
گــروه علمی و آموزشــی-  
ساعت های هوشمند اپل واچ در طول 
سال های گذشته از نظر سخت افزاری و 
ظاهری با تغییرات چشمگیری روبه رو 
نشده اند؛ اما اگر آیفون دارید و می خواهید 
بیش از پیش در اکوسیســتم اپل غرق 
شــوید، احتماال به فکر خرید اپل واچ 
می افتید. با توجه به قیمت جدیدترین 
ساعت های هوشمند این شرکت، اپل 
واچ SE ۲۰۲۲ کم ریسک ترین گزینه 
محسوب می شــود. اما آیا کم ریسک 
بودن به معنای ارزش خرید بیشتر است 
یــا نه؟ در این گزارش به بررســی این 
ساعت هوشمند می پردازیم. اگر تا حاال 
از هیچ کدام از ساعت های هوشمند اپل 
استفاده نکرده اید، این ساعت امکاناتی 
را در اختیار شــما قــرار می دهد که از 
بهره گیری از آن ها پشیمان نخواهید شد. 
مثل سایر محصوالت اپل، راه اندازی و 
استفاده از اپل واچ SE ۲۰۲۲ به سادگی 
و بدون هیچ دردســری انجام می شود. 
کافی است ساعت را روشن کنید و کنار 
آیفون خــود نگه دارید تا راه اندازی آن 
شروع شود. بعد از چند دقیقه کوتاه هم 
ســاعت آماده  کار کردن است. بخش 
زیادی از تنظیمات ساعت در اپلیکیشن 
Watch در آیفــون کنترل می شــود 
و در خود ســاعت هم بــه گزینه های 
مختلفی دسترســی دارید. در مورد این 

که نســخه  ۴۰ میلی متری بهتر است یا 
۴۴ میلی متری، این موضوع به ســلیقه  
شما برمی گردد.در کل برای بیشتر افراد، 
استفاده از مدل ۴۴ میلی متری منطقی تر 
اســت. کنار ســاعت یــک دکمه ی 
چرخشــی برای حرکت در منو ها قرار 
دارد. وزن مدل ۴۴ میلی متری حدود ۳۹ 
گرم است و حداکثر روشنایی نمایشگر 
۱.۷۸ اینچی به ۱۰۰۰ نیت می رسد که 
یعنی زیر نور آفتاب هم برای استفاده از 
آن با هیچ مشــکلی روبه رو نمی شوید.
به لطف اولد بودن نمایشــگر، رنگ ها 
بــه صورت غنی و جــذاب به نمایش 
در می آینــد که این هــم یکی دیگر از 
مزایای آن محســوب می شود. درون 
این ســاعت از چیپســت S۸ استفاده 
شده اســت که همان تراشــه  استفاده 
شــده برای اپل واچ سری ۸ محسوب 
می شــود؛ بنابراین حیــن کار کردن با 
ســاعت، با هیچگونه تاخیری روبه رو 
نمی شوید. برای بســیاری از کاربران، 
تنوع واچ فیس ها اهمیت بسیار زیادی 
 ۲۰۲۲ SE دارد که خوشبختانه اپل واچ
در این زمینه هم عالی است. خوشبختانه 
در زمینه  شخصی سازی واچ فیس ها هم 
امکانات زیادی ارائه می شــود. اگر هم 
در گالری گوشــی شــما عکس های 
جذابی وجــود دارد، می توانید از آن ها 
برای ســاعت بهــره ببریــد. از دیگر 

