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رئیس سازمان امور دانشجویی کشور:

به دنبال ایجاد فضای بهتر برای خوابگاه و تغذیه هستیم

معاون وزیر علوم و رئیس س��ازمان امور دانشجویی کشور گفت: بررسی 
الگوهای موجود تامین مالی تغذیه و خوابگاه ها از مردادماه امسال در دستور 
کار وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری و س��ازمان امور دانش��جویان کش��ور 
 قرار گرفت و پس از برگزاری هش��ت نشس��ت با حضور مس��ئوالن سازمان 
برنامه و بودجه ی کش��ور، ش��یوه های مختلفی برای حل مشکالت این حوزه 
طرح و بررس��ی شد تا بتوان فضای بهتری را برای دانشجویان فراهم کرده و 

امکانات بیشتری را در اختیار آنان قرار داد.
به گزارش ایس��نا، دکت��ر داداش پور در دومی��ن روز از هفتاد و یکمین 
نشست معاون دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور 
بیان کرد: مسئله ی تغذیه یکی از دغدغه های مهم روسا و معاونان دانشجویی 
دانش��گاه های کشور است. مس��ئله  ارتقا کیفیت تغذیه و خوابگاه ها و تدوین 
الگویی واحد برای حل برخی مش��کالت این حوزه از مصوباتی اس��ت که در 

نشست های هیات دولت درباره  آن بحث و گفت  وگو شده است
معاون وزیر علوم ادامه داد: در این نشس��ت ها چهار الگو، طرح و بررسی 
شد که در نشست امروز این الگوها برای رسیدن به شیوه ای مناسب بررسی 

شد.
داداش پ��ور با بیان اینک��ه موضوع تغذیه  دانش��جویان به صورت جدی 
در دول��ت پیگی��ری می ش��ود، تصری��ح ک��رد: در آذرماه امس��ال نیز هیات 
دولت مصوبه  ای را با عنوان »بررس��ی الگوه��ای موجود تامین مالی تغذیه و 
خوابگاه ها« و به منظور رس��یدن به الگویی نوین مورد تصویب قرار گرفت تا 

گامی برای بهبود شرایط تغذیه و خوابگاه برداشته شود. 

 ثبت نام فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه
 آزاد اسالمي آغاز شد

 فراخ��وان جذب اعضای هیأت علمی نوبت دوم س��ال ۱۴۰۱ دانش��گاه 
آزاد اسالمی آغاز شد.

به گزارش  دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه 
آزاد اس��المی 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 است.
متقاضیان می توانند تا روز یکش��نبه ۳۰ بهمن ماه با مراجعه به س��امانه 
جامع دانش��گاه آزاد اس��المی به نش��انی https://sajed.iau.ir نسبت به 
تکمیل مدارک و ثبت نام اقدام کنند.بازه زمانی فوق ثبت نام تمدید نخواهد 

شد.

جزییات برگزاری آزمون داوری عمومی، داوری 
تخصصی و میانجیگری

 اداره کل توس��عه امور میانجیگری و داوری مرکز توس��عه حل اختالف 
قوه قضائی��ه، آزمون داوری عمومی، داوری تخصصی و میانجیگری را جهت 

جذب همکاری برگزار می کند.
به گزارش ایس��نا، آزمون داوری عمومی، داوری تخصصی و میانجیگری 
روز جمعه ۵ اس��فند ۱۴۰۱ از طریق مرکز آزمون جهاد دانش��گاهی برگزار 

می شود.
متقاضی��ان ش��رکت در ای��ن آزمون، ب��رای ثبت نام و کس��ب اطالعات 
 بیش��تر می توانند تا سه ش��نبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ به س��امانه مرکز آزمون 

جهاد دانشگاهی به نشانی http://hrtc.ir مراجعه نمایند.

