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وزیر آموزش و پرورش:

خبر
براساس اعالم دانشگاه؛

امروز مهلت ثبت نام در آزمون دکتری دانشگاه
آزاد اسالمي به پایان میرسد

مهل��ت ثبتن��ام آزم��ون دکت��ری تخصص��ی س��ال  ۱۴۰۲ام��روز
پنجشنبه  ۳آذر ماه پایان مییابد.
به گزارش مهر ،متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری تخصصی دانش��گاه
آزاد اس�لامی میتوانند تا امروز پنجشنبه  ۳آذر ماه ثبت نام آزمون دکتری
تخصص��ی س��ال  ۱۴۰۲را از طری��ق س��ایت  www.sanjesh.orgانجام
دهند.
آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی س��ال  ۱۴۰۲در روز پنجش��نبه
مورخ  ۱۱اسفندماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد.
پ��س از برگ��زاری آزمون و اعالم نتایج اولی��ه ،در خصوص نحوه و چگونگی
انتخاب رشته به منظور پذیرش در دانشگاه آزاد اسالمی اطالع رسانی خواهد شد.
معاون آموزشی وزارت علوم:

رعایت مقررات آموزشی از سوی دانشگاهها
و دانشجویان الزامی است

معاون آموزش��ی وزارت علوم ل��زوم نظارت بر اج��رای صحیح مقررات
آموزش��ی و حفظ و ارتقای کیفیت آموزش��ی را از وظایف اصلی دانش��گاهها
بر شمرد و بر لزوم رعایت مقررات آموزشی تاکید کرد.
به گزارش دانشجو ،قاسم عموعابدینی رعایت آئیننامه آموزشی مصوب
س��ال  ۱۳۹۷را برای کلیه دانش��گاههای دولتی و غیر دولتی الزامی دانسته
و تاکی��د نمود که در آئیننامه مذکور س��قف غیبتهای مجاز دانش��جویان
مشخص شده است و دانشجویان موظف به رعایت آن هستند.
مع��اون آموزش��ی وزارت علوم با تاکید بر پیگیری و نظارت دانش��گاهها
جهت اجرای صحیح مقررات آموزش��ی گفت:دو ابالغیه در نیمس��ال جاری
برای دانش��گاهها و موسس��ات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ارسال شده
اس��ت .ابالغیه اول تاکید بر رعایت دقیق مقررات آموزشی در راستای حفظ
و ارتقاء کیفیت آموزش��ی اس��ت .ارتقاء کیفیت آموزشی ،رعایت سقف مجاز
غیبت و س��نوات دانش��جویان ،برگزاری حضوری کالسها ،برگزاری منظم
امتحان��ات و رعای��ت تقویم مص��وب آموزش��ی از جمله الزاماتی اس��ت که
دانشگاهها و دانشجویان بایستی به رعایت آن اهتمام ورزند.
وی افزود :پیرو ابالغیه اول ،ابالغیهای در مورد کالسهای جبرانی صادر
ش��د و به دانشگاهها و اساتید تاکید شد که نس��بت به برگزاری کالسهای
جبرانی برای آن تعداد از کالسهایی که به دالیلی خارج از اراده دانشجویان
تشکیل نشده است ،اقدام جدی صورت پذیرد .در این ابالغیه نحوه برگزاری
کالس به صورت مجازی یا حضوری در اختیار دانشگاه است .
سرپرست سازمان نوسازی مدارس کشور:

