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در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های 
جهانــی تایمــز به عنــوان یکی از 
معتبرترین رتبه بندی های دانشگاه ها، 
3 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه های علوم 
پزشکی کردستان و مازندران دیده می شوند. رتبه این 
دانشگاه ها به ترتیب بین 351تا 400است و با اختالف 
زیادی پس از دانشــگاه های شناخته شــده دنیا قرار 
می گیرند. براساس آنچه در وب سایت رسمی رتبه بندی 
دانشگاه های جهانی تایمز آمده، در این رتبه بندی بیش 
از 1600دانشــگاه در 99کشــور و منطقه قرار دارند و 
دانشــگاه ها براساس 13شــاخص عملکرد در 4حوزه 
آموزش، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی 
ارزیابی شده اند. در این فهرست بلند باال، دانشگاه های 
آمریکایی بیشترین جایگاه را به دست آورده اند، به طوری 
که از میان 25دانشــگاه برتر، 12دانشگاه آمریکایی و 
5دانشگاه انگلیسی هستند. بررســی این رتبه بندی 
نشان می دهد که دانشگاه های ایران جایگاهی در میان 

350دانشگاه اول ندارند و نخستین ردپا از دانشگاه های 
ایران را در رتبه بندی 351تــا 400می توان پیدا کرد. 
نخستین دانشــگاه هم دانشــگاه صنعتی نوشیروانی 
بابل است که رتبه 351تا 400را به دست آورده است. 
در همین رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
و دانشگاه علوم پزشــکی مازندران هم قرار می گیرند. 
دانشگاه صنعتی شریف اما با فاصله، رتبه ای بین 401تا 
500  را به دست آورده اســت. البته در رده بندی های 
پایین تر این فهرست، اسامی دانشگاه های دیگری هم 
دیده می شود. مثل دانشــگاه امیرکبیر، دانشگاه آزاد 
نجف آباد و... هم دیده می شوند که رتبه های بین 501تا 

800 را کسب کرده اند.

چرا رتبه دانشگاه های ایران پایین است؟
حاال سؤال اینجاست که چرا دانشگاه های ایران، در 2 
سال گذشته، جایگاه بسیار پایینی را در این رتبه بندی 
جهانی به دست آورده اند و چقدر این رتبه بندی ها مهم 

است؟  روح اهلل دهقانی، معاون فناوری دانشگاه آزاد و 
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به 
این سؤال ها، توضیحاتی به همشهری می دهد. به گفته 
او، رتبه بندی دانشگاه های جهانی »تایمز« و در کنار 
آن »شــانگهای«، جزو رتبه بندی های مهم به شمار 
می روند، هر چند مؤسسه های دیگری هم هستند که 
وضعیت دانشگاه های دنیا را بررسی می کنند. دهقانی 
می گوید:» در بحث رتبه بندی دانشگاه ها پارامترهای 
متنوعی مطرح اســت که برخی از ایــن پارامترها را 
نمی توان برای دانشــگاه های ایران درنظر گرفت. به 
همین دلیل برخی دانشگاه ها در تعدادی از رتبه بندی ها 
عدد باالتری می گیرند و برخی دیگر رتبه ای پایین تر. 
البته رتبه بندی ها هم یکســان و یکنواخت نیست و 
هر کدام هویت مســتقل دارند.« این مسئول درباره 
برخی پارامترهای بررسی دانشگاه ها توضیح می دهد 
و می گوید:» در برخی رتبه بندی ها، مساحت دانشگاه 
به عنوان یکی از پارامترها به شمار می رود. در این حالت 

جذب دانشجوی خارجی 
هدف دانشگاه های ایران نیست

 3 دانشگاه ایران در جایگاه 351 تا 400 رتبه بندی جهانی تایمز قرار دارند، معاون فناوری دانشگاه آزاد 
می  گوید: رتبه بندی های جهانی برای دانشگاه هایی که قصد جذب دانشجوی خارجی  دارند، مهم است

نوسان در آمارهای شناسایی بیماران و فوتی ها می تواند به 
طوالنی ترشدن موج  اومیکرون در کشور منتهی شود 

