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خبرنامه
ثبتنام جشنواره سراسری تیتر  ۱۱از  20آبانماه

فرآیند ثبتنام و ارس��ال آثار جش��نواره رس��انه و نش��ریات دانشجویی
دانش��گاههای سراس��ر کش��ور با نام "تیتر  "۱۱از  ۲۰آبان م��اه  ۱۳۹۷آغاز
خواهد شد.
به گزارش ایس��نا ،یازدهمین جش��نواره سراسری نش��ریات دانشجویی
دانش��گاههای سراسر کش��ور به میزبانی وزرات علوم ،تحقیقات ،فناوری و با
همکاری معاونت فرهنگی و دانش��جویی وزارت بهداشت و با شعار «آگاهی،
شفافیت ،مسئولیت» برگزار خواهد شد.
طبق اعالم س��ایت یازدهمین جشنواره سراس��ری نشریات دانشجویی،
دانشجویان متقاضی شرکت در این جشنواره از  ۲۰آبان تا  ۲۰آذر ماه سال
 ۹۷فرصت دارند تا نسخه الکترونیکی آثار خویش را صرفاً از طریق سامانه
 www.titr۱۱.irارسال نمايند.

اولین گردهمایی دانش آموختگان دکتری علوم
آزمایشگاهی  23آبان ماه برگزار مي شود

اولین گردهمایی "دانش آموختگان دکتری علوم آزمایشگاهی" دانشگاه
علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی؛  ۲۳آبان ماه در دانش��کده پیراپزشکی این
دانشگاه برگزار میشود.
به گزارش ایس��نا ،محورهای این گردهمایی ،تب��ادل دانش و تجربیات
ب��ا دیگر هم��کاران؛ بازدید از مح��ل تحصیل خود؛ ارتقای س��طح علمی و
بسترسازی مناسب آموزشی در رشته علوم آزمایشگاهی است.
براس��اس گزارش روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
همچنین دانش آموختگان رش��ته دکتری علوم آزمایش��گاهی و دانش��کده
پیراپزشکی این دانشگاه میتوانند در همایش مذکور شرکت کنند.

پایان نامه و رساله های دانشجویان در زمینه
اوراسیا حمایت می شوند

مرک��ز مطالعات اورس��یای مرکزی دانش��گاه ته��ران از پای��ان نامه ها
کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در زمینه اوراسیا حمایت می کند.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر ،مرکز مطالعات اوراس��یای مرکزی دانش��گاه
تهران از فعالیتهای آموزشی-پژوهش��ی در حوزه اوراسیای مرکزی حمایت
میکند.
این مرکز اقدام به راهاندازی س��امانه طرحهای پژوهشی با هدف دریافت
پیشنهاد انجام طرحهای پژوهشی ،تالیف و ترجمه کتاب کرده که پژوهشگران
حوزه مطالعات اوراسیای مرکزی ،میتوانند برای ارسال آثار خود در خصوص
مسائل اقتصادی ،سیاس��ی ،فرهنگی ،اجتماعی ،امنیتی و روابط خارجی در
کشورهای این منطقه ،به آدرس  http://cces.irمراجعه کنند.
دانش��جویان کارشناس��ی ارش��د و دکتری که طرح پژوهشی خود را به
تصویب گروههای آموزشی رس��اندهاند ،میتوانند تا پایان آذرماه درخواست
خود را همراه با طرح پژوهش��ی پایاننامه /رس��اله برای بررس��ی در شورای
علمی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی به این مرکز ارسال کنند.
قائم مقام وزیر علوم تشريح كرد؛

راه های تقویت و گسترش همکاریهای علمی
ایران و مالزی

در دیدار دکتر حس��ین س��االر آملی ،در امور بین الملل و رئیس مرکز
همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم و ذاکی بن ذکریا معاون سازمان
امور تحصیلی مالزی گسترش همکاریهای علمی و تحقیقاتی ایران و مالزی
مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،در این دیدار دکتر ساالر آملی ،ضمن تشریح ظرفیتها
و دس��تاوردهای علمی و تحقیقاتی ایران در سطح ملی و بینالمللی ،به بیان
سیاستهای کالن حوزه بینالملل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جمهوری
اس�لامی ایران در سه محور :انتقال دانش و تجاری سازی تحقیقات ،توسعه
و تقویت دورههای فنی و حرفهای و بینالمللی سازی مجموعه آموزش عالی
کشور پرداخت.
بر اس��اس اعالم روابط عموم��ی وزارت علوم ،امضای یادداش��ت تفاهم
همکاری ،تدوین نقشه راه و برنامه اجرایی همکاریهای علمی ،تبادل استاد،
محقق ،دانشجو و فرصتهای مطالعاتی ،تبادل بورس کوتاه مدت و تأسیس
شعبه دانشگاهی در مالزی از جمله مواردی بود که در این دیدار در خصوص
زمینههای همکاری دو طرف مورد بررسی قرار گرفت.
معاون آموزشی دانشگاه خبر داد

