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برای آزمون دوره چهل و نهم؛

مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی 
آغاز شد

انتخاب رش��ته مح��ل در مرحله 
تکمی��ل ظرفی��ت آزمون دس��تیاری 

پزشکی دوره چهلم و نهم آغاز شد.
به گ��زارش مهر، مرکز س��نجش 
آموزش پزشکی جزئیات انتخاب رشته 
محل مرحله تکمی��ل ظرفیت آزمون 
دس��تیاری دوره چه��ل و نهم را اعالم 

کرد.
تمامی داوطلب��ان چهل و نهمین 
دوره آزمون دس��تیاری پزشکی که در 

مرحل��ه اصلی مجاز به انتخاب رش��ته بودند و در اع��الم نتایج آزمون مردود 
اعالم شدند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته نشدند، می توانند 

در تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دس��تیاری پزشکی آغاز شده است و این 

فرصت تا چهارشنبه ۹ آذر ادامه دارد.
بر اس��اس رای صادره در نود و یکمین نشس��ت شورای آموزش پزشکی 
۱۹ آبان ۹۸، داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رش��ته 

محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند.
هر داوطلب در فرم انتخاب رشته خود قادر است تنها رشته محل هایی 

را مشاهده کند که نمره حد نصاب الزم آنها را کسب کرده باشد.
کسب حدنصاب الزم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و 

پذیرش بر اساس قوانین خواهد بود.
مرکز س��نجش آموزش پزشکی سایر شرایط برای دانشجویان و سهمیه 

مناطق محروم را اعالم کرده است. 

با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان؛

پروژه عمرانی دانشگاه آیت اهلل بروجردی افتتاح شد
مراس��م افتتاح چند پروژه عمرانی دانشگاه آیت اهلل بروجردی با حضور 
دکتر هاش��م داداش پور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان ، مراسم افتتاح مخزن 
۱۰۰ هزار لیتری و سیس��تم انتقال آب آش��امیدنی مجموع��ه خوابگاه های 
دانش��گاه، افتتاحیه س��الن بدنس��ازی خوابگاه باقر العلوم )ع(، احداث زمین 
چمن مصنوعی و مراسم کلنگ زنی فاز ۳ خوابگاه دانشگاه آیت اهلل بروجردی 
ب��ا حضور دکتر هاش��م داداش پور معاون وزیر عل��وم تحقیقات و فناوری و 

رئیس سازمان امور دانشجویان برگزار شد.
ای��ن طرح ها ش��امل متراژ س��رای تندرس��تی ۴۰۰ مترمرب��ع بود که 
 ب��رای اج��رای آن ۵۰۰ میلیون تومان هزینه ش��ده و ب��رای احداث مخزن

 ۱۰۰ هزار لیتری و انتقال آب آش��امیدنی مجموعه خوابگاه های دانشگاه دو 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

 اح��داث زمی��ن چمن مصنوعی به مس��احت یک ه��زار و ۶۰۰ مترمربع
 یکی دیگر از پروژه ها بود که برای اجرای آن یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
هزینه شد، همچنین کلنگ احداث خوابگاه شماره ۳ این دانشگاه به مساحت 

۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع به زمین زده شد.
در ادام��ه بازدید ها دکتر هاش��م داداش پور مع��اون وزیر علوم تحقیقات 
و فناوری و رئیس س��ازمان امور دانش��جویان در نشست با هیات رئیسه این 
دانش��گاه گفت:دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( به نسبت عمری که 
دارد رش��د چشمگیری را تجربه کرده است این رشد هم در حوزه جمعیتی 
و هم فیزیکی دیده می ش��ود البته طبیعی است که معموال دانشگاهی برای 
اینک��ه به مرحله بلوغ برس��د یک فرایند زمانی را بای��د طی کند که بتوانیم 
بگوییم آن دانشگاه به مرحله بلوغ رسیده است، ولی نسبت به عمر دانشگاه، 