خطرات منحنی نزولی کرونا 
آمار شناسایی بیماران جدید 
و فوتی هــای کرونــا، روند 
نزولی اما نوســانی دارد. به 
تأکید این متخصصان با وجود خوش بینی 
به این روند کاهشی اما نوسانی بودن آمارها 
حاکی از انجام نشدن طرح های بیماریابی 
اســت و می تواند موج بیماری در کشور را 

طوالنی تر از سایر کشورها کند. 
براساس آمار رســمی اعالم شده از سوی 
وزارت بهداشــت، روز شــنبه با یک روند 
نزولــی، 2219بیمــار قطعــی مبتال به 
کرونا شناســایی شــدند، اما این آمار در 
روز یکشــنبه به 3330نفر افزایش یافت؛ 
اتفاقی که در روزهای گذشــته هم رخ داد 
و عدد باالتــر بین 5 تا 6هــزار متغیر بود. 
آمار فوتی ها تا چهارشــنبه هفته گذشته 
همین شرایط را داشــت اما در 5روز اخیر 
با یک روند کاهشــی اکنون به 118فوتی 
رسیده و در آســتانه دورقمی شدن است. 
کارشناســان حــوزه بهداشــت معتقدند 
تداوم این روند کاهشــی وابسته به رفتار 
مردم در روزهای پایانی ســال و تعطیالت 
نوروز است و شلوغی و تراکم جمعیت در 
مکان های عمومی می تواند دوباره منحنی 
ابتال به بیماری را صعــودی کند، چراکه 
آمار مشخصی از میزان ابتالی جمعی در 
کشور وجود ندارد و دوز سوم هم هنوز به 
آمار مناسب نرسیده اســت. این مسئله را 
افشین منیری، متخصص عفونی هم تأیید 
می کند. به گفته او، احتمال ایجاد مصونیت 
قطعی در افراد مبتال به کرونا و بیمار نشدن 
دوباره آنها کم است: »یک بار ابتال به  سویه 
اومیکرون به معنــای مصونیت در برابر آن 
نیست و ممکن اســت حتی درعرض یک 
ماه ابتالی دوباره به کرونا به ویژه در سویه 
غالب اومیکرون ایجاد شــود. کرونا به ویژه 
در واریانت اومیکرون سرایت پذیری بسیار 
باالیی دارد و ممکن است با نادیده گرفتن 
پروتکل ها از سوی برخی افراد، کودکان  یا 
کســانی که در معرض خطر عوارض این 
بیماری قــرار دارند، نتواننــد در برابر آن 
مقاومــت کنند.«  ایــن متخصص عفونی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معتقد 
است، اگر قرار بود کرونا ایمنی زایی دائمی 
داشته باشد، باید در 2سال گذشته زنجیره 
انتقال با وجود ابتالی افراد قطع می شــد 
اما ایجــاد جهش های جدیــد و تغییراتی 

که در ویروس ایجاد شــده نشان می دهد 
همچنان جوامع مســتعد ابتــال به کرونا 
هستند. او همچنین نســبت به تعطیالت 
نوروز و احتمال افزایش بیماری هشــدار 
می دهد: »با ورود مســافران نــوروزی به 
شهرهای مختلف و مبتال شدن تعداد زیادی 
از مســافران به بیماری ممکن اســت بار 
سنگینی به سیســتم بهداشتی و درمانی 
وارد شود، بنابراین مردم باید قبل از سفر 
از سالمت خود و همسفران شان اطمینان 

داشته باشیم. 
رعایــت نــکات بهداشــتی هــم بایــد 
بی کم و کاســت انجــام شــود و به محض 
مشــاهده عالمت های ابتال، قرنطینه های 
الزم صورت بگیرد.« این پزشــک درباره 
افرادی هم که در برابر واکسینه شدن علیه 
کرونا مقاومت می کنند، می گوید: »اهداف 
واکسیناسیون پیشــگیری از بیماری  زایی 
شــدید و شکســتن چرخه کروناســت. 
زمانی هم که افراد به بیماری شدید مبتال 
نشــوند، انتقال کرونا کم خواهد شد و در 
نهایــت واریانت های جدید هــم نداریم. 
واکسیناســیون در برابر کرونا یک وظیفه 
اجتماعی است  و فردی که از واکسن زدن 
اجتناب می کند در معــرض ابتال و انتقال 

