
دکتر احسان روحی، پژوهشگر برتر خراسانی در گفت و گو با قدس:

»سلبریتی محوری« باید به »فرهیخته محوری« تغییر مسیر دهد
خبر

محبوبــه علی پور  طی روزهای گذشــته 
دکتر احسان روحی، دانشیار دانشکده مهندسی 
دانشــگاه فردوسی مشهد، از ســوی گروه علوم 
مهندسی فرهنگســتان علوم جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان پژوهشگر جوان برجسته مهندسی 
مکانیک سال ۹۷ انتخاب شد. همین امر بهانه ای 
شد تا با این چهره دانشگاهی جوان گفت و گویی 

انجام دهیم که در ادامه می خوانید:

 لطفاً ضمن معرفی خود به تشریح سوابق 
علمی وپژوهشی خود پرداخته و بفرمایید 
چند مقاله وتحقیق شما در نشریات ملی و 

بین المللی به چاپ رسیده است؟
مــن دانشــیار گــروه 
مکانیــک  مهندســی 
دانشگاه فردوسی مشهد 
و دانش آموخته دو رشته 
مکانیــک  مهندســی 
ارشــد  )کارشناســی 
تبدیل انرژی، 1385 فردوسی مشهد( و مهندسی 
هوافضا )کارشناســی )1383(، دکترا )138۹( 
هر دو مقطع از دانشگاه صنعتی شریف( هستم. 
همچنین از ســال 138۹ در دانشگاه فردوسی 
مشهد مشــغول تدریس و تحقیق می باشم که 
زمینه اصلی تحقیقاتم نیز دینامیک گازهای رقیق 
شده و مطالعه رفتارهای غیرمتعارف جریان سیال 
در ابعاد میکرو- نانو است. در بازه سال های 138۹ 
تا 13۹۷، راهنمایی 33 دانشــجوی تحصیالت 
تکمیلی را برعهده داشــتم که اکثر دانشجویان 
دانش آموخته یادشده امروزه در دانشگاه های برتر 
دنیا مشغول ادامه تحصیل و تحقیق هستند. به 
هر روی درادامه فعالیت های علمی خود تا امروز 
حدود 80 مقاله در نشــریات ملی و بین المللی 
منتشــر کرده ام.البته بعضی از آن ها در نشریات 
بسیار معتبر که محققین بســیار کمی از ایران 
در آن ها موفق به انتشار مقاله شده بودند انتشار 
یافته اند. شایان ذکر است که در دو سال متوالی 
201۷ و 2018 به عنوان داور برتر نشــریات در 
زمینه علوم مهندسی در سطح دنیا نیز شناخته 
شده ام. همچنین یک کتاب مرجع درسی تحت 

عنوان دینامیک گازها نیز در دست انتشار دارم.
 

 آقای دکتر، طی چند سال گذشته شاهد 
موفقیت های شــما بوده ایم ودرتازه ترین 
از ســوی گــروه علوم  مورد جنابعالی 
مهندسی فرهنگســتان علوم جمهوری 
اســامی ایران به عنوان پژوهشگر جوان 
شناخته  مکانیک  مهندســی  برجسته 
شده اید. لطفاً درباره نحوه انتخاب وعلت 

کسب این مقام توضیح دهید؟
فرهنگســتان علوم ایران هرســاله در اوایل 
مهرماه فراخوانی برای انتخاب پژوهشــگران 
جوان برتر )زیر 40 سال( در رشته های اصلی 
مهندســی اعالم می کند. رزومه پژوهشــی 
)انتشــار مقاالت معتبر بین المللی و کتاب( 
متقاضیان از سراسر کشور امتیازدهی شده و 
فرد با باالترین امتیاز در سطح کشور به عنوان 
پژوهشگر برتر رشته مربوطه انتخاب می شود. 
برای اولین بار در ســال جاری یک محقق از 
دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب این 

عنوان شد. 

