ،ترجیح
میلیون تومان بوده اس��ت
همکاری الزم را با
میدهیم در ات��اق انجمن
که بقی��ه آن را یا از جیب
آنها نداشته باشند
بنشینیم و منتظر تمام شدن
فلج بودن انجمن
خودم��ان یا ب��ا کمکهای
قطعی است چراکه
این دوره انجمن شویم».
دانش��جویان عالقهمن��د
بیشتر فعالیتهای
مج��وز گرفت��ن ب��رای
پرداخت کردهایم».
علمی انجمنها نیاز
فعالیته��ای انجمنه��ا
های
ن
انجم
مشکالت مالی
به هزینههایی دارد که
و تش��کلها همیش��ه
دانشجویان فعال در
علم��ی تنها س��د فعالیت
این زمینه به تنهایی
دوندگی دارد چراکه روند
ب��رای دانش��جویان عل��م
نمیتوانند از پس آنها
بوروکراسی برگزاری آنها،
و صنع��ت نیس��ت ،تقریبا
بربیایند و دانشگاهها
پی��چ و خمهای��ی دارد که
تم��ام انجمنه��ای علمی
هم در بسیاری از
گذر از آنها و رس��یدن به
موارد به آنها کمک
کش��ور
دانش��گاهی
مناسبی نمیکنند
مجوز را زمانبر کرده است.
سالهاست که از کمبودن
چه بسیار طرحهایی که در
بودجهه��ا گالی��ه دارن��د.
همین پیچ و خمها متوقف
«محمد سادات» از اعضای

حرف آخر
آییننامههای تش�کلهای دانش�جویی که انجمنهای علمی دانشجویی هم بخشی از
آنهاست پر از فضای امیدی است که اگر قرار بود تنها با خواندن این آییننامهها کلید
فعالیت دانش�جویان زده ش�ود دیگر یک اتاق کوچک کفاف فعالیتهای دانش�جویان
را نم�یداد .ام�ا گفتهها و ش�نیدههای اعضای اصلی ای�ن انجمنها خب�ر از اتفاقات و
دس�تاندازهایی میدهد که موجب رکود در این انجمنها ش�ده یا اینکه در طول دوره
فعالیت ،اعضای اصلی نمیتوانند فعالیت چندانی داش�ته باش�ند .اینها در حالی اس�ت
که پیش�روی برخی دیگر از تشکلها بدون مشکالتی که انجمنهای علمی دارند نقطه
ابهام�ی اس�ت که دانش�جویان بارها از طریق نامه خواس�تهاند دلیل ای�ن تفاوت را از
رئیس دانش�گاه خود جویا شوند اما هنوز پاسخی در این باره به آنها داده نشده است.
ب�ه گفته رضا متقینژاد عضو هیاتعلمی فیزیک دانش�گاه ارومی�ه وقتی میگوییم چرا
اینقدر سنگ جلوی پایمان میاندازید در پاسخ میگویند اگر پول میخواهید سنگ هم
هست وگرنه بدون هزینه میتوانید فعالیتهای خودتان را داشته باشید.

دومی��ن همای��ش بینالملل��ی  HSEدر
پروژههای عمرانی ،معدن ،نفت ،گاز و نیرو
در تاریخ  25تا  26ش��هریور  1394توس��ط
موسسه مقاومسازی و بهسازی لرزهای ایران
و تحت حمایت س��یویلیکا در ش��هر تهران
برگزار میشود .با توجه به اینکه این همایش
ب��ه صورت رس��می برگزار میش��ود ،کلیه
مق��االت این کنفرانس در پایگاه س��یویلیکا
و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد
شد .ش��ما میتوانید مقاالت خود را به این
همایش ارائه کرده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با
دریافت گواهی کنفرانس استفاده کنید.
عالقهمن��دان میتوانند مقاالت خود را ب��ا محوریت  HSEدر
صنایع نفت ،گاز و نیرو ،ایمنی س��اخت ،حفاظت محیطزیست
در پروژههای س��اختمانی بزرگ ،ایمنی در صنایع استخراجی و
فرآوری کانی ،حفاظت محیطزیس��ت در صنایع معدنی ،ایمنی
در صنایع باالدستی ،انتقال و فرآیندی ،حفاظت محیطزیست در
صنای��ع نفت و گاز ،مدیریت ریس��ک و  ،HSEصنعت بیمه و
ارتباط آن با شاخصهای ریس��ک و  HSEو ...به این همایش
ارسال کنند .همایش در وضعیت پذیرش خالصه مقاله است و
عالقهمندان تا  20اردیبهشتماه میتوانند خالصه مقاله خود را
ارس��ال کنند .دانشگاهیان عالقهمند به شرکت در همایش برای
کسب اطالعات بیش��تر میتوانند به تارنمای اصلی همایش به
آدرس www.iran-hse.irمراجعه کنند.

