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جزئیات زمان و نحوه برگزاری رزم آزمون 

دروس عمومی پیام نور
جزئی��ات زمان و نحوه برگزاری رزم آزمون دروس عمومی دانش��جویان 
دانش��گاه پیام نور اعالم ش��د، برگزاری رزم آزمون دروس عمومی به منظور 

آشنایی دانشجویان با محیط نرم افزار آزمون مجازی است.
به گزارش مهر، دانش��گاه پیام نور اعالم کرد: با توجه به برگزاری آزمون 
دروس عمومی به صورت متمرکز به ش��یوه آنالین غیرحضوری توسط مرکز 
س��نجش و آزمون، برگ��زاری رزم آزمون دروس عمومی به منظور آش��نایی 
دانش��جویان با محیط نرم اف��زار آزمون مجازی الزامی اس��ت از این رو کلیه 
دانش��جویانی که در این ترم دروس عمومی را اخذ نموده اند مجاز به شرکت 

در این رزم آزمون هستند.
  رزم آزمون دروس عمومی در تاریخ های ذیل برگزار خواهد 

شد:
۱ .رزم آزمون اول ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱
۲. رزم آزمون دوم ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱
۳. رزم آزمون سوم ۴ دی ماه ۱۴۰۱

۴. رزم آزمون چهارم ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱
دانش��جویان آزم��ون  و  س��نجش  مرک��ز  آزمون��ی  س��امانه   آدرس 

 https://edu.pnu.ac.ir اس��ت. به تمام دانش��جویان از طریق پیامک یا 
تلفن اطالع رسانی کامل صورت پذیرد.

از تاریخ اولین رزم آزمون تا شروع امتحانات دروس عمومی سامانه برای 
دانش��جویان جهت بررس��ی دروس عمومی و نیز صحت نام کاربری و کلمه 
عبور آماده بهره برداری است. جهت ورود به سامانه رزم آزمون، نام کاربری: 
 شماره دانش��جویی و رمز عبور: کد ملی ثبت شده در سامانه گلستان است. 

نام کاربری و رمز عبور دانشجویان اتباع شماره دانشجویی است.
با توجه به اینکه کد ملی ثبت ش��ده در س��امانه گلستان به عنوان رمز 
عبور در نظر گرفته ش��ده اس��ت، در صورتیکه کد ملی ثبت شده در سامانه 
گلستان بنا بر ادعای دانشجو اشتباه می باشد در اسرع وقت نسبت به اصالح 

آن اقدام نماید.
  زمانبن�دی رزم آزمون دروس عموم�ی در تاریخ های اعالم 

شده بر اساس استان:
ردیف یک: اس��تان های سمنان - خراسان شمالی - ایالم - کهگیلویه و 
بویراحمد - چهارمحال و بختیاری - گلستان - کرمان - خوزستان - خراسان 
رضوی - بین الملل داخل - بوشهر - مرکزی و سیستان و بلوچستان، ساعت 

امتحان. ۰۹:۰۰
ردی��ف دو: اس��تان های قزوی��ن - خراس��ان جنوبی - ی��زد - اردبیل - 
کردس��تان - لرستان - آذربایجان ش��رقی - قم - زنجان - البرز - همدان و 

تهران، ساعت امتحان ۱۱:۰۰
ردیف س��ه: اس��تان های کرمانش��اه - اصفهان - مازندران - هرمزگان - 

گیالن - آذربایجان غربی و فارس ساعت امتحان ۱۳:۰۰
با توجه به حساس��یت موضوع و پیگیری های مک��رر این مرکز، عواقب 
عدم شرکت گسترده دانشجویان در رزم آزمون متوجه استان مربوطه است. 
تعریف دسترس��ی کاربران پش��تیبان اس��تان و مراکز / واحده��ا و راهنمای 

مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد.

توسط بنیاد ملی نخبگان؛

جزئیات توسعه »هسته های مسئله محور« 
اعضای هیات علمی اعالم شد

بنیاد ملی نخبگان ش��یوه نامه توس��عه هسته های مسئله محور اعضای 
هیات علمی )طرح شهید دکتر بهشتی( را اعالم کرد.