نقاط قــوت اپل واچ ها، بایــد به ارائه  
اپلیکیشــن های پرتعداد و متنوع اشاره 
کنیم. ۳۲ گیگابایت فضای ذخیره سازی 
هم برای نصب اپلیکیشــن های متعدد 
کافی اســت و در این زمینه با مشکلی 
روبه رو نمی شــوید. برای پاسخ دادن 
به پیام ها می توانید از کیبورد ســاعت 
استفاده کنید یا این که پیام صوتی ارسال 
کنید. به لطف بهره گیری از میکروفون و 
اسپیکر باکیفیت، از این ساعت می توانید 
به راحتی بــرای مکالمات تلفنی بهره 
ببریــد. در این ســاعت مانند اپل واچ 
ســری ۸، در زمینــه ی پایش خواب 
اطالعات بســیار دقیق تــری دریافت 
می کنید.بازخورد های لمســی یکی از 
ویژگی هایی است که معموال آیفون ها 
در ایــن زمینه حرف زیادی برای گفتن 
دارند و همین موضوع از نقاط قوت اپل 

واچ ها هم محسوب می شود. درون 
این ســاعت باتری ۲۹۶ میلی آمپر 
ســاعتی تعبیه شــده که بر اساس 
ادعای اپل، با هر بار شارژ حدود ۱۸ 
ساعت دوام می آورد؛ اما عمر باتری 
ساعت ارتباط مستقیمی به نحوه  
استفاده دارد. بنابراین اگر استفاده 
سنگینی ندارید، احتماال می توانید 
به مدت دو روز از آن استفاده کنید. 

برای شــارژ کردن این ساعت باید از 
شارژر مغناطیســی که همراه آن ارائه 

می شود، استفاده کنید. با توجه به این که 
خبری از شارژ سریع نیست، شارژ کامل 
آن حدود ۲.۵ ساعت طول می کشد. به 
طور کلی مهم ترین تفاوت این ساعت 
با اپل واچ ســری ۸، مربوط به نداشتن 
قابلیت نوار قلب و ســنجش اکسیژن 
خون و قابلیت نمایشگر همیشه روشن 
اســت. اما با توجه بــه این که در ایران 
قابلیت نوار قلب و ســنجش اکسیژن 
خون غیرفعال اســت، پس عمال این 
ســاعت گزینه  بسیار منطقی تری برای 
خرید محســوب می شــود. در حال 
حاضــر مدل ۴۴ میلی متــری اپل واچ 
SE ۲۰۲۲ با قیمت حدود ۹ میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان و مدل ۴۰ میلی متری با 
قیمت حدود ۹ میلیون تومان به فروش 

می رسد.

گروه علمی و آموزشی-سئول 
اولین خط اتوبوس خودران را به عنوان 
بخشــی از یک آزمایش در جاده های 
خود راه اندازی کرده است، که به گفته 
مهندســان، هدف آن اطمینان بیشــتر 

ساکنان از این نوع وسایل نقلیه است.
جونگ ســونگ گیان، مســئول 
بخــش خودرو هــای خــودران در 
استارتاپ "Dot ۴۲" که توسط "گروه 
هیوندای" کره جنوبی خریداری شده 
اســت، گفت: "این وسایل نقلیه آینده 
را شــکل خواهند داد.  این اتوبوس تا 
حدودی شــبیه به »بازی لگو« است، 
زیرا از قطعات کامپوزیتی ساخته شده 
است تا هزینه ها را کاهش داده و ساخت 

آن را آســان کند.وی هدف این شرکت 
را ارزان و ایمــن ســاختن این فناوری 
عنــوان کرد و گفت کــه می توان آن را 
در تعداد زیادی از انواع وســایل نقلیه 
مانند کامیون هــای حمل و نقل به کار 

گرفت. در حال حاضر، اتوبوس جدید 
به صورت خودکار در مســیری جدید 
۳.۴ کیلومتری در اطراف مرکز پایتخت 
کره جنوبی و زیر نظر یک راننده حرکت 
خواهد کرد. عبور از مســیر حدود ۲۰ 

دقیقه طول می کشد.ساکنان می توانند 
پس از رزرو صندلی از طریق اپلیکیشن، 
از یکی از دو ایســتگاه تعیین شده برای 
آن به صورت رایگان از  اتوبوس استفاده 
کنند.جونگ ســونگ گیان توضیح داد 
که اتوبوس برای کار به دوربین و رادار 
متکی است نه حسگر های گران قیمت.