   شــما وضعیت حمایــت از محققان 
از ســوی دولت چگونه  را  واندیشمندان 

ارزیابی می کنید؟
این پرســش بســیار بنیادین و کلیدی است؛ 
بنابراین جا دارد پیش از پاسخ به این سؤال ابتدا 
در مورد کمرنگ شدن برداشت جامعه و به تبع 
آن دولت از نقش کلیدی دانشگاه صحبتی داشته 
باشــم؛ چنانکه انتقاداتی شامل کاربردی نبودن 

پژوهش های دانشگاهی به طور 
مرتب بیان می شود درحالی که 
از دیدگاه من این نکته امروزه 
مغفول واقع شده؛ که تأسیس 
شرکت های دانش بنیان، تولید 
محصــوالت صنعتی جدید و 
رفع گلوگاه های صنعت امروزه 
توســط دانــش آموخته های 
دانشــگاه های داخل کشــور 
انجام می شود. به عبارتی دیگر 
ممکن است درظاهر در غالب 
پروژه های تحصیالت تکمیلی 
دانشگاهی به صورت مستقیم 
برطرف  نیــاز صنعــت  یک 
نشود، اگرچه درصد مناسبی 

 از پروژه ها صنعتی نیز هســتند، ولی مهندسین
 دانــش آموخته دانشــگاه با به دســت آوردن 
توانمندی های علمی، نرم افزاری و سخت افزاری 
الزم در دانشگاه برای تحلیل مسائل صنعتی واقعی 
آماده می شوند. ازهمین رو معتقدم نگاه جامعه به 
دانشگاه، استاد دانشــگاه و بخصوص رشته های 
مهندسی بشدت تضعیف شده است؛ بنابراین از 
رسانه ها تقاضا دارم که به صورت مستدل در این 
زمینه گزارش ها و مســتنداتی را تدوین کرده و 
دستاوردهای مستقیم و غیرمستقیم دانشگاه در 
جامعــه را به صورت دقیق گزارش کنید، چراکه 
در جامعه ای که دانشــگاه، استادان و مهندسین 
جایگاه اجتماعی و نقش آفرینی خود را از دست 
بدهند تولید صنعتی و رشد اقتصادی مثبت وجود 
نخواهد داشت. جامعه ای که نخبگان و فرهیختگان 
علوم و فنــون و در ورای همه آن ها علم مهجور 

واقع شود دچار ایستایی و رکود خواهد شد.  در 
مورد اصل سؤال شما، در شرایط اقتصادی امروز؛ 
به دلیل کمبود منابع توجه کمتری به دانشگاه ها 
می شود. از همین رو از رسانه ها تقاضا دارم که با 
ایجاد پل ارتباطی بین دولت، بانک ها و خیرین با 
دانشگاه ها آن ها را برای حمایت از محققین ایرانی 
و تولید علم و حتی ثروت علمی تشویق کنند.البته 
این رویه در کشــورهای پیشرفته جهان مرسوم 
است. چراکه این اقدام می تواند 
 از مهاجــرت دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن ارزشمند که 
در ســال های اخیــر به دلیل 
ارزش دهی پایینی که جامعه 
به خدمات آن ها داشته؛ کشور 
را ترک کرده انــد، جلوگیری 
کند. درواقع در چنین شرایطی 
لزوم حمایت هــای غیردولتی 
از محققیــن ماننــد ســایر 
جهان  پیشــرفته  کشورهای 
ضرورت می یابــد. اگر نگاهی 
به کشورهایی مانند سوئیس، 
آلمــان، آمریــکا و یا ســایر 
جهان  پیشــرفته  کشورهای 
داشته باشیم؛ این موضوع بسیار برجسته است که 
در کنار دولت و بنیادهای دولتی، بنیادهای متعدد 
غیردولتی وجود دارند که از محققین پسادکتری 
و دانشــجویان دکتری حمایــت می کنند. اگر 
چنین سازوکاری در ایران ایجاد شود بدون شک 
خروجی پژوهشــی محققین داخلی چند برابر 
مقدار کنونی خواهد شد و کمک شایانی به رشد 

روزافزون کشور خواهد کرد.