به گزارش مهر، این شیوه نامه به منظور توسعه هسته های مسئله محور 
اعضای هیأت علمی دانش��گاه های سراسر کشور با عنوان طرح شهید دکتر 

بهشتی تهیه شده است.
این ش��یوه نامه در راستای اجرایی سازی چند اقدام ملی سند راهبردی 
کشور در امور نخبگان در خصوص »شبکه سازی افراد و گروه های نخبه در 
حوزه های تخصصی و حول فعالیت های نخبگانی به منظور هم افزایی، هم 
گرایی، تقویت همکاری، اشتراک دانش و اطالعات، انجام کارهای مشترک و 

حل مسائل مناطق کم برخوردار« قرار دارد.
   مهمترین اهداف توسعه هسته ها:

۱. کمک به شبکه س��ازی بین اعضای هیات علمی برتر و بین دانشگاه 
ه��ا با هدف تقوی��ت همکاری های علمی و انتقال تجارب ایش��ان به منظور 

شناسایی و حل مسائل کشور
۲. تش��ویق نهادهای دولتی و غیردولتی به حل مسائل جامعه و صنعت 

توسط افراد یا گروه های برتر و نخبه
۳. زمینه س��ازی برای توس��عه اثرگذاری اعضای هی��ات علمی، دانش 
آموختگان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان دانشگاه ها و موسسه های علمی 

در حل مسائل واقعی جامعه و صنعت
برای دس��تیابی به این اهداف یک ش��ورای راهبری در نظر گرفته شده 
اس��ت که متشکل از معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان، مدیرکل 
دفتر اثربخش��ی و یا یک صاحب نظر، حداق��ل ۳ صاحب نظر در حوزه های 

مختلف است.
این شورا مس��ائل »تقاضا محور« یا »اولویت محور« را از میان فهرست 
مس��ائل پیش��نهادی تعیین می کند. همچنین ضوابط تشکیل هسته های 

نخبگانی و شرایط راهبر را تعیین می کند.
   انواع هس�ته هایی که مورد حمای�ت قرار می گیرند در دو 

دسته هستند:
اول »هسته های تقاضا محور« که دارای صاحب مسئله و تامین کننده 
مالی )دولتی یا غیردولتی( مش��خص هس��تند و تامین حداقل ۷۰ درصد از 

هزینه های هسته را برعهده گرفته باشد.
 دوم »هس��ته های اولویت محور« که حول مس��ائل چندوجهی ش��کل 
می گیرد و فاقد صاحب مس��ئله مشخص بوده اما در عین حال به تشخیص 
ش��ورای راهبری از چالش ها و مس��ائل اساس��ی و اولویت دار کش��ور برای 

رسیدن به اهداف کشور در اسناد باالدستی است.

نحوه اعطای تسهیالت شهریه به دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی

رئیس صندوق رفاه دانش��جویان دانشگاه آزاد اسالمی گفت: دانشجویان 
گروه های پزش��کی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی می توانند از تسهیالت 

شهریه قرض الحسنه استفاده کنند.
س��یدفضلی رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی گفت:  
دانش��جویان گروه های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی می توانند 
از محل اعتبارات مصوب صندوق رفاه دانش��جویان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی، از تسهیالت شهریه قرض الحسنه استفاده و پس از فراغت 

از تحصیل نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند.
او افزود: نرخ پرداخت تسهیالت ۴ درصد و زمان بازپرداخت اقساط، پس از 
فراغت از تحصیل خواهد بود.رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
ادامه داد: دانشجویان متقاضی می توانند با مراجعه به صندوق رفاه دانشجویان واحد 

دانشگاهی خود نسبت به ارائه درخواست و تکمیل فرآیند تسهیالت اقدام کنند.
*باشگاه خبرنگاران جوان 

خبر

پرواز هواپیماهای هیدروژنی ایرباس با قلب یخی
هواپیماهای جدید شرکت ایرباس 
در آینده با س��وخت هی��دروژن که در 
دمای منفی ۲۵۳ درجه سانتیگراد نگه 
داشته می ش��ود، به پرواز درمی آیند و 
این ش��رکت هم اکنون در حال توسعه 
مخازن ذخیره هیدروژن برودتی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، 
بر اس��اس اعالم شرکت ایرباس، این شرکت در حال مهندسی مخازن ذخیره 
هی��دروژن برودتی جدید برای پش��تیبانی از هواپیماهای آینده اس��ت که با 

سوخت هیدروژن مایع کار می کنند.
ایرب��اس این هواپیماها را قلب های س��رد می نام��د و در مرکزیت برنامه 
هواپیماهای جدید مبتنی بر هیدروژن خود موسوم به ZEROe قرار دارند.

