خبرنامه علمی و فناوری  -جنوب شرق آسیا
سال سوم — شماره صد و بیست و چهارم

پیا مبر اکرم (ص) :خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی.
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دانش وئی ایران در کشور مالز  ،از خیداونید بیزر
برا ایشان موفقیت روز افزون آرزو دارد.

هموط ان زیز در فضا مع و توسط مداحان اهل بیت صمت و
طهارت قرائت شد .این مراسم در سا ت شش و نیم صر با
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س روز دوش ب مورخ  1/813931نمای دگان دانش ویان دانشگاهها مالیز بیا راییزن
 در ادام
می و سرپرست دانش ویان ایرانی در و شرآ آسیا در محل دفتر راییزنیی ،در ایین هیفیتی میورخ
 1/813939ب م ظور بررسی مسایل و مشکالت دانش ویان در دانشگاهها مالز  ،با هماه یگیی راییزن
می و حضور ایشان معی دیگر از نمای دگان دانش ویان دانشگاهها مالز با ا آقیا فیییروزنیییا
دیدار و گفتگو کردند .در این دیدار نمای دگان دانش ویان بیا
سفیر محترم مهور اسالمی ایران در مالز
طرح مسایل ،مشکالت و مواو ات مخت ف پرداخت د .در انتها آقا فیروزنیا امن ابراز خیرسی ید از ایین
دیدار نکاتی را در خصوص مواو ات مطرح شده بیان و سپس تاکید کرد یکی از اولویت ها دستگاه دیپ ماسی در مالز ا م
از رایزنی می وسفارت بررسی و پیگیر مسائل دانش ویی و انعکاس آن ب مرا ع مربوط در داخل کشور خواهد بود.
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ب گزارش خبرگزاریها از چین ،دانشگاه شانگها – نیویورک ،اولین موسس آموزش الی