|عکس :رضا حسینی|فرهیختگان|

فرهیخت��گان| آزم��ون ج��یآرای یا
«امتحانات ثب��ت فارغالتحصیلی» از
سال  1949از سوی شرکت ایتیاس
برای دانش��جویانی ک��ه میخواهند
در ای��االت متح��ده در مقاط��ع
تحصی�لات تکمیلی درس بخوانند،
برگزار میش��ود .عالوهب��ر آمریکا،
برخی دانش��گاههای انگلیس��یزبان
کش��ورهای دیگر نیز نمره جیآرای
میخواهند .جیآرای دو نوع اصلی
دارد؛ جنرال و س��ابجکت .جیآرای
جن��رال مخصوص تم��ام داوطلبان
اس��ت و به دو ص��ورت اینترنتی و
کاغذی برگزار میش��ود .بهطور کل
 700مرکز آزمون جیآرای در بیش
از  160کش��ور جهان وج��ود دارد
که در اکثر آنه��ا ،امتحان بهصورت
اینترنت��ی برگ��زار میش��ود .اما در
کش��ور ما خدمات آزم��ون اینترنتی
وجود ن��دارد و امتح��ان بهصورت
کاغ��ذی برگزار میش��ود .جیآرای
س��ابجکت مخصوص دانش��جویان
رش��ته بیوش��یمی ،زیستشناس��ی
س��لولی و مولکولی ،زیستشناسی،
ش��یمی ،ادبیات انگلیس��ی ،ریاضی،
فیزی��ک و روانشناس��ی اس��ت و
بهصورت کاغذی برگزار میش��ود.
امتحان جنرال در س��ال  2011مورد
بازبینی اساس��ی قرار گرفت که پس
از آن ،تغیی��رات قابلتوجه��ی مانند
طوالنیش��دن زمان امتح��ان ،تغییر
مقای��س نمرهدهی و تمرکز بیش��تر
روی مهارتهای اس��تدالل و تفکر
انتق��ادی در آن اعم��ال ش��د .ای��ن
امتحان بهمدت پنج سال اعتبار دارد
و هی��چ محدودیت��ی از لحاظ تعداد
دفع��ات ثبتن��ام داوطلب��ان وجود
ندارد .امتح��ان جن��رال اینترنتی از
بخشهای تحلیل نوشتاری ،واژگان،
ریاضی و تحقیق تشکیل شده است،
درحالی که امتح��ان کاغذی بخش
آخ��ر را ن��دارد .مقی��اس نمرهدهی
بخش نوش��تاری از صفر تا ش��ش،
بخ��ش واژگان و ریاضی از  130تا
 170اس��ت .نمره امتحان سابجکت
از  200ت��ا  990متغیر اس��ت .برای
هر مهارت ابتدا نمره خام محاس��به
شده و سپس براساس میزان سختی
امتح��ان ،نم��رات نهایی محاس��به
میشوند .برخالف امتحانات دیگر،
آنالی��ز ای��ن نمرات در دانش��گاهها،
دپارتمانه��ا و رش��تههای مختلف،
متفاوت اس��ت .مثال برای رشتههای
هنری نم��ره بخ��ش واژگان مهمتر
اس��ت و برای رش��تههای مهندسی
و عل��وم ،نمره بخش اس��تداللی در
اولویت است .عالوهبر آن ،بسیاری
از دانشگاهها نمره جیآرای را یکی
از ش��رایط ضروری ب��رای پذیرش
میدانند و برخ��ی دیگر از آن برای
دادن بورس تحصیلی به دانشجویان
کمک میگیرند.
ثبتن��ام امتحان کاغ��ذی از طریق
www.ets.org/gre
س��ایت
امکانپذی��ر اس��ت .پ��س از ایجاد
حس��اب کارب��ری در این س��ایت،
الزم اس��ت هزینه امتحان (185دالر
آمری��کا) را از طریق ش��رکتهای
فروش��نده کارته��ای اعتب��اری
بپردازی��د و درنهایت ف��ر م موجود
در وبس��ایت س��ازمان س��نجش
را پ��ر کنید .امتحان جنرال س�� ه بار
در س��ال (اکتبر ،نوامبر و فوریه) و
امتحان سابجکت نیز سه بار در سال
(س��پتامبر ،اکتبر و آوری��ل) برگزار
میشود.