بیماری به دیگران است.
 ایــن افــراد بیمــاری را در جامعــه 
پخــش می کننــد و صدمــات و ضربات 
جبران ناپذیری به سیســتم بهداشــت و 
درمان وارد می کنند.«  براســاس آمارهای 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، تاکنون 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 
144میلیون و 800هزار و ۷54دوز است 
که از این تعداد 63میلیــون و 561هزار و 
916نفر دوز اول، 56میلیون و 1۷۷هزار و 
642 نفر دوز دوم و 25میلیون و 61هزار و 
196نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق 

کرده اند.
این در حالی اســت که عباس شیراوژن، 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا هم 
اوایل هفته اعــالم کرد کــه 26درصد از 
جمعیت کشور شامل کودکان زیر 12سال 
و دیگــر گروه هــای هدف اصال واکســن 
نزده انــد و در معــرض خطر قــرار دارند. 
به گفته شیراوژن 90درصد افراد بستری یا 
فوت شده در کشور جزو افرادی بوده اند که 

تمایلی به زدن واکسن نداشتند.

مخاطره پیچیده
 چهارشنبه سوری و کرونا

 همانطور که می دانیم تنها یک روز دیگر به فرارسیدن چهارشنبه 
آخرسال یا همان »چهارشنبه سوری« باقی مانده است. چنین 
مناسبت هایی درصورت برگزاری درست و به جا، می تواند فرصتی 
برای تخلیه هیجان های نوجوانان  و همچنین زمانی برای فراغت 
و تفریحات سالم بزرگساالن به شــمار رود، اما متأسفانه برخی 
افراد غیرمسئول به ویژه در چهارشنبه سوری تنش هایی ایجاد 
می کنند و با استفاده از وسایل غیراستاندارد آتش بازی دست ساز 
و پرتاب کردن آنها از باالی ســاختمان، عابران پیاده و ساکنان 
محل را در معرض آسیب قرار می دهند. بیش از 2سال از شیوع 
همه گیری کرونا می گذرد و در ایــن مدت اتفاق های زیادی رخ 
داده، خیلی ها روانه بیمارستان شده اند و خیلی ها هم جانشان 
را از دست داده اند. شرایطی که مراکز درمانی و سایر سازمان ها 
تجربه کرده اند، درس آموخته های قابل تاملی برایشــان داشته 
اســت که می تواند برای بهبود روش های مدیریت بحران، مورد 
اســتفاده قرار گیرد. این درس آموخته هــا فرصتی برای ایجاد 
پرتدبیری ها فراهم کرده تا بتوان با استفاده از خالقیت های بومی 
 در شرایط اضطراری پاسخی درخور در قالب برنامه های اقتضایی 
)Contingency Planning( ارائــه کــرد. مســئله امــا 
اینجاست که متأســفانه در برخی از موارد دیده می شود تمام 
اینها در حد شــفاهی باقی مانده و تدبیری بــرای ثبت کتبی 
این تجربه هــا در قالب مستندســازی صورت نگرفتــه و از آن 
می توان به عنوان نیمه تقریبا پنهان نام برد. چرا تقریبا پنهان؟ 
به این دلیل که این موارد در حافظه شــفاهی افراد وجود دارد، 
اما اگر ثبت نشــود به تدریج کمرنگ تر شــده و به فراموشــی 
ســپرده می شــود. اصل مهمی که هم اکنون وجــود دارد این 
است که هر چند همه گیری ناشــی از ویروس کرونا همچنان 
ادامه دارد و به نظر می رســد تا حدودی از ســرعت آن کاسته 
شــده، اما باید با آن مانند بیماری آنفلوانزا و نمونه های مشــابه 
 همزیستی مسالمت آمیز داشــته باشــیم و تداوم کسب وکار 
)Business Continuity( باید مدنظر باشد یعنی کار و اشتغال، 
تحصیل، فعالیت های اجتماعی ونمونه های مشابه باید ادامه یابد، 
البته با رعایت پروتکل های بهداشتی. به زبان ساده اینکه به تمام 
مخاطرات حاضر یک مخاطره همه گیر به اسم کرونا هم افزوده 
شده است. یعنی زمانی که درخصوص چهارشنبه سوری صحبت 
می شود، باید توجه داشت که روزمرگی و عادی انگاری نشود و 

