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رئیس صندوق رفاه :

رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی با ۵ معیار جدید
رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به تغییرات شاخص های رتبه بندی 
خوابگاه ها گفت: "موتورخانه"، "سیس��تم  سرمایش��ی"، "سرویس بهداشتی"، 
"حمام" و "آش��پزخانه داخلی"، ۵ معیار جدیدی هس��تند ک��ه برای ارزیابی 
خوابگاه های دانش��جویی درنظر گرفته ش��ده اند و به امید خدا، این طرح را 

تا عید نوروز اجرا می کنیم.
دکتر مس��عود گنجی در گفتگو با ایسنا، ضمن اعالم این مطلب تصریح 
کرد: ارتقاء و بهبود وضعیت خوابگاه های دانش��جویی از س��وی صندوق رفاه 
دانش��جویان همواره پیگیری می ش��ود. اینطور نباید تصور کرد که مشکالت 
خوابگاه ها مش��ترک اس��ت و تم��ام خوابگاه ه��ا گرفتار یک مش��کل خاص 

هستند. 
وی ادام��ه داد: هرکدام از خوابگاه های دانش��جویی با مش��کالتی مواجه 
هس��تند؛ به طور مثال، برخی از خوابگاه از منظر گرمایشی مشکل دارند اما 
یک خوابگاه دیگر با مشکالت موتورخانه روبرو است. این احتمال وجود دارد 
که خوابگاه یکی از دانشگاه ها از منظر سرمایشی و گرمایشی مشکل نداشته 

باشد اما از نظر سرویس بهداشتی و یا سایر موارد دچار مشکل باشد. 
رئیس صندوق رفاه دانش��جویان وزارت علوم با بیان اینکه ترمیم و رفع 
مشکالت خوابگاه ها مس��تلزم تامین بودجه است،اظهار داشت: صندوق رفاه 
درنظر دارد با توجه به رتبه بندی ۵ گانه به خوابگاه ها جهت رفع مش��کالت 
بودجه تخصیص دهد. بر این اساس، صندوق به خوابگاه هایی که به تجهیزات 
آش��پزخانه نیاز دارند، بودجه ای تخصیص می ده��د و برای خوابگاه هایی که 
از منظر سرمایش��ی یا گرمایش��ی مش��کل دارند نیز بودجه ای درنظر گرفته 

می شود. 
دکتر گنجی ادامه داد: صندوق رفاه دانش��جویان وزارت علوم با توجه به 
رتبه  کس��ب شده خوابگاه ها بر اساس معیارهای ۵ گانه و جنس مشکلی که 
با آن مواجه هس��تند، بودجه ای برای ترمی��م و بهبود وضعیت به خوابگاه ها 

اختصاص می دهد. 

 اعالم آخرین مهلت ثبت نام خوابگاه 
دانشگاه الزهرا )س(

مهل��ت پیش ثبت نام اس��کان نو دانش��جویان روزانه واجد ش��رایط غیر 
 بومی ورودی نیم س��ال دوم تحصیلی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ دانش��گاه الزهرا )س( 

امروز پنجشنبه ۱3 بهمن ماه پایان می یابد.
به گزارش ایس��نا، بر این اساس دانشجویان واجد شرایط میتوانند صرفا 
تا پایان امروز ۱3 بهمن با مراجعه به س��امانه سماد نسبت به پیش ثبت نام 

اقدام نمایند.
زمان ثبت نام حضوری نیز در روزهای ۲3و۲۴ بهمن ماه اعالم شده است.

ضروری است این دانشجویان پیش از مراجعه حضوری به خوابگاه، فرم های 
ثبت نام را از سامانه سماد دریافت و تکمیل نموده و همراه خود داشته باشند.

ش��رایط ثبت نام و اس��کان در خوابگاه دانشگاه الزهرا)س( شامل تزریق 
س��ه نوبت واکسن کرونا اس��ت. البته در خصوص اسکان در خوابگاه چنانچه 
تغیی��ری در تصمیمات س��تاد ملی کرونا صورت گیرد دانش��جویان ملزم به 

رعایت مصوبات جدید هستند.
از دیگر شرایط پذیرش، رعایت کلیه شیوه نامه های بهداشتی در محیط 
خوابگاه، تعیین تکلیف بدهی به صندوق رفاه در مقاطع قبلی و ایجاد مقطع 