تصویب شیوهنامه آموزشی دانشگاه علم و صنعت

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت از تصویب شیوهنامه آموزشی این
دانشگاه و اجرایی کردن آن تا کمتر از یک ماه آینده خبر داد.
دکت��ر ابوالفضل واحدی ضمن بی��ان این مطلب ،به تش��ریح جزییات
تدوین ش��یوه نامه آموزش��ی دانش��گاه علم و صنعت پرداخت و اظهار کرد:
وزارت علوم سابقا آیین نامههای آموزشی جداگانهای برای دوره کارشناسی،
کارشناس��ی ارشد و دکتری تدوین و به دانشگاهها ابالغ کرده بود ،اخیرا نیز
آییننامهای را تحت عنوان "آیین نامه آموزش��ی یکچارچه" به دانش��گاهها
ابالغ کرده اس��ت .این آییننامه به نوعی کلیات مربوط به مس��ایل آموزشی
را شامل میشود.
وی تصریح کرد :بر اس��اس "آیین نامه آموزش��ی یکچارچه" بس��یاری
از موارد و جزییات تصمیم گیریهای آموزش��ی در اختیار دانش��گاهها قرار
داده میش��ود تا این مراکز بر اس��اس شرایط ،امکانات و مقتضیات خود در
خصوص آن تصمیم بگیرند ،به عبارتی شیوهنامه اجرایی آموزشی را متناسب
با وضعیت خود تغییر دهند که در حال حاضر تعدادی از دانشگاهها تدوین
این شیوه نامه را به اتمام رساندهاند.
معاون آموزش��ی دانشگاه علم و صنعت خاطرنش��ان کرد :این دانشگاه
نیز مراحل اولیه ش��یوه نامه فوق را تدوین کرده و اصالحات نسخههای اول
تا چهارم نیز صورت گرفته و منتظریم تا در ش��ورای آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه علم و صنعت مطرح و تصویب شود.
واحدی در پایان با تاکید بر اینکه ش��یوهنامه اجرایی آییننامه آموزشی
کمتر از یک ماه آینده تصویب میش��ود ،گفت :به نظر من تصویب آن گام
موثری اس��ت تا قوانین یکپارچه ،هم راس��تا و هم س��و در عرصه آموزشی
در دانش��گاه وجود داش��ته باش��ند .ضمن اینکه کلیات آن در دانشگاههای
مختلف توس��ط وزارت علوم اعالم شده ،اما مقرر شده برای اقدامات اجرایی
و تصمی��م گیریه��ای جزئی و موردی هر دانش��گاهی بنا بر مقتضات خود
تصمیم بگیرد.
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ثبت نام ارز دانشجویی از امروزآغاز می شود

براس��اس اع�لام س��ازمان ام��ور
دانش��جویان وزارت عل��وم ،ثب��ت ن��ام
دانش��جویان ش��اغل به تحصی��ل واجد
ش��رایط دریافت ارز دانشجویی از امروز
شنبه  ۱۹آبان ماه از طریق سامانه سجاد
آغاز می شود.
به گ��زارش خبرن��گار مه��ر ،تمام
دانش��جویان ش��اغل به تحصی��ل واجد
شرایط دریافت ارز دانشجویی می توانند
از امروز شنبه  ۱۹آبان  ۹۷فرمهای الزم
به هم��راه مدارک مورد نی��از را تکمیل
و در سامانه س��جاد به آدرس portal.
 saorg.irبارگذاری کنند.
الزم اس��ت متقاضی��ان دریافت ارز
دانش��جویی به نکات زیر دق��ت الزم را
داشته باشند.
ارز دانش��جویی صرفاً در بازه زمانی
یک مهر  ۹۷تا  ۲۹اس��فند  ۹۷یعنی از
مهر تا اسفند  ۱۳۹۷تعلق می گیرد.
طب��ق بخش��نامه بان��ک مرک��زی،
مبنای نرخ ارز درخص��وص حواله های
ارزی ،نرخ ارز حواله مندرج در س��امانه