خار ی در چین ب طور مشترک توسط آمریکا و این کشور دوش ب گذشت افتتاح شد.
کارش اسان بر این قیده هست د این سرمای گذار با هدف پرورش استعدادها و مقاب با فرار
مغزها ان ام گرفت است .این دانشگاه با حمایت دانشگاهها نیویورک و شانگها در شرآ
وان یک نهاد مستقل حقوقی انتظار می رود در
چین تاسیس شده است .این دانشگاه ب
مرح اول پذیرا  /33دانش و از سراسر هان در سال آی ده باشد .این در حالی است ک
ظرفیت پذیرش اولی دانش ویان چی ی در سال آی ده در این دانشگاه  151نفر خواهد بود .این دانشگاه همچ ین  03درصد از
هانی بسیار را ب خود ب
ا ضا هیات می خود را از خارج ذ خواهد کرد .تاسیس این مرکز آموزش الی تو
کرده است ،ب طور ک انتظار می رود دانش ویان بین الم ی بیشتر را ب سو چین رهم ون ک د .از سو دیگر با ث
فراهم کردن انتخا بیشتر برا دانش ویان داخ ی خواهد شد .الزم ب ذکر است هم اک ون  /03333دانش و چی ی در
حال تحصیل در خارج از کشور می باش د.
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20121019170617455
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از دانش ویان محترم تقیاایا
می شود هت بهره می ید
سایرین ،خیبیرنیامی را بی
دوستیان خیود نیییز ارسیال
فرمای د .برا دریافت شماره
ها گذشت ب لییی یک زییر
مرا ع نمایید.
http://
?www.iranscap.com/
page_id=728
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ب گزارش خبرگزار برناما ،دانشگاهها دولتی و موسسات آموزش الی خصوصی مالیز در سیال آیی یده 1
می یارد ری گیت ب م ظور افزایش فرصتها تحقیقاتی و توسع دریافت خواه د کرد .وزیر آموزش الی مالز با بیان ایین
مط ب افزود 033 :می یون ری گیت از این مب غ ب دانشگاهها تحقیقاتی و  033می یون ری گیت باقیمانده ب دانشگاهها
خصوصی اختصاص داده خواهد شد .او اااف کرد این در حالی است ک دولت امسال م مو اً  033می یون ری گیت ب این
امر اختصاص داده بود .افزایش تحقیقات ،توسع و نوآوریها ،ب اقتصاد و توسع م ی کشور کمک خواهد کرد .در نیتییی ی
دولت باید از تحقیقات و توسع در دانشگاهها کشور حمایت ب مل آورد .بر این اساس ،دانشگاهها بایید تسیهیییالت
می ارای ده د .همچ ین آنها باید ب تقویت زییرسیاخیتیهیا
کافی ب دانش ویان برا ان ام تحقیقات و پژوهش ها
دید تحصی ی م طبق با نیازها
می بپردازند .او همچ ین پیش هاد کرد ک دانشگاهها خصوصی ب ارای رشت ها
دانش ویان بپردازند .این امر با ث با ث ای اد /32می یون شغل تا سال  2323در کشور خواهد شد .وزیر آموزش الی خاطرنشان ساخت ،دولیت
MY MASTERو MY PhDدر دانشگاهها حمایت ب مل خواهد آورد ب طور ک با حمایت از این طرح ها ،امید است دانش ویان از
از طرح ها
این فرصت برا پیشبرد اهداف تحصی یشان استفاده ک د .تحت این برنام کمک مالی ب مب غ  13333ری گت ب دانش ویان فوآ لیییسیانیس و
 23333ری گیت ب دانش ویان دکترا ب طور سالیان ارای خواهد شد.
http://www.namnewsnetwork.org/v3/read.php?id=MjA5NjIy
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ب گزارش خبرگزار برناما از کواالالمپور ،وزیر
آموزش الی مالز ا الم کرد دولت مالز یاران %83
ب دانش ویان در موسسات آموزش الی دولتی
اختصاص داده است .و با بیان این مط ب افزود :بع وان
یک دوره پزشکی در دانشگاهها
ها
مثال هزی
دولتی مالز 100333ری گیت می باشد .اما دانش ویان
بعد از اختصاص یاران  %83دولت ،ت ها  8333ری گیت پرداخت می ک د.
هزی رشت ها مه دسی در دانشگاهها دولتی  01233ری گیت می
باشدک دانش و ت ها نیاز ب پرداخت  5033ری گیت می باشد .برا دوره
ها دارو ساز هزی ها واقعی دانش ویان حدود  51333ری گیت می
باشد .این در حالی است ک آنها فقط  0933ری گیت پرداخت می ک د.
وزیر آموزش الی افزود هزی ها دانشگاهها دولتی از سال 1883
تاک ون افزایش نیافت است .و ادام داد ب طور ک ی بیش از  %83از
مومی (مالیات) تامین
م ابع مالی برا دانشگاهها دولتی از بود
می شد .روند کشورها توسع یافت در گذشت تحمیل شهری بر
موسسات آموزش الی بود .این در حالی است ک انگ ستان از سال
 1889ب م ظور کاهش بار هزی ها از دوش دانش ویان شروع ب ارای
یاران و معرفی طرح وام دانش ویی کرده است .همچ ین گامها
مشابهی توسط دولت اتریش؛ ایرل د ،فرانس  ،اسپانیا ،دانمارک،
ف الند،نروژ ،ب ژیک و ه د برداشت اند .این در حالی است ک درآمد سران
این کشورها از مالز بیشتر است.

?http://thestar.com.my/news/story.asp
file=/2012/10/18/nation/12187831&sec=nation
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دانشگاهها

م
ژاپن تالش خود را برا

ذ دانش ویان خار ی از سراسر هان ب
خصوص از کشورهایی از قبیل انگ یس ،کره
وبی ،ه د و ویت ام آغاز کرده اند .در ین
حال ،ژاپن خواستار گسترش شعبات
مذکور شده
دانشگاهی خود در کشورها
است .بر همین اساس این کشور در سال
گذشت تعداد از شعبات دانشگاهی خود را در چین گسترش
داد .اگر چ دانش ویان خار ی الق م د کمتر را برا
تحصیل در دانشگاهها ژاپ ی از خود نشان می ده د .دم الق
م د دانش ویان ب دلیل موانع فره گی و تعصب نسبت ب
تحصیل ب زبان ژاپ ی می باشد .تالشها وزارت آموزش الی
ژاپن در سال گذشت  ،م ر ب ثبت نام  10/2دانش و خار ی در
دانشگاه توکیو شد .وزیر آموزش الی ژاپن ا الم کرد ،این کشور
ذ
پتانسیل و امکانات پژوهشی بسیار الی برا
دارا
دانش ویان خار ی است .این در حالی است ک ت ها  %/.1از کل
معیت دانش ویی ژاپن را دانش ویان خار ی ک در مقاطع
کارش اسی و کارش اسی ارشد را تشکیل می دهد.
http://japandailypress.com/universities-woo-foreignstudents-with-lucrative-courses-0514556