ساماندهی تمامی مدارس سنگی تا پایان
شهریور ۱۴۰۲

سرپرست س��ازمان نوسازی مدارس کش��ور گفت :همه مدارس سنگی
خشکه چین را تا پایان شهریور  ،۱۴۰۲ساماندهی و جایگزین میکنیم.
به گزارش مهر ،حمیدرضا خانمحمدی در حاش��یه افتتاح هنرس��تان
مارون  ۳ماهش��هر با بیان اینکه بیشتر مدارس سنگی کشور در استانهای
حاش��یه زاگرس قرار دارد ،گفت :در طرح «ش��هید رض��ا پناهی» همه این
مدارس سنگی خشکه چین را تا پایان شهریور  ،۱۴۰۲ساماندهی و جایگزین
میکنیم.
وی ادامه داد :یکی از اصول دولت مردمی سیزدهم به کارگیری ظرفیت
مردمی برای انجام امور و کارهاست و مدرسهسازی یکی از این عرصههاست
که با مشارکت و همت مردم و خیرین انجام میشود.
سرپرست س��ازمان نوسازی ،توس��عه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد:
خوشبختانه در سال گذش��ته بیش از  ۳هزار میلیارد تومان از سوی خیران
مدرس��ه ساز کشور برای امر مدرسه سازی پرداخت شده است ،که این مهم
نشان دهنده همنوایی و همصدایی برای امر مدرسه سازی است.
خانمحمدی اظهار داشت :اگر همه به امر مدرسه سازی و مدرسه یاری
توجه کنند نسل آینده آنگونه که باید تربیت میشوند و ارزش افزودهای که
دانش آموزان به عنوان نس��ل آینده کش��ور خواهند داشت چند برابر خواهد
شد.
وی ب��ا قدردانی از خیرین حقیقی و حقوقی اس��تان خوزس��تان گفت:
متخصصانی که در این منطقه کار میکنند همه از این مدارس رشد کردند
و پرورش یافتند و مدرس��های که امروز افتتاح شد یک هنرستان است که با
رویکرد توسعه مهارت آموزی و آموزشهای صنعتی ساخته شده است.
هنرس��تان  ۹کالس��ه مارون  ۳ب��ا زیربنای  ۱۶۲۴مترمرب��ع در زمینی
به مساحت  ۳۱۶۲مترمربع و هزینهای بالغ بر  ۱۵۲میلیارد ریال ساخته شده
که دارای سه فضای کارگاهی ،کتابخانه ،نمازخانه و سالن امتحانات است.
ویژه دانشگاههای تهران؛

برگزاری یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره
دانشجویان ایران

معاون��ت فرهنگی س��ازمان جه��اد دانش��گاهی ته��ران یازدهمین دوره
مس��ابقات ملی مناظره دانشجویان ایران ،ویژه دانشجویان دانشگاههای تهران
را برگزار میکند به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان .دانشجویان دانشگاههای
تهران عالقهمند به ش��رکت در مس��ابقات مناظره دانشجویی میتوانند جهت
ثبتنام ،تصویر کارت دانش��جویی به همراه شماره تماس خود را به آدرس@
FarhangiJUTارسال کنند و یا با شماره  ۰۹۰۱۸۳۱۸۹۰۳تماس بگیرند.
مهل��ت ثبتنام تا پنجش��نبه  ۱۷آذر  ۱۴۰۱و تاریخ برگزاری مناظرات
دوشنبه  ۲۸آذر  ۱۴۰۱تعیین شده است.
جوایز برگزیدگان به شرح زیر است:
گروه اول ۱،۲۰۰:میلیون تومان
گروه دوم ۱:میلیون تومان
گروه سوم ۸۰۰:هزار تومان
در نهایت به تیم برگزیده و برتر ،نشان خواجه نصیرالدین طوسی اهدا میشود.
نشانی پایگاه اطالعرسانی  www.ISDC.irاست.
مس��ابقات ملی مناظره دانشجویان هر س��ال با هدف تقویت و پرورش
روحیه حق و حقطلبی و فرهنگ گفتوگوی سازنده ،تولید علم و اندیشه و
ارائه مطالب علمی جذاب برای دانشجویان برگزار میشود.