معامالت الکترونیک��ی ارز ( )ETSو در
مورد اسکناس ،نرخ ارز اسکناس مندرج
در سامانه مذکور خواهد بود.
باتوج��ه ب��ه تغییر س��امانه ارزی از
س��امانه مشارکت دانش��جویی (نشا) به
س��امانه جامع دانش��جویی سجاد ،تمام
دانش��جویان متقاضی در مرحله اول در
سامانه جدید (س��امانه سجاد) ثبت نام
کرده و در مرحله بعدی درخواس��ت ارز

دانشجویی کنند.
طبق بخش��نامه بان��ک مرکزی ،ارز
دانشجویی به مقاطع دکتری ،کارشناسی
ارش��د تعلق م��ی گیرد و ب��رای مقطع
کارشناس��ی فقط دانشجویانی که شروع
به تحصیل آنها قبل از  ۳۱اردیبهش��ت
 ۹۷بوده ،می توانند درخواست کنند.
سازمان امور دانشجویان فقط موظف
به تأیید وضعیت تحصیلی دانش��جویان

بوده ،مراحل و ضوابط پرداخت ارز (نوع،
می��زان و نرخ) براس��اس دس��تورالعمل
بانک مرکزی و بر عهده بانک های عامل
(تجارت و سامان) است .
ب��ا توجه به اینکه تم��ام فرآیندها و
خدمات ب��ه صورت غیر حض��وری و از
طریق س��امانه انجام می شود ،نیازی به
مراجعه حضوری نیست .
متقاضی��ان جهت کس��ب اطالعات
بیش��تر ب��ه قس��مت س��واالت متداول
در س��امانه س��جاد مراجعه ک��رده و در
صورت��ی که پاس��خ م��ورد نظ��ر وجود
نداشت ،سواالت خود را از طریق ایمیل
 support@saorg.irارس��ال کرده و
پیگیری کنند.
ب��رای کس��ب اط�لاع و پیگیری از
وضعیت درخواس��ت ،متقاضی می تواند
به پروفایل و ایمیل ش��خصی اعالم شده
مراجعه کند .متقاضیان جهت ارتباط با
پشتیبانی س��امانه ،از گزینه درخواست
پش��تیبانی س��امانه س��جاد در من��وی
خدمات استفاده کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان تشريح كرد

آخرین وضعیت انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

رئیس س��ازمان امور دانش��جویان گف��ت :پذیرش
دانشجویان ایرانی که به دلیل مشکالت ارزی از دانشگاه
های خارج به داخل کش��ور منتقل ش��ده اند در بهمن
انجام می ش��ود .مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار
مه��ر درباره آخرین وضعیت انتقال دانش��جویان ایرانی
به دانش��گاه های داخل به دلیل مش��کالت ارزی گفت:
در حال حاض��ر حدود  ۴۰۰نفر از دانش��جویان ایرانی
از دانش��گاه های خارجی به داخل کش��ور منتقل شده
اند ،عموم این دانشجویان در مقطع کارشناسی هستند
و فرایند پذیرش این دانش��جویان در دانش��گاه ها آغاز
شده است.وی افزود :دانشجویانی که زودتر برای انتقال
به داخل کش��ور اقدام کرده اند ،فرایند پذیرش آنها در
مهر ماه س��ال جاری آغاز شده و دانشجویانی که کمی
دیرتر اقدام به این کار کرده اند از بهمن ماه در دانشگاه
ها پذیرش می ش��وند.رئیس س��ازمان امور دانشجویان
درپاسخ به این سئوال که بیشتر این دانشجویان متمایل