جدید در پرتال دانشجویی صندوق رفاه است.
چنانچه دانشجویی از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویی در مقاطع قبل 
اس��تفاده نکرده باشد و یا دانش��جوی مقطع کارشناسی باشد، باید نسبت به 

تشکیل پرونده در صندوق رفاه دانشجویی اقدام کند.
پیش ثبت ن��ام در مجتمع های خوابگاهی صرفاً برای دانش��جویانی که 
 حضور دائم و منظم خواهند داش��ت مجاز اس��ت و در ص��ورت عدم حضور

) ب��ه ه��ر دلیلی از جمله: انجام امور پایان نام��ه، کمک به هم اتاقی، فرصت 
مطالعاتی و...(، ثبت نام در ترم جاری لغو و در ترم های بعدی امکان ثبت نام 

و اسکان در خوابگاه را نخواهند داشت.
دانش��جویان متقاضی اس��تفاده محدود از خوابگاه )یک یا دو ش��ب در 
هفته( میتوانند با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها از ش��رایط اس��کان ترددی 

استفاده نمایند. 
بنا بر اعالم دانش��گاه الزهرا)س(، به دانش��جویان ش��بانه خوابگاه تعلق 
نمیگیرد، به دانشجویان استان تهران و استان البرز خوابگاه تعلق نمی گیرد و 

عدم پیش ثبت نام به منزله عدم نیاز به خوابگاه تلقی می شود. 

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل:

تبادل استاد و دانشجو و ایجاد فرصت مطالعاتی 
با بورکینافاسو

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل از آمادگی این مرکز برای همکاری 
با دانش��گاه های کشور بورکینافاسو در سه زمینه مانند تبادل استاد، انتقال 

تکنولوژی، و فرصت های مطالعاتی خبرداد.
ب��ه گزارش وزارت علوم، س��فیر جدید کش��ورمان در بورکینافاس��و، با 
قائ��م مقام وزیر علوم در امور بی��ن الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی 
بین الملل��ی وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری در محل ای��ن وزارت دیدار و 
گفت وگو کرد. در این دیدار مجتبی فقیهی، س��فیر جمهوری اسالمی ایران 
در بورکینافاس��و ب��ا دکتر وحید حدادی اصل، قائم مق��ام وزیر علوم در امور 
بین الملل، درباره مهم ترین موضوعات مورد اهتمام دو کش��ور به گفت وگو و 

تبادل نظر پرداختند.
قائ��م مقام وزیر عل��وم در ام��ور بین الملل در این دیدار اظهار داش��ت: 
مرک��ز همکاری های علمی بین المللی آمادگی دارد در س��ه زمینه ارتباطات 
دانشجویی )بورسیه های تحصیلی(، تبادل استاد و فرصتهای مطالعاتی برای 
اساتید و ایجاد پارک های علم و فناوری و محصوالت دانش بنیان و همچنین 

انتقال تکنولوژی با آن کشور فعالیت نماید.
وی در خص��وص ارتباط��ات دانش��جویی تصری��ح ک��رد: در این حوزه 
دارای ۱۲۷ دانش��گاه تک محوریت��ی و منفرد، ۵ دانش��گاه پی��ام نور، جامع 
علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و فرهنگیان و آزاد با ش��عبات بس��یار زیاد، 
۵۶۱ موسس��ه پژوهش��ی و ۵۰ پارک علم و فناوری هستیم و در مجموع با 
دانشگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه 
آزاد اس��المی بیش از ۲۲۹۰ موسسه آموزش عالی در کشور مشغول فعالیت 

هستند که ظرفیت بسیار خوبی محسوب می شود.
حدادی اصل خاطرنش��ان کرد: از کش��ورهای عراق، سوریه، افغانستان، 
لبن��ان و ... حدود یکصد هزار دانش��جو در کش��ورمان مش��غول به تحصیل 

هستند.
وی بیان کرد: پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و طی ۴۴ سال 
با توجه به پیش��رفت تکنولوژی در کشورمان، در بسیاری از صنایع از جمله 
صنعت نفت به خودکفایی رسیده ایم و می توانیم این توانمندی ها را در قالب 

انتقال تکنولوژی با کشور بورکینافاسو به اشتراک بگذاریم.
 س��فیر جمهوری اس��المی ای��ران در بورکینافاس��و نیز در ای��ن دیدار، 
س��ه چالش عمده کش��ور بورکینافاس��و را امنیت، بهداش��ت و درمان و غذا 
دانس��ت و گفت: کش��ور ما در تمام این موارد دارای مزیت های نسبی است 
و در جهت رفع این چالش ها و بر اس��اس رواب��ط دوجانبه می توانیم به این 

کشور یاری رسانیم.