نحوه استخدام درآموزش و پرورش
تغییر میکند

وزیر آموزش و پرورش با اینکه قرار است برای حل
مشکل نیروی انسانی آموزش و پرورش در کوتاه مدت
از روش « »1-3اس��تفاده کنیم ،گفت :این روش همان
دو مدرکی است یعنی دانشجو سه سال در دانشگاههای
دیگر و یک سال در دانشگاه فرهنگیان درس بخواند.
یوس��ف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفتوگو
ب��ا فارس در خصوص کمبود نیروی انس��انی آموزش و
پرورش و آخرین اخبار از اس��تخدام در این وزارتخانه،
اظه��ار ک��رد :در بخشهای کیفیتبخش��ی مثل مربی
پرورشی ،مش��اور ،مربی بهداش��ت و مربی تربیتبدنی
کمبود نیروی انس��انی داریم؛ ضمن اینکه به سرایدار و
خدمتگزار هم در آموزش و پرورش نیاز داریم.
وی ادامه داد :مجوزی برای جذب نیروهای کیفیت

بخش��ی دریافت کردیم ک��ه اقدامات آن در دانش��گاه
فرهنگیان و معاونت برنامهریزی و توس��عه منابع وزارت

آموزش و پرورش در حال انجام است.
نوری با اش��اره به اینکه قرار است برای حل مشکل
نیروی انس��انی آم��وزش و پرورش در کوت��اه مدت از
روش « »1-3اس��تفاده کنیم ،اف��زود :این روش همان
دو مدرکی است یعنی دانشجو سه سال در دانشگاههای
دیگ��ر درس بخوان��د و ب��ا ش��رایط ویژه جذب ش��ود؛
به عنوان مثال نمره کل او کمتر از  7500نباید باشد.
وزی��ر آموزش و پرورش اضاف��ه کرد :در این روش،
دانش��جو ،یک س��ال هم در دانش��گاه فرهنگیان درس
میخواند تا برای تدریس به اول مهر سال آینده برسد.
وی ب��ا بیان اینکه قرار نیس��ت دیگ��ر آزمون ماده
 28داش��ته باش��یم ،تصریح کرد :جذب ما در آموزش
و پرورش فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش:

پذیرشساالنه ۲۵هزارنفردانشجودرمقطعدکتری

رئیس سازمان سنجش با اشاره به تحوالت کنکور
سراسری و کنکور دکتری از پذیرش ساالنه  ۲۵هزار نفر
دانشجو در مقطع دکتری و افزایش گرایش داوطلبان به
رشتههای مهندسی ،فنی و فیزیک خبر داد.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،عبدالرس��ول پورعب��اس،
رئیس س��ازمان س��نجش در یک برنامه تلویزیونی در
خصوص تحوالت کنکور گفت :پذیرش دانش��جویان در
س��ال  ١۴۰۲براساس دو نوبت مس��تقل ،یک نوبت در
دیم��اه و یک نوبت در تیرماه اس��ت .هیچ کدام از این
آزمونه��ا بر دیگری اجبار ندارد و تأکیدی بر ش��رکت
بر دو نوبت نیس��ت .اولین آزم��ون پیش رو در روزهای
 ۲۹و  ۳۰دیماه برگزار خواهد شد.
پورعباس گفت :ثبت نام نوبت اول  ۸آبان شروع شد
و تا  ۱۴آبان زمان ثبتنام را تمدید کردیم .در مجموع
داوطلبین امس��ال  ۹۷۸ه��زار و  ۴۵۶نفر بودند که در
گروهه��ای پنجگانه ثبت نام کردند .عم��ده داوطلبین
به قصد شرکت آزمایش��ی در نوبت اول شرکت کردند.
آنها خودش��ان را محک میزنند و ب��رای آزمون تیرماه
برنامهریزی میکنند.
رئیس س��ازمان س��نجش افزود :ما ب��رای پذیرش
دانشجویان بیشترین نمره از میان دو آزمون را در کنار
س��وابق تحصیلی حس��اب میکنیم ۴۰ .درصد سوابق
تحصیلی مربوط به دروس دوازدهم نظام جدید است.
وی ادامه داد :امس��ال قطعی ش��ده که  ۶۰درصد
پذیرش بر مبنای آزمون سراسری و  ۴۰درصد از سوابق
تحصیلی باش��د .دروس عمومی از کنکور حذف ش��ده
است .ما امسال  ۳نوبت در ماههای دی ،خرداد و شهریور
در مسیر ایجاد سوابق تحصیلی گام برمیداریم.
پورعب��اس با توجه به مس��ئله هدای��ت تحصیلی
دانشآموزان گفت :تمام داوطلبینی که سوابق تحصیلی
ناقص دارند الزم اس��ت که برنامهری��زی و برای ترمیم
نواقص اق��دام کنند .دانش آموزان ب��ر مبنای آیندهای
ک��ه برای خود تصویر میکنند ،انتخاب رش��ته را پیش
میبرند .فضای ش��غلی کش��ور این هدایت تحصیلی را
انجام میدهد که آنها به کدام سمت حرکت کنند.
گرایش دانشآموزان به سمت رشتههای
مهندسی ،فنی و فیزیک بیشتر خواهد شد
این مقام مسئول ادامه داد :باتوجه به تحولی که در
حوزه صنعت رخ داده پیشبینی میشود که یک تحول
در ح��وزه دروس صنعتی ایجاد بش��ود .به طور طبیعی
تأثیر این تح��والت به گرایش دانشآموزان به س��مت