مدنمنتر مبادبمآم مشم عل

هان در یک گزارش تح ی ی ب بررسی واعیت آموزش الی در
پایگاه خبر دانشگاهها

کشورها آسیایی پرداخت است .در این گزارش آمده است :دانشگاهها آسیایی در حال باال بردن
سطح می در رقابت با همتایان غربی خود می باش د .ب نقل از اخبار م تشره از رتب ب د موسسات
هان ،نشان می دهد ک دانشگاهها آسیایی در حال
آموزش الی ،ارزیابی سالیان دانشگاهها
افزایش بهبود م کرد خود می باش د .از میان  10دانشگاه ژاپن ،دانشگاه توکیو رتب اول ،دانشگاه کیوتو
رتب ششم ،موسس تک ولوژ توکیو ،دانشگاهها اوساکو و دانشگاه توهوکو ب ترتیب در رتب ها
دهم ،یازدهم ،و دوازدهم در بین دانشگاهها آسیائی قرار دارند .این خبر امیدوارک ده ا برا
دانش ویان ژاپ ی و همی طور سراسر آسیا است .الزم ب ذکر است سرمای گذار کالن در دانشگاهها
است ک مو ب بهبود واعیت می آنها شده است .در این راستا دانشگاهها س گاپور ،چین ،کره ،و استرالیا هم شروع ب برداشتن گامها
ب د برا دست یابی ب رتب ها باال در رتب ب د موسسات آموزش الی کرده اند .این پیشرفت ب طور مداوم در طول ده گذشت شروع
وم؛ بهداشت ،مه دسی و تک ولوژ بوده است .در حالی ک دانشگاهها
شده و ادام دارد .بیشترین پیشرفت در دانشگاهها آسیا در زمی
آسیایی در زمی ه ر ،وم ا تما ی و وم انسانی چ دان امیدوار ک ده مل نکرده اند .این ممکن است ب دلیل دم سرمای گذار کافی در
این زمی ها بوده باشد .اما مسال زبان انگ یسی برا باال بردن سطح بسیار از دانشگاهها آسیایی موانعی ای اد کرده است .در این راستا
بسیار از دانشگاهها در سراسر آسیا شروع ب توسع امکانات پژوهشی ،کتابخان هاو شرایط پردیسها خود کرده اند .در ادام این گزارش،
معیارها رتب ب د دانشگاهها در  5حوزه خالص شده است .این معیارها بارت د از :تدریس؛ تحقیق؛ است ادها ،چشم انداز بین الم ی و تعامل
بیشتر است را نشان می دهد .البت هدف نهایی ت ها قرارگیر
با ص عت .آگاهی از این معیارها حوزه هایی ک نیازم د ب سرمای گذار و تو
در میان رتب ها نیست سرمای گذار در امر تحقیقات ،کسب مهارتها ،دانش و درک دانش ویان از اولویت باالتر برخوردار است .این در حالی
است ک در طول ده گذشت تقریبا در هم دانشگاهها آسیایی روند سرمای گذار در آموزش و پرورش و آموزش الی گسترش یافت است.
http://www.japantimes.co.jp/text/ed20121017a2.html
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 ب ا ب گزارش خبرگزار ها از اکارتیا ،وزارت
بهداشت اندونز روز دوش بی گیذشیتی تیوافیق
دید را با  20دانشگاه می یی از
نام همکار
سراسر م مع ال زایر اندونز بیرا ایی یاد ییک
پایگاه داده م ی در استفاده از گییاهیان سی یتیی
(برا تولید دارو) ب امضا رسانید .وزیر بیهیداشیت
اندونز ا الم کرد با و ود دارا بودن ذخایر یمیده
گیاهان دارویی س تی ،کشور همچ یان در حیال
وارد کردن  %83از مواد اولی تولید دارو از کشورهیا خیار یی اسیت .او
گفت ،این امر فوآ العاده ب نطر می رسد ،اگر ما بتوانیم از م یابیع می یی
کشور بهره م د شویم .رییس تحقیقات وزارت بهداشت و آژانس تیوسیعی
اندونز اظهار کرد ک  5می یون دالر بین 20دانشگاه برا حمیاییت از ایین
پروژه توزیع خواهد کرد.