خبر

دختر ۱۲ ساله، یک کوله پشتی خورشیدی 
تصفیه هوا ساخت

ابت��الی مادر یک دختر ۱۲ س��اله 
انگلیسی به بیماری آسم موجب شد تا 
یک کوله پش��تی ابداع کند که از انرژی 
خورش��یدی برای تصفیه هوا اس��تفاده 

می کند.
به گزارش ایس��نا و به نقل از دیلی 
میل، یک دختر دانش آموز پس از الهام 

گرفتن از بیماری آس��م مادرش، یک کوله پش��تی ساخته است که با انرژی 
خورشیدی کار می کند و قادر است آلودگی هوا را تصفیه کند.

الینور وودز)Eleanor Woods( دانش آموز ۱۲ ساله ساکن هادرزفیلد 
انگلیس، پس از اینکه مادرش فرم ش��رکت در مس��ابقه »کوله پش��تی برای 

آینده« را در اتاقش گذاشت، تصمیم به شرکت در آن گرفت.
در نهایت نیز به خاطر کوله پش��تی خالقانه اش موسوم به »کوله پشتی 
بهت��ر نفس بک��ش« که به گفته خودش برای ایمن نگه داش��تن دوس��تان، 
خانواده و همکالس��ی هایش با استفاده از فیلتر هوا ساخته شده است، برنده 

جایزه شد.
این کوله پش��تی با انرژی س��بز حاصل از انرژی خورشیدی و یک دینام 
که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند، هوای آلوده را فیلتر 

می کند و هوای تمیز و تصفیه شده را به اطراف می فرستد.
الینور می گوید: ما در خانه فیلتر هوا داریم، زیرا مادرم آسم خفیف دارد. 
کوله پش��تی بهتر نفس بکش من با استفاده از فیلتر هوا از دوستان، خانواده 

و همکالسی هایم حمایت می کند.
وی افزود: اولین چیزی که هنگام طراحی به ذهنم رسید این بود که آبی 

یکی از رنگ های مورد عالقه من است و احساس تمیزی و تنفس می دهد.
گفتنی است که بیماری همه گیر کرونا موجب آگاهی الینور از چگونگی 
تأثیر آلودگی بر س��المت افراد و گس��ترش بیماری ها ش��د و گذراندن زمان 
 زی��ادی ب��ا مادر مبتال به آس��م خود طی چن��د بار قرنطینه، ب��ه این دختر

 ۱۲ ساله کمک کرد این کوله پشتی را ابداع کند.
الین��ور می گوید: ما به تازگی یک بیم��اری همه گیر را تجربه کرده ایم و 
این کوله پش��تی با فیلترهای هوا می تواند به جلوگیری از وقوع یک بیماری 

دیگر کمک کند.
وی ادامه داد: نسل من واقعاً از آلودگی آگاه است و ما در مدرسه در مورد 

شیوع بیماری ها درس هایی داریم.
ای��ن طراح جوان می گوید که ب��ه خوبی از آلودگی های اطراف خود آگاه 
است، زیرا در کنار یک جاده اصلی زندگی می کند. او می گوید: من هر روز از 
کنار جاده به سمت مدرسه پیاده روی می کنم و وقتی اتوبوس ها از کنارم رد 

می شوند، می توانم طعم بنزین را حس کنم.
الینور پس از برنده شدن در مسابقه گفت که تأثیر کوله پشتی او بسیار 
گسترده خواهد بود. او گفت: اگر فقط چند نفر شروع به استفاده از آن کنند، 

می تواند واقعاً برای کره زمین مفید باشد.