رشتههای مهندسی ،فنی و فیزیک بیشتر خواهد شد.
وی اف��زود :همه س��اله در موقع برگ��زاری کنکور
نظرس��نجیهایی را از داوطلبی��ن در خص��وص نحوه
برگزاری کنکور انجام میدهیم .نتیجه این نظرس��نجی
در سال گذشته حول محور آزمونهای تمام الکترونیک
ب��ود .یعنی آزمون کاغذی را کنار بگذاریم و به س��مت
آزمونهای هوش��مند ایمن با سرعت باال حرکت کنیم.
البته ما قب ً
ال هم گفتهایم که این طرح را به سال ۱۴۰۳
میرس��انیم .چند آزمون جدی را ب��رای چگونگی این
اقدام تست کردیم.
ب�رای آزمونهای�ی در ح�د آزم�ون
سراس�ری ،باید زیرس�اختهای اجرایی کشور را
به کار بگیریم
پورعب��اس تاکید ک��رد :ب��رای آزمونهایی در حد
آزمون سراس��ری ،باید زیرساختهای اجرایی کشور را
ب��ه کار بگیریم .االن به کمک ش��رکتهای دانشبنیان
و دانش��گاهها ،برنامهریزیهای��ی صورت گرفته اس��ت.
باید س��النهای مجهز به آن تجهیزاتی که الزم اس��ت
را تأسیس بکنیم .تعدادی ایجاد شده که باید گسترش
پیدا کند.
رئیس س��ازمان س��نجش در خص��وص تغییرات
کنکور امس��ال گفت :در کنکور امس��ال تغییرات عمده
داشتیم .دروس عمومی آزمون حذف شد .زیرگروههای
آموزش��ی نخواهی��م نداش��ت .همچنی��ن اث��ر قطعی
س��وابق تحصیلی را به داوطلبین گوش��زد کردیم .نمره
نهای��ی کنکور تحت تأثیر معدل باال و پایین میش��ود.
در س��ال گذش��ته اثر س��وابق تحصیلی صرف��اً مثبت
بود ولی امس��ال ه��م تأثیر مثبت و ه��م منفی خواهد
گذاشت.