در روز راه اندازی خط اتوبوس، تعداد 
زیادی از رهگذران از طراحی آن متحیر 
به نظر می رسیدند، در حالی که برخی از 
آن ها برای گرفتن عکس از آن و بررسی 
آن از داخل توقف کردند.کیم یه هیه ران 
۶۸ ســاله پس از سوار شدن به اتوبوس 
گفت: احســاس می کنم در یک وسیله 

نقلیه از آینده هستم. 

علمی و آموزشی4

گــروه علمی و آموزشــی-  
تحصیل در مقاطع ارشــد و دکتری بر 
مبنای پژوهش و در چارچوب نهایی 
پایان نامه و رســاله اســتوار است؛ اما 
ارائه این دستاورد پژوهشی باید با چه 
الزاماتی همراه باشــد، روند تصویب 
پیشــنهاده، تعداد مقاالت ارائه شده، 
مراحل دفاع و پیش دفاع چطور است 
و آیین نامه های مراکز آموزشــی چه 

می گوید؟
در حالی که بر اســاس آمارهای 
موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی 
آموزش عالی تعداد دانشجویان ایرانی 
در ســال های گذشته کاهش یافته و از 
رقم چهار میلیــون و ۷۳ هزار و ۸۲۷ 
نفر در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ به 
ســه میلیون و ۱۷۳ هزار و ۷۷۹ نفر در 
ســال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رسیده 
است؛ آمار دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی رقم قابل توجهی است و ۵۰۰ 
هزار و ۴۷۱ نفر در مقطع کارشناســی 
ارشــد، ۱۶۳ هزار و ۹۳۴ نفر در مقطع 
دکتری تخصصی و ۱۰۲ هزار و ۲۷۹ 
نفر در مقطع دکتری حرفه ای تحصیل 

می کنند.
آمارهــای دقیقــی در مــورد 
دانشــجویان دکتری در حال تحصیل 
در دانشــگاه آزاد وجــود ندارد )زیرا 
این دانشــگاه از سال ۱۳۹۸ آمارهای 
دانشــجویان خود را بــه مرجع آمار 
آموزش عالی یعنی موسسه پژوهش 
ارائه نمی دهد(، اما به طور کلی تا سال 
تحصیلــی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در جمع ۸۵ 
هزار و ۱۹۲ نفر در موسسات آموزش 
عالــی دولتی و ۶۰ هــزار و ۱۵۰ نفر 
در واحدهای دانشــگاه آزاد در مقطع 

دکتری تحصیل می کرده اند.
بــا وجود این رقــم قابل توجه، 
تعداد دانش آموختگان مقطع دکتری 
کــه از نظــام آموزش عالــی خارج 
می شــوند، با ورودی ها به این مقطع 
تناسبی ندارد و بر اساس آمار موسسه 
پژوهــش از ســال تحصیلی ۱۳۹۶-
۱۳۹۵ تــا ۱۳۹۹-۱۳۹۸ به ترتیب هر 
ســال ۱۰ هزار و ۱۰۷ نفــر، ۱۲ هزار 
و ۳۶۹ نفــر، ۱۳ هــزار و ۸۵۳ نفر و ۸ 
هزار و ۶۷۷ نفــر تحصیالت خود را 
تمــام کرده انــد؛ در حالی که مجموع 
ورودی های این مقطع در موسســات 
آمــوزش عالی دولتی و آزاد به ترتیب 
۳۵ هــزار و ۴۴۶ نفر، ۲۵ هزار و ۷۲۷ 
نفر، ۲۸ هــزار و ۲۸۵ نفر، ۲۵ هزار و 
۱۱۷ نفــر و ۱۸ هزار و ۶۷۳ نفر )بدون 
داشتن پذیرش شدگان دانشگاه آزاد( 