علمی

معاون آموزشی وزارت علوم در دانشگاه اردکان:

 به دنبال ایجاد و تقویت رشته هایی متناسب 
با نیاز آینده کشور هستیم

معاون آموزشی وزارت علوم در جلسه شورای دانشگاه اردکان در تشریح 
برنامه وزارت عتف در س��ند تحول آموزش عالی تأکید کرد: در س��ند تحول 
آموزش عالی به دنبال ایجاد و تقویت رشته هایی متناسب با نیاز آینده کشور 

هستیم.
به گزارش ایس��نا، دکتر قاسم عموعابدینی در جلسه شورای دانشگاه که 
با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی و نماینده فرماندار 
برگزار ش��د اظهار داش��ت: در س��ند تحول آموزش عالی به ایجاد رشته های 

بین رشته ای و رشته های مهارتی توجه ویژه ای شده است.
عموعابدین��ی افزود: با توجه به ظرفیت های موجود در این شهرس��تان، 
دانش��گاه اردکان در سند تحول آموزش عالی می تواند جایگاه مناسبی را در 

بسیاری از حوزه ها به خود اختصاص دهد.
دکتر دش��تی نماینده مردم اردکان در مجلس ش��ورای اس��المی هم با 
اش��اره به جایگاه عالم پ��روری و ظرفیت های صنعتی، معدنی، صنایع غذایی 
و گردشگری شهرستان و زیرس��اخت های موجود دانشگاه اردکان؛ خواستار 
توجه بخ��ش آموزش عالی برای رف��ع نیازهای حوزه ه��ای مزبور به صورت 

تخصصی شد.
در ابتدای این جلسه دکتر فتاحی رئیس دانشگاه اردکان با ارائه گزارشی 
از اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه در دانش��گاه اردکان، مأموریت گرای��ی را محور 

فعالیت های این دانشگاه عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،در جلسه شورای دانشگاه اردکان، 
دکتر کفاش معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه نیز گزارش مصور و مبسوطی 

از حوزه متبوع خود ارائه کرد.

در قالب یک تفاهم نامه صورت می گیرد؛

 همکاری دانشگاه امیرکبیر و وزارت ارشاد 
در زمینه علوم و فناوری چاپ

دانش��گاه امیرکبیر و وزارت ارشاد در قالب یک تفاهم نامه با هدف توجه 
به موضوع صنعت و علوم و فناوری چاپ در نقشه جامع علمی کشور و ایجاد 

رشته های فنی و مهندسی با گرایش چاپ همکاری می کنند.
به گزارش دانش��گاه صنعتی امیرکبیر، این تفاهم نامه به منظور توسعه 
دانش و علوم فناوری و گسترش سامانه های مدیریت و فرایند توانمند سازی 
و توجه به موضوع صنعت و علوم و فناوری چاپ در نقشه جامع علمی کشور 
و ایجاد رش��ته های فنی و مهندس��ی با گرایش چاپ و در نهایت راه اندازی 
رشته تخصصی چاپ در راستای کارافرینی و اشتغال و ورود دانش آموختگان 
رش��ته های مختلف چاپ به عرصه های تولی��د، فناوری، پژوهش و آموزش 

منعقد شده است.
»ایج��اد گرایش های چ��اپ و صنایع وابس��ته در مقاطع کارشناس��ی، 
کارشناسی ارشد و دکترا و حرکت به سمت ایجاد یک رشته ی بین رشته ای 
در حوزه چاپ«،»تاس��یس مرکز پژوهش و فناوری چاپ مجهز به آزمایشگاه 
ها و کارگاه های تخصصی )انیس��تیتو چاپ( به منظور پژوهش و فناوری در 
موضوع��ات مرتبط با حوزه چاپ و صنایع وابس��ته«، »حمایت از تاس��یس و 
تقویت ش��رکت های دانش بنیان مرتبط با تولید مواد اولیه و فناوری چاپ« 

از اهداف این تفاهم نامه به شمار می رود.
این تفاهم نامه بین دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و دکتر س��ید حسن قدس��ی پور رئیس دانشگاه امیرکبیر 
منعقد ش��ده است.وزارت فرهنگ موظف اس��ت تعامل و همکاری در تدوین 
س��رفصل ها و تعیین کارگروه های تخصصی برای اجرای هر یک از موضوع 

این تفاهم نامه با دانشگاه داشته باشد.