مهندس��ی مناب��ع طبیعی یکی از رش��تههای
تحصیلی اس��ت که در پنج گرایش مختلف
تدری��س میش��ود؛ جن��گلداری ،عل��وم و
صنایع چوب و کاغ��ذ ،مرتع و آبخیزداری،
شیالت و محیطزیست .گرایش جنگلداری
و اقتصاد جنگل یکی از زمینههای تحصیلی
این رشته اس��ت که در سطح کارشناسی در
بعضی دانشگاههای معتبر وجود دارد .صنایع
چ��وب و کاغذ مجموعه عل��وم و فنونی را
ش��امل میش��ود ک��ه دانش��جویان در زمینه
نحوه روی��ش،تولید چ��وب و عوامل موثر
ب��ر آن ،اختصاصات س��اختمانی ،طبقهبندی

و درجهبن��دی چوبه��ا ،تبدیل ش��یمیایی
چوب ب��ه خمیر کاغذ و دیگ��ر فرآوردهها،
تبدی��ل مکانیک��ی ،بازرگانی و داد و س��تد
چ��وب و تولیدات آن آم��وزش میبینند .در
بخش ش��یالت هدف تربیت نیروهایی است
ک��ه با عل��وم مختل��ف بیول��وژی جانوری،
گیاهی و اکول��وژی دریایی بهعنوان منابع و
زیربنای ش��یالت آش��نا و به شناخت آبزیان
داخلی آب ش��یرین دریاها پرداخته میشود.
همچنی��ن ه��دف از آموزش محیطزیس��ت
توسعه ،آگاهی و درک دانشجویان به فرآیند
و ارتباط��ات داخلی در محیطهای طبیعی و
مصنوع��ی و پیدا ک��ردن اقداماتی برای حل
مسائل محیطزیست و بهبود کیفیت زندگی
اس��ت .با توجه به گس��تردگی منابع طبیعی
و منابع جنگلداری در کش��ورهای مختلف
دنیا ،دانش��جویان معموال با مشکل کاریابی

مواج��ه نبوده و میتوانند جذب س��ازمانها
و مراک��ز کاری مختل��ف بش��وند .معم��وال
در تم��ام دنی��ا وزارتخانههای کش��اورزی،
س��ازمان جنگلها و مراتع کش��ور ،موسسه
تحقیقاتی منابع طبیع��ی ،مراکز دولتی مانند
وزارت آم��وزش و پ��رورش ،ش��هرداری،
س��ازمان پارک و فضای سبز ،محیطزیست،
ش��رکتهای بهرهب��رداری از جنگله��ا و
نهالستانها برای تامین کادر کارشناسی خود
به استخدام این فارغالتحصیالن میپردازند.
رشته مهندس��ی منابع طبیعی بین زمینههای
دانش��گاهی مختل��ف ازجمل��ه رش��تههای
پردرآمد بوده و براساس اعالم سایت خبری
«بیزنساینس��ایدر» و مطابق ب��ا آمار جهانی
درآمد این رش��ته س��الیانه چیزی حدود 70
هزار دالر (تقریبا معادل  245میلیون تومان)
برآورد شده است.

