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 دردسرهای جدید
 سر   راه دانش آموزان آنالین
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ایستادن بر سکوی افتخار
  وزیر ارتباطــات: ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیــار اپراتورها قرار می دهیم 
تا بتوانند شــرایط فروش گوشی به صورت قســطی را فراهم کنند

 جیب خالی، لبنیات را 
به آن سوی مرزها می برد 

 قطر چگونه
بر فوتبال آسیا سلطه زد؟

امداد، نیازمند یاری

 فروش اوراق
سلف نفت لغو شد

غ بود یخ ایران خیلی شلو  تار
 خلوتش کردیم

دالیل گرانی محصوالت لبنی از زبان  تولیدکنندگان

  سران متمول کشور خلیج  فارس نشین
با هزینه هنگفت همه میزبانی ها را مال خود می کنند؛ اما 
اعتراضات زیادی به مدیریت شان وجود دارد

اقالم مورد نیاز سوله های امدادی نیازمند تأمین اعتبارات:  

دلیل مخالفت فرمانداری تهران با نامگذاری 
خیابانی برای مهندس بازرگان و اعظم طالقانی: 
کسی آنها را نمی شناسد
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 بانوی ایرانی 
در جمع ۴۰ استاد برتر جوان دنیا قرار گرفت

نعیم تدین / شهروند

مریم کوچکی نژاد، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در بین ۴۰استاد برتر جوان زیر 40  سال در 
دنیا در رشته مدیریت قرار گرفت. این انتخاب براساس رده بندی سایت )Poets & Quants(  انجام شد 
که از معتبرترین سایت های آنالین رشته مدیریت در دنیاست. سایت Poets & Quants اخبار مربوط به 
مدارس عالی مدیریت Business Schools در دنیا و به خصوص رشته MBA را اطالع رسانی می کند. عالوه 
بر خبررسانی، این وب سایت اقدام به انتشار رده بندی های مختلف ازجمله رده بندی دانشگاه های 

معتبر رشته مدیریت و در چند  سال اخیر نیز معرفی استادان جوان برتر رشته مدیریت کرده است.
به گزارش ایسنا، مریم کوچکی نژاد، استاد دانشگاه نورث وسترن با رنک ۲۵ جهانی است که با بیش 
از citations ۱۴۰۰ در گوگل اسکوالر )Google Scholar( در بین 40 استاد برتر جوان زیر ۴۰ سال در دنیا در 

رشته مدیریت قرار گرفت.
در ماه مارس هر  سال یک کمیته از افراد متخصص مسئولیت انتخاب لیست 40 نفر نهایی را برعهده 
دارد. معیار انتخاب براساس مهارت های تدریس و کیفیت مقاالت تحقیقاتی استادان است. مطابق 
آمار وب سایت برای رقابت  سال ۲۰۲۰ بیش از دوهزار نفر کاندیداتوری برای ۱۶۰ استاد رشته مدیریت از 

سراسر دنیا داشته اند که از این میان ۴۰ استاد به عنوان لیست نهایی انتخاب شدند.
دانشگاه  در  فیزیک  کارشناسی ارشد  و  کارشناسی  رشته  دانش آموخته  کوچکی نژاد،  مریم 
صنعتی شریف بود که عاشق رشته رفتار سازمانی و روانشناسی می شود. الهام بخش او در این مسیر 

دکتر فیض بخش در دانشگاه صنعتی شریف بود.
او دکتری رفتار سازمانی را از دانشگاه یوتا و پسادکتری را در مرکز Edmond J. Safra  دانشگاه  
هاروارد دریافت کرده و در  سال۲۰۱۴ به دانشگاه نورث وسترن پیوسته است، جایی که در آن تحقیقات 
تأثیرگذاری در مورد رفتار انسان انجام داده و درحال حاضر دانشیار دانشکده مدیریت این دانشگاه 

است.
تمرکز اصلی تحقیقات او در زمینه درک ماهیت پویای تصمیم گیری های اخالقی و چگونگی تجربه 

روانی افراد از نظر روانشناسی در برخوردهای اخالقی روزمره است.
براساس اعالم معاونت علمی ریاست جمهوری، یافته های او عالوه بر اینکه در بسیاری از مجالت 
، وال استریت ژورنال  پژوهشی دانشگاهی به چشم می خورد، در رسانه های مهم ازجمله نیویورک تایمز

و  هافینگتون پست و ... به نمایش درآمده است. 

  گزارش »شهروند« از خریدوفروش انواع سالح
با قیمت های مختلف در فضای مجازی

بازار  داغ  اسلحه خانه های مجازی
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