این شرکت در وبالگ خود آورده است: هیدروژن کلید مأموریت ما برای 
عرضه هواپیماهای فاقد آالیندگی به بازار تا س��ال ۲۰۳۵ اس��ت، اما باید در 
دمای فوق العاده س��رد منفی ۲۵۳ درجه س��انتی گراد ذخیره شود. استفاده 
از این فناوری به معنای توس��عه مخازن ذخیره هیدروژن برودتی خالقانه و 
نوآورانه است. خوشبختانه ما تیم هایی در شرکت خود داریم که مجموعه ای 

از مهارت ها را برای ایجاد آنها دارند.
ایرب��اس در ادامه توضیح می دهد که دو فناوری اساس��ی وجود دارد که 
یک هواپیما را قادر می س��ازد مس��تقیماً با هیدروژن پ��رواز کند: نیرو دادن 
ب��ه موتور با احتراق هیدروژن از طریق موتورهای توربین گاز اصالح ش��ده یا 
استفاده از سلول های سوختی هیدروژنی برای ایجاد نیروی الکتریکی. گزینه 
دیگر نیز یک رویکرد ترکیبی اس��ت که از ترکیبی از هر دو فناوری استفاده 

می کند.
 هیدروژن باید خیلی سرد نگه داشته شود

ایرب��اس می گوید: صرف نظر از ای��ن گزینه ها، پای یک موضوع ثابت در 
میان است و آن این که هیدروژن باید بسیار سرد نگه داشته شود. هیدروژن 
در چنی��ن هواپیمایی باید در دمای منفی ۲۵۳ درجه س��انتیگراد نگهداری 
ش��ود و در تمام طول پ��رواز به طور مداوم این دما حت��ی زمانی که مخازن 

خالی می شوند، حفظ شود.
به همین دلیل است که مخازن ذخیره سازی هواپیماهای هیدروژنی جزء 
ضروری و حیاتی پروازهای آینده با س��وخت هیدروژن هس��تند. با این حال، 
مهندسی آنها دشوار است، زیرا کاماًل متفاوت از هواپیماهای سنتی هستند.

ایرباس برای توسعه این مخازن حدود ۱۵ ماه پیش مرکز توسعه انتشار 
صفر)ZEDCs( را در نانت فرانسه و برمن آلمان تأسیس کرد که مسئولیت 
پیش��برد این فناوری جدید را بر عهده دارند. مخازن در نانت تولید می شوند 
و جعبه های سرد که وظیفه به شکل گاز درآوردن هیدروژن مایع را بر عهده 

دارند، در برمن تولید می شوند.

علمی

تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هیات 
علمی وزارت بهداشت

مهل��ت ثبت نام در نوزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی وزارت 
بهداشت تمدید شد. به گزارش ایسنا، آن دسته از داوطلبان فراخوان نوزدهم 
که هنوز فرآیند ثبت نام خود را تکمیل نکرده اند می توانند در مهلت تمدید 

شده نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و قطعی کردن آن اقدام  نمایند.
ضمن اینکه امکان ویرایش مشخصات و داده های فردی و نیز مستندات 

بارگذاری شده توسط داوطلبان تا آخرین لحظه ثبت نام فراهم است.
 Google ثب��ت نام، تنها از طری��ق رایانه و به کارگیری مرورگ��ر های
مرورگ��ر  )از  می گی��رد.  انج��ام   Internet Explorer و   chrome
Microsoft Edge ،Mozilla Firefox و گوشی های موبایل جهت ثبت 

نام استفاده نگردد.(
در صورت نمایش پنجره هش��دارها )Alarm( در زمان ثبت نام، به هیچ 
 Prevent this page from creating additional عن��وان گزین��ه

dialogs در پایین پنجره هشدار انتخاب نگردد.
گفتنی اس��ت، پی��ش از این، روز دوش��نبه ۷ آذرماه ب��ه عنوان آخرین 
مهلت برای ثبت نام در نوزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی وزارت 

بهداشت اعالم شده بود.