ثبت نام نوبت دوم کنکور سال  ۱۴۰۲بعد
از تعطیالت نوروز  ۱۴۰۲انجام میگیرد
وی افزود :ثبت نام نوبت دوم کنکور س��ال ۱۴۰۲
بعد از تعطیالت ن��وروز در روزهای  ۱۵تا  ۲۱فروردین
 ۱۴۰۲انج��ام میگیرد.کارنامه دانشآموزان یک س��ال
اعتب��ار دارد و اگ��ر دانشآموزی یک س��ال صبر کند
چهار نمره آزمون دارد و میتواند بر اس��اس آن تصمیم
بگیرد که چگونه انتخاب رشته کند.
پذیرش ساالنه  ۲۵هزار نفری دانشجویان
در مقطع دکتری
پورعباس در خصوص کنکور دکتری س��ال ۱۴۰۱
گف��ت :همین روزه��ا ثبت ن��ام کنکور دکت��ری را در
پیش داریم که تاکنون بیش از  ۱۰۰هزار نفر ش��رکت
کردند .ثبتنام تا آخر هفته تمدید شده و داوطلبان در
 ۲۴۶رشته میتوانند شرکت کنند .تقریباً همه قوانین
کنکور دکتری برداش��ته ش��ده و ب��رای داوطلبان هیچ
محدودیتی وجود ندارد.
رئیس س��ازمان س��نجش ادامه داد :کنکور دکتری
یک آزمون خیلی س��نگین برای سازمان سنجش است.
نحوه پذیرش در حال حاضر مربوط به آزمون سراسری
و مصاحبه دانشگاهی اس��ت .در واقع  ۵۰درصد آزمون
کتبی ۵۰ ،درصد سوابق تحصیلی و مصاحبه دانشگاهها
اس��ت .دلیل این اقدام به دلیل باال رفتن حساسیتهای
پذی��رش بود .تن��وع دانش��گاه به قدری زیاد ش��ده که
داوطلبین نمیتوانستند به تمام دانشگاهها برای آزمون
و مصاحبه مراجعه کنند.وی گفت :در نظر داریم که در
آینده به سمت آزموهای تمام الکترونیک که پوششی از
آزمونهای ترکیبی گفتاری و شنیداری است ،برویم .در
حوزه آموزش عالی ظرفیت پذیرش س��االنه دانشجویان
دکت��ری  ۱۲هزار نفر اس��ت .البته بر اس��اس کف نمره
حدودا ً تا  ۱۱هزار دانش��جو تکمیل میش��ود .کف نمره
دانش��گاه آزاد پایینتر اس��ت و همان می��زان را جذب
میکند .جمعاً ساالنه  ۲۵هزار دانشجوی دکتری داریم.
پورعب��اس گف��ت :همانط��ور ک��ه انتخاب رش��ته
بر مبنای دو کارنامه آزمون سراسری و سوابق تحصیلی
اس��ت اما پذیرش دانشجو صرفاً در یک نوبت است.قبل
از انتخاب رش��ته در مردادماه این فرصت به داوطلبین
داده خواهد ش��د که کدام کنکور را م��ورد مالک قرار
بدهیم .تمام این نکات برای کنکور س��ال  ۱۴۰۲است
و مطال��ب مربوط به کنکور س��ال آینده و چگونگی آن
متعاقباً اعالم خواهد شد.

ثبت نام  ۱۰۶هزار نفر در آزمون دکتری ۱۴۰۲؛

امروز آخرین مهلت ثبت نام

مش��اور رئیس و مدیرکل روابط عمومی س��ازمان
سنجش آموزش کشور گفت :بیش از  ۱۰۶هزار نفر در
آزمون مقطع دکتری نیمه متمرکز ( )Ph.Dدانشگاهها
و مؤسس��ات آموزش عالی س��ال  ۱۴۰۲ثبت نام کرده
اند.
دکت��ر علیرضا کریمیان مش��اور رئیس و مدیرکل
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو
ب��ا مهر گفت :فرص��ت ثبت نام آزم��ون ورودی مقطع
دکتری نیمه متمرکز ( )Ph.Dدانش��گاهها و مؤسسات
آموزش عالی سال  ۱۴۰۲س��اعت  ۲۴امروز پنجشنبه
 ۳آذرماه به پایان میرسد.
وی افزود:هر داوطلب بر اس��اس ضوابط مندرج در
دفترچه راهنمای ثبتنام و ش��رکت در آزمون میتواند
در یک کدرش��ته امتحانی ثبتن��ام و در آزمون مربوط