رشد خوبی داشته است.
وی ادامه داد:چش��م انداز دانش��گاه زیبا است و مجموعه تالش ها نشان 
می دهد که دانشگاه بروجرد توانسته است میان دانشگاه های کشور برای خود 
جایگاهی را ایجاد کند و این اتفاق مبارکی است.اگر این روند ادامه پیدا کند 

با یک دانشگاه بسیار خوب در کشور مواجه خواهیم شد.
دکت��ر داداش پ��ور افزود:مجموعه تالش هایی که در حوزه دانش��گاهی 
صورت گرفت، اتفاق خوبی اس��ت در مجموع دانش��گاه را از حیث امکانات و 

ظرفیت  های که دارد خوب ارزیابی می کنم.
در ادامه دکتر مس��عود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت:در 
بازدید از دانش��گاه متوجه ش��دیم ک��ه خوابگاه های خواه��ران از نظر کیفی 

مطلوب هستند.
وی گفت:هزار نفر از خواهران در خوابگاه ساکن هستند که از این عده، 
۷۵۰ نفر در خوابگاه دولتی و حدود ۲۰۰ نفر در خوابگاه استیجاری در سطح 
ش��هر زندگی می کنند.برادران خوابگاه دولتی ندارند اما برای حدود ۶۰۰ نفر 
 از آن ها در س��طح ش��هر خوابگاه مهیا شده اس��ت امیدوار هستیم این روند

 رو به رشد ادامه پیدا کند.

دانشگاه خوارزمی اعالم کرد؛

آخرین مهلت ثبت نام در انتخابات شورای 
صنفی دانشجویی

فرآیند برگزاری و ش��رایط عضویت در انتخابات ش��ورای صنفی رفاهی 
دانش��جویی س��ال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دانش��گاه خوارزمی اعالم شد. 

دانشجویان متقاضی تا امروز ۷ آذر ۱۴۰۱ برای ثبت نام فرصت دارند.
ب��ه گزارش مه��ر، فرآیند برگ��زاری انتخابات ش��ورای صنف��ی رفاهی 
دانش��جویی س��ال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دانش��گاه خوارزمی آغاز شد. 
دانش��جویان واجد ش��رایط که در واحد تهران یا کرج مش��غول به تحصیل 
هس��تند، در صورت تمایل ب��ه کاندیداتوری تا ام��روز ۷ آذر ۱۴۰۱ فرصت 
دارند، اطالعات الزم از قبیل نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و مقطع 
و رش��ته تحصیلی و محل تحصیل )ته��ران -کرج( خود را به ایمیل معاونت 

دانشجویی stvc@khu.ac.ir ارسال کنند.
  شرایط عمومی داوطلبان عضویت به شرح زیر است:

اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران و التزام عملی به والیت 
مطلقه فقیه و قانون اساسی.

اشتغال به تحصیل تمام وقت در مؤسسه محل فعالیت در یکی از مقاطع 
کارشناس��ی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکترا و گذراندن یک نیمسال برای 

دانشجویان کارشناسی.
نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی.

رعایت شئون دانشجویی و اخالقی.
رعایت مفاد آئین نامه و شیوه نامه شورای صنفی دانشجویان.

 دارا ب��ودن حداق��ل مع��دل کل ۱۳ ب��رای دانش��جویان کارشناس��ی 
و معدل کل ۱۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد.

مش��روط نبودن نیمسال پیش��ین و یا نداش��تن دو نیمسال مشروطی 
آموزشی غیر متوالی.

عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل های اسالمی دارای مجوز در مؤسسه.
مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات 

برگزار می شود، کمتر از دو ترم نباشد.

خبر

بیل مکانیکی عنکبوتی غیرممکن را ممکن می کند
بیل ه��ای مکانیکی جدی��د دارای 
قابلی��ت حرک��ت همه جانب��ه مانن��د 
عنکبوت ه��ا هس��تند و از جدیدترین 
فناوری های تعلیق و تثبیت برای انجام 
ماموریت های س��اختمانی و راهسازی 

بهره می برند.
 ب��ه گ��زارش ایس��نا و ب��ه نقل از 
نیو اطلس، بیل های مکانیکی عنکبوتی 

طی��ف وس��یعی از قابلیت ها را از طریق پایه های مفصلی و کشش��ی خود به 
همراه تثبیت کننده ها و چرخ های کج شونده ارائه می دهند.