زمان آغاز نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه تهران 
اعالم شد

 نیمس��ال دوم تحصیلی ۰۲-۱۴۰۱ دانش��گاه تهران از امروز یکش��نبه 
۱۶ بهمن با برگزاری کالس ها در همه مقاطع تحصیلی به طور رس��می آغاز 
می شود و ۸ تیر ۱۴۰۲ پرونده نیمسال دوم با برگزاری آخرین امتحان بسته 

خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، براس��اس برنامه ریزی های انجام شده از سوی معاونت 
آموزش��ی دانش��گاه تهران، فراین��د ۶ روزه انتخاب واحد دانش��جویان تمام 
 مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران از روز شنبه ۸ بهمن ماه آغاز شد و پنج شنبه

 ۱۳ بهمن ماه به پایان رسید.
۳ روز پ��س از پایان فرایند انتخاب واحد دانش��جویان دانش��گاه تهران، 
کالس های درس��ی دانش��جویان تمام مقاط��ع تحصیلی این دانش��گاه آغاز 
 می ش��ود؛ براین اس��اس نیمس��ال دوم ازام��روز ۱۶ بهمن ماه آغاز ش��ده و 

۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ به پایان می رسد. 
آخرین روز از بهمن ماه و ۲ روز نخس��ت اس��فند ۱۴۰۱، به عنوان بازه 
زمانی حذف واضافه دانش��جویان اعالم ش��ده است. براس��اس تصمیم گیری 
معاونت آموزش��ی دانش��گاه تهران، روزهای ۸ و ۹ اسفند برای کنترل نهایی 
واحدهای درسی اعالم شده اس��ت. دانشجویان دانشگاه تهران می توانند در 
روزه��ای ۳۰ و ۳۱ اردیبهش��ت و یک خرداد ۱۴۰۲ ب��رای حذف اضطراری 

واحدهای درسی خود اقدام کنند.  
پرونده نیمس��ال دوم تحصیلی س��ال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه 
ته��ران با برگ��زاری فراین��د امتحانات پایان ترم بس��ته می ش��ود. امتحانات 
دانش��جویان این دانش��گاه از  ۲۵ خردادماه آغاز ش��ده و ۸ تیرماه ۱۴۰۲ به 

پایان خواهد رسید. 

خبر

کشف یک سیاره فراخورشیدی در نزدیکی زمین

 ستاره شناس��ان ی��ک س��یاره فراخورش��یدی مش��ابه زمی��ن ب��ه ن��ام 
»Wolf ۱۰۶۹ b« را در فاصله ۳۱ سال نوری از زمین کشف کردند. 

به گزارش ایس��نا، اگرچه ستاره شناس��ان تاکنون بیش از ۵۲۰۰ سیاره 
فراخورشیدی را کشف کرده اند که کمتر از ۲۰۰ مورد آن ها سنگی هستند، 
اما همچنان کش��ف یک س��یاره فراخورشیدی جدید همیش��ه هیجان انگیز 

است. 
در یک مطالعه جدید، گروهی متش��کل از ۵۰ ستاره ش��ناس از سراسر 
جهان وجود سیاره فراخورشیدی »Wolf ۱۰۶۹ b« را که به دور یک ستاره 
کوتوله قرمز به نام Wolf ۱۰۶۹ می چرخد و تنها ۳۱ س��ال نوری از زمین 
فاصله دارد را تأیید کردند. چیزی که این کشف را به ویژه جالب می کند، این 
است که Wolf ۱۰۶۹ b به طور بالقوه یک دنیای سنگی است که جرم آن 
 »Wolf ۱۰۶۹ b«.تقریباً ۱.۲۶ برابر و اندازه آن ۱.۰۸ برابر جرم زمین است
همچنین در منطقه قابل سکونت ستاره خود می چرخد و همین امر آن را به 

یک گزینه اصلی برای وجود آب مایع در سطح آن تبدیل می کند. 
»دایانا کوساکوفس��کی«، ستاره شناس مؤسس��ه نجوم ماکس پالنک در 
آلمان، گفت: هنگامی که ما داده های س��تاره »Wolf ۱۰۶۹ b« را تجزیه و 
تحلیل کردیم، سیگنال واضح و کم دامنه ای از سیاره ای با جرم تقریباً زمین 
کشف کردیم. این سیاره در مدت ۱۵.۶ روز در فاصله ای معادل یک پانزدهم 

فاصله بین زمین و خورشید به دور ستاره مذکور می چرخد. 
یکی از ویژگی های منحصر به فرد»Wolf ۱۰۶۹ b«  این اس��ت که به 
صورت کشندی به ستاره مادر خود قفل می شود، به این معنی که یک طرف 

