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خبرنامه
نتیجه نهایی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد
امروز اعالم ميشود

نتايج نهایی آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد امروز اعالم ميشود.
به گزارش مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ،نتایج کنکور داوطلبان
کارشناسی دانشگاه آزاد امروز پنجشنبه  ۲۳شهریورماه اعالم میشود.

اختتامیه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
برگزارشد

مراس��م اختتامیه نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
امروز در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارشد.
به گ��زارش خبرگزاری مهر ،دکت��ر محمدابراهیم کالنت��ر دبیر اجرایی
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از شرکت حدود  ۲هزار نفر از
دانش��جویان علوم پزشکی در این المپیاد علمی خبر داد و گفت :نفرات برتر
این المپیاد روز چهارشنبه  ۲۲شهریور معرفی شدند.
دبیر اجرایی نهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
کش��ور گف��ت :مرحله گروهی ای��ن المپیاد از تاریخ  ۱۷ش��هریور  ۹۶تا ۲2
شهریور  ۹۶برگزار شد.
در مرحله اول ای��ن المپیاد که به صورت انفرادی و در خردادماه برگزار
شد حدود  ۲هزار نفر شرکت داشتند که از نفرات برگزیده مرحله اول دعوت
ب��ه عمل آمد تا در مرحله دوم که به صورت گروهی برگزارش��د کارگروهی
خود را در  ۵حیطه در نظر گرفته شده انجام دهند.
کالنتر افزود :در هر حیطه دو گروه انتخاب شدند که حدود  ۴۵۰نفر را
شامل میشود که در این راستا آزمون گروهی این گروههای منتخب در حال
برگزاری اس��ت و در اختتامیه همایش از هر حیطه به نفرات برتر انفرادی و
تیمهای گروهی جوایزی به رسم یادبود تقدیمشد.
نهمین المپیاد علمی دانش��جویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در
حیطههای استدالل بالینی ،تفکر علمی در علوم پایه ،مدیریت نظام سالمت،
فلسفه پزشکی ،آموزش پزشکی برگزار شد.

پایش سالمت دانشجویان  ،الکترونیکی شد

مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم از الکترونیکی شدن طرح
پایش سالمت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید خبر داد.
دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اش��اره به جزئیات طرح
پایش س�لامت جس��م و روان در س��ال تحصیلی جدید گفت :طرح پایش
س�لامت جس��م و روان ،بیش از یک دهه اس��ت که توس��ط دفتر مشاوره و
س�لامت وزارت علوم و از طریق مراکز مش��اوره و مراکز بهداش��ت و درمان
دانشگاهها اجرا میشود.
وی ادام��ه داد :طی این یک دهه ،تغییراتی در روند اجرای طرح مذکور
ایجاد ش��ده اس��ت ،از جمله اینکه ابزار آن چهار بار بازنگری ش��ده و روش
اجرا تغییراتی داش��ته و تعداد دانش��جویان تحت پوشش این طرح گسترش
یافتهاند.
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم افزود :در ابتدا دانشجویان
ورودی جدید مقطع کارشناس��ی تحت پوشش این طرح قرار داشتند که به
تدریج دانش��جویان ورودی جدید کارشناسی ارش��د ،دکتری ،و دانشجویان
شبانه نیز به آن افزوده شد.
وی یادآور ش��د :آخرین تغییری که در روند اجرای طرح پایش سالمت
جس��م و روان ایجاد شده مربوط به س��ال جاری است که براساس آن طرح
پایش سالمت جس��م و روان دانشجویان جدیدالورود به صورت الکترونیکی
انجام میشود.
یعقوبی افزود :در این طرح دانش��جو در زمان ثبتنام به س��امانه پایش
س�لامت روان وارد شده و پرسش��نامه ارائه شده را تکمیل میکند ،خروجی
این پرسشنامه روی برگه دوقسمتی جهت پرینت آماده میشود و دانشجو با
خروجی کارنامه سالمت روان به مرکز مشاوره دانشگاه و با خروجی کارنامه
سالمت جسم به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه میکند.
وی ادام��ه داد :درای��ن مرحل��ه در مرکز بهداش��ت دانش��گاه ،معاینات
تخصصی برای دانش��جویانی که نیاز به ارزیابی و معاینات بیش��تری داشته
باشند انجام میشود.
مدی��رکل دفتر مش��اوره و س�لامت وزارت علوم افزود :ای��ن فرایند در
مرحله اول الکترونیکی و در مرحله دوم حضوری اس��ت و متخصصان مرکز
مشاوره و پزشکان مرکز بهداشت درمان دانشگاهها آمادگی دارند تا به تمام
دانش��جویانی که نیاز به معاینات و آزمایشات خاص داشته باشند به صورت
رایگان خدمات ارائه کنند.