 )Kaiser(این بیل های مکانیکی جدید که با همکاری دو شرکت کیسر
و منزی)Menzi( س��اخته ش��ده اند، ترکیب فوق العاده ای از ماش��ین آالت 
هیدرولیک هس��تند که تماشای آنها در عملیات های عمرانی مسحور کننده 
اس��ت، چرا که به ش��کلی جال��ب و حتی عجی��ب، در موقعیت های مختلف 

می توانند عملیات عمرانی انجام دهند.
بیل ه��ای مکانیکی عنکبوتی در ابتدا برای کار در ش��یب های ش��دید و 
زمین های دش��وار کوه های آلپ در س��وئیس طراحی ش��ده بودند، جایی که 

بیل های مکانیکی چرخ دار معمولی قادر به کارکرد موثر نیستند.
این دو شرکت کار خود را با یک جفت چرخ تک محور ساده در پشت و 
یک جفت پایه قابل تنظیم در جلو و استفاده از بازوی هیدرولیک و چرخ های 
کشش��ی شروع کردند.آنها در اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع به قرار دادن چرخ ها و 
پایه ه��ای تثبیت کننده بر روی بازوهای هیدرولیک خود کردند که بیل های 
مکانیکی را قادر می س��اخت تا در شیب های متفاوت عملیات رسانی کنند و 

به آنها اهرم، چسبندگی و پایداری بیشتری برای کارها می داد.
در اواخر دهه ۷۰ میالدی نیز فناوری هیدرولیک تلس��کوپی در دسترس قرار 
گرفت، به این معنی که پاها و چرخ های عنکبوتی می توانستند بیشتر کشیده شوند.

بیل های عنکبوتی امروزی اکنون ماشین آالتی باشکوه هستند. پایه های 
آنها به خوبی کش��یده و جمع می ش��ود، روی پایه های خود بلند می ش��وند، 
پایین می آیند و دارای سه مفصل هستند که قابلیت قرارگیری و عملیات در 

شرایط و مکان های مختلف را به خوبی فراهم می کنند.
ه��ر ک��دام از چرخ ها نیز با نی��روی هیدرواس��تاتیک، تثبیت کننده های 
کوهستانی پنجه فوالدی در انتهای پایه ها می توانند کج شوند و کابین راننده 
نیز کاماًل قابل چرخش است و بیل قوی این بیل مکانیکی نیز می تواند نیروی 

بیشتری نسبت به بیل های با دو برابر وزن خود وارد کند.
این بیل ه��ای مکانیکی می توانن��د در دامنه های لغزن��ده و گل آلود که 
هیچ بیل  مکانیکی معمولی قادر نیس��ت، ب��ه خوبی کار کنند. آنها همچنین 
می توانند از حفره ها و ش��کاف ها عبور کنند، از موانع باال بروند و اساس��اً به 
طیف وس��یع تری از جغرافیاها و توپوگرافی ها نس��بت به ه��ر بیل مکانیکی 

دسترسی داشته باشند.

علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز:

آغاز ثبت درخواست تمدید سنوات ارشد و دکتری 
از ۱۲ آذر

 دانش��گاه ش��هید چمران اهواز از انتشار دس��تورالعمل ثبت درخواست 
تمدید نیم س��ال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای دانش��جویان کارشناس��ی ارشد و 
دکترای تخصصی که در سنوات مجاز تحصیلی موفق به اتمام دوره تحصیل 

نشده اند، خبر داد.
به گزارش ایسنا، دانشگاه شهید چمران اهواز اعالم کرد: دانشجویانی که 
موفق به اتمام دوره تحصیلی در س��نوات مجاز به تحصیل نشده اند می توانند 
از شنبه ۱۲ آذرماه تا شنبه ۳ دی ماه از طریق "سامانه الکترونیکی آموزش" 