میز خبر

اعالم جزئیات پانزدهمین المپیاد علمی 
دانشجویان علوم پزشکی

وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی گفت: 
با ادغام، رش��د آموزش و پژوهش در سراس��ر کشور به 
خصوص در مناطق محروم گس��ترش یافت و گام های 

بلندی در مسیر عدالت آموزشی برداشته شد.
به گزارش وزارت بهداشت، دکتر بهرام عین اللهی، 
در هفتمین همایش مرجعی��ت علمی با عنوان »ادغام 
آم��وزش علوم پزش��کی در نظام س��المت؛ دس��تاورد 
پرافتخ��ار و تجل��ی مرجعی��ت علمی نظ��ام جمهوری 
اسالمی ایران« اظهار کرد: از مهمترین و ارزشمندترین 
دس��تاوردهای انق��الب اس��المی ایران، ارتق��ای حوزه 
سالمت اس��ت؛ به طوریکه امروزه در بسیاری از مجامع 
بین المللی، جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک الگو 

مطرح می شود.
عی��ن اللهی تصریح ک��رد: امروزه، در بس��یاری از 
مس��ائل و مش��کالتی که در حوزه بهداش��ت و درمان 
در سراس��ر جهان به وق��وع می پیوندد، نظام س��المت 
جمهوری اسالمی ایران توانسته است عملکرد شایسته 

ای داشته و شاخص های مناسبی به دست آورد.
وی ضمن تشریح برخی دستاوردهای حوزه سالمت، 
خاطرنشان کرد: در چهار دهه اخیر، گام های بلندی در 

مسیر ارتقای همه جانبه سالمت برداشته ایم.
عین اللهی ادغام آموزش علوم پزش��کی و پژوهش 
را ب��ا حوزه بهداش��ت و درم��ان، نقطه عط��ف ارتقای 
نظام س��المت عن��وان و تصریح کرد: ام��روزه در تمام 
شاخص های بهداشتی از جمله افزایش امید به زندگی، 
کاهش م��رگ و میر نوزادان و ک��ودکان، کاهش مرگ 
و میر مادران باردار، بهب��ود کنترل بیماری های واگیر، 
توس��عه مراقبت های بهداشتی در قالب شبکه بهداشت 
و افزایش دسترس��ی به خدمات سالمت در اقصی نقاط 
کش��ور به خصوص در مناطق محروم و توسعه کّمی و 
کیفی آموزش علوم پزش��کی در کشور، رتبه های خوبی 

به دست آورده ایم.
وزیر بهداش��ت اف��زود: در گذش��ته عواملی وجود 

داشت که زمینه س��از ادغام آموزش علوم پزشکی شد 
و مهمترین آن عوامل، این بود که نظام آموزش��ی ما به 
تنهایی پاس��خگوی نیازهای مردم نبود؛ یعنی آموزش 
علوم پزش��کی مبتنی بر نیاز جامعه شکل نگرفته بود و 
ادغام، زمینه انطباق آموزش و نیازهای حوزه سالمت را 

فراهم و آن را به سمت جامع نگری هدایت کرد.
وی ادامه داد: از جمله ضعف ها و مش��کالتی که در 
دانش��گاه های علوم پزشکی کشور وجود داشت، کمبود 
هیأت علمی بود که در س��ال ۱3۶۴ ب��ا ادغام آموزش 
پزش��کی، رفته رفته برطرف ش��د و از آن پس ش��اهد 
گس��ترش دانشگاه های علوم پزش��کی کشور و افزایش 

تعداد دانشجویان گروه پزشکی بودیم.
وزیر بهداش��ت گف��ت: از دیگر مزیت ه��ای ادغام، 
این بود که ما توانس��تیم از همه امکانات نظام سالمت 
در حوزه آموزش اس��تفاد کنیم و ح��وزه آموزش نیز از 
امکانات بالینی بهره مند شد و در نهایت ادغام آموزش 
پزش��کی، باعث افزای��ش کیفیت خدمات بهداش��تی و 

درمانی شد.
 در حوزه دانش بنیان ها ۴3 درصد رش�د 

داشته ایم
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه در س��ال ج��اری در ح��وزه 

دانش بنیان ها ۴3 درصد رش��د داش��ته ایم، افزود: در 
ح��ال حاضر در کنترل انواع و اقس��ام هم��ه گیری ها 
توانایی های چش��مگیری کس��ب کرده ای��م؛ به طوری 
که در حال حاضر درمان تمام بیماری ها در کش��ورمان 
امکان پذیر اس��ت و حتی از کش��ورهای همسایه برای 

درمان به ایران سفر می کنند.
وزیر بهداش��ت تأس��یس دانش��گاه علوم پزش��کی 
سبطین در عراق را نمونه ای از توانمندی حوزه آموزش 
علوم پزش��کی عنوان و تصریح ک��رد: در اجالس وزرای 
بهداش��ت منطق��ه مدیترانه ش��رقی س��ازمان جهانی 
بهداش��ت در قاه��ره، ای��ران در تمامی ش��اخص های 