ش��دهاند و کار به اجرا نرسیده و سابقه
فعالیت ای��ن انجمنه��ا خالیتر از آن
اس��ت که بتوان نام تش��کل را برایشان
حف��ظ کند چه برس��د که آنه��ا بتوانند
فعالیت علمی داشته باشند« .سینا ابیچ»
از اعض��ای انجمن معماری دانش��گاه
امامخمین��ی قزوی��ن اس��ت .او درباره
ریاس��ت جدید دانشگاه و روی آوردن
مسئوالن دانشگاه به کاغذها و بندهای
قانونی به ش��کلی س��ختگیرانه اش��اره
میکند و در ای��ن باره میگوید« :اوایل
سال تحصیلی توانس��تیم دو سخنرانی
برگزار کنیم که دانش��گاه هزینه آژانس
سخنران از تهران به قزوین را پرداخت
کرد و بعد از آن دیگر نتوانستیم فعالیتی
داشته باش��یم .طرح انجمن روی کاغذ
مانده است و هنوز از اتاقهای مسئوالن
دانشگاه خارج نش��ده است که بتوانیم
فعالیت��ی در آن زمینه داش��ته باش��یم.
منتظریم تا مهر تایید بخورند».
ش��رط و ش��روطی که در بس��یاری از
موارد به گفته دانش��جویان غیرمنطقی
اس��ت یکی از دالیلی اس��ت که روند
برگ��زاری بازدیده��ا و کارگاهه��ا و
سخنرانیها را در دانشگاه مختل کرده
است .بس��یاری از اعضای انجمنهای
علمی دانش��گاهها از تفکیک مراسمها
میگویند ،یعنی مسئوالن دانشگاه توقع
دارند متن س��خنرانی اول تدوین شود
و به دفتر ریاس��ت ارس��ال شود و بعد
از تایید در دو جلس��ه ب��رای دخترها
و پس��رها برگ��زار ش��ود؛ چی��زی که
س��خنرانهای میهمان ت��وان برگزاری
آن را دارند .همین موضوع باعث شده
است که بیش��تر انرژی اعضای انجمن
صرف هماهنگی میان س��النها شود تا
بتوانند حداقل یک س��خنرانی داش��ته
باش��ند« .مرتضی کریم��ی» از اعضای
انجمن علمی زبان دانشگاه اهواز است.
او در این ب��اره میگوید« :اولین بندی
که باید در طرح پیشنهادی به صورت
مکتوب وجود داش��ته باشد جدا بودن
دختره��ا و پس��رها در همایشه��ا یا
بازدیده��ای علمی اس��ت .البته درباره
بازدیدهای علمی باید این مورد رعایت
ش��ود ولی ب��رای س��خنرانیها چنین
تبص��رهای در آییننام��ه وجود ندارد».

پیشنهاد روز

نقشهگوگلیکهآفالیناست
نقش��ه گ��وگل یک��ی از
ابزارهای پیدا کردن آدرس
اس��ت که هم به س��رعت
اینترنت ب��اال احتیاج دارد
و هم دچار خطا میشود.
ممکن اس��ت برایتان پیش
آمده باش��د که ب��ه دنبال
پی��دا ک��ردن مقصدتان و
مسیر رسیدن به آن ،سراغ
نقش��ه گوگل بروید و بعد
ه��م طبق آنچه در نقش��ه
دیدهاید حرکت کنید اما مس��یر واقعی قدری با نقشه متفاوت
بوده است .اپلیکیش��ن رهیار ( ،)Rahyarنقشه گوگل برای
تمام ش��هرهای ای��ران را در اختیار کاربر قرار میدهد و با آن
برای خیابانگردی در نقش��ه نیاز به اینترنت نیس��ت .با رهیار
میش��ود ش��هرها و خیابانها را تا حد ممکن در نقشه بزرگ
ک��رد و مقصد و خیابانهای متصل به آن را دید و بهترین راه
را انتخاب کرد .این اپلیکیش��ن نقش��ه راههای ایران را بهطور
رایگان در اختیار کاربر میگذارد .برای دریافت نقشه شهرها
بای��د این امکان را از آن خریداری کرد .رهیار با  GPSآیفون
هماهنگ اس��ت و ش��ما میتوانید موقعیت خود را در نقشه
ببینید .همینطور میتوانید نقاطی را بهعنوان نقاط مورد عالقه
در نقشه ذخیره کنید ،از آن بهعنوان مکانیاب استفاده کنید و
با اتصال به اینترنت از نقشه پیشنهاد مسیر بگیرید.