پروتکل های بهداشتی رعایت شود.
شاید شلوغی جمعیت در چهارشنبه ســوری در گذشته زیاد 
مورد توجه نبوده اما همین مورد می تواند ریســک ابتالي افراد 
به ویژه آنهایی که سیستم ایمنی ضعیف  تری دارند و پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نمی کنند، را باال ببرد. از این رو همانطوری 
که می بینیم بــا درنظر گرفتن ســناریوی چنــد مخاطره ای 
)Multi-Hazard scenario(، چهارشنبه ســوری دارای 
مخاطرات مختلفی اســت که هم افزایی برخی از آنها می تواند 
اثرات سلســله وار، دومینویی )Domino Effect( یا آبشاری 
)Cascade Effect( را همراه داشــته باشــد کــه از بین آنها 
 می توان بــه مواردی مثل نــزاع و درگیری، شــلوغی جمعیت

 )Crowd Management(، آتش سوزی، انفجار، آلودگی صوتی 
شدید که گاهی اوقات ضمن آسیب زدن به سیستم شنوایی برخی 
افراد، می تواند منجر به ســکته قلبی برخی سالمندان شود، اشاره 
کرد. از این رو همیشــه به خاطر داشته باشیم که یک لحظه غفلت 
می تواند عمری پشــیمانی را به همراه داشته باشد. در چهارشنبه 
آخر سال هم افزایی انواع مخاطرات، همه گیری، آتش بازی، ازدحام 
جمعیت و عکس العمل های ناگهانی و نمونه های مشــابه می تواند 
بالقوه ایجاد کننده وضعیت های اضطراری خصوصا از نوع سانحه و 
بحران شود و هم افزایی های خاصی ایجاد کند. از این رو برای مدیریت 
ریسک یعنی پیشگیری از چنین شرایطی و برای ایجاد آمادگی الزم، 
آموزش از رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی می تواند بسیار 
کارساز، مفید و تأثیرگذار باشد. هرچند شرایط از نظر همه گیری 
بیماری ناشی از ویروس کرونا بهتر شده اما با درنظر گرفتن سناریوی 
چند مخاطره ای، به نظر می رسد باید ضمن دریافت هر چه سریع تر 
نوبت واکسن  دوز سوم با رعایت فاصله زمانی استاندارد پس از نوبت 
دوم، پروتکل های بهداشتی را هم رعایت کرد تا زندگی روزمره ادامه 
یابد. تداوم کسب وکار یعنی تداوم شــغل و کسب وکار، تحصیل، 
زندگی و... البته با رعایت پروتکل های بهداشتی. عالوه بر این ازدحام 
جمعیت در این روزهای پایانی سال و خرید ایام عید، دورهمی ها، 
دید و بازدیدها همه باید با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد چراکه 
چه تضمینی وجود دارد که همه گیری دوباره یا به شکلی دیگر ادامه 
نیابد. زندگی همواره تحت تأثیر نبود قطعیت هاست، از این رو باید 
بتوانیم با همه گیری ناشــی از ویروس کرونا زندگــی کرده و با آن 

همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم.