شماره  5650سال نوزدهم

منابع آزمونهای جامع ،پیشکارورزی و
دستیاری پزشکی اعالم شد
منابع آزمونه��ای جامع علوم پایه،
پیش کارورزی که در اس��فند  ،۹۶بهار
و ش��هریور  ۹۷برگزار میشود به همراه
منابع آزمون پذیرش دس��تیار تخصصی
سال  ۹۷منتشر شد.
آزمونه��ای جام��ع عل��وم پای��ه و
پی��شکارورزی ب��رای دورههای س��ال
سوم و سال ششم رشته پزشکی برگزار
میشود.
دبیرخانهه��ای ش��ورای آم��وزش
پزش��کی عموم��ی و ش��ورای آم��وزش
پزشکی و تخصصی منابع این آزمونها را
اعالم کردهاند .کتب و فصولی که آزمون
از آنها انتخاب میشود در این منابع ذکر
شده است.
مناب��ع تکمیل��ی آزم��ون پذیرش
دس��تیار تخصصی س��ال  ۹۷به همراه
منابع مشترک آزمونهای پیش کارورزی
اسفند  ۹۶و بهار و شهریور  ۹۷و پذیرش
دس��تیار تخصص��ی س��ال  ۹۷و منابع

آزمون جامع علوم پایه از اس��فند  ۹۶تا
پایان شهریور  ۹۷اعالم شده است.

دانش��جویان میتوانند با مراجعه به
پایگاه اطالعرس��انی دبیرخانه ش��ورای

به گزارش خبرنگار مهر ،با توجه به ناهماهنگی دانشگاهها در ارائه دروس
عمومی مصوب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ،معاونت آموزشی وزارت علوم
اعالم کرد :رعایت س��قف  ۲۲واحد در دوره کارشناس��ی در تمامی رشتهها
الزامی اس��ت و جدول مذکور در س��امانه رش��تههای تحصیلی تحت عنوان
جدول و سرفصلهای دروس عمومی به آدرس https://prog.msrt.ir/fa/
 gridبارگذاری شده و قابل دسترس است.
در ادامه جدول دروس عمومی آمده است :دو درس به ارزش  ۴واحد از
مجموعه دروس مبانی نظری اسالم ،یک درس به ارزش  ۲واحد از مجموعه
دروس اخالق اسالمی ،درس اخالق خانواده که براساس مصوبه شماره ۲۲۶
مورخ یک آذر  ۹۰شورای اسالمی شدن دانشگاهها در ردیف عناوین دروس
گرایش اخالق اسالمی قرار گرفته است.
ی��ک درس ب��ه ارزش  ۲واحد از مجموعه دروس انقالب اس�لامی ،یک
درس به ارزش  ۲واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اس�لامی ،یک درس
ب��ه ارزش  ۲واحد از مجموعه دروس آش��نایی با منابع اس�لامی ،ورزش ۲
و ( ۳اختی��اری) هرکدام ب��ه ارزش یک واحد و تربی��ت بدنی ویژه و ورزش
وی��ژه خاص ناتوانان ذهنی و حرکت��ی (اجباری) هرکدام به ارزش یک واحد
(جایگزین تربیت بدنی  ۱و ورزش .)۱

آموزش پزش��کی عموم��ی از این منابع
آگاهی یابند.