ب گزارش پایگاه خبر

دانشگاهها

هان از پیکین،

دانش ویان چی ی با واعییت نیابسیامیان اسیتیخیدام بیعید از فیار
نرم می ک د .وزارت آمیوزش یالیی چییین
التحصی ی دست و پ
ا الم کرد :نرخ اشتغال دانش ویان تحصیالت تکمییی یی در چییین در
سال ار ب نرحی پایییین تیر از اسیتیخیدام تیعیداد دانشی یوییان
کارش اسی در سال  2338رسیده است .اگر چی دانشیگیاهیهیا بی
استخدام دانش ویان تحصیالت تکمی ی در سالیهیا اخیییر میبیادرت
ورزیده اند .این امر مو ی از نگرانی در میان آنها ای یاد کیرده اسیت.
وان دومین اقتصاد بزر دنیا ،هم اک ون ب دلیل رکود و کاهش رشد اقتیصیاد
چین ب
در هان و م طق دچار مشکالت بیشمار شده است .این در حالی است ک بسییار
از شرکتها ص عت کامپیوتر در چین ن ت ها از استخدام نیرو کیار یدیید سیربیاز زده،
ب ک ب اخراج آنها هم مبادرت می ورزند .اما این میوایوع شیامیل فیار الیتیحیصیییالن
بر ست از دانشگاهها بر ست و دانش ویانی ک در رشتی هیا میورد نیییاز فیار
التحصیل شده اند نمی شود.