 طی سال های گذشته مقوله مرجعیت 
علمی کشور از سوی متولیان امر مطرح 
می شود به نظر شــما توجه به این امر 
چقدر در تقویــت جایگاه علمی ما در 
جهان اهمیت دارد و زیر ســاخت های 

آن تا چه حد فراهم است؟
دقیق ترین پاسخ ســؤال شما در سخن حضرت 

علی)ع( که می فرمایند: العلم سلطان من وجده 
صال و من لم یجده صیل علیه داده شده است. 
درحالی که در مورد زیرســاخت ها، باید اعتراف 
کنم ما در دانشــگاه با کمترین بودجه و امکانات 
به تحقیقات مشغول هستیم و جبران تمام این 
کمبودها نیز برعهده نیروی انسانی توانمند ماست. 
همین نیروی انسانی توانسته است کشورمان را به 
استقالل علمی امروزی برساند. مفهوم استقالل 
علمی یعنی اینکه کشور توانسته است با حداقل 
امکانات بیشترین بهره وری در فعالیت های علمی 
را به انجام برســاند به گونه ای که مســتندات و 
خروجی های پژوهشی محققین داخلی به عنوان 
مرجعی برای محققین بین المللی قرار می گیرند. 

 و آخرین صحبت ودغدغه شما به عنوان 
یک چهره دانشگاهی و پژوهشی چیست؟

یک تقاضای مهمی که از رســانه ها داشتم این 
است که در چرخش محوریت اجتماعی جامعه 
از سلبریتی محوری به فرهیخته محوری پیشگام 
شــوند، چراکه یک هنرمند یا ورزشــکار به تبع 
ماهیت شــغلی خود به طــور مرتب در معرض 
رسانه هاست و ناخودآگاه در بسیاری از امور مرجع 
جامعه می شــود در حالی که یک فرهیخته به 
دلیل ماهیت شــغلی خود کمتر با عموم جامعه 
در تعامل اســت و در نتیجه تأثیرگذاری درون 
جامعه ای وی بسیار ضعیف است. بخشی از این 
ضعف به دانشگاه و بخش دیگری به عدم توجه 
رسانه ها به فرهیختگان برمی گردد. امیدوارم این 
صحبت امروز بنده زمینه ای برای باز شدن باب 
ارتباط بیشتر رسانه ها و دانشگاهیان و تأثیرگذاری 
بیشتر دانشگاه و دانشــگاهیان در امور ملموس 
جامعه شــود. همچنین تقاضــای خاصی که از 
روزنامه شما که با ارگان ارزشمند آستان قدس 
رضوی در ارتباط اســت، داشــتم زمینه سازی 
برای ارتباط بیشــتر بین آستان قدس رضوی و 
دانشگاه فردوسی مشــهد است. مسلماً هرگونه 
ســرمایه گذاری و حمایت از جانب آستان قدس 
در دانشگاه فردوسی به صورت خروجی های دراز 

مدت استان و کشورمان را منتفع خواهد کرد. 

در حوالی امروز2

  حضور آیت اهلل عبادی در جشن تولد 
فرزند شهید مدافع حرم 

تسنیم: درست سه سال پیش در چنین روزی بود که مرتضی با 
آمدن طاها دست از پا نمی شناخت.

او دیگر پدر شــده بود و سنگینی مسئولیت پدر بودن بیشتر از 
گذشته بر روی دوشش احساس می شد. شاید روزی که در گوش 
طاها اذان گفتند مرتضی آن روز نمی دانست که شاید تنها کمتر 
از سه سال بتواند برای طاها پدری کند و شاید آن روزی که طاها 
نخستین بار کلمه بابا را بر زبان جاری کرد مرتضی نمی دانست که 

قرار نیست مدت زیادی برای طاها پدری کند.
با آمدن طاها زندگی مرتضی و همســرش شیرین تر از قبل شد. 
طاها حدود دو ســال و اندی از نعمت آغوش پدر بهره مند بود و 

هنوز سه ساله نشده بود که پدرش آسمانی شد.
اما شنبه شب گذشــته در حالی خانه مرتضی نخستین شهید 
مدافع حرم خراسان جنوبی میهمان داشت که امام جمعه بیرجند 
به همراه تعدادی از مسئوالن استانی در آستانه جشن تولد طاها 
به خانه آن ها رفته تا نبود پدر را احســاس نکند. آیت اهلل عبادی 
رفته بود تا با دادن هدیه دل طاهای سه ساله را شاد کند و دست 
پدرانه اش را بر سر وی بکشد. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
در مراسم جشن تولد سه سالگی طاها فرزند شهید مدافع حرم 
گفت: وقتی جامعه تحت فرهنگ متعالی قرار می گیرد، به همان 
نسبت در دامن جامعه نونهال هایی رشد می کنند و خانواده شهدا 
چشــم و چراغ جامعه هستند و باید الگو قرار گیرند. امام جمعه 
بیرجند بیان کرد: اگر چه امروز در این جشن تولد پدر طاها حضور 
نداشــت، اما سایه امنیت بر سر ما و طاها قرار دارد. 1۹ فروردین 
امسال بود که خبری در خراسان جنوبی پیچید؛ خبری که عطر و 
بوی شهادت به همراه داشت، اما این بار در دفاع از وطن نبود، بلکه 
در دفاع از حرم حضرت زینب سالم اهلل علیها بود. شهید »مرتضی 
بصیری پور« که در پایگاه تیفور ســوریه بر اثر اصابت موشک به 
شــهادت رسیده بود افتخار نخستین شهید خراسان جنوبی در 