ستاری فرد:

پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 
۱۴۰۰ واریز می شود

سرپرس��ت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
از تخصیص کامل پاداش پایان خدمت همکاران فرهنگی که در سال ۱۴۰۰ 

بازنشسته شدند، خبر داد.
به گزارش مهر، صادق س��تاری فرد گفت: با حمایت و همراهی سازمان 
برنامه و بودجه، تخصیص کامل پاداش پایان خدمت معلمان انجام شده است 
و معلمان عزیزی که با همه سختی ها و تنگناها، حداقل ۳۰ سال از عمر خود 
را وقف آموزش و پرورش هزاران کودک و نوجوان کش��ور کرده اند، این مبلغ 
را دریاف��ت می کنند.سرپرس��ت معاونت برنامه ریزی و توس��عه منابع وزارت 
آموزش و پ��رورش درباره زمان پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشس��تگان 
فرهنگ��ی اظهار ک��رد: تاکنون ۲۰ درصد از پ��اداش پایان خدمت فرهنگیان 
بازنشسته سال ۱۴۰۰ به حسابشان واریز شده بود که با تخصیص کامل انجام 
ش��ده، ظرف چند روز آینده با همکاری خزانه داری کل کشور، تسویه کامل 

پاداش پایان خدمت این عزیزان انجام خواهد شد.

براساس گزارش کالریویت آنالیتیکس؛

یک بانوی ایرانی در بین پژوهشگران پراستناد 
دنیا قرار گرفت

نام دانش آموخته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان 
تنها بانوی ایرانی در بین پژوهشگران پراستناد سال ۲۰۲۲ قرار گرفت.

به گزارش وزارت علوم، بر اساس گزارش موسسه »کالریویت آنالیتیکس«، 
الهام اس��دپور، دانش آموخته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
و مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان غذا، صنعت پژوه مستقر در مرکز تحقیق و 
توسعه این دانشگاه، موفق شد در زمینه  علوم کشاورزی به عنوان تنها بانوی 

ایرانی در فهرست پژوهشگران پراستناد سال ۲۰۲۲ جهان قرار گیرد.
»موسس��ه کالریویت آنالیتیکس« در س��ال ۲۰۲۲ نام نزدیک به هفت 
هزار پژوهشگر را در ۲۱ زمینه علمی در فهرست پژوهشگران پراستناد جای 
داده اس��ت که این پژوهش��گران نماینده نزدیک به ۷۰ کشور جهان هستند 
و پیرامون چهار هزار پژوهش��گر در زمینه های علمی ویژه و بیش از سه هزار 

پژوهشگر در میان رشته دسته بندی شده اند.
برای شناسایی پژوهشگران پراستناد، مقاله های پراستناد در نشریه های 
نمایه شده »وب آو ساینس« در نمایه های استنادی علوم و علوم اجتماعی در 

یک دهه گذشته )از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ میالدی( پیمایش شده اند.

میز خبر

معاونت آموزشی دانشگاه معارف اسالمی از برگزاری 
آزمون مجدد جامع دکتری مختص دانش��جویان دوره 
دوازده��م )ورودی بهمن ۹۸( و ما قبل آن، در روزهای 

سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ خبرداد.
به گزارش مهر، معاونت آموزش��ی دانش��گاه معارف 
اسالمی در اطالعیه ای ویژه دانشجویان مقطع دکتری این 
دانشگاه اعالم کرد؛ آزمون مجدد جامع دکتری مختص 
دانش��جویان دوره دوازدهم )ورودی بهمن ۹۸( و ما قبل 
آن، در روزهای سه ش��نبه و چهارش��نبه ۹ و ۱۰ اسفند 
۱۴۰۱ طبق مواد و مناب��ع امتحانی و جدول زمانبندی 

قبلی، در دانشگاه معارف اسالمی برگزار خواهد شد.
این دانشگاه همچنین در اطالعیه دیگری تاریخ و زمانبندی 
مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی اختصاصی 