ت کند .تاکن��ون بیش از  ۱۰۶ه��زار نفر در این
ش��رک 
آزمون ثبت نام کرده اند.
کریمیان افزود:فرایند ثب��ت نام در آزمون دکتری

س��ال  ۱۴۰۲ب��ه گونهای اس��ت که داوطلب��ان پس از
تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام ،ش��ماره پرونده  ۶رقمی
و ک��د پیگیری  ۱۶رقم��ی دریافت میکنند که باید در
حفظ و نگهداری این اطالع��ات محرمانه دقت کنند و
حتماً یک نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت نام تهیه و نزد
خود نگهداری کنند.
آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز ()Ph.D
دانش��گاهها و مؤسس��ات آم��وزش عالی س��ال ۱۴۰۲
به منظور پذیرش دانش��جو در مقطع دکتری تخصصی
در دورههای روزانه ،نوبت دوم ،دانش��گاه آزاد اسالمی،
دانش��گاه پیام نور ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
غیرانتفاعی ،مش��ترک و پردیس خودگردان دانشگاهها
و مؤسس��ات آموزش عالی در روز پنجشنبه  ۱۱اسفند
 ۱۴۰۱برگزار میشود.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت:دوره پیش از دبستان ،اجبار نیست اما ضروری است.
به گزارش ایس��نا ،مجتبی همتیفر در نشس��ت ش��ورای برنامه ریزی و نظارت پیش دبستان و کودکستانهای شهر تهران،
ماموریت اصلی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را «سازماندهی مراکز تربیت کودک به خصوص در سه سال دوم کودکی»،
«توانمندس��ازی خانوادهها» و «ارتقای زیس��ت بوم کودکی در ایران» برشمرد و اظهار کرد :آینده کشور وابسته به شیوه تربیت
امروز کودکان است ،اگر براساس منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به این امر توجه کنیم ،میتوانیم امید داشته باشیم
که دانش آموزان و نسل فردای ما پیشرفتی که مدنظر است را محقق کنند.
رئیسسازمانملیتعلیموتربیتکودک:
وی با اش��اره به اینکه دوره پیش از دبس��تان ،اجبار نیست اما ضروری اس��ت ،افزود :دوره پیش از دبستان ،جزیی از حوزه
دبستان نیست ،بلکه خود یک دوره تربیتی مستقل است و خدمت به کودکان قبل از ورود به دبستان جدا از ماموریت و رسالت
این سازمان ،یک وظیفه شرعی محسوب میشود.رئیس سازمان ملی تعلیم وتربیت کودک در ادامه تصریح کرد :همه ما در کنار
وظایف اداری خود باید برای کودکان برنامه داشته باشیم.
همتیفر با اش��اره به ضرورت تش��کیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در راستای مدیریت یکپارچه سازی تصمیم ها و
برنامهریزیها در عرصه کودکی تاکید کرد :در کنار تش��کیل سازمان ،مطالعاتی بومی در رابطه با دوره کودکی انجام میشود تا
منجر به شکل گیری الگوی نظری و عملی تربیت کودک در ایران شود.