بهداشتی با فاصله، از کشورهای دیگر جلو بود.
وزیر بهداش��ت با بیان اینکه ادغ��ام آموزش باعث 
ارتق��ای کیفیت درمان نیز ش��د، افزود: با ادغام، رش��د 
آموزش و پژوهش در سراس��ر کش��ور ب��ه خصوص در 
مناط��ق محروم گس��ترش یافت و گام ه��ای بلندی در 

مسیر عدالت آموزشی برداشته شد.
عین اللهی ادامه داد: از دستاوردهای ادغام می توان 
به تأمین کافی نیروی انس��انی، ارتقای سطح پژوهش و 
فناوری علوم پزش��کی، ارتقای کیفی��ت آموزش، بهبود 
نس��بت دانش��جو به اس��تاد، رفع نیازهای کّمی و کیفی 
بهداشتی و درمانی بر حسب منطقه، گسترش آموزش در 
تمام نقاط کشور، ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی 

و افزایش تعداد و تنوع رشته های آموزشی اشاره کرد.
وی ارتقای س��طح پژوهش��ی در گروه پزشکی را از 
دیگ��ر نتایج مثبت ادغام عنوان کرد: امروزه، ۱۰ درصد 
اعضای هی��أت علمی دانش��گاه های کش��ور در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور فعالیت داشته 
و 3۰ درصد تولیدات پژوهشی به حوزه وزارت بهداشت 

تعلق دارد.
وزیر بهداش��ت اظهار داشت: از نظر گسترش رشته 
محل ها، در رشته های فوق تخصصی، ۲۲۸ و در دکتری 

تخصصی )Ph.D( ۵۹۴ رشته محل داریم.

معاون امور آزمون های س��ازمان  س��نجش آموزش 
کش��ور از برگزاری کنکور هوشمند به صورت آزمایشی 

در دو استان در بهمن ماه امسال خبر داد.
دکت��ر حس��ن مروت��ی در گفت وگو با ایس��نا، در 
خصوص نحوه برگ��زاری کنکور هوش��مند اظهار کرد: 
هوشمند ش��دن کنکور سراس��ری مس��تلزم اقداماتی 
اس��ت ک��ه برخ��ی از ای��ن اقدام��ات را باید س��ازمان 
س��نجش انجام ده��د. در ح��ال حاضر برخ��ی از این 
کاره��ا انجام ش��ده و آماده هس��تیم ک��ه اولین کنکور 
 آزمایشی هوش��مند بهمن ماه امس��ال برای متقاضیان 

برگزار شود.
وی افزود: کنکور هوش��مند در دهه فجر به صورت 
آزمایش��ی و مح��دود در دو اس��تان برگزار می ش��ود و 
ش��رکت در آن به ثبت نام خاصی نی��از ندارد. برگزاری 
این آزمون آزمایشی برای این است که ببینیم می توان 
کنکور را به صوت هوشمند برگزار کرد یا نه و نتیجه آن 

هیچ تاثیری در کنکور اصلی ندارد.  
معاون امور آزمون های س��ازمان  س��نجش آموزش 
کشور بیان کرد: الزمه اینکه کنکور سراسری به صورت 
هوش��مند در سراسر کشور برگزار شود این است که در 

کشور سالن های مجهزی داش��ته باشیم که این امکان 
هنوز در کشور فراهم نیست، هر چند امیدواریم تا سال 

۱۴۰3 امکانات آن فراهم شود.
وی در پاس��خ به اینکه آیا هوش��مند شدن آزمون 
سراس��ری جلوی تقل��ب در کنک��ور را خواهد گرفت؟ 
عن��وان ک��رد: بله، قطعا بس��یار می توان��د جلوی تقلب 
را بگیرد ام��ا خود این هم س��ازوکارهایی دارد؛ ممکن 
اس��ت راه های دیگری نیز وجود داشته باشد که خدای 
 ناک��رده در مس��یر کنک��ور بتوانن��د ای��ن کار را انجام 

دهند.