?http://www.universityworldnews.com/article.php
story=201210191657122
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ه گزارش خبرگزار برناما از کواالالمپور ،موسسات آموزش الی غیر م از ک بدون م وز و دم ثبت در دفتر ثبت اس اد موسسات
خصوصی وزارت آموزش الی شروع ب کار کرده بودند قریب ب  /03هزار ری گت ریم شدند .وزیر آموزش الی با بیان این مط ب افزود:
وزارت آموزش الی ،چ ین سوء استفاده هایی را ب طور د پیگیر خواهد کرد .در سال  2313تعداد  11موسس آموزش الی غیر م از
مب غ  113هزار ری گت ریم پرداخت کردند .در حالی ک در سال  2311تعداد  20از این موسسات م مو اً مب غ  203هزار ری گیت ریم
شدند .دمحم خالد نوردین در ادام خاطر نشان ساخت :این در حالی است ک وزارت آموزش الی همیش نهایت تالش خود را برا بهبود
کیفیت موسسات آموزش الی خصوصی در زمی ها تدریس ،یادگیر  ،مدیریت؛ زیر ساختها و امکانات ب کار برده است .او اااف کرد هم
موسسات آموزش الی خصوصی مالز دارا ساختمانها ب ثبت رسیده در دفتر ثبت اس اد موسس می باش د و آنها م از ب افتتاح و یا
شروع کار بدون م وز ثبت نیست د .وزیر آموزش الی افزود :در  /1آگوست 2312تعداد  530موسس خصوصی آموزش الی ب ثبت رسیده است ک این شامل تعداد
 /0موسس در سطح دانشگاهی 21 ،کالج دانشگاه 01/ ،موسس در سطح کالج می باشد .این در حالی است ک م وز  /2موسس آموزش الی خصوصی لغو
شده است .و افزود :دولت الوه بر ذ دانش و از کشورها در حال توسع نیازم د ذ دانش ویانی از کشورها توسع یافت نیز می باشد .در حالی ک تعداد
دانش ویان از کشورها توسع یافت در مالز کمتر از حد انتظار می باشد .بع وان مثال ت ها  233دانش و از کشور استرالیا در مالز مشغول ب تحصیل هست د .این
درحالی است ک بالغ بر  23هزار دانش و از مالز در استرالیا تحصیل می ک د .ب همین م ظور باید این روند متعادل شود.
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تبادل دانش و بین ژاپن و چین در
افزایش
اخیر ب طور پیوست
سال ها
یافت است .اما ت ش در روابط دو کشور بر
سر اختالفات ارای در دریا چین اربات
بران ناپذیر در روابط دو انب وارد نموده
است .اختالف بر سر زایر Senkakuبا ث
لغو ت ارت ،کاهش ارتباط دولتها و کاهش نرخ
توریست ب هر دو کشور شده است .چین ا الم کرد نمایشگاه مشترک
خود با ژاپن را ک قرار بود در این ماه در چین برپا شود را ب خاطر این
مسال ب تعویق انداخت است .آژانس وم و ف اور ژاپن از تحت تاثیر
قرار گرفتن مبادالت می خود با چین ابراز نگرانی کرد .این در حالی
است ک رسان ها ب طور مرتب گزارشاتی از تظاهرات چی ی ها در
مقابل دفاتر ژاپ ی ها در چین مخابره می ک د .ت ش در حال رشد ،م ر
ب ارای تدابیر شدید ام یتی برا هر دو طرف شده است .الزم ب ذکر
است در اوایل این ماه ،و سایت دانشگاهها ژاپ ی ،سایت بانک ها و
موسسات آموزشی مورد حمالت سایبر قرار گرفت است .ب گزارش
Kyodoوبسایت ها دانشگاه توهوکو ،ک یکی از موسسات
خبرگزار
وم نخبگان و مه دسی است ،نیز مورد هدف حمالت سایبر قرار
گرفت است .اما ه وز هیچ واک شی در خصوص دانش ویان چی ی در حال
تحصیل در ژاپن گزارش نشده است .این در حالی است ک از  123هزار
دانش و بین الم ی در ژاپن  %03آنها را چی ی ها تشکیل می ده د.
از این رو آنها فرصت اقتصاد مهم برا دانشگاه ها ژاپن می باش د.
چین نیز دومین و مهمترین مکان تحصی ی برا دانش ویان ژاپ ی پس از
ایاالت متحده است .ت ها راه برا مقاب با تاثیرات م فی ،تالش زیاد برا
ای اد تفکر دید و مثبت در میان دانش ویان هر دو کشور نسبت ب
همدیگر است .در این میان مبادالت دانش و و می از اهمیت بسیار
زیاد برخوردار است ک نباید تحت تاثیرات م فی قرار گیرد.
?http://www.universityworldnews.com/article.php
story=20120927114937316
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هان،
دانشگاهها
ب گزارش پایگاه خبر
دانشگاهها اروپایی و آسیایی با ای اد طرح ها مشترک و
با هدف تربیت دانش ویان با توان می باال با هم
دوگان
مشترک
می ک د .اگر چ برخی از طرح ها
همکار
اروپایی و آسیایی
مبادالت دانش ویی بین دانشگاه ها
و ود دارد ،اما با این حال معاون مدیر ا رایی ب یاد اروپا
آسیایی س گاپور اظهار داشت :دانش ویان آسیایی متقاای
تحصیل در اروپا هشت برابر بیشتر از تعداد متقاایان اروپایی
برا ادام تحصیل در کشورها هست د .این گزارش می
دید
افزاید :دانش ویان اروپایی برا کسب مهارتها ،ت ربیات و آش ایی با دیدگاهها
ب دانشگاهها آسیا باید فرستاده شوند .هرچ د ک دانش ویان اروپایی تمایل چ دانی
برا تحصیل در دانشگاهها آسیایی از خود نشان نمی ده د .سومین س روسا
دانشگاهها کشورها حوزه و شرآ آسیا و اتحادی اروپا اخیراً برگزار شد .هدف
این س ک روسا  20دانشگاه از اتحادی اروپا و روسا  13دانشگاه از  ASEANدر
آن شرکت داشت د ،تحرک دانش ویی ،سازماندهی برنام ها ویژه برا کمک ب
دانش ویان در ش اخت مزایا تحصیل در خارج از کشور ،حمایت بیشتر از دانش ویان
مشغول ب تحصیل در کشورها دیگر و مبادالت بین الم ی و ت رب فره گ ها دیگر
ایی برا بین
وان شده است .معاون وزیرآموزش الی ه د گفت هر کشور ک
الم ی کردن سیستم آموزش الی باز ک د ،کیفیت سیستم آموزشی خود را بهبود
بخشیده است .فرستادن دانش و ب خارج از کشور با ث پیشرفت آموزش الی آن
کشور می شود .ب این دلیل ک دانش ویان زمان برگشت ب کشور خودشان دانشی
دید ب همراه خواه د آورد .مواوع دیگر مطرح شده در این س  ،دم تعادل ریان
مبادل دانش ویی بین کشورها هر دو قاره بود .این امر ب این دلیل است ک
آسیایی را ازلحاظ کیفیت قابل مقایس با
دانش ویان اروپایی دانشگاه ها
دانشگاهها خود نمی دان د .از طرف دیگر معاون دبیر کل کمیسیون آموزش الی
تای د وان نمود :ب تعادل رسانیدن ریان مبادالت دانش ویی ب دلیل دم تعادل
معیتی بین آسیا و اروپا امکان پذیر نیست .و اااف کرد ،در وض ما باید ب افزایش
کیفیت آموزشی فکر ک یم .و ادام داد :مهم این است ک دانشگاهها از کیفیت الزم
برا پاسخگویی ب مطالبات دانش ویان برخوردار باش د .کیفیت ب مع ی تطبیق با
محیط ها فره گی و تغییرات سریع در امع است .کشورها آس آن در حال
توسع یک سیستم باکیفیت ب م ظور افزایش تحرک دانش ویی در م طق هست د.
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