دفاع از حرم اهل بیت)ع( را از آن خود کرده بود.

با حضور اقشار مختلف مردم؛
 پیکر جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس 

در مشهد تشییع شد

قدس: پیکر جانبار ۷0 درصد »موســی الرضا بهاری« با حضور 
اقشار مختلف مردم در مشهد تشییع و به خاک سپرده شد. 

مراسم تشییع پیکر مطهر موسی الرضا بهاری ظهر دیروز با حضور 
خانواده شهدا، فرماندهان نظامی و اقشار مختلف مردم از مقابل 

حسینیه پیروان دین نبوی تا حرم مطهر رضوی برگزار شد.
پیکــر مطهر این جانباز واال مقام پــس از طواف و اقامه نماز در 
صحن آزادی حــرم مطهر رضوی برای خاکســپاری به قطعه 
شــهدای آرامستان بهشــت رضا)ع( مشهد منتقل شد. شهید 
بهاری از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که از تیپ 5 هوابرد 
شیراز عازم جبهه های هشت سال دفاع مقدس شد و در منطقه 
نفت شــهر از ناحیه صورت مجروح شد و سال ها درد و بیماری 
را تحمل کرد. این جانباز واال مقام سرانجام روز جمعه به درجه 

رفیع شهادت نائل شد.

با هدف توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 
خراسان رضوی انجام شد

  امضای تفاهمنامه اداره کل کتابخانه های 
عمومی و کانون ناشنوایان 

قدس: تفاهمنامه همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی 
و کانون ناشنوایان خراسان رضوی با هدف توسعه فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی امضا شــد. حجت االســالم ســبزیان، 
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی در تشریح 
اهداف امضای تفاهمنامه گفت: تدوین برنامه های فرهنگی 
و ترویج کتابخوانی مناســب برای اعضای ناشنوای استان با 
هدف گســترش دامنه لغات و واژگان جامعه هدف، ایجاد 
بخش ناشــنوایان در کتابخانه مرکزی اســتان خراســان 
رضوی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در راستای 
توانمندسازی ناشنوایان اســتان، ارائه خدمات کتابخانه ای 
استاندارد و مطلوب برای ناشنوایان استان به منظور افزایش 
ســطح آگاهی و اطالعات جامعه ناشــنوایان و تهیه بانک 
اطالعاتی ناشــنوایان به تفکیک مناطق استان و نیز جایگاه 
کانون ناشــنوایان اســتان در حمایت از افراد دارای آسیب 

ناشنوایی از جمله اهداف اداره کل بوده است.

 مدیرکل روابط عمومی استانداری 
خراسان رضوی منصوب شد

قدس:  مهدی زیــن الدینی طی 
استاندار خراسان  از سوی  حکمی 
رضــوی بــه عنــوان مدیــر کل 
روابــط عمومی و امــور بین الملل 
رضــوی  خراســان  اســتانداری 
پیش  شــد.زین الدینی  منصــوب 
از ایــن تهیه کننــده، کارگردان، 

مجری و گوینده صدا و ســیمای کرمان و مدتی هم مدیر 
پخش و مدیر روابط عمومی صدا و ســیمای این اســتان 
بوده، همچنین در ســمت مشاور رســانه ای مدیر شرکت 
مس منطقه کرمان و مشــاور رســانه ای و روابط عمومی 

استانداری کرمان هم ایفای مسئولیت کرده است.