پذی��رش  دوره  ورودی  نهای��ی  پذیرفته ش��دگان 
ب��ر اس��اس س��وابق تحصیلی دانش��گاه پیام ن��ور برای 
اط��الع دقیق از تاری��خ و چگونگی ثبت ن��ام می توانند 
 ب��ه درگاه اطالع رس��انی ای��ن مرکز آموزش��ی مراجعه  

کنند.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم دانشگاه پیام نور، زمان 
و نح��وه ثبت نام، به زودی از طریق پایگاه اطالع رس��انی 

تم��ام  پذیرفته ش��دگان بای��د به هن��گام ثبت نام، دانشگاه پیام نور اعالم می شود. 

تصوی��ر "صفح��ه اول و توضیح��ات شناس��نامه"، "هر 
دو ط��رف کارت مل��ی"، " عکس رنگی پذیرفته ش��ده با 
زمینه روش��ن و بدون کاله و عین��ک"، "مدرک دیپلم 
متوس��طه"، "مدرک نظ��ام وظیفه آقایان )مش��مولین 
 ف��رم تقاض��ای معافی��ت از پلی��س +۱۰ ی��ا س��امانه

 epolice.ir(" را با حجم حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت و در 
 فرمت jpg  یا jpag اسکن و در زمان ثبت نام بارگذاری 

کنند. 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی، تقویم پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان 

علوم پزشکی کشور ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
به گزارش ایس��نا، اس��امی دانش��جویان متقاضی 
ش��رکت در پانزدهمی��ن المپی��اد علمی دانش��جویان 
علوم پزش��کی کش��ور ۱۴۰۲ از س��وی دانش��کده ها و 
دانش��گاه های علوم پزشکی کشور در 3۰ اردیبهشت ماه 

سال آتی به دبیرخانه المپیاد ارسال می شود. 
دو روز پس از اعالم اسامی از سوی مراکز آموزشی، 
فرایند چهار روزه ثبت نام آغاز خواهد ش��د. دانشجویان 
با مراجعه به س��ایت مرکز س��نجش آموزش پزشکی از 

تاریخ اول تا س��وم خرداد ماه ۱۴۰۲ می توانند نس��بت 
 به فرایند ثبت نام اقدام کنند. آزمون غربالگری متمرکز 

)مرحل��ه اول آزمون انف��رادی( در روز پنج ش��نبه، ۱۱ 
خرداد ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی 

برگزار خواهد شد. 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده، نتای��ج 
آزم��ون غربالگ��ری، ۹ ت��ا ۱۱ روز پ��س از برگ��زاری 
آزم��ون یعن��ی در بازه زمان��ی ۲۰ تا ۲۲ خرداد س��ال 
 آت��ی به اط��الع ش��رکت کنندگان این آزم��ون خواهد 

رسید. 
زمان برگ��زاری مرحله بع��دی پانزدهمین المپیاد 
علمی دانش��جویان علوم پزش��کی کش��ور ۱۴۰۲ اعالم 

نشده است. 

وزیر بهداشت:

گسترش عدالت آموزشی با ادغام آموزش 
پزشکی در نظام سالمت

معاون سازمان  سنجش:

برگزاری آزمایشی کنکور هوشمند برای نخستین بار 
در بهمن ماه

 اعالم شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان پذیرش 
بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور

دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد؛

آغاز ثبت نام فراخوان 
جذب اعضای هیأت 
علمی از ۱۵ بهمن

فراخوان جذب اعضای هیأت علمی نوبت دوم سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسالمی، ۱۵ بهمن ماه آغاز می شود.
به گزارش دانش��گاه آزاد اسالمی، دکتر عباس اش��رفی رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با تبریک 
سالروز والدت با سعادت حضرت علی )ع( و با اشاره به آغاز ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی نوبت دوم سال ۱۴۰۱ این 
دانشگاه گفت: مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به نیاز به تخصص نیروهای جوان، متعهد و متخصص 
علمی براساس طرح آمایش آموزشی و در راستای نیل به اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه، اقدام به درج فراخوان جذب هیات 
علمی کرده اس��ت.رئیس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانش��گاه آزاد اسالمی گفت: متقاضیان می توانند از روز شنبه ۱۵ بهمن 
تا روز یکش��نبه 3۰ بهمن ماه با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی https://sajed.iau.ir نسبت به تکمیل 

مدارک و ثبت نام اقدام کنند.الزم به ذکر است بازه زمانی فوق ثبت نام تمدید نخواهد شد.