با انتشار اصالحات؛

امروز؛ آخرين مهلت ثبتنام در دوره كارداني
علمیکاربردی

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص
اصالحات ،حذف و کدرش��ت همحلهای جدید عالوه بر
كدرشته محلهاي مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش
دور ه کاردان��ی فنی و کاردانی حرف��های نظام آموزش
مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه  1396و
تمديد مجدد مهلت ثبتنام در پذيرش دورههاي مذكور
منتشر شد.
در بخشي از اين اطالعيه آمده است؛
پي��رو انتش��ار دفترچ��ه راهنماي پذی��رش دوره
کاردانی فن��ی و کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی
دانش��گاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه س��ال 1396

ضمن اعالم اصالحات جديد ذيل در دفترچه راهنماي
مذكور ،بدينوسيله به اطالع كليه متقاضيان ميرساند
به منظ��ور فراهم نمودن تس��هيالت بيش��تر براي آن
دس��ته از داوطلباني كه تاكنون براي ثبتنام و انتخاب
كدرش��ته محلهاي تحصيلي اقدام ننمودهاند ،ترتيبي
اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان امروز
پنجش��نبه مورخ  23شهريور نس��بت به ثبتنام اقدام
نماين��د .لذا كليه متقاضيان ،ضرورت دارد در مهلت در
نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما
و مندرجات اين اطالعيه و اطالعيههاي قبلي ،به پايگاه
اطالعرس��اني اين سازمان به نشانيwww.sanjesh. :

 orgمراجعه و نسبت به ثبتنام در آزمون مذكور اقدام
نمايند.
ضمن��اً آن دس��ته از داوطلباني كه قب ً
ال نس��بت به
ثبتنام و انتخاب كدرش��ته محله��اي تحصيلي اقدام
نمودهان��د ،ميتوانن��د درصورت تمايل ت��ا تاريخ فوق،
نس��بت به مش��اهده و يا ويرايش كدرش��ته محلهاي
انتخابي خود اقدام نمايند.
داوطلب��ان ميتوانند فايل اصالحيه آزمون کاردانی
دانش��گاه جامع علمي  -كاربردي سال 1396را در متن
همين اطالعيه بر روي سايت سازمان سنجش دريافت
كنند.

مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت اعالم كرد؛

امروز؛ آخرین فرصت ثبتنام بورسیه هیات علمی
وزارت بهداشت

مرک��ز امور هی��ات علم��ی وزارت
بهداشت از پایان فرصت ثبتنام بورسیه

هی��ات علم��ی وزارت بهداش��ت در روز
پنجشنبه  23شهریور ماه خبر داد.

براين اساس ،مهلت ثبتنام در این
فراخوان از ابت��دا حدود یک ماه بود که

امروز این فرصت به پایان خواهد رسید.
الزم ب��ه ذكر اس��ت ای��ن فراخوان
ب��ه منظ��ور ج��ذب  ۱۰۰ت��ا  ۱۱۵نفر
از دانش��جویان دکت��ری تخصص��ی
در هی��ات علم��ی دانش��گاههای علوم
پزشکی به ش��کل بورس��یه اعالم شده
است.
دانش��جویان دکت��ری تخصص��ی
دانش��گاههای علوم پزش��کی که شرایط
الزم را دارن��د ،میتوانند برحس��ب نیاز
اع�لام ش��ده از س��وی دانش��گاهها در
ای��ن فراخوان ش��رکت کنند.ثبتنام به
ص��ورت متمرکز و اینترنت��ی در آدرس
 http://edd.behdasht.gov.irانجام
میش��ود و مالک ثبتنام متقاضیان در
فراخوان ،گرفتن کد رهگیری است.