در بخش درخواست های تمدید نیمسال، درخواست خود را ثبت کنند.
الزم به ذکر است پس از این تاریخ دسترسی به سامانه برای دانشجویان 

قطع می شود و امکان ثبت درخواست برای آن ها وجود نخواهد داشت.
همچنین تاکید می شود به غیر از دانشجویان پردیس، به درخواست های 

دستی دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان:

 بیمه دانشجویان تحت پوشش سازمان
 تأمین اجتماعی قرار می گیرد

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت:۴ سال بیمه دانشجویی جزء سوابق 
بازنشستگی دانشجویان محسوب می شود.

رئی��س س��ازمان امور دانش��جویان گفت:تاکنون پوش��ش بیمه ای برای 
دانشجویان به صورت گسترده وجود نداشت و تنها ۸ دهم درصد دانشجویان 

کشور تحت پوشش حمایتی بیمه قرار داشتند.
وی افزود:با س��ازمان تأمین اجتماعی تفاهم نامه ای را منعقد کردیم که 
بر اس��اس آن تأمین اجتماعی بیمه دانش��جویان را تحت پوش��ش خود قرار 
می دهد. براساس طرح جدید بیمه دانشجویی، ۴ سال بیمه دانشجویی جزو 

سوابق بازنشستگی آن ها محسوب می شود.
*باشگاه خبرنگاران جوان 

معاون صندوق رفاه دانشجویان:

دانشجویان شاغل فقط مشمول وام شهریه می شوند
معاون امور دانش��جویان صن��دوق رفاه دانش��جویان وزارت علوم گفت: 
براساس آیین نامه صندوق، دانشجویان شاغل مشمول دریافت وام دانشجویی 
 نمی ش��وند تنها وامی که ب��ه این دانش��جویان تعلق می گیرد، وام ش��هریه

 است.
 صم��د ح��اج جب��اری در گفتگ��و با مه��ر گفت: بر اس��اس آئی��ن نامه 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دانشجویان غیر شاغل می توانند از انواع 
وام های صندوق بر اس��اس مقررات اعالم ش��ده استفاده کنند و دانشجوهای 

شاغل حائز شرایط دریافت وام از صندوق وزارت علوم نیستند.
وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه صندوق، دانشجویان شاغل فقط امکان 
استفاده از وام شهریه را دارند، دانشجویی که بیمه پرداز باشد از نظر صندوق 

رفاه دانشجویان وزارت علوم، شاغل محسوب می شود.
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: شرایط 
دریافت این وام به این صورت اس��ت که اگر منابع برای دریافت وام ش��هریه 
موجود باشد و منابع بیشتر از درخواست دانشجوهای غیر شاغل باشد پس از 
 ارائه وام شهریه به دانشجویان غیر شاغل، منابع مازاد باقی مانده به پرداخت

 وام شهریه دانشجوهای شاغل اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: با توجه به ش��روع س��ال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱  ثبت نام 
وام های دانش��جویی )تحصیلی، ش��هریه، مس��کن متأهلی( از ۲۱ مهرماه در 
پورتال صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir آغاز شده و تا ۱۶ آذر 
۱۴۰۱ ادامه خواهد داش��ت. همچنین ثبت تقاض��ای وام ضروری نیز از روز 

شنبه ۲۱ مهرماه آغاز شده و تا ۱۶ آذر ماه ادامه خواهد داشت.

میز خبر

وزیر عل��وم از بازنگری در آیین نامه جامع مدیریت 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خبر داد و گفت: در 
آیین نامه جدید تصمیم داریم رئیس پارک، عضو شورای 
دانشگاه ش��ود.به گزارش مهر، محمد علی زلفی گل در 
آیین گرامیداشت اولین سالروز تاسیس معاونت فناوری 
 و ن��وآوری وزارت عل��وم که در س��ازمان پژوهش های

 علمی و صنعتی ایران برگزار ش��د، اظهار کرد: در حال 
حاضر ش��اهد تدوین برنامه توسعه هفتم کشور و ارسال 
الیحه بودجه به دولت هستیم و باید از این فرصت نهایت 
اس��تفاده را هم در تدوین برنامه و احکام توسعه هفتم و 