پیشدبستانی
«اجباری»نیستاما
ضروری است
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علمی

نگاهی به گذشته اقیانوسها با آبهای به دام افتاده
در صخرههای باستانی

پژوهش��گران میگوین��د بخش از
آب دریا ک��ه در صخرههای باس��تانی
ب��ه دام افتاده اس��ت ،پنج��رهای را به
سوی ش��یمی اقیانوسهای گذشته باز
میکند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا و ب��ه نقل از
نیو اطلس ،دانش��مندان با استفاده از میکروس��کوپهای پیشرفته و فناوری
تصویربرداری برای مطالعه کیس��ههای کوچک مایع محبوس ش��ده در مواد
معدنی باس��تانی ،بینش جدیدی در م��ورد چگونگی تغییر آب دریا در طول
زم��ان و ای��ن که در آینده چه تغییراتی در پیش خواهد داش��ت ،به دس��ت
آوردهاند.
ای��ن پژوه��ش ب��ر روی نمونهه��ای کوچک��ی از آب دریا ک��ه به مدت
 ۳۹۰میلیون س��ال محبوس ماندهاند ،متمرکز است که در نهایت میتوانند
ن��ه تنها زمینههای توس��عه علوم آب و هوا ،بلک��ه فرصتهای جدیدی را در
ذخیرهسازی ایمن هیدروژن بهعنوان منبع پاک انرژی ایجاد کنند.
این پیش��رفت در واقع به طور تصادفی حاصل ش��ده اس��ت .یک گروه
پژوهشی از ایاالت متحده و کانادا که در ابتدا نحوه شسته شدن آرسنیک از
یک ماده معدنی به نام پیریت را مطالعه کردند .این بازرسی دقیق باعث شد
که گروه پژوهش��ی ،عیوب کوچکی را در نمونههای خود شناسایی کنند که
سپس مشخص شد حبابهای کوچکی مانند حبابهایی هستند که ممکن
است در یک سنگ قیمتی به دام افتاد ه باشند.
ساندرا تیلور نویسنده اول این مطالعه و دانشمند "آزمایشگاه ملی شمال
غ��رب پاس��فیک" متعلق به وزارت ان��رژی آمریکا میگوید :م��ا ابتدا به این
نمونهها با میکروسکوپ الکترونی نگاه کردیم و این نوع حبابهای کوچک یا
ویژگیهای کوچک را دیدیم و تعجب کردیم که چه هستند.
سپس گروه پژوهشی برای یافتن پاسخهایی از جمله طیفسنجی جرمی
و توموگرافی کاوش��گر اتمی ،به ترکیبی از ابزارها روی آوردند که آنها را قادر
میسازد ویژگیهای نانومقیاس حباب را مطالعه کنند و مشخصات شیمیایی
مای��ع را کن��ار هم قرار دهند .این ی��ک گام رو به جلو برای ای��ن نوع آنالیز
ش��یمیایی است که گروه با آن میتوانس��ت تأیید کند که این حباب حاوی
آب دریا و نمک آن و دارای مجموعهای از ویژگیها است.
تیلور میگوید:ما کشف کردیم که میتوانیم اطالعاتی را از این ویژگیهای
معدنی استخراج کنیم که میتواند به اطالعرسانی به مطالعات زمینشناسی،
مانند شیمی آب دریا در دوران باستان کمک کند.
این تجزیه و تحلیل تأیید کرد که آبی که به مدت  ۳۹۰میلیون سال در
پیریت محبوس ش��ده بود با شیمی یک دریای داخلی باستانی در منطقهای
که از آن منش��أ گرفته بود ،مطابقت دارد .این آب باس��تانی در شمال ایالت
نیویورک از میش��یگان امروزی ت��ا انتاریو در کانادا امتداد داش��ته و میزبان
صخرههای مرجانی وسیع و کژدمهای دریایی به اندازه یک وانت بوده است.
بنابرای��ن ،ای��ن یافتهه��ا روش گروه پژوهش��ی را ب��رای توصیف دقیق
محتویات این نوع حبابهای حاوی آب باس��تانی تأیید میکند که میتواند
به پر کردن شکافهای بزرگ در پرونده زمینشناسی کمک کند .این ذخایر
معدنی میتوانند به دانشمندان در محاسبه دمای باستانی یا سایر ویژگیهای
اقیانوس کمک کند .ضمن اینکه فراوانی نس��بی پیریت در بررس��ی جزئیات
مهم به دانشمندان خوشبینی میدهد.
دانی��ل گرگوری ،زمین ش��ناس دانش��گاه تورنتو و یک��ی از رهبران این
مطالعه گفت :ما از ذخایر معدنی برای تخمین دمای اقیانوسهای باس��تانی
اس��تفاده میکنیم .ذخایر نمکی از آب دریا(هالیت) به دام افتاده در سنگها
نس��بتاً نادر هستند ،بنابراین میلیونها سال سوابق در آنها پنهان شده است
و آنچه ما در حال حاضر از آنها میدانیم بر اس��اس مکانهایی اس��ت که در
آن هالیت یافت شده است .نمونهبرداری با این روش میتواند قفل میلیونها
سال سابقه زمین شناسی را باز کند و به درک جدیدی از تغییر آب و هوایی
منجر شود.
دانش��مندان میگوین��د که این پژوهشها عالوه بر پیش��رفت در زمینه
عل��م آب و ه��وا ،زمینه را ب��رای فناوریه��ای جدیدی فراه��م میکند که
میتوانن��د به طور ایمن هیدروژن یا گازهای دیگر را در زیر زمین در مخازن
زمین شناسی ذخیره کنند.
مولکولهای ریز و س��بکی که هیدروژن را میس��ازند ،ذخیرهسازی آن
را به گازی فوقالعاده دش��وار تبدیل میکنند و یک س��د واقعی در پذیرش
گس��ترده آن به عن��وان منبع انرژی هس��تند ،اما درک دقی��ق تعامل آن با
سنگها میتواند به راهحلهای جدیدی برای این مشکل منجر شود.