همیشه در نور روز و طرف مقابل همیشه در تاریکی است.
قفل کش��ندی )Tidal locking( یا قفل گرانشی زمانی پیش می آید 
 که در اثر ش��یب نیروی کش��ندی، یک کره یا جرم آسمانی همیشه به سوی 
کره یا جرم آس��مانی دیگری رو کرده باش��د. آش��ناترین نمون��ه این پدیده 

همبستگی جزر و مدی کنونی ماه نسبت به زمین است.
 CARMENES ب��ا اب��زار »Wolf ۱۰۶۹ b« کش��ف قاب��ل توج��ه
تلسکوپ ۱۱.۵ فوتی )۳.۵ متری( رصدخانه کاالار آلتو در اسپانیا ممکن شد. 
CARMENES می تواند اجرام نجومی را با اس��تفاده از دو طیف نگار مجزا 

در کانال های بصری و نزدیک به فروسرخ رصد کند.
ای��ن ابزار،»Wolf ۱۰۶۹ b« را با اس��تفاده از روش تش��خیص س��یاره 
فراخورش��یدی معروف به سرعت ش��عاعی که تکان های کوچکی را در مکان 

ستاره ناشی از گرانش سیاره تشخیص می دهد، کشف کرد.
ب��ا توجه ب��ه فاصله نس��بتاً کوت��اه آن از زمین، یعنی ۳۱ س��ال نوری،

 

»Wolf ۱۰۶۹ b«  اکنون شش��مین س��یاره فراخورشیدی نزدیک به جرم 
زمین دارای احتمال حیات است. 

علمی

سخنگوی وزارت علوم:

واحدهای دروس عملی در تمام رشته ها افزایش 
و توسعه می یابد

س��خنگوی وزارت علوم از تغییر س��رفصل دروس دانش��گاهی خبرداد و 
گفت: تعداد واحدهای دروس عملی ناظر به کس��ب مهارت در تمام رش��ته 

های دانشگاهی توسعه و افزایش می یابد.
علی شمسی پور در گفتگو با مهر درباره اقدامات وزارت علوم در راستای 
دس��تور رئیس جمه��ور مبنی بر افزایش میزان اش��تغال دانش آموختگان و 
افزایش واحدهای درس��ی قاب��ل ارائه در صنعت از قبی��ل کارورزی ها و کار 
آموزی گفت:افزایش واحدهای درسی کار آموزی جزء برنامه های مهم وزارت 
 علوم اس��ت و دس��تور رئیس جمهور نیز به آن اضافه ش��ده و وزارت علوم به 

جد پیگیر تغییر سرفصل دوروس است.
وی ادامه داد: درست است که حوزه آموزش عالی فقط به تربیت دانشجو 
و آموزش آن می پردازد و مسئولیت رسمی در قبال اشتغال فارغ التحصیالن 
ن��دارد، اما ما وظیفه داریم دانش��جویان را به نحوی آم��وزش دهیم که این 
مهارت را داشته باشند یا شغلی برای خود ایجاد کنند، یا صنعت و جامعه به 

وجود آنها احتیاج داشته باشد و به سرعت جذب صنعت و بازار کار شوند.
س��خنگوی وزارت علوم افزود: بنابراین حتماً تغییراتی در تغییر سرفصل 
های دروس خواهیم داش��ت، به عنوان مثال واح��د های ارتباط با صنعت و 
واحدهای درسی کار آموزی را می توانیم توسعه دهیم، اکنون در رشته های 
فنی و مهندسی سه واحد بیش��تر کارآموزی نداریم، بنابراین باید واحدهای 
کارآموزی را هم برای فنی و مهندسی ها و تمام رشته ها از جمله رشته های 
علوم سیاس��ی، علوم تربیتی، علوم انس��انی و علوم اجتماعی توسعه دهیم تا 
دانش��جویان بعد از فارغ التحصیلی زمینه های کاری داشته و مهارت کسب 

کنند.
وی ادامه داد: یک دانش��جوی علوم سیاس��ی زمینه زیادی برای کار در 
خبرگزاری ها و جاهای مختلف دارد بنابراین باید زمینه مسائل کاری مربوط 
به رشته تحصیلی خود را فراگیرد، و فقط به یادگیری تئوریک اکتفا نکنند.