به یاد جان باختگان بزرگ ترین حادثه ریلی ایران 
  مأموریت مرگبار 

علی محمدزاده:  تقویم که ورق می خورد در صفحات خود 
روزهای تلخ و شیرین بسیاری دارد، اما برخی ماه ها و روزها یا 
شیرینی بیشتری دارند مانند تحویل سال نو که سرآغاز شادی 
و شعف بهاری هستند یا تلخی وصف ناپذیری دارند که در ذهن 
ماه های  به  تاریخ  همگان می مانند. در میان همین ورق زدن 
بغض  سنگین  غمی  ناخودآگاه  می رسیم  که  سال 82  پایانی 
خاطراتمان را می گیرد؛ چون روزهای اول دی ماه سال 82 بود 
که زلزله ای مهیب شهر بم را ویران کرد و جان بیش از 50 هزار 
نفر از هموطنانمان را گرفت و هنوز داغ این حادثه تلخ التیام 
نیافته بود که 2۹ بهمن ماه همان سال خبری دیگر همه ایرانیان 
را داغ دار کرد. هر چند این حادثه مانند زلزله بم نبود، اما به 
علت جان باختن 350 نفر در آن به عنوان بزرگ ترین حادثه 
ریلی کشور شناخته می شود حادثه ای که مربوط به انفجار قطار 
باری در نیشابور بود. بی تردید بسیاری از ما به محض شنیدن واژه 
انفجار قطار به یاد آن روز غم انگیز می افتیم، اما برای آنکه برخی 
از خوانندگان جوان هم اندکی بیشتر از موضوع بدانند مروری 
کوتاه به این ماجرا داریم. اوایل بامداد چهارشنبه 2۹ بهمن ماه 
82 واگن های متوقف شده و بدون لوکوموتیو حامل مازوت، بنزین 
و پنبه در ایستگاه خیام نیشابور به روی ریل به سمت مشهد به 
حرکت در آمدند و پس از مسافتی کوتاه با قطار باربری دیگری که 
حامل گوگرد بود در محل روستای دهنو هاشم آباد برخورد کردند.  
در ابتدا این حادثه هیچ گونه تلفات و حادثه انفجاری روی نداد و 
روستاییان از محل خارج شدند و گروه های اطفای حریق و امداد 
در محل حادثه حاضر و تا ساعت ۹:30 صبح اوضاع را عادی تلقی 
می کردند که ناگهان واگن های حامل گوگرد و مواد سوختی آتش 
گرفت و انفجار مهیب منطقه را فرا گرفت و حدود 50 واگن به 
کوهی از آتش تبدیل شد.  بر اثر این انفجار بیش از ۹0 درصد 
روستای دهنو هاشم آباد که در کنار ریل قطار قرار داشت به کلی 
تخریب شد. در این انفجار تعدادی از نیروهای نظامی، انتظامی و 
امدادی کشور نیز کشته شدند. در پی حضور مسئوالن در محل 
حادثه و هنگامی که همه وضعیت را عادی می دانستند بر اثر 
انفجار، مدیرکل وقت راه آهن خراسان و فرماندار وقت نیشابور 
و تعداد بسیاری از مردمی که برای تماشای حادثه آمده بودند، 
کشته می شوند. صدای این انفجار مهیب در مشهد هم شنیده 
شد و تصاویر منتشر شده بیشتر به یک منطقه بمباران شده شبیه 
بود تا یک انفجار و نمی توان شرایط پیکرجان باختگان این حادثه 
را توصیف کرد، ولی هرچه بود 350 نفر جان باختند و 460 نفر 
زخمی شدند. امروز شاید برای بسیاری از ما تنها یک روزدر تقویم 
ساالنه باشد و لحظاتی بعد فراموشش کنیم، اما یادمان باشد بیشتر 
آنهایی که در این سانحه جان باختند از آتش نشانان گرفته تا مدیر 
کل وقت راه آهن و خبرنگاران و واحدهای امدادی و پشتیبانی 
دیگر برای انجام مأموریت رفته بودند وآن روز از این مأموریت 
بازنگشتند. انفجار قطار نیشابور برای آن 350 نفر آخرین مأموریت 
بود و خانواده های آن ها از آن سال تنها با خاطرات عزیزان خود 
زندگی می کنند و چه بسا حسرت هایی که بردل بسیاری مانده 
است. با تمام این اوصاف امروز پانزدهمین سالگرد جانباختگان 
این حادثه مرگبار است و نمی توان جز تسلیت دوباره چیزی 
به خانواده های آن ها گفت، اما به بهانه امروز خوب است با خود 
عهد ببندیم که یادمان باشد تعدادی از همین آدم های اطرافمان 
امنیت  تأمین  درصدد  خود  جان  انداختن  خطر  به  با  همواره 
وآسایش ما هستند و کمتر دیده می شوند مگر آنکه حادثه ای غم 
انگیز رخ بدهد تا بدانیم آن ها چه می کنند. پس به همین بهانه به 
تمام مردان و زنانی که برای بهتر کردن شرایط زندگی افراد جامعه 
تالش می کنند درود می فرستیم و قدردان آنانی هستیم که جان 