دکتری سال ۱۴۰۱ دانشگاه معارف اسالمی را اعالم کرد.
براس��اس اع��الم دانش��گاه، مصاحبه علم��ی کلیه 
پذیرفته ش��دگان مرحله اول آزمون ورودی اختصاصی 
دکت��ری س��ال ۱۴۰۱ )دوره روزانه( دانش��گاه معارف 
اس��المی که مدارک مصاحب��ه را در وقت مقرر تحویل 
داده و ثبت نام نموده اند، طبق جداول زمانبندی برگزار 
خواهد شد. داوطلبان می بایست طبق برنامه زمانبندی 
شده در محل دانشگاه برای انجام مصاحبه حاضر شوند. 
بدیهی اس��ت عدم حضور در زمان اعالم شده به منزله 
انصراف از آزمون تلقی خواهد شد و نام داوطلب حذف 

می گردد و هیچ گونه اعتراضی نیز وارد نخواهد بود.
  مصاحب�ه علمی برای پذیرفته ش�دگان 
مرحله اول کلیه رش�ته ها طبق جداول زمانبندی 

ذیل در تاریخ های زیر صورت می گیرد:
رشته »مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالمی« 

چهارشنبه و پنج شنبه ۹ و ۱۰ آذر ۱۴۰۱.
رشته »مدرسی اخالق اسالمی« پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱.

رشته »مدرسی معارف قرآن و حدیث« پنج شنبه و 
جمعه ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۴۰۱.

رشته »مدرسی انقالب اسالمی« پنج شنبه و جمعه 
۱۰ و ۱۱ آذر ۱۴۰۱.

  تذکرات مهم
۱. داوطلبانی که مدارک اعالم شده جهت ثبت نام 
در مصاحب��ه را در تاری��خ مقرر تحوی��ل نداده اند، حق 
ش��رکت در مصاحب��ه را نخواهند داش��ت؛ الزم به ذکر 
اس��ت افرادی که مدارک را به طور ناقص ارائه کرده اند، 
انجام مصاحبه شان منوط به کامل کردن مدارک در روز 

مصاحبه خواهد بود.
۲. زمان های اعالم شده برای مصاحبه، قطعی بوده 
و عدم حضور در زمان اعالم ش��ده، به منزله انصراف از 

آزمون تلقی خواهد شد.
۳. کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول رشته مدرسی 
مبانی نظری اس��الم، ملزم به شرکت در هر دو مصاحبه 
)مصاحبه اصلی و مصاحبه مدیرگروه( می باش��ند؛ عدم 
حضور در تاریخ و س��اعات ذکر شده برای هر مصاحبه، 
به منزله کس��ب نمره صفر در آن مصاحبه می باش��د و 

هیچ گونه اعتراضی نیز وارد نخواهد بود.
۴. با توجه به اینکه زمانبندی اعالم ش��ده تقریبی 
است، لطفاً یک ساعت قبل و بعد از زمان اعالم شده را 

برای مصاحبه خود، برنامه ریزی کنید.
۵. داوطلب می بایس��ت پان��زده دقیقه قبل از زمان 
مصاحبه علمی خود، برای انجام امور مقدماتی مصاحبه، 

در محل مصاحبه حضور داشته باشد.
۶. امتی��از آزمون کتبی ۵۰ درصد، امتیاز س��وابق 
آموزش��ی و پژوهش��ی ۲۰ درص��د و امتی��از مصاحبه 
تخصصی ۳۰ درصد اس��ت الزم به ذکر اس��ت مصاحبه 

تخصصی در حیطه رش��ته مربوطه و در حد کلیه کتب 
مرجع و اصلی است و محدود به منبع خاصی نیست.

۷. ه��ر ک��دام از فعالیت ه��ای علمی، پژوهش��ی و 
آموزش��ی )کتاب، مقاله، تدریس، مدرک زبان، شرکت 
در کنفرانس های علم��ی، گواهینامه های علمی و…(، 
اجرای��ی، تبلیغی و فرهنگی داوطلبان و همچنین نمره 
پایان نامه و معدل دوره کارشناسی ارش��د، دارای امتیاز 
مربوط به خود در مصاحبه اس��ت و تنها در صورتی این 
امتیازات محاس��به می ش��ود که فرد، در روز مصاحبه، 
مدارک مورد نظر را به صورت کاماًل مس��تند ارائه کند؛ 
صرف نوش��تن در فرم سوابق و رزومه و یا اعالم شفاهی 
و موکول کردن ارائه مدارک به روزهای بعد از مصاحبه، 
امتیازی را برای داوطلب به همراه نخواهد داشت و هیچ 

اعتراضی در این موضوع وارد نخواهد بود.
۸. کلی��ه داوطلبان می بایس��ت یک نس��خه از پایان نامه 
کارشناسی ارشد یا سطح ۳ را برای روز مصاحبه همراه خود بیاورند.