بوده است.
قوانینی کــه نادیده گرفته 

می شوند
مشــکالت  برخــی  از  اگــر 
شخصی معدود دانشــجویان بر سر 
راه دانش آموختــه شــدن بگذریم، 
دانش آموخته شدن کمتر از ۱۰ درصد 
دانشجویان هر سال می تواند نشانه ای 
از برخی مشکالت در این مقطع باشد 
کــه البته و قطعا دالیــل مختلفی دارد 
ولی شــاید یکی از دالیل آن را بتوان 
سخت گیری ها در ارائه رساله دکتری 
دانســت. عاملی که به یکی از دالیل 
شکل گیری سودجویانی برای تسهیل 
چاپ مقاله و نوشتن پایان نامه و رساله 

برای دانشجویان منجر شده است.
بــر اســاس آخریــن آیین نامه 
شــورای عالی برنامه ریزی آموزشی 
وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
مصوب ســال ۱۳۹۳ که ســال ۱۳۹۵ 
ابالغ شــده است، دانشــجویان این 
مقطع باید بعد از گذراندن واحدهای 
آموزشــی )۱۲ تا ۱۸ واحد( در آزمون 
ارزیابی جامع شــرکت کــرده و بعد 
از آن وارد دوره پژوهشــی شوند. بر 
اســاس ماده ۱۹ این آیین نامه دانشجو 
پس از تدوین رســاله به شرط کفایت 
دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله 
علمی پژوهشی و مستخرج از رساله، 
با تایید اســتادان راهنما مجاز است در 
حضور هیات داوران از رســاله خود 
دفاع کند. )متن کامل آیین نامه را اینجا 

بخوانید(.
دانشــگاه آزاد اســالمی نیــز 
شــیوه نامه ای در سال تحصیلی ۱۳۹۶ 
مصوب و برای دانشــجویان از سال 
تحصیلــی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ الزامی کرد. 
بر اساس ماده ۲۴ این شیوه نامه )اینجا 
ببینید( دانشــجو پس از تدوین رساله 
و تایید اســتاد راهنما به شرط کفایت 
دســتاوردهای علمی و پذیرش چاپ 
مقاالت مســتخرج از رساله می تواند 
در حضــور هیات داوران از رســاله 
خــود دفاع کند. تعــداد مقاالت الزم 
دانشــجویان غیرعلوم انسانی یکی از 
موارد ذیل است؛ یک مقاله نمایه شده 
بین المللی با رده Q۱ )مجله ای عضو 
۲۵ درصد نخست دسته بندی مجالت 
تخصصی باشد( یک مقاله نمایه شده 
بین المللی با رده Q۲ و یک مقاله علمی 
پژوهشی مستخرج از رساله مورد تایید 
 .Q۳ وزارتین یا دو مقاله نمایه شــده
همچنین در هیچ کدام از بندهای این 
شیوه نامه اشاره ای به ضرورت جلسه 
پیش دفاع نشــده و دانشــجو بعد از 
تصویب پیشنهاده و گذراندن مراحل 
انجام رســاله می تواند از آن دفاع و در 

همان روز دانش آموخته شود.

با وجود این، بسیاری دانشجویان 
مقطــع دکتــری دانشــگاه آزاد در 
واحدهای مختلــف انجام پیش دفاع 
رســاله را توســط واحدهــای خود 
ضروری اعــالم کرده اند و قبل از آن 
نیز دانشجو باید مقاله هایی در نشریات 
علمی پژوهشی )یا ترویجی و مروری( 
چاپ کرده باشــد کــه در نهایت به 
سختی کار دانشجویان و تطویل روند 

انجام رساله اضافه می شود.
اعتراضی که پیشتر نیز صدای آن 
به برخی خبرگزاری ها رسیده یا تبدیل 
به پویشی شــده بود. با اینکه دانشگاه 
آزاد نهادی مســتقل اســت، وزارت 
علوم در جایگاه نهاد دولتی مســئول 
آموزش عالی در کشور باید در تسهیل 

و تصحیح روندها اثرگذار باشد.