هستند در کدام دانش��گاه ها پذیرش شوند ،افزود :این
دانش��جویان هر کدام می توانند  ۵دانش��گاه را انتخاب
کنند بنابراین دانش��گاه خاصی نیست که بیشتر تقاضا
ها مختص آن دانشگاه باشد و براساس اولویت و شرایط
دانش��گاه ،این دانشجویان در دانش��گاه ها پذیرش می
شوند.صدیقی تاکید کرد :دانشجویان خارج از کشور تا
پایان امسال می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
به گزارش مهر ،بعد از ایجاد نوس��انات در حوزه ارز
و اعالم سیاس��ت های جدید ارزی ،دانش��جویان شاغل
به تحصیل در خارج از کش��ور و دانش��جویانی که قصد
تحصیل در دانش��گاه های خارج را داشتند برای تامین
ارز دانش��جویی با مشکل مواجه شدند .از این رو وزارت
علوم برای حل این مش��کل موضوع انتقال دانشجویان
غیرپزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاههای خارجی
ب��ه داخل را مطرح و این آیین نامه را اصالح کرد که به
شرح زیر است:
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با توجه به ش��رایط ارزی کشور و بنا به دستور وزیر
علوم با متقاضیان تحصیل در دانشگاههای خارج کشور
برای انتقال به داخل کش��ور مساعدت بیشتری صورت
خواهد گرفت.بنا بر اصالحیه آئیننامه جدید ،متقاضیان
انتقال به دانش��گاههای داخل در تمام مقاطع تحصیلی
تنها با گذراندن یک ترم تحصیلی در دانشگاههای مورد
تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در خارج از کشور
میتوانند درخواست انتقال به دانشگاههای داخل را در
سامانه سازمان امور دانشجویان ثبت کنند.
متقاضی��ان انتقال به دانش��گاههای داخل کش��ور
میتوانن��د از طری��ق پورت��ال س��ازمان ب��ه نش��انی
 portal.saorg.irدرخواس��ت و م��دارک خ��ود را
ارس��ال کنند .تس��هیالت فوق صرفا در سال  ۹۷قابل
اجرا بوده و برای دانش��جویانی اس��ت که قبل از سال
 ۹۷در دانش��گاههای خارج از کش��ور ثب��ت نام کرده
باشند
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یادداشت
دانش ،يگانه راه براي نگاه به آينده

منطق فازي

منصور يحيوي فركوش

علم منطق فازي ( )Fuzzy Logicدر س��ال  1965ميالدي براي اولين
بار در دنيا توسط دانشمند ايراني «پروفسور لطفي عسگرزاده استاد دانشگاه
بركلي آمريكا» ،دقيقا در پاس��خ به س��ئوالي «آيا االن روز است يا شب» در
حاليكه «غروب» بود ،در صحنه محاس��بات نو مطرح شد .بر اين اساس علم
منطق فازی توانس��ت از فضای بی��ن دو ارزش مجموعهها (« )0.1ش��ب یا
روز»«،پير يا جوان»« ،گرم يا س��رد» ارزشهای جدید «حدودي ش��ب » یا
«نسبتا جوان » «،تا حدودي سرد» را استخراج كند.
به بيان س��اده؛ منطق فازي در برابر منطق ارسطويي ( )Crisp setsيا
«باينري» كه همه چيز را فقط به دو ش��كل « گرم وس��رد»« ،بلي و خير» و
«صفر و يك» مطرح بود ،قرار گرفته اس��ت .با اين وجود منطق فازي در بازه
بين صفر و يك قرار داش��ته و با رد منطق مطلقگويي ارسطويي (فقط صفر
يا يك) از مقدار تعلق عضوي «درجه عضويت» به مجموعه را مطرح ميكند.
بر اساس علم منطق فازي يك فرد60ساله40 ،درصد به مجموعه جوان50 ،
درصد به مجموعه ميانس��االن و تنها 10درصد به مجموعه ميانس��االن تعلق
دارد .در حاليكه در منطق كالس��يك تنها به ي��ك مجموعه (فقط مجموعه
ميانسال) تعلق داشت .اين منطق از صفت قطعيت استفاده نميكند...
در ابتداي پيدايش اين نظريه،بس��ياري از دانشمندان در مراكز علمي و
پژوهشي ،علم منطق فازي را همان «احتمال» ميدانستند و مدعي بودند كه
لطفيزاده پدر علم فازي چيزي جديد ارايه نكرده است .برخي اظهار ميدارند؛
منطق دو ارزشي كارايي دارد و هزاران سال است كه به بشريت خدمت كرده
و در منطق كامپيوترها اس��تفاده شده است .بنابراين ،اين اظهارات باعث شد
كه منطق فازی بیش از بیس��ت سال بعنوان تئوري در دانشگاهها بماند چرا
كه کمتر کسی معنای آن را درک کرده بود.
پس از گذش��ت بيس��ت سال ،در س��ال  1980ميالدي ابراهيم ممداني
از دانش��گاه لندن ،براي نخس��تين بار از منطق ف��ازي در زمينه كنترل يك
موتور بخار س��اده استفاده كرد .سپس بس��ياري از كشورها از علم فازي در
بخش هاي مختلف صنعتي استفاده نمودند .در دانمارك اسميت براي كنترل
ك��وره س��يمان ،در ژاپن براي كنترل فرايند تصفيه آب و  ...اس��تفاده ش��د.
متعاقب آن ،شركت «هيتاچي» يك سيستم كنترل خودكار قطار را بر مبناي
ي در
منطق فازي توس��عه داد .شايان ذكر است كه در اوايل دهه  1990ژاپن 
زمينه كاربرد منطق فازي ،فعال بودهاند.
امروزه از منطق فازي در اكثر كارخانههاي بزرگ نظير ذوب آهن،صنايع
خودروسازي ،پتروش��يمي،تصفيه آب،واحدهاي توليد انرژي،ساخت ماشين
لباسشويي و وس��ايل الكترونيكي و ديگر علوم  ...اس��تفاده ميكنند .كاربرد
منط��ق فازي در صنايع خودروس��ازي مربوط به تنظي��م و كنترل ترمزهاي
، ABSگيربك��س اتوماتيك ،تش��خيص عيب در فرايند تولي��د ،محاوره بين
ماشين و انسان ،كنترل كيفيت و ...بوده است.
بسياري از دانشمندان در جهان علم هوش مصنوعي را توسعه ميدهند.
در ايران نيز پژوهشهاي زيادي در راس��تاي كاربرد اين علم و تركيب آن با
علم ش��بكه عصبي ( )ANFISو  ...در هوش مصنوعي صورت گرفته اس��ت.
در اين زمينه تحقيقات دانشمنداني چون دكتر عباس طلوعي اشلقي ،دكتر
س��هراب خان محمدي ،دكتر محمد علي افش��ار كاظم��ي ،دكتر محمدرضا
معتدل ،دكتر جواد جاسبي و  ...را مي توان نام برد.