هم احصا کمبودهای بودجه داشته باشیم.
وزیر علوم با اش��اره به اینکه با مرور تاریخ تاسیس 
پارک ها و با توجه به مدت کمی که از س��ن تاس��یس 
پارک ها می گذرد، ش��اهد رخداد اتفاقات ارزشمندی 
هس��تیم، گفت: دهه اول انق��الب دهه ترویج علم، دهه 
دوم با تاسیس مقطع دکتری دهه تولید علم، دهه سوم 
بحث کیفیت تولید علم و استانداردسازی و دهه چهارم 

دهه تولید ثروت از دانش نام گذاری شده است.

زلف��ی گل ادامه داد: انصافا در بحث ش��رکت های 
دانش بنیان و تولید دانش بنیان قدردان دکتر س��تاری 
هس��تیم. انصافا جاانداختن بحث فن��اوری و نوآوری و 
شرکت ها در کشور کار راحتی نبوده و این کار را دکتر 

ستاری پیگیری کردند.
 وی ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب ک��ه بح��ث آم��وزش 
پژوهش محور و پژوهش آموزش محور و آموزش��ی که 
میزان کارآمادگی دانش آموخت��گان را ارتقا دهد یکی 
از س��رفصل های مهم وزارت علوم اس��ت، تصریح کرد: 

صرفا آموزش ه��ای نظری برای ج��وان ما اگرچه یک 
 ضرورت است ولی کافی نیست. شرایط کشور می طلبد 
دانش آموختگان ما در بح��ث مهارت محوری توانمند 
باش��ند. دانش��گاه ها باید حکمت بنیان باش��ند؛ یعنی 

فعالیت دانشگاه ها باید هدفمند باشد.
وزی��ر علوم در ادامه بیان کرد: تکالیف پارک ها در 
مقایس��ه با دانش��گاه در خلق علم و فناوری است. نوع 
نگاهمان به پارک ها و دانش��گاه ها در سیاس��تگذاری، 
برنامه ریزی و اجرا باید متفاوت باش��د. به همین دلیل 

معاونت فناوری را از معاونت پژوهشی جدا کردیم.
زلفی گل با اش��اره به اینکه نکته دیگری که بسیار 
مهم اس��ت و از آن غافل بودی��م، بحث یکپارچگی علم 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد:علوم طبیعی؛ مباحث مربوط 
به پزشکی، فنی مهندس��ی، دامپزشکی و کشاورزی را 
ش��امل می ش��ود و خروجی آن به رفاه بشر و افزایش 
ط��ول عمر و س��المت بش��ر منجر می ش��ود.در حالی 
 که علوم انس��انی کم��ک می کند که از دس��تاوردهای 

علوم طبیعی چگونه برای آرامش استفاده کنیم.

وزیر علوم:

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها 
بازنگری می شود

جزئیات پذیرش دانش��جوی استعداد درخشان در 
دوره دکتری )Ph.D( سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در 
دانشکده های جدیدالتأسیس دانشگاه تهران اعالم شد.

به گزارش دانشگاه تهران، اداره کل خدمات آموزشی 
دانشگاه تهران در اطالعیه ای اعالم کرد: دانشگاه تهران 
در اجرای سیاست های هدایت و حمایت از دانشجویان 
برتر و به منظ��ور فراهم نمودن زمینه جذب آنان برای 
ورود به دوره دکتری؛ به استناد آئین نامه شورای هدایت 
اس��تعداد درخش��ان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و مصوبات داخلی ش��ورای آموزش��ی دانشگاه و مجوز 
ش��ماره ۲۳۵۳۴۲/ ۲۱/ ۲ م��ورخ ۱۵/ ۰۸/ ۱۴۰۱ وزارت 
علوم، از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، با 
رعایت کامل شرایط اعالم شده برای نیمسال دوم سال 
تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در رشته آینده پژوهی دانشکده 
حکمرانی و رشته اقتصاد بیمه دانشکده تجارت و مالیه 
دانشجو می پذیرد.این اطالعیه می افزاید: ضروری است 
متقاضیان در صورت احراز ش��رایط )طبق ش��یوه نامه( 
نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطالعات در سامانه جامع 