آخرین تغییرات نحوه برگزاری آزمون دکترای پزشکی
براساس اعالم مرکز سنجش آموزش
پزش��کی ،از این پس آزمونهای کتبی
دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به
س��بک  G.R.Eموضوعی(Graduate
 )Record Examinationsبرگ��زار
میشوند.
به گزارش ایسنا ،با توجه به تصمیم

اتخاذ ش��ده در وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی در مورد مواد آزمون
دکت��ری تخصصی و دکتری پژوهش��ی
سال  ،97مقرر شد آزمونهای کتبی به
سبک  G.R.Eموضوعی (Graduate
)Record
Examinations
برگ��زار شوند.براس��اس ای��ن گ��زارش،

دبیرخانهه��ای عل��وم پایه ،بهداش��ت و
تخصصی ،داروس��ازی و دندانپزش��کی
سؤاالت آزمونها را بر این اساس تدوین
ک��رده که پ��س از تصویب در ش��ورای
سنجش و پذیرش دوره های تحصیالت
تکمیل��ی اعالم رس��می میش��ود .مواد
امتحانی آزمون دکترای پزش��کی شامل

اين موارد ميباشد:
-1دروس تخصصی (برای رشته های
مختلف ب��ا ضرایب معی��ن) و -2درس
اس��تعداد تحصیلی ش��امل  30س��ؤال
برای همه رشتهها با ضریب یک( .نمونه
سواالت این درس بر روی سایت سنجش
آموزش پزشکی قابل دریافت است).

نتایج نهایی کنکور سراسری ۹۶شنبه اعالم میشود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت:
نتایج نهایی آزمون سراس��ری س��ال ۹۶
قبل از ظهر روز ش��نبه  ۲۵ش��هریور ماه
اعالم میش��ود.دکتر حس��ین توکلی در
گفتگو ب��ا خبرنگار مهر گفت :براس��اس
برنام��ه زمان��ی اعالم ش��ده نتایج نهایی
آزمون سراسری س��ال  ۲۵ ،۹۶شهریور

م��اه ج��اری از طریق س��ایت س��ازمان
س��نجش آم��وزش کش��ور ب��ه نش��انی
 www.sanjesh.orgاعالم میش��ود.
آزمون سراس��ری س��ال  ۹۶ب��ه منظور
پذیرش دانش��جو برای دورههای روزانه،
شبانه (نوبت دوم) ،نیمه حضوری ،مجازی،
پردیس خودگردان دانشگاهها و موسسات

میز خبر
کارنامه کنکور سراسری  ۲۸شهریور
منتشر میشود

مشاور عالی سازمان س��نجش گفت :کارنامه نتیجه نهایی گزینش تمام
داوطلبان انتخاب رشتهکننده روز سهشنبه  ۲۸شهریورماه  ۹۶بر روی سایت
سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیرد.
حس��ین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :براس��اس برنامه زمانی
پیشبین��ی ش��ده کارنامه نتیج��ه نهایی گزین��ش تمام داوطلب��ان انتخاب
رش��تهکننده روز سهشنبه  ۲۸شهریورماه  ۹۶برروی سایت سازمان سنجش
آموزش کشور قرار میگیرد.
مش��اور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود :تمام پذیرفتهشدگان
برای اطالع از نحوه تاریخ و مدارک الزم برای ثبتنام (عالوه برمدارک مندرج
در اطالعیهای که به همراه فهرس��ت اس��امی آنان بر روی س��ایت س��ازمان
س��نجش قرار میگیرد) ضرورت دارد ابتدا به پایگاه اطالعرسانی دانشگاه یا
موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.
وی ادامه داد :بدیهی است درصورتی که دانشگاه یا موسسه محل قبولی
برنامه زمانی مش��خصی را برای ثبتنام در س��ایت خود درج نکرده باش��د،
پذیرفتهشدگان این قبیل موسسات الزم است مطابق جدول شماره  ۲مندرج
در اطالعیه منتشره که به همراه اسامی آنان برروی سایت سازمان قرار گرفته
برای ثبتنام به محل قبولی مراجعه کنند ،لذا دراین صورت پذیرفتهشدگان
باید براس��اس مندرجات جدول ارائه ش��ده براساس حرف اول نام خانوادگی
خود برای ثبتنام اقدام کنند.
وی افزود :پذیرفتهشدگان باید روز سهشنبه  ۲۸شهریورماه  ۹۶از حرف
الف تا پایان حرف چ ،روز چهارش��نبه  ۲۹شهریورماه  ۹۶از حرف ح تا پایان
حرف س ،روز ش��نبه اول مهر ماه  ۹۶از ح��رف ش تا پایان حرف ک ،و روز
یکشنبه دوم مهرماه  ۹۶از گ تا پایان حرف ی مراجعه کنند.