میز خبر
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح كرد:

ضرورت جدا سازی آموزش دانشجویان پزشکی
از دستیاران

معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزشکی مش��هد به جدا سازی آموزش
دانش��جویان پزش��کی از دس��تیاران در بیمارستانهای آموزش��ی تاکید کرد
و گف��ت :این جداس��ازی ب��ه ارتقای آم��وزش دوره پزش��کی عمومی کمک
میکند.
دکت��ر محمد اعتض��اد رضوی با اش��اره ب��ه اینکه جداس��ازی آموزش
دانشجویان پزشکی عمومی از دستیاران و فلوشیپها ،به ارتقای آموزش دوره
پزشکی عمومی کمک میکند ،افزود :از آنجا که بیشتر بیماران در درمانگاهها
به صورت سرپایی ویزیت میشوند ،کم توجهی به مسئله جداسازی آموزش
باعث میش��ود که دانش��جویان پزش��کی عمومی نگاه کل گرا نسبت به نوع
بیماری را از دست بدهند.
وی آموزش طب س��رپایی را مهمترین چالش در حوزه آموزش پزشکی
عمومی دانس��ت و گفت :دانش��گاه علوم پزشکی مشهد برای حل این چالش
یک درمانگاه پلی کلینیک سطح  ۱برای آموزش دانشجویان پزشکی عمومی
اختصاص داده اس��ت و این جداس��ازی از تداخل کاری دانشجویان پزشکی
عمومی و دستیاران جلوگیری میکند و براساس این هدف دانشجویان فیلد
آموزشی متفاوتتری خواهند داشت.
اعتضاد رضوی در ادامه به جذب دانشجویان خارجی در بحث بینالمللی
س��ازی بسته تحول آموزش پزشکی اشاره و افزود :این دانشجویان میتوانند
برای دانش��گاه دارای منافع باش��ند .این منفعت تنها اقتصادی نیس��ت بلکه
حفظ استانداردهای آموزشی و داشتن مدیریت بینالملل به صورت مستقل
در دانشگاه را به دنبال دارد.
وی بی��ان کرد :در حال حاضر  ۲۵۰دانش��جوی خارجی از کش��ورهای
مختلف جهان به ویژه افغانس��تان ،عراق ،پاکستان ،سوریه و لبنان هم اینک
در رشتههای مختلف در این دانشگاه تحصیل میکنند.
معاون آموزشی دانش��گاه علوم پزشکی مشهد در پایان به نحوه دریافت
ش��هریه دانش��جویان خارجی اش��اره کرد و گفت :دانش��جویان خارجی یک
ش��هریه ثابت و متغییر دارند که با توجه به نوس��انات ارز ،ش��هریه بر مبنای
ارز دولتی و به ریال محاسبه میشود اما هزینه تمام شده این دانشجویان به
زودی مصوب و اعالم خواهد شد.