خود را در این راه فدا کردند.

  خانه منسوب به فردوسی مرمت می شود

قدس: مدیر پایگاه میراث فرهنگی تــوس گفت: طرح جامع 
مرمت و بهسازی خانه منسوب به حکیم ابوالقاسم فردوسی در 
روستای پاژ در شــورای فني اداره کل میراث فرهنگی خراسان 
رضوی به تصویب رسید که بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد 
شد.احسان زهره وندی با اعالم این خبر افزود: این پروژه توسط 
مشــاور طراحی شده و در جلسه شــورای فنی اداره کل میراث 

فرهنگی خراسان رضوی به تصویب رسید.

مدیرحوزه علمیه خراسان شمالی:
 ترویج فرهنگ دینی بهترین راه مقابله 

با تهاجم فرهنگی است
بجنورد – خبرنگار قدس: مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی 
گفت: امروزه با وجود هجمه های مختلف از سوی دشمن، بهترین 
راه مقابلــه با تهاجم فرهنگی گســترش و ترویج فرهنگ دینی 
است. حجت االسالم ساالری مکی اظهارداشت: یکی از مهم ترین 
مواردی که دشمن جهت ضربه زدن به نسل امروز از آن بهره برده 
است، استفاده از ظرفیت رسانه ها در ترویج فرهنگ مبتذل غربی 
است. وی، تصریح کرد: از این  رو برگزاری جشنواره و برنامه هایی 
با موضوعات فرهنگی و قرآنی جهت تبیین مســائل فرهنگی و 
آشــنایی بیشتر بافرهنگ اسالمی مهم اســت. وی، افزود: برای 
مقابله با تهاجمات فرهنگی استفاده از ظرفیت جشنواره ها و ترویج 
آموزه ها ی دینی با کار فرهنگی باید مورد توجه باشد. وی عنوان 
کرد: دشمن با فیلم های مبتذل می خواهد افکار منفی را بر جامعه 
اســالمی پیاده کند، چرا ما نباید از ظرفیت هنر و نمایش و آثار 

هنری در جهت ترویج معارف دینی و قرآنی خود استفاده کنیم.

یاد

خبر

دوشنبه 29 بهمن 1397
 12 جمادی الثانی 1440 18 فوریه 2019  
سال سی و دوم  
شماره 8906  ویژه نامه 3291 

ت
اس

ی 
ئین

تز
س 

عک

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پیامک: ۳۰۰۰۷2۳۰5  |  ارتباط سروش: ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

@quds95 :کانال سروش

قــدس   پژوهشــگران دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد با تحقیقات و 
پژوهش های گســترده و با استفاده از 
مهندسی بازسازی سه بعدی و سی تی 
اسکن در بالین برای نخستین بار موفق 
به طراحی و ســاخت پروتز آناتومیک 

سر رادیوس شدند.
طراحی و ســاخت پروتز آناتومیک سر 
رادیــوس با تالش و همــت دکتر امیر 
رضا کچویی عضــو هیئت علمی گروه 
جراحی ارتوپدی، دکتر سیروس نکویی 
دانشــیار گروه رادیولوژی دانشــگاه و 
دکتر امیر حســین نکویی با موفقیت 

انجام شده است. 
دکتــر کچویــی، عضو هیئــت علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در این 
شکستگی های  داشت:  اظهار  خصوص 
ســر اســتخوان رادیوس، اغلب نیاز به 
جایگزینی  و  قســمت  این  بازســازی 

بــا پروتز می باشــد تا پایــداری آرنج 
به دســت بیاید. در غیــر این صورت 
کماکان مشکل بیمار در چرخش ساعد 