میز خبر
در نوزدهمین فراخوان؛

تعیین ظرفیت یک هزار و  ۴۴۹نفری جذب
هیات علمی علوم پزشکی

ظرفیت جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم
پایه و بالینی دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
وابسته به وزارت بهداشت تعداد یک هزار و  ۴۴۹نفر اعالم شد.
به گزارش مهر ،نوزدهمین آگهی اس��تخدام عض��و هیات علمی پیمانی
وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی منتشر شده است و متقاضیان
میتوانن��د تا  ۷آذر  ۱۴۰۱به صورت متمرکز و اینترنتی در س��امانه مربوطه
ثبت ن��ام کنند .مالک ثبت نام در فراخ��وان متقاضیان گرفتن کد رهگیری
است.
توصیه مهم :داوطلبان ،در احتس��اب امتیازات علمی توجه کنند چرا که
صرفا به مس��تندات بارگذاری ش��ده به صورت الکترونیکی در سامانه امتیاز
تعلق می گیرد.
ش��رایط عمومی و اختصاصی برای جذب هیات علمی در دانش��گاه های
علوم پزشکی در مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت اعالم شده است.
تذک�رات بس�یار مه�م اس�تخدام اعضای هی�ات علمی در
دانشگاهها:
.۱منوط به موافقت س��ازمان اداری اس��تخدامی کش��ور با اعطای مجوز
جهت جذب خواهد بود.
.۲منوط به داش��تن ردیف و مجوزهای اس��تخدامی توسط دانشگاه های
ذیربط خواهد بود.
.۳اس��تخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت
جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است.
.۴متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد جهت مرتبه مربی در رشته
پرس��تاری به صورت پرس��تاری مس��تقر در بالین جذب می شوند به استناد
آیین نامه پرستاری مستقر در بالین تا  ۵سال بعد از پیمانی شدن حق ادامه
تحصیل در مقطع باالتر را ندارند.
ظرفیت اعالمی برای اعالم نیاز دانش��گاههای علوم پزش��کی یک هزار و
 ۴۴۹نفر اس��ت ک��ه از این تعداد یک ه��زار و  ۳۶۵نفر ب��رای هیات علمی
آموزشی و  ۸۴نفر برای هیات علمی پژوهشی جذب میشوند.