عجیــب آنکه هیــات عمومی 
دیوان عدالت اداری ســال ۱۳۹۹ نیز 
شرط چاپ یک مقاله علمی پژوهشی 
مستخرج از رساله دکتری را برای دفاع 
از پایان نامه خالف قانون دانست و آن 
را ابطــال کرده بود و فقط ارائه گواهی 
پذیــرش مقاله در نشــریات علمی - 
پژوهشی برای مجاز شدن دانشجوی 
دوره دکتری بــرای دفاع از پایان نامه 
خود کافی دانسته بود، برخی واحدهای 
دانشگاه آزاد بر چاپ مقاالت ارائه شده 
برای جلسه پیش دفاع و قبل از جلسه 
دفاع اصرار دارند. البته طوالنی شــدن 
روند تدویــن پایان نامه از زبان برخی 
دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد 
به دالیلی مانند متناسب نبودن ظرفیت 
علمی دانشجو و دانشگاه با پایان نامه 

انتخاب شــده، فرصت نداشتن استاد 
راهنما بــه دلیل مشــغله های زیاد و 
وقت نگذاشتن برای دانشجو، تسلط 
نداشتن بر روش های تحقیق یا انجام 
مطالعات آماری و غیره نیز هســت که 
امیدواریم به  تدریج به همه این مسائل 

بپردازیم.
مدیر دفتــر برنامه ریزی آموزش 
عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و عضو شــورای عالــی برنامه ریزی 
آموزشــی در گفت وگو بــا خبرنگار 
گروه علم و آموزش ایرنا ضمن تاکید 
بر کسب بسندگی علمی دانشجویان 
معتقد اســت پایان نامه و رساله ها باید 
نیازمحور و بر اســاس ظرفیت فعلی 
دانشجو و اســتاد و دانشگاه تعریف 
شــوند تا در چارچوب سنوات مجاز 

)۸ ترم تحصیلی( و هزینه های معمول 
قابل انجام باشد.

ضمن اینکــه تعیین حد کفایت 
علمی رساله و دانشجو با استاد راهنما 
و گروه و دانشگاه است، وزارت علوم 
هم قانونی دارد که در آن صرفا پذیرش 
یک مقاله، ضروری است و دانشگاه ها 
باید دقت کنند حق دانشــجو تضییع 

نشود.
مــورد  در  نقــی زاده  رضــا 
آموزش دوره دکتری اظهار داشــت: 
دوره دکتــری برخــالف دوره های 
کارشناســی و کارشناسی ارشد دوره  
آمــوزش پژوهش محــور و پژوهش 
آموزش محور اســت و دانشــجوی 
دکتری پژوهشــگری اســت که در 
دانشــگاه روی پژوهشــی بــه نــام 

رساله اش کار می کند.
دبیر اتاق فکر سیاســت گذاری 
علم وزارت علوم ادامه داد: دانشــجو 
در ایــن مقطع بهتر اســت از روز اول 
ورود به فرآیند دکتری تخصصی، نیاز 
تحقیقاتی مشخص شده داشته باشد و 
بر اساس نیاز تحقیقاتی دانشجو جذب 
شود و از روز اول، فرآیند انجام رساله 
و تحقیقات را شــروع کرده و در زمان 
مشــخص شده پیشنهاد را به تصویب 

برساند و وارد انجام پژوهش شود.
وی ادامــه داد: این مطلوب ترین 
حالت است که وزارت علوم با رویکرد 
اســتادمحور به این ســمت حرکت 
می کند و مصوباتی در شورای هدایت 
اســتعدادهای درخشــان و شورای 
گسترش آموزش عالی مصوب شده 
برای اینکه جذب استادمحور دانشجو 
بر اســاس نیازهای جامعه و صنعت 