 ut.ac.ir.ems۱ آموزش��ی دانش��گاه تهران به آدرس
اقدام و سپس روی قسمت داوطلبان دکتری تخصصی 
استعداد درخش��ان کلیک نمایند. پذیرش و ثبت نام تا  
لغایت ۱۶ آذرماه خواه��د بود و مدارک متقاضیانی که 
در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باش��ند، 

به هیچ وجه بررسی نخواهد شد.
گفتنی اس��ت، رش��ته تحصیلی م��ورد تقاضا برای 
دوره دکت��ری ب��دون آزم��ون باید با رش��ته تحصیلی 
مقطع کارشناسی ارش��د متقاضی مرتبط باشد. )رشته 
آینده پژوه��ی: تمامی رش��ته ها - رش��ته اقتصاد بیمه: 
مهندس��ی صنایع )گرایش های سیستم های اقتصادی 
اجتماعی(، علوم اقتصادی و اقتصاد )تمامی گرایش ها(؛ 
مدیری��ت قرارداده��ای بین الملل��ی نق��ت و گاز، آمار 

اجتماعی و اقتصادی(.
داوطلب��ان فق��ط در یک رش��ته از ی��ک مجموعه 
امتحان��ی می توانن��د ثبت ن��ام نماین��د و در مصاحبه 
ش��رکت داشته باش��ند. همچنین تغییر رشته یا محل 
 تحصیل افراد پذیرفته ش��ده بر اساس آئین نامه پذیرش 

بدون آزمون در مقطع دکتری، مجاز نیست.
 پذی��رش نهای��ی متقاضی��ان من��وط ب��ه تأیی��د 

سازمان سنجش آموزش کشور است.
ثبت نام کنن��دگان الزم اس��ت که شناس��ه کاربری 
و گ��ذرواژه خود را که در س��امانه تعریف نموده اند برای 
تکمیل ثبت نام و اعالم نتایج یادداشت کنند. همچنین نیاز 
به تکمیل شماره مجوز نامه در فرم ثبت نام الکترونیکی 

نیست و در تأیید آن مشکلی ایجاد نخواهد شد.
ته��ران  دانش��گاه  آموزش��ی  خدم��ات  کل  اداره 
در پای��ان ای��ن اطالعی��ه، با تاکی��د بر ع��دم مراجعه 
حض��وری متقاضی��ان، آورده اس��ت:در ص��ورت ب��روز 
هرگونه مش��کل یا رفع ابهام و مش��کالت سیستمی با 
 س��امانه پش��تیانی مرکز انفورماتیک ب��ه آدرس ایمیل

س��واالت  پاس��خگویی  جه��ت  و   ut.ac.ir@Its۳  
 احتمال��ی در خص��وص ش��یوه نامه ب��ه آدرس ایمیل

 Talent@ut.ac.ir مکاتب��ه نم��وده و یا در س��اعات 
اداری با شماره تلفن ۶۱۱۱۳۲۰۵ - ۶۶۴۹۹۲۰۳ دفتر 

استعداد درخشان دانشگاه تهران تماس حاصل کنند.

اطالعی��ه زمان پرین��ت کارت و برگ��زاری آزمون 
تخصصی اخذ پروانه کارگزاری گمرکی در سال ۱۴۰۱ 

اعالم شد.
به اطالع همه متقاضیان شرکت در آزمون تخصصی 
اخ��ذ پروان��ه کارگ��زاری گمرکی � گم��رک جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۱۴۰۱ می رساند که آزمون مذکور 
در صبح روز جمعه )۱۴۰۱/۹/۱۱ ( در ۱۰ شهرس��تان 
کشور )مراکز استان( به شرح جدول مندرج در  اطالعیه 
برگزار می ش��ود. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت 
۸:۳۰ آغاز و در های ورود به جلس��ه امتحان نیم ساعت 
قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، لذا همه داوطلبان 
می بایست قبل از بسته ش��دن در های ورودی در محل 

حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
ال�ف- نحوه و زمان پرینت کارت ش�رکت در 

آزمون
آزم��ون  در  ش��رکت  راهنم��ای  ب��رگ  و  کارت 
درگاه  روی  ش��نبه ۱۴۰۱/۹/۸ ب��ر  س��ه  ف��ردا  از 
 اطالع رسانی سازمان س��نجش آموزش کشور به نشانی

 www.sanjesh.org ق��رار می گی��رد و داوطلب��ان 
می توانن��د با وارد ک��ردن اطالعات شناس��نامه ای )نام، 
نام خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...( خود نسبت به 
مش��اهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و 
براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت 
در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی 
است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت 
کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا 

اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
ب- درخص�وص مندرجات کارت ش�رکت در 
آزمون چنانچه مغایرتی مش�اهده شد، داوطلبان 

الزم است به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ � با توجه به اطالعات مندرج بر روی کارت شرکت 
در آزم��ون، چنانچ��ه متقاضیان مغایرت��ی در اطالعات 
من��درج در بند ه��ای ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ 
)شامل نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، 
کد ملی، س��همیه ایثارگران، بازنشسته گمرک، سنوات 
خدمت در گمرک، تاریخ فارغ التحصیلی، عنوان رش��ته 
تحصیلی، مقط��ع تحصیلی( کارت ش��رکت در آزمون 
مش��اهده نمودند، الزم است برای اصالح مورد یا موارد 
مذکور حداکثر تا تاریخ۱۴۰۱/۹/۱۱  منحصراً به درگاه 
اطالع رس��انی این سازمان مراجعه و با ورود به قسمت 
ویرایش اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند و 
در صورتی که نسبت به بند ۵ )جنس( تفاوتی مشاهده 
نمودند ضروری است مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده 
در بند »ج« به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور 

مستقر در باجه ی رفع نقص حوزه مربوطه.
۲- چنانچه کارت ش��رکت در آزمون داوطلب فاقد 

عکس می باش��د و ی��ا چنانچه عک��س روی کارت وی 
دارای اشکاالتی از جمله: فاقد ُمهر، واضح نبودن عکس 
و یا اش��تباه عکس می باشد ضروری است ضمن همراه 
داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس 
۴×۳ و کارت ملی یا شناس��نامه عکسدار مطابق ساعت 
و تاری��خ اعالم ش��ده در بند »ج« به نماینده س��ازمان 
س��نجش آموزش کشور مس��تقر در باجه ی رفع نقص 
حوزه مربوط��ه تا روز قبل از برگ��زاری آزمون مراجعه 
نماین��د و موضوع را پیگیری نموده تا مش��کل برطرف 
گردد. در غیر این صورت ف��رد به عنوان متخلف تلقی 
می گردد. ضمناً س��ایر اطالعات من��درج بر روی کارت 
شرکت در آزمون هر متقاضی براساس اطالعات مندرج 
در تقاضانامه ثبت نام که توس��ط خود متقاضی تکمیل 

گردیده، در نظر گرفته شده است.
یادآوری:داوطلب��ان برای آگاهی بیش��تر از ضوابط 
آزمون از برگ راهنمای ش��رکت در آزمون که بر روی 
درگاه اطالع رسانی این سازمان قرار دارد پرینت تهیه و 

برای به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.
ج- آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در 

آزمون
در ص��ورت بروز اش��کال در تهی��ه پرینت از کارت 
ش��رکت در آزمون و یا مش��اهده مغایرت در اطالعات 
من��درج در کارت ورودی ب��ا اطالع��ات ثبت نامی و یا 
هریک از م��وارد مندرج در بند »ب« ف��وق، داوطلبان 
می توانند از س��اعت ۸:۳۰ ال��ی ۱۲:۰۰ صبح و ۱۴:۰۰ 
الی ۱۷:۰۰ بعدازظهر روز پنجشنبه )۱۴۰۱/۹/۱۰ ( به 
نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه 
رفع نقص حوزه مربوط مراجعه و نسبت به اصالح و رفع 