باقی می ماند.
وی با بیان اینکه به دلیل وجود تحریم ها 
و قیمت بــاالی پروتزهــای متال، این 
محصول در کشور وجود نداشت، خاطر 

نشــان کرد: پس از مطالعه مقاالت زیاد 
در این رابطه، به این نتیجه رسیدیم که 
از تلفیق مهندســی بازسازی سه بعدی 
و ســی تی اسکن در بالین می توان سر 
اســتخوان رادیوس را بازســازی کرد و 
پروتز شــخصی سازی شــده که حتی 
دقت باالتــری از پروتزهــای متال در 

بازار دارد تولید کرد که کاماًل با شــکل 
و آناتومی استخوان اصلی نیز همخوانی 

داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این طرح با کمک 
تیم مهندســی، قطعــات الزم تهیه و 
استریل شد و با کمک امکانات موجود 
شامل سیمان ارتوپدی، این پروتز تهیه 

و تکنیک عمل معرفی شد.
دکتــر کچویــی در خصــوص مراحل 
طراحی و ســاخت این محصول اظهار 
کرد: کیفیت محصــوالت تولید داخل 
مشــابه نمونه خارجی بوده، همچنین 
پس از اســتفاده، بیمــاران به صورت 
مــداوم تحــت بررســی و ویزیت قرار 

می گیرند.
وی تأکید کرد: استان خراسان رضوی 
قابلیــت بی نیاز کردن کشــور از وارد 
کردن پروتز آناتومیک ســر رادیوس را 

دارا می باشد.

با استفاده از مهندسی بازسازی سه بعدی و سی تی اسکن در بالین

محققان مشهدی برای نخستین بار پروتز آناتومیک سر رادیوس ساختند 

از سال 1389 در دانشگاه 
فردوسی مشهد مشغول 

تدریس و تحقیق می باشم 
که زمینه اصلی تحقیقاتم 

نیز دینامیک گازهای 
رقیق شده و مطالعه 

رفتارهای غیرمتعارف 
جریان سیال در ابعاد 

میکرو- نانو است 

بــرش

قدس: معاون آموزش متوســطه آمــوزش و پرورش 
خراســان رضوی از اقدام بی رمق ســازمان ســنجش 
آموزش کشــور و همچنین شورای سنجش و پذیرش 

دانشجو در برداشتن سد کنکور انتقاد کرد.
رضا صابری توالیی گفت: در چنــد روز اخیر اخباری در 
فضای عموی جامعه دســت به دست شد مبنی بر اینکه 
شورای ســنجش و پذیرش دانشجو مصوب کرده که 85 
درصد رشته محل های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
در سال ۹8 صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشجو پذیرش 
خواهند کرد و سازمان سنجش هم با انتشار دفترچه اعالم 
کرد که 281 رشــته محل، مشمول این مصوبه شده اند و 
عناویــن آن را طی دفترچه ای که در تاریخ 1۷ بهمن ماه 
منتشر شــد درج کرده است، با این حال به نظر می رسد 

سازمان سنجش آموزش کشور اراده جدی برای برداشتن 
ســد کنکور از خود نشان نداده است، چرا که تقریباً تمام 
دانشگاه های معتبر کشور و رشته محل های این دانشگاه ها 

از گردونه سوابق تحصیلی در امان مانده اند.
وی افزود: اکثر رشته محل های دانشگاهی مشمول سوابق 
تحصیلی اعالم شــده، رشــته محل هایی هستند که در 
ســنوات گذشته متقاضی چندانی نداشته اند ضمن اینکه 
مقاومت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در عدم 
پذیرش و تمکین عامل سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو 
را نیز نباید از نظر دور داشــت. صابری با انتقاد از این گام 
بی رمق سازمان سنجش کشور در حذف کنکور خاطرنشان 
کرد: تا زمانی که مسئله کنکور به طور جدی در دستور کار 
ســازمان سنجش کشور و شورای سنجش و پذیرش قرار 

نگیرد کماکان باید شاهد رقابت های ناسالم آموزشی و 
شرکت ها و مؤسسات آموزشی باشیم که نظام آموزش 

رسمی کشور را نشانه گرفته اند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی:

سازمان سنجش اراده ای برای حذف کنکور ندارد