مدنظر قرار بگیرد.
فقط پذیــرش یــک مقاله 

الزامی است
نقــی زاده با طرح ســوالی ادامه 
داد و گفت: این ســوال مطرح اســت 
که چــه زمانی کفایــت علمی انجام 
رســاله برای دانشجو احراز می شود؟ 
اگر پیش شرط نیازمحور بودن جذب 
دانشجو اعمال شود )که آموزش عالی 
به این سمت حرکت می کند( کفایت 
علمی وقتی اتفاق می افتد که مســاله 
حل شود و در ادامه ممکن است مقاله 
های علمی هم مورد نظر باشــد. پس 
اصالت در رویکرد نیازمحور بر انجام 
پژوهش و رســاله است ولی در کنار 
آن هم ممکن است نیاز باشد مقاالتی 
منتشــر شــود. عضو شــورای عالی 
برنامه ریزی آموزشــی تاکید کرد: بر 
اساس مقررات آموزشی وزارت علوم 
هم فقط پذیرش یک مقاله الزامی شده 

است. باید در نظام آموزش عالی به این 
موضوع توجه کنیم که انتشار مقاالت 
علمی یک امر مهم برای کشور است. 
نبایــد ظرفیت های کشــور در حوزه 
انتشــارات مقاالت و رتبه علمی ۱۵ 
کشور در تولید علم، میزان استنادات و 
ارجاعات را کم اهمیت بدانیم این یک 
فعالیت و اقتدار جهانی دانشگاه های 
ماست و به همین دلیل در زمینه علمی 

در منطقه پرچمدار است.
عضــو هیــات  علمــی مرکز 
تحقیقات سیاســت علمی کشور در 
مورد تعداد رســاله هایی که اســتادان 
دانشگاه راهنمایی می کنند نیز توضیح 
داد: اســتادان دانشگاه موظف هستند 
تعداد مشــخصی مقاله یا رســاله را 
مدیریــت کنند و تعداد آن بر اســاس 
شیوه نامه های دانشــگاه ها تعیین می 

شود.
نقــی زاده ادامــه داد: در مــورد 
مقــاالت علمی با چند ســوال روبرو 
هســتیم که آیا باید نظام دانشــگاهی 
تولیدات و مقاالت علمی داشته باشد؟ 
بله. آیا میــزان فعلی این تولیدات می 
تواند بیشــتر باشــد؟ بله. هر چقدر 
مقاالت علمی در سطح داخلی و بین 
المللی بیشــتر منتشر کنیم، بهتر است 
و این فرآینــدی بین المللی در حوزه 
علم است. همانطور که ما از ۹۸ یا ۹۷ 
درصد مقاالت علمــی دنیا متعلق به 
کشورهای دیگر استفاده می کنیم، باید 

نقش خود را در این زمینه ایفا کنیم.
وی افزود: طی سه سال اخیر رتبه 
استنادات مقاالت دانشمندان ایرانی با 
رتبه کّمی مقاالت برابر شده است و در 
هر دو بخش رتبه کشور در جهان ۱۵ و 
در منطقه اول است. بنابراین از جهت 
کمیت و اســتنادات به ســطح خوبی 
رسیده ایم، اکنون باید کیفیت مقاالت 
نیز افزایش یابد. این فرآیند شروع شده 

و باید به نتیجه برسد.
خروجی پایان نامه و مقاله 

باید کاربردی باشد
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
سیاست علمی کشور تاکید کرد: البته 
به مــوازات پیشــرفت های صورت 
پذیرفته، متاســفانه برخی حوزه ها یا 
مقاالت کیفیت مناســب نداشته اند یا 
در مواردی محدود، تخلفاتی مشاهده 
شــده اســت که معاونت پژوهشی 
وزارت علوم خیلی روی این موضوع 
حساس اســت، کارگروه های اخالق 
در پژوهش در دانشــگاه ها تشــکیل 
شده اســت و موضوع را پیگیری می 
کند تا این مســائل کاهــش یابد. باید 
تالش کرد تعــداد این نوع مقاالت را 