۹. افرادی که قصد اس��تفاده از سهمیه )رزمندگان 
و هی��ات علم��ی( را دارند، ملزم به ارائ��ه اصل مدارک 
مربوطه در روز مصاحبه هس��تند؛ در صورت عدم ارائه 

مدرک، سهمیه آنها لحاظ نخواهد شد.
۱۰. محل برگزاری مصاحبه کلیه رشته ها، دانشگاه 
معارف اس��المی به آدرس: قم، ابت��دای بلوار جمهوری 

اسالمی، بین کوچه ۴ و ۶، پالک ۷۲ است. 
۱۱. نتایج نهایی آزم��ون ورودی اختصاصی دکتری 
۱۴۰۱، از طریق سایت دانشگاه اعالم و از طریق پیامک به 
داوطلبان اطالع رسانی خواهد شد؛ لطفاً از تماس با دانشگاه 

برای مطلع شدن از نتایج نهایی خودداری نمایید.
۱۲. کلی��ه داوطلبان��ی ک��ه مرحله آزم��ون کتبی و 
مصاحبه تخصصی را با موفقیت و کس��ب حدنصاب الزم 
به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه 
معارف اسالمی قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش 
آنها بصورت مشروط و منوط به تأیید صالحیت آنها توسط 
گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 

خواهد بود.

 برگزاری آزمون مجدد جامع دکتری 
در دانشگاه معارف اسالمی

وزیر آم��وزش و پرورش گف��ت: نهادهای مذهبی، 
هنرمندان و فیلمسازان همه باید کمک کنیم این نظام 
آموزشی قدرتمند شود همچنین باید سناریونویسی را 

به دانش آموزان بیاموزیم.
به گزارش مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش 
در افتتاحیه پنجاه و دومین جش��نواره فیلم رشد گفت: 
فیلم و سینما هنر هفتم است که در تحکیم هویت ملی 
اثر گذار است. هندی ها بعد از رهایی از استعمار سینمای 
بالیوود را ایجاد کردند یا قطری ها در بازدیدهایی که از 
مدارس این کش��ور داشتیم به ما گفتند رسانه در نظام 

آموزشی کشور قطر نقش ویژه  ای دارد.
وی ب��ا بی��ان اینکه جش��نواره فیلم رش��د یکی از 
باس��ابقه ترین و درخش��ان ترین جش��نواره های هنری 
بین الملل��ی اس��ت؛ گف��ت: اس��تفاده از مفاهیم جذاب 
و مش��ارکت هنرمن��دان در نظام آموزش��ی از مزایای 
جشنواره فیلم رشد است. خوشبختانه به تازگی اجرای 
ای��ن جش��نواره هم دیگر ب��ه ص��ورت متمرکز صورت 
 نمی گی��رد و به ش��کلی اقم��اری و در اس��تان ها اداره 

می شود.
نوری با بیان اینکه باید سوژه یابی را جدی بگیریم؛ 

گف��ت: دانش آم��وزان باید روی س��وژه ها و موضوعات 
حس��اس باش��ند. همه در یک نظام آموزش��ی هستیم. 
خان��واده، نهاده��ای فرهنگ��ی، نهاده��ای مذهب��ی و 
هنرمندان و فیلمسازان همه باید کمک کنیم این نظام 
آموزش��ی قدرتمند شود. باید سناریو سازی را به دانش 

آموزان بیاموزیم.
وی با بیان اینکه آموزش های فیلم سازی و سناریو 
نویسی نباید مقطعی باش��د؛ گفت: این آموزش ها باید 
به طور مستمر صورت بگیرد. باید دانش آموزان آغاز و 

پایان یک داستان و اوج آن را بشناسند.