شمس��ی پور افزود: بنابراین تعداد واحدهای دروس عملی ناظر به کسب 
 مه��ارت بای��د افزایش یابد در حال حاضر ما دانش��گاه هایی مانند دانش��گاه 

فنی و حرفه ای را داریم که کاماًل ناظر به کسب مهارت هستند.
 وی ادامه داد: بیش��ترین آمار اش��تغال با فاصله بس��یار زی��اد مربوط به 
فارغ التحصیالن دانشگاه فنی و حرفه ای است. این دانشجویان دست به آچار 
از دانشگاه خارج می شوند و دلیل آن نیز این است که این دانشگاه متمرکز 
بر مهارت آموزی است این باعث می شود این دانشجو بعد از فارغ التحصیلی 

برای خود حتی اشتغال شخصی ایجاد کند.
به گزارش مهر، براس��اس ابالغیه ریاس��ت جمهوری ب��ه وزارت علوم به 
منظور افزایش میزان اشتغال دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
اقدام��ات الزم جهت افزایش کم��ی و کیفی واحدهای درس��ی قابل ارائه در 

صنعت و میدان عمل از قبیل کارورزی ها و کار آموزی ها باید انجام گیرد.

میز خبر

برگزاری آزمون در خرداد؛

فرصت ثبت نام در آزمون کارشناسی 
ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ تمدید شد

وزیر آموزش و پرورش گفت: ترمیم و مقاوم سازی 
مدارس خوی در دس��تور کار است و به زودی این اقدام 

عملیاتی می شود.
به گزارش ایس��نا، یوس��ف نوری در ب��دو ورود به 
شهرستان زلزله زده خوی و بازدید از مدارس شهرستان 
افزود: تعدادی از مدارس خوی آس��یب جدی دیدند و 

تخریبی هستند و تعدادی نیازمند مقاوم سازی و ترمیم 
هس��تند و معاون نوسازی مدارس کشور در این منطقه 
حضور داشتند و مقرر شده تا به زودی اقدامات عملیاتی 

در این راستا شروع شود.
وی گفت:چادره��ای مدرس��ه ای ب��ه زودی دای��ر 

می شود تا دانش آموزان از تحصیل باز نمانند.

داوطلبان پذیرفته شده در مرحله نخست هجدهمین 
دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از 
کش��ور، برای ثبت اطالعات و شرکت در آزمون عملی، 
فردا دوش��نبه ۱۷ بهمن ماه به سایت پردیس بین الملل 

دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه و ثبت نام کنند.
به گزارش ایس��نا، دانش آموختگان دندان پزش��کی 
خارج از کشور که در آزمون مرحله اول )آزمون کتبی( 
پذیرفته ش��ده اند، می بایس��ت برای ثب��ت اطالعات و 
شرکت در آزمون مرحله دوم )آزمون عملی( هجدهمین 
دوره آزم��ون ملی دانش آموختگان دندان پزش��کی فردا 
دوش��نبه ۱۷ بهم��ن ماه به س��ایت اینترنت��ی پردیس 
 بین المل��ل دانش��گاه علوم پزش��کی تهران به نش��انی

 http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school 

مراجعه کنند.
ثبت اطالعات آزمون ملی فردا ۱۷ بهمن از ساعت 
۸ صب��ح ال��ی ۱۸ بهمن تا س��اعت ۱۴ از طریق لینک 
 https://azmoonmeli.tums.ac.ir/Hermes

فعال می باشد.
با توجه به معرفی دانش آموختگان به واحد پردیس 
بین الملل دانشکده دندانپزشکی، ثبت اطالعات در این 
سامانه اجباری بوده و عدم ثبت اطالعات در سامانه در 
تاریخ های فوق به منزله انصراف دانش آموخته می باشد.

ثبت اطالعات باید توس��ط کامپیوتر انجام شود و ثبت 
اطالعات با تلفن همراه امکان پذیر نیست.ثبت اطالعات 
فقط به صورت اینترنتی بوده و امکان ثبت نام و مراجعه 

حضوری وجود ندارد.
مرحله اول )آزمون کتبی( هجدهمین دوره آزمون 
مل��ی دانش آموختگان دندانپزش��کی خارج از کش��ور 
 در تاری��خ ۱۵ دی ماه برگزار و نتایج آن روز سه ش��نبه

 ۱۱ بهمن ماه اعالم شد. 