اشکال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.
د- زمان و محل برگزاری آزمون

آزم��ون هم��ه داوطلبان صب��ح روز جمع��ه تاریخ 
۱۴۰۱/۹/۱۱ برگزار می ش��ود و فرآیند برگزاری آزمون 
نوبت صبح از ساعت ۸:۳۰ همان روز خواهد بود. آدرس 
محل برگزاری آزمون بر روی پرینت کارت ش��رکت در 

آزمون داوطلبان درج شده است.
ه� - یادآوری های مهم

۱–برای حضور در جلس��ه آزمون، همراه داش��تن 

پرینت کارت ش��رکت در آزم��ون، اصل کارت ملی و یا 
اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

۲-فرآین��د برگزاری آزمون از س��اعت ۸:۳۰ صبح 
)هشت و سی( است.

۳- در ورودی ِحوزه ه��ای امتحان��ی رأس س��اعت 
۷:۳۰ )هفت و س��ی( بسته خواهد ش��د، لذا داوطلبان 
الزم اس��ت قبل از بسته ش��دن در های ورود به جلسه 

آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.
۴-هر داوطلب برای حضور در جلس��ه آزمون باید 
چند مداد س��یاه نرم پررنگ، مدادت��راش، مداد پاکن، 
ماسک سه الیه )بدون فیلتر( و یک سنجاق و یا سوزن 
به همراه داش��ته باش��د. رد و بدل کردن این موارد در 

جلسه آزمون تخلف محسوب می شود.
۵- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله 
پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، 
انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه 
نُ��ت و یادداش��ت و نظایر آن به جلس��ه آزم��ون اکیداً 
خودداری نمایند. به همراه داش��تن هر کدام از وسایل 
 من��درج در این بند ب��ه عنوان تقل��ب و تخلف تلقی و 
ب��ا داوطلب��ان ذیرب��ط براس��اس قانون رس��یدگی به 
 تخلفات و جرایم در آزمون های سراس��ری رفتار خواهد

 شد.
۶-به هم��راه داش��تن تلف��ن همراه حت��ی بصورت 
خاموش در جلسه آزمون موجب محرومیت از گزینش 

در آزمون خواهدشد.
۷-برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی 

همکاری الزم را به عمل آورید.
۸–حوزه ه��ای آزم��ون از تحویل گرفت��ن هرگونه 
وس��ایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماش��ین حساب، 
کیف دستی، ساک دس��تی، کتاب، جزوه و … معذور 
می باشند، بنابراین اکیدا توصیه می شود به غیر از موارد 
اعالم ش��ده در اطالعیه پرین��ت کارت و برگ راهنمای 
ش��رکت در آزمون و اوراق تش��خیص هویتی از همراه 

داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.
۹-داوطلبان برای آگاهی بیش��تر از ضوابط آزمون 
 از برگ راهنمای ش��رکت در آزم��ون که بر روی درگاه 
اطالع رسانی این س��ازمان قرار دارد پرینت تهیه و  به 

مطالعه دقیق آن اقدام کنند.
۱۰-داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل 
در فرآیند برگزاری برای آن ها الزم است، حداکثر تا تاریخ 
 ۱۴۰۱/۹/۱۷ از طریق سیس��تم پاس��خگویی اینترنتی

ای��ن  ب��ا   https : // request . sanjesh . org  
س��ازمان مکاتب��ه کنن��د. درخواس��ت های واصله بعد 
 از تاری��خ ف��وق قاب��ل بررس��ی و پیگی��ری نخواه��د

 بود.
*باشگاه خبرنگاران جوان

دانشگاه تهران اعالم کرد؛

 جزئیات پذیرش دانشجوی استعداد درخشان
 در دانشکده های جدیدالتاسیس

اعالم زمان پرینت کارت و برگزاری آزمون تخصصی 
اخذ پروانه کارگزاری گمرکی