وزیر بهداش��ت بی توجهی به عدالت آموزش��ی را 
مشکلی ریش��ه دار دانس��ت و گفت: ایجاد دانشکده یا 
دانش��گاه در مناطق محرومی که شرایط الزم را دارند، 
عالوه بر توس��عه علم��ی، آثار اجتماعی بس��یار مثبتی 

خواهد داشت.
به گزارش وزارت بهداشت، دکتر بهرام عین اللهی 
در اجالس معاونان آموزش و توسعه دانشگاه های علوم 
پزش��کی کش��ور، هیأت علمی را رکن آموزش پزشکی 
برش��مرد و گفت: مهمترین رکن آموزش هیأت علمی 
اس��ت. جذب هیأت علمی دانش��مند، مبتکر، همگام با 
انقالب اس��المی و مردم ما را به سمت کسب مرجعیت 

علمی سوق خواهد داد.
وی اف��زود: هی��أت علمی ها اگر ب��ه وظایف اصلی 
خود بپردازند می توانند آینده کش��ور را تضمین کنند. 
بنابراین جذب و ارزیابی هیأت های علمی کارآمد امری 
بس��یار مهم اس��ت. هیأت علمی ها در دنی��ا به صورت 

فرایندی و دائم ارزیابی می شوند.
 اگر عضوی از هی�أت علمی توانمند نبود 

نباید آنقدر صبر کنیم تا بازنشسته شود
عین اللهی افزود: نباید سیستم به گونه ای باشد که 
اگ��ر عضوی از هیأت علم��ی توانمند نبود آن قدر صبر 
کنیم تا بازنشس��ته شود. معاونان توسعه و آموزش باید 
برای ورود، گزینش، اس��تخدام و ارتقای اعضای هیأت 

علمی برنامه ریزی کنند.
وی با اشاره به این که معلمی شغل انبیاست، گفت: 
مهم ترین گزینش ها باید مربوط به معلمان باش��د؛ چرا 
که معلمی فقط کس��ب مدرک یا صدور آن نیست. بعد 
از گزینش و اس��تخدام معلم��ان، ارزیابی آنها در حین 
خدمت بس��یار مهم اس��ت. اگر فردی در نظام سالمت 
نتوانس��ت در حوزه آموزش ایفای نقش و معلمی کند، 
از او می توان در حوزه های بهداش��ت یا درمان استفاده 

کرد.
 ایجاد جمهوری اس�المی، ش�روعی برای 

بازگرداندن مرجعیت علمی بود
عین اللهی گفت: ایجاد جمهوری اسالمی، شروعی 
ب��رای بازگرداندن مرجعیت علمی بود. اگر به درس��تی 
برنامه ریزی کنیم، می توانیم دوباره کرس��ی مرجعیت 
علمی را در دنیا به دست آوریم؛ به ویژه آن که آموزش 

پزشکی در مرجعیت علمی جایگاه با اهمیتی دارد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: آثار کارهای آموزش��ی در 

کوتاه مدت به ثمر نمی نش��یند و نم��ود نمی یابد؛ بلکه 
نتیجه اقدامات حوزه آموزش ش��اید ۱۰ س��ال دیگر به 

بار بنشیند.
وزیر بهداش��ت با اش��اره به اینکه آموزش سرمایه 
گذاری اس��ت، نه هزینه تصریح کرد: نه تنها در وزارت 
بهداش��ت و علوم، بلک��ه در آموزش و پرورش هم انجام 
کارهای اساس��ی منوط به توسعه آموزش است و از این 
رهگذرآینده کشور بیمه می شود. موفقیت در آموزش به 
ش��ناخت ما از ابزار آموزش بستگی دارد و باید برای هر 

کدام از این ابزارها ها برنامه ریزی مجزا داشته باشیم.
 باید با کادر س�ازی صحیح، آینده کشور 

را تضمین کرد
عی��ن اللهی گف��ت: همه کس��انی ک��ه در بوردها 
پذیرفته می شوند انسان های توانمندی هستند و جایگاه 
علم��ی باالیی دارند. بنابراین ب��رای جذب نخبگان باید 
معیارهای دیگری همچون تعهد، تدین و انقالبی بودن 
را نی��ز در نظر گرفت. نباید از ج��ذب نیروهای متعهِد 
متخصص غافل ش��د، بلکه باید با کادر س��ازی صحیح، 