به صفر برســانیم؛ ولی بر اساس آمار 
و گزارش ها، پیکــره اصلی آموزش 
عالــی، تولیــدات مقــاالت علمی و 
دستاوردهای علمی سالم، ارزشمند و 

روبه جلوست.
این متخصص سیاستگذاری علم 
و فناوری پیرامون چگونگی کاربردی 
تر شدن مقاالت تاکید کرد: مقاله یکی 
از خروجی های پژوهش اســت و نه 
اصــل پژوهش. بــه همین جهت اگر 
می خواهیم پایان نامه کاربردی شــود 
باید پژوهش آن کاربردی باشــد. در 
ایران هم بیشــتر تحقیقــات مبتنی بر 
پایان نامه ها و رساله های کارشناسی 
ارشــد و دکتراست و به همین جهت 
باید به ســمتی حرکت کنیم که نظام 
تحصیالت تکمیلی کشــور و به ویژه 
پایان نامه ها و رســاله ها، نیازمحور و 
تقاضامحور شود تا خروجی آن مانند 

مقاله کاربردی باشد.
رســاله دکتــری بایــد در 
چارچــوب ظرفیت دانشــجو و 

دانشگاه تعریف شود
وی نکته دیگر و مهم تر را تعریف 
رساله بر اســاس ظرفیت های علمی 
دانشجو و دانشــگاه دانست و گفت: 
رساله دکتری باید هم از لحاظ بودجه 
مورد نیــاز هم زمان و انــرژی برای 
تدویــن، در چارچوب ظرفیت فعلی 
دانشــجو و دانشــگاه تعریف شود و 
منطقی نیست که یک طرح پژوهشی 
گسترده یک رســاله را تعریف کرده 
و بعــد در چارچوب ســنوات مجاز 
)۸ ترم تحصیلــی( و هزینه های قابل 
انجام نتوانیم آن را انجام دهیم و تبدیل 
شود به مســاله ای که نه دانشجو و نه 
استاد، نتوانند آن را حل کنند. نقی زاده 
گفــت: در وزارت علوم بر اســاس 
طرح تحــول دولت و طــرح تحول 
معاونت آموزشــی همچنین سیاست 
های وزارت خانــه و وزیر تالش می 
شــود، رســاله های دکتری به سمت 
نیازمحورشــدن حرکت کند و طرح 
های استادمحوری و تقاضامحوری که 
در شــورای گسترش آموزش عالی و 
شورای هدایت استعدادهای درخشان 
تصویب شــده، نمایانگر این تالش 

است.
دکتر رضا نقی زاده دانش آموخته 
دکتری سیاست گذاری علم و فناوری 
و عضــو هیات علمی مرکز تحقیقات 
سیاســت علمی، عضو هیات مدیره 
انجمن مدیریت فنــاوری و نوآوری 
ایران و پیشتر مدیرکل توانمندسازی 
صندوق نوآوری و شــکوفایی بوده 

است.

قوانینیکهنادیدهگرفتهمیشود؛

دانشجویان دکتری و مساله ای 
به نام رساله 

آیین نامه های وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی در مورد آموزش مقطع دکتری و ارائه رساله صریح است؛ 
با وجود این، شاهد برخی سخت گیری ها، افزودن مراحل و الزام چاپ مقاالت بیشتر یا در نشریات با رتبه های علمی باالتر 

در مراکز مختلف هستیم که  می تواند منجر به طوالنی شدن روند دانش آموختگی دانشجویان شود.

دوره دکتــری برخــاف دوره هــای کارشناســی و کارشناســی ارشــد دوره  
آمــوزش پژوهش محــور و پژوهــش آموزش محور اســت و دانشــجوی دکتری 
پژوهشــگری اســت که در دانشگاه روی پژوهشــی به نام رســاله اش کار می کند.
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راه اندازی اولین اتوبوس خودران در کره جنوبی

ساعت هوشمند اپل واچ SE ۲۰۲۲ و نقد و بررسی آن