اهدای 12جسد به دانشگاه ها
رئیس بانک بافت، سلول و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی 
از تحویل 12 جسد به دانشــگاه ها، برای اقدامات آموزشی خبر 
داد. سعید شاه حسینی، در توضیح بیشتر به ایلنا گفت: »برای 
اهدای جسد جهت مقاصد آموزشــی، فرد در زمان حیات خود 
وصیت می کند که بعد از فوت، پیکرش برای مقاصد آموزشــی 
مورد استفاده قرار بگیرد. پس از فوت فرد و انتقال پیکر به پزشکی 
قانونی، اگر از نظر کارشناسان پیکر مناسب اهدا باشد با خانواده 
صحبت می کنیم و رضایت آنها را جلب می کنیم.«شاه حسینی 
درباره روند اهدای جســد توضیح داد: »وقتی پیکر متوفی، به 
پزشــکی قانونی منتقل می شــود قبل از اهدا به دانشگاه، برای 
تثبیت و آماده سازی جســد به حدود 3تا 6ماه زمان نیاز است. 
وقتی پیکر متوفی آماده و به دانشــگاه تحویل داده شد، حدود 
3 سال یا 6ترم تحصیلی در دانشــگاه استفاده می شود و پس از 
آن، مجددا پیکر به پزشکی قانونی تحویل داده می شود و توسط 
همکاران ما و با اطالع خانواده، پیکر متوفی در بهشت زهرا)س( 
تهران دفن می شود. هزینه تدفین پیکر هم توسط پزشکی قانونی 
به سازمان بهشت زهرا)س( پرداخت می شود.« به گفته او، تقاضا 
برای اهدای جســد از تمام اســتان ها وجود دارد، اما بیشترین 
داوطلبان در استان های خراسان رضوی، تهران، فارس و مازندران 
قرار دارند: »متقاضیان می توانند به سایت مرکز تحقیقات سازمان 
پزشکی قانونی کشــور lmrc. ir مراجعه کنند و در بخش بانک 
سلول، بافت و عضو واحد اهدای کالبد آموزشی را انتخاب و در این 
بخش ثبت نام کنند. همچنین، متقاضیان می توانند با شماره تلفن 

02155983149 در ساعات اداری تماس بگیرند.« 

نقل قول  بیژن یاور؛ پژوهشگر مدیریت بحراننگاه

 درصد  از جوانان با پیمایشی که در اسفند 
۱۳۹۷ بــا هــدف بررســی دیــدگاه جوانــان 
کشــور درخصــوص ازدواج و تشــکیل 
خانــواده انجــام شــده معتقدنــد ازدواج 

کردن در زندگی یک »ضرورت« است. 

 ۶۰/۱

درصد جوانان این طور اعالم کرده اند 
که »الزم نیســت« حتما ازدواج کنند 
و ازدواج کــردن را امــری الزم و ضروری 

ندانسته اند.

38/9

درصــد از جوانــان و در واقــع حــدود 
نیمــی از جوانــان، نیافتــن همســر 
دلخــواه را دلیــل ازدواج نکــردن خــود 

دانسته اند.

49/۱

 درصد تــرس از ازدواج ناموفق را دالیل 
تجرد اعــالم کرده اند. درصــد »ترس از 
ازدواج« در قیاس با پیمایش ســال ۹۲ 
حدود 6درصد افزایش پیدا کرده است.

2۶/3

عدد خبر

منبع: ایسنا

میرهاشم موسوی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 

مبلغ وام به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان 
خواهــد بــود. در ســال جاری ایــن مبلــغ 
۷میلیــون تومان بــود که بــرای ســال آتی 
۴۰ درصد رشــد خواهد داشــت. امســال 
حــدود ۲۷۰ هزار نفــر وام دریافــت کردند 
که پیش بینی ما برای سال آینده، بالغ بر 
۴۰۰ هزار نفر است که به اقتضای شرایط 

پرداخت می شود. )ایسنا(

سید پرویز فتاح
رئیس بنیاد مستضعفان 

یک میلیون و ۲۵۰ هزار بســته معیشــتی 
بنیاد مستضعفان به ارزش ۴۵۰ میلیارد 
تومان، میان خانواده های محروم کشــور 
توزیــع شــد. ارزش هریــک از بســته های 
معیشتی بیش از ۵۰۰ هزار تومان است؛ 
تا به امروز ۴۰۰ هزار بسته از این بسته های 
معیشتی توزیع شده و مابقی تا ابتدای ماه 
مبارک رمضان میان خانواده های نیازمند 