فهرست جدید دانشگاههای برتر دنیا منتشر شد

از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم؛

الزامات ارائه دروس عمومی در دوره کارشناسی
اعالم شد
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آموزش عالی ،دانشگاه پیام نور ،موسسات
آموزش عال��ی غیرانتفاعی و غیر دولتی،
پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه
تربیت دبیر شهید رجایی و کدرشتههای
باآزمون دانشگاه آزاد اسالمی در روزهای
پنجش��نبه و جمع��ه  ۱۵و  ۱۶تیرماه در
 ۳۷۲شهرستان و  ۴۷۸حوزه امتحانی در

کش��ور و  ۲۷حوزه در  ۲۳کش��ور دنیا با
حضور  ۹۳۰هزار و  ۲۰۸داوطلب برگزار
ش��د.نتایج اولی��ه کنکور  ۱۵م��رداد ماه
جاری اعالم شد و براساس اعالم سازمان
سنجش آموزش کشور تمامی داوطلبان
شرکتکننده در آزمون سراسری مجاز به
انتخاب رشته شدند.

به رسم هرسال ،پایگاه "آموزش عالی تایمز" فهرستی از  1000دانشگاه
برت��ر دنی��ا را با در نظر گرفتن همه جوانب منتش��ر کرده اس��ت .به گزارش
ایس��نا و به نقل از یو.دبلیو نیوز ،دانش��گاههای بریتانیایی برای اولین بار در
 14سال گذشته دو رتبه نخست را در رتبهبندی جهانی دانشگاهی "آموزش
عال��ی تایمز" ( )Times Higher Educationبه خود اختصاص دادهاند.
دانشگاه "آکس��فورد" در رتبه باالتری قرار دارد و دانشگاه "کمبریج" از مقام
چه��ارم به جایگاه دوم صعود کرده اس��ت.به طور کل��ی ،آمریکا همچنان در
رتبهبندی دانش��گاهها ،با داش��تن  62نماینده در  200دانشگاه برتر دنیا دو
برابر بیش��تر از انگلیس با  31نماینده حائز رتبه است .آلمان با  20دانشگاه،
هلند  13و استرالیا هم با  8دانشگاه در جمع  200دانشگاه برتر حضور دارند.
اما این پیش��رفت ادامهدار دانش��گاههای چینی اس��ت که همچنان به چشم
میخورد ،و برای اولین بار دو نماینده در  30رتبه نخست دارد .ضمن اینکه
دانشگاههای دارای رتبه پایین چین نیز دستاوردهای بزرگی کسب کردهاند.
تقریبا تمام دانشگاههای چینی موقعیت خود را بهبود بخشیدهاند ،که نشان
میدهد که تعهد این کش��ور به سرمایهگذاری در بخش آموزش عالی نتایج
سال گذشته را تقویت کرده است.
سالی سخت برای آمریکا
در میان دانش��گاههای آمریکا ،پیش��رفتهای قابل توجه ش��امل صعود
سه پلهای دانش��گاه "پنسیلوانیا" و رسیدن به مقام مشترک دهم و صعود 4
پلهای دانش��گاه "جان هاپکینز" و رسیدن به رتبه سیزدهم مشاهده میشود.
بزرگترین اتفاق فهرست سال گذشته ،دانشگاه "کالیفرنیا برکلی" بود که پس
از اعالم کاهش بودجه دولتی با کسری بودجه  150میلیون دالری مواجه شد
و س��قوطی  8پلهای از رتبه  10به  18داشت.دو پنجم از موسسات آموزشی
آمری��کا در  200رتبه برتر ،یعنی  29موسس��ه از  62موسس��ه با تنزل رتبه
مواجه ش��دهاند ،چرا که بودجه تحقیقاتی آنها نسبت به سال گذشته کاهش
یافته است.در مقابل ،پنج موسسه از هفت نماینده برتر چین درآمد تحقیقاتی
خود را افزایش دادند .این بدان معنی اس��ت که رتبه برخی از دانش��گاههای