آینده کشور را تضمین کرد.
وزیر بهداشت ادامه داد: دانشجویان رکن مهم دیگر 
آموزش و همانند فرزندان ما هس��تند. باید از نزدیک با 
مشکالت آنان آشنا شده و مشکالت آنها را مرتفع کنیم. 
به عنوان مثال احداث خوابگاه به ویژه برای متأهالن از 
اقدامات الزم در جهت حمایت از تحصیل دانش��جویان 

است.
 هیچ محدودیتی برای جذب دانش�جوی 

خارجی نداریم
عین اللهی گفت: دانش��جویان تحت تاثیر استادان 
خود هس��تند و اس��تادان باید آنها را در جهت درست 
هدایت کنند. باید به دانش��جویان خارجی هم به چشم 
یک انتقال دهنده فرهن��گ انقالب نگاه کنیم، نه فقط 

دانشجویی که برای ما ارزآوری دارد.
وزیر بهداش��ت اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای 
جذب دانشجوی خارجی نداریم، ولی باید طوری عمل 
کنیم که وقتی این دانشجویان به کشور خود برگشتند 
مبلّغ انقالب و تمدن اس��المی ما باش��ند و این رویکرد 
دانش��گاه رسالتی مهم در جهت کسب مرجعیت علمی 

ایران در جهان خواهد بود.
 ایجاد دانش�کده یا دانش�گاه در مناطق 
محروم آثار اجتماعی بسیار مثبتی خواهد داشت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بی توجهی 
به عدالت آموزشی را مشکلی ریشه دار در کشور دانست 
و گفت: فضاها و امکانات نباید در یک شهر یا استان به 
وفور وجود داش��ته باش��د و در مقابل مناطقی از کشور 
از تحصی��ل و امکانات محروم باش��ند. دانش آموزان با 
اس��تعداد در تهران و بندرعباس باید به طور یکسان از 

امکانات تحصیل برخوردار باشند.
وی افزود: ایجاد دانش��کده یا دانش��گاه در مناطق 
محروم��ی که ش��رایط الزم را دارند، عالوه بر توس��عه 
علمی، آث��ار اجتماعی بس��یار مثبتی خواهد داش��ت. 
زیرا ب��رای همه این امکان وجود ن��دارد که در مناطق 
برخوردار ادامه تحصیل دهند و باید با توس��عه متوازن 
مراکز آموزش��ی امکان قبولی و تحصی��ل بومی افراد با 

استعداد را فراهم کنیم.
عین اللهی گفت: من شخصاً تیپ بندی دانشگاه ها 
را قبول نداش��تم زی��را باید فرصت رش��د را برای همه 
اس��تان ها فراهم کرد. دانش��گاه ها باید از نظر توس��عه 
یافتگی در یک سطح باشند و تنها ماموریت های آنها با 

توجه به آمایش سرزمینی، متفاوت باشد.
وی خاطرنشان کرد: روش های تدریس باید به روز 
ش��ده و از حالت جزوه دادن اس��تاد به دانش��جو خارج 
شود. تدریس استادان باید ارزشیابی شود و دانشجویان 
باید بتوانند از کتاب ها، منابع مرجع و مهم دنیا استفاده 

کنند.
وزیر بهداش��ت افزود: بحث جام��ع نگری موضوع 
مهم��ی اس��ت که باید به آن توجه ش��ود. نیاز نیس��ت 
کریکول��وم ه��ای آموزش��ی ب��ه ص��ورت ۱۰۰ درصد 
 در هم��ه جای کش��ور اجرا ش��وند. کریکول��وم ها باید

 ۶۰ درصد برنامه آموزشی را دربربگیرند و ۴۰ درصد را 
هم دانشگاه ها با توجه به نیازها، معضالت و بیماری های 

بومی منطقه خود آموزش دهند.

وزیر آموزش و پرورش:

سناریونویسی به دانش آموزان آموزش داده می شود

وزیر بهداشت:

ایجاد دانشگاه در مناطق محروم آثار اجتماعی 
مثبت به همراه دارد