محل های برگزاری آزمون ش��فاهی چهلمین دوره 
آزم��ون پذیرش دس��تیار فوق تخصصی از س��وی مرکز 

آموزش پزشکی کشور اعالم شد.
به گزارش ایس��نا، آزمون شفاهی چهلمین دوره این 
آزمون فوق تخصصی در بیمارستان های مرکز طبی کودکان، 
قلب شهید رجایی، ۱۵ خرداد، سینا، مسیح دانشوری، مرکز 
قلب تهران،  مفید،  امام خمینی )ره( ، روزبه،  ش��ریعتی، 
فیروزگر و  حضرت رس��ول برگزار می ش��ود. همچنین 
دو دانش��گاه علوم پزش��کی ایران و علوم پزشکی بقیه اهلل 
ب��ه عنوان س��ایر محل های برگزاری آزمون دس��تیاری 

فوق تخصصی اعالم شده اند. 
رش��ته های  در  فوق تخصص��ی  آزم��ون   ای��ن 
متابولیس��م«، »روماتول��وژی«،  و  ری��ز  »غ��دد درون 
»گوارش و کبد بالغی��ن«، »ریه«، »نفرولوژی«، »خون 
و سرطان بالغین«، »بیماری های عفونی و گرمسیری«، 
»بیماری ه��ای قل��ب و ع��روق«، »مراقبت ه��ای ویژه 

پزش��کی«، »قلب کودکان«، »طب ن��وزادی و پیرامون 
تولد«، »خون و س��رطان ک��ودکان«، »کلیه کودکان«، 
»گوارش کودکان«، »عفونی کودکان«، »غدد درون ریز 

و متابولیس��م ک��ودکان«، »مغز و اعص��اب کودکان«، 
»روماتول��وژی ک��ودکان«، »ریه ک��ودکان«، »آلرژی و 
ایمونولوژی بالینی«، »روانپزش��ک کودک و نوجوان«، 
»جراحی پالس��تیک ترمیمی و س��وختگی«، »جراحی 
توراکس«، »جراحی کودکان«، »جراحی قلب و عروق« 

و »جراحی عروق« برگزار می شود. 
دانش��گاه های علوم پزش��کی اصفهان، اهواز، ایران، 
بابل، بقی��ه اهلل، تبریز، ته��ران، زنجان، شهیدبهش��تی، 
شیراز، کرمان، کرمانشاه، گیالن، مازندران، مشهد، یزد، 
همدان، قم، قزوین و زاهدان پذیرای قبول شدگان این 

آزمون هستند. 
چهلمین دوره آزمون دستیاری فوق تخصص، صبح 
پنج ش��نبه ۲۹ دی ماه به صورت متمرکز در دانش��گاه 
علوم پزش��کی ایران برگزار ش��د و ح��دود ۵۰۰ نفر در 
چهلمی��ن دوره آزمون پذیرش دس��تیار فوق تخصصی 

پزشکی ثبت نام کردند.

  زمی��ن ورزش��ی چند منظ��وره دانش��گاه علوم و 
فنون دریایی خرمش��هر با حضور رییس س��ازمان امور 
دانشجویان در دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، 
همزم��ان با ایام دهه مبارک فج��ر و چهل و چهارمین 
س��ال پیروزی باشکوه انقالب اسالمی مجموعه ورزشی 

چندمنظوره دانش��گاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با 
حضور هاش��م داداش پور معاون وزیر علوم تحقیقات و 
فناوری و رییس س��ازمان امور دانشجویان وزارت علوم، 
گنجی رییس صندوق رفاه دانش��جویی و هیات رئیسه 
س��الن ورزش��ی چندمنظوره دانش��گاه به بهره برداری 

رسید.

 س��الن ورزش��ی چن��د منظ��وره دانش��گاه عل��وم 
و فنون دریایی خرمش��هر به مساحت ۱۰۸۰ متر مربع 
اس��ت که ش��امل امکاناتی از جمله زمین چندمنظوره 
ورزش های فوتس��ال، والیبال، بسکتبال، هندبال و برای 
 اس��تفاده همه ورزش های رزمی، کالس های آموزش��ی

 است.