پیشرو در آمریکا اکنون توسط موسسات آسیایی تصاحب شده است.
"دانشگاه ملی س��نگاپور" از دانش��گاه "کارنگی ملون" عبور کرده است.
دانش��گاه "تس��ینگهوا" در حال حاضر باالتر از موسس��ه فناوری "جورجیا"
است و رتبه دانشگاه "علم و صنعت هنگ کنگ" از دانشگاه "کالیفرنیا سانتا
باربارا" بهتر اس��ت .در همین حال ،دانشگاه "پکن" در حال حاضر با دانشگاه
"نیویورک" همرتبه هستند.
ع�لاوه بر این ،نش��انههایی وجود دارد که دانش��گاههای آمریکا در حال
حاض��ر تحت تاثیر سیاس��تهای ضد مهاجرتی هس��تند ،زیرا دانش��جویان
بینالمللی کمتر به دانشگاههای آمریکا وارد میشوند.
کانادا بهتر از آمریکا
اما کانادا به طور کلی بهتر از آمریکا بوده اس��ت .این کشور به طور کلی
حفظ عملکرد و ثبات در فهرس��ت داشه است ،به استثنای صعود قابل توجه
دانش��گاه "مکمستر" ( ،)McMasterکه با جهشی  35پلهای از رتبه 113
به جایگاه  78رسیده است.
انگلیس تحت تاثیر برگزیت
با این حال ،نتایج نش��ان میده��د تاثیرات "برگزیت" ممکن اس��ت به
عملکرد جهانی دانش��گاههای برجسته در انگلیس آس��یب بزند .تقریبا یک
چهارم هزینههای تحقیقاتی و کمکها به دانشگاه "کمبریج" از اتحادیه اروپا
تامین میش��ود ،در حالی که این میزان در دانش��گاه "آکسفورد" حدود یک
پنجم اس��ت .عالوه بر این ،نشانههایی وجود دارد که دانشگاههای انگلستان
از هماکن��ون از "برگزیت" رنج میبرند .ش��مار متقاضی��ان برای تحصیل در
دورههای تمام وقت کارشناسی در انگلیس ،از سال گذشته  5درصد کاهش
یافته است .همچنین کالج "امپریال لندن" در رتبه هشتم باقی مانده ،دانشگاه
"کالج لندن" تنها با یک پله تنزل ،مکان شانزدهم را به خود اختصاص داده و
دانشکده "اقتصاد و علوم سیاسی لندن" در رتبه  25باقی مانده است .به طور
کلی ،بیش از نیمی از نمایندگان انگلیس ،یعنی  16موسسه از  31موسسه،
کاهش رتبه داشتهاند.
اروپا پیشگام است
این اولین بار اس��ت که دو موسسه اروپایی دو جایگاه نخست را تصاحب
کردهاند و موسسه فناوری فدرال سوئیس نیز در  10دانشگاه برتر قرار گرفته
است .دو دانشگاه ایتالیا و اسپانیا هم با صعود قابل توجهی مواجه شدهاند.
نتایج متناقض استرالیا
هشت دانشگاه برتر استرالیا نتایجی متفاوت داشتند .دانشگاه "ملبورن"
ب��ا یک پله صعود به جایگاه  32نقل مکان کرد .دانش��گاههای "س��یدنی" و
"ملی اس��ترالیا" هر کدام با یک رتبه تنزل به ترتیب در جایگاه  61و  48قرار
گرفتند .همچنین دانش��گاههای "کوئینزلند"" ،موناش" و "نیو ساوت ولز" با
کاهش رتبه و دانش��گاههای "وس��ترن اس��ترالیا" و "آدالید" با افزایش رتبه
مواجه شدند.
آمریکای التین انتظارها را برآورده نکرده است
با افزایش رقابت جهانی ،آمریکای التین در رتبهبندی امسال انتظارها را
برآورده نکرده اس��ت .کشور برزیل که همیشه در زمینه آموزش عالی پیشرو
بوده ،امسال بر خالف  27سال گذشته تنها  21نماینده در فهرست دارد.