هدف، توزیع خواهد شد. )ایسنا(

سالمت

گزارش

مثال دانشگاه شریف مساحت زیر 20هکتار دارد و ممکن 
است امتیاز کمی از این پارامتر بگیرد، اما یک دانشگاه 
دیگر ایران با مســاحت بزرگ تر امتیاز باالتری کسب 
می کند. در برخی موارد هم بحث قــرارداد و ارتباط با 
صنایع هم به عنوان یک پارامتر درنظر گرفته می شود 
که بسیاری از این رتبه بندی های خارجی، دسترسی به 
این داده ها ندارند. آنها از دانشگاه ها می خواهند چنین 
اطالعاتــی را در اختیار آنها قرار دهند اما بســیاری از 
دانشگاه ها به دلیل مســائل امنیتی و محرمانه بودن، 

چنین اطالعاتی را نمی دهند.«

بعضی از رتبه بندی ها کاسب کارانه است
به گفته دهقانی، برخی از این رتبه بندی ها به کاسبی  
بنگاه های بین المللی تبدیل شــده اســت، مثال یک 
نهاد رتبه بنــدی در ایــن زمینه برای خــود فعالیت 
اقتصادی درســت کرده و به دانشگاه ها اعالم می کند 
که برای رتبه بندی دانشــگاه ها، اطالعــات الزم را در 
اختیارش قرار دهند و حتی برای بررسی آن اطالعات 
از دانشگاه ها، تقاضای پول می کند. او در توضیح بیشتر 
می گوید:»برخی رتبه بندی ها بدون هزینه ای صورت 
می گیرد، اما همان نهادهایی که تقاضای پول می کنند، 
این پول را در مقابل اختصاص رتبه خاص به دانشگاه ها 
نمی گیرند، بلکه در ازای خدماتی است که می دهند.« 
او می گوید که این رتبه بندی های بین المللی را نباید 
به کیفیت دانشــگاه ها تعمیم داد:»در بیشــتر موارد 
اطالعات کافی از سمت خود دانشگاه ها در اختیار این 
مؤسسه ها قرار نمی گیرد و اطالعات به صورت کلی از 
سایت دانشگاه ها گرفته می شود، مثل تعداد استادان 
و استادیارها یا تعداد دانشجویان، فار غ التحصیالن و... 
به همین دلیل این رتبه بندی ها مالک نیست و لزوما 
تعیین کننده واقعی سطح دانشگاه ها نیست، اما در عین 
حال نمی توان گفت که اهمیت و اعتبــار ندارند، چرا 
که بر مبنای همان اطالعات عمومی دانشگاه ها عمل 
می کنند.«  به گفته او رتبه بنــدی اخیر هم بر مبنای 
دانشگاه های زیر 50ســال صورت گرفته، درحالی که 
دانشــگاه های مهمی مثل تهران و شــریف، بیش از 
50ســال عمر دارند و عدد کمتری در این رتبه بندی 
می گیرند. او در پاسخ به این سؤال که آیا دانشگاه های 
ایران تاکنون در این رتبه بندی هــا، مقام بهتر از 300 
داشــته اند، توضیح می دهد:»تعیین رتبه بندی های 
بین المللی برای دانشــگاه ها، تغییــر می کند. البته 
برای دانشگاه های ایرانی کســب این رتبه ها مطابق با 
اســتانداردهای بین المللی، مانند دیگر دانشگاه های 
خارجی چندان اهمیتی ندارد. دانشگاه هایی دنبال این 
رتبه بندی ها هستند که می خواهند امتیازهای بیشتر را 
با هدف جذب دانشجویان بهتر بین المللی کسب کنند، 
اما شرایط ما در ایران برای جذب دانشجویان بین المللی 
به گونه ای نیســت که این رتبه بندی هــا بتواند تأثیر 

چندانی داشته باشد.«