فرصت جدید ثبت نام در آزمون کارشناس��ی ارشد 
گروه علوم پزش��کی س��ال ۱۴۰۲ ب��رای داوطلبان در 

اسفندماه فراهم شد.
به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم 
پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ 

برگزار می شود.
فرصت ثبت نام در آزمون کارشناس��ی ارشد گروه 
علوم پزش��کی س��ال ۱۴۰۲ از ۴ بهمن آغاز شده بود و 

۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به پایان رسید.
مرکز س��نجش آموزش پزش��کی اعالم کرده است 
فرص��ت جدید ثب��ت نام از ۶ اس��فند آغاز می ش��ود و 

جزئیات آن متعاقباً اعالم می شود.
تمام��ی مراحل ثبت ن��ام، انتخاب رش��ته محل و 
اعالم نتیجه آزمون بصورت اینترنتی اس��ت و داوطلبان 
می توانن��د دفترچه راهنما را از س��ایت مرکز س��نجش 
 http://sanjeshp.ir ب��ه آدرس  آم��وزش پزش��کی 

دریافت کنند.

 هزین��ه ثبت ن��ام برای ه��ر نوبت امتحان��ی مبلغ 
۲ میلی��ون و ۳۳۰ هزار ریال )۲۳۳ هزار تومان( بود که 
بر اس��اس اعالم مرکز س��نجش آموزش پزشکی هزینه 

ثبت نام در زمان تمدید متفاوت خواهد بود.
در صورتیکه بر اس��اس صالحدی��د مراجع تصمیم 
گیرنده، مقرر ش��ود ت��ا ثبت نام مج��دد جهت افرادی 
ک��ه موفق به ثبت نام در زمان تعیین ش��ده در جدول 
زمانبندی نش��ده اند، مطابق با مصوبه اول آبان ۱۴۰۱ 

هیأت وزیران، هزینه ثبت نام متاخرین، مبلغ ۲ میلیون 
و ۵۳۰ هزار ریال )۲۵۳ هزار تومان( خواهد بود.

داوطلب پ��س از پرداخت موفق هزین��ه ثبت نام، 
از طری��ق همین گزینه و با وارد ک��ردن کد ملی خود، 
فرآیند ثب��ت نام خود را تکمیل کن��د و وارد فرم ثبت 
نام ش��ده و پس از اتمام ثبت نام و ثبت نهایی آن، کد 
رهگی��ری دریافت کند. پس از تکمی��ل فرم ثبت نام و 
 ثب��ت نهایی، داوطلب کد رهگی��ری ۱۶ رقمی دریافت 

می کند.
داوطلب با توجه به مدارک مورد پذیرش در دفترچه 
راهنم��ای ثبت نام مجاز به انتخاب فقط یک رش��ته یا 
مجموعه از هر ی��ک از چهار نوبت جدول و حداکثر دو 

رشته یا دو مجموعه از دو نوبت متفاوت است.
داوطلب��ان نمی توان��د از ی��ک نوبت دو رش��ته یا 
مجموعه را انتخاب کند. در صورت تمایل به شرکت در 
دو رشته باید دو رش��ته انتخابی از دو نوبت متفاوت را 

می تواند انتخاب کند.

وزیر آموزش و پرورش:

 عملیات مقاوم سازی و ترمیم مدارس خوی 
به زودی آغاز می شود

اعالم جزئیات آزمون عملی دانش آموختگان 
دندان پزشکی خارج از کشور

اعالم محل های برگزاری آزمون شفاهی دستیاری 
فوق تخصصی

بهره برداری از زمین ورزشی دانشگاه دریایی 
خرمشهر

زمان آزمون زبان دکتری 
تخصصی دانشگاه پیام نور 
اعالم شد

چهل و دومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور۱۸ بهمن ماه برگزار می شود.
 ب��ه گ��زارش مه��ر، چه��ل و دومین دوره آزم��ون زبان دکت��ری تخصصی دانش��گاه پیام نور )PNUET( روز س��ه ش��نبه 
۱۸ بهمن ماه س��ال جاری به صورت الکترونیکی در مراکز اس��تانهای تهران، اصفهان، خوزس��تان، هرمزگان، آذربایجان ش��رقی، 

سیستان و بلوچستان، مازندران، فارس، کرمان، کرمانشاه، گلستان، خراسان رضوی، همدان و یزد برگزار می شود.


