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رئیس سازمان امور دانشجویان:

 اعطای بورس تحصیلی به رتبه های برتر شاهد 
و ایثارگر کنکور

رئیس سازمان امور دانش��جویان از اعطای بورس تحصیلی به رتبه های 
برتر شاهد و ایثارگر کنکور خبر داد.

ب��ه گزارش ف��ارس، هاش��م داداش پور رئیس س��ازمان امور دانش��جویان 
از برگزاری نخس��تین جش��نواره جایزه ملی س��ردار شهید س��لیمانی در روز 
 دوش��نبه 24 بهمن م��اه با حض��ور وزیر عل��وم در پردیس مرکزی دانش��گاه 
عالمه طباطبائی خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، تجلیل و اعطای 
بورس تحصیلی به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های کشور و رتبه های برتر 

شاهد و ایثارگر کنکور سراسری و تحصیالت تکمیلی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه س��ازمان امور دانشجویان متولی امور دانشجویان کل 
کشور است و رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز در وظایف این 
س��ازمان است، اظهار داش��ت: برمبنای مصوبات متعدد شورای عالی انقالب 
فرهنگی و مجلس شورای اسالمی برای انجام امور دانشجویان شاهد متمرکز 
ش��ده ایم و بورس تحصیلی ب��ه رتبه های برتر ش��اهد و ایثارگر کنکور تعلق 

می گیرد.
داداش پور افزود: همچنین دوره ضیافت ایثار را هم در تابس��تان س��ال 
گذش��ته برگزار کردیم که این جش��نواره در س��ه س��طح ملی، منطقه ای و 
دانشگاهی ادامه می یابد، حاال هم جشنواره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی 

برگزار می شود.
وی از اعطای بورس تحصیلی به رتبه های برتر شاهد و ایثارگر کنکور در 
این جشنواره خبر داد و گفت: اگر دانشجویان شاهد و ایثارگر می خواهند از 
این کمک هزینه تحصیلی برخوردار شوند، باید مشمول شرایط درنظر گرفته 
شده باشند، این جایزه برای مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

دکتری درنظر گرفته شده است.
ب��ه گفت��ه داداش پ��ور، داوطلب��ان گروه ه��ای آزمایش��ی علوم تجربی، 
فنی مهندس��ی و علوم انس��انی باید رتبه زیر ۵۰۰ را در کنکور کس��ب کرده 
باش��ند؛ همچنین داوطلبان 2 گروه آزمایش��ی دیگر یعن��ی هنر و زبان های 
خارجی باید رتبه زیر ۳۰۰ را کس��ب کرده باشند و این رتبه ها بدون درنظر 
گرفتن س��همیه کسب شده باشد، دانشجویان ش��اهد و ایثارگر باید بتوانند 
رتبه ۱ تا ۵ کدرشته انتخابی خود را به دست بیاورند. همچنین دانشجویان 

مقطع دکتری باید بتوانند رتبه ۱ تا ۳ را کسب کنند.
رئیس س��ازمان امور دانشجویان گفت: شرایط سختگیرانه ای برای تمام 
مقاطع تحصیلی درنظر گرفته ایم. از جمله اینکه اگر دانش��جویان ش��اهد و 
ایثارگر بخواهند پرداخت کمک هزینه تحصیلی آنها در نیمس��ال دوم س��ال 
تحصیلی ادامه داشته باشد، باید جزو 2۰ درصد اول کالس باشند. دانشجویان 
مقطع کارشناسی ارش��د نیز باید جزو ۱۰ درصد برتر باشند. دانشجوی ارشد 

دکتری نیز باید رتبه اول در کالس را کسب کند.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه ش��رایط برای دانشجویان مقطع دکتری 
فقط محدود به کسب رتبه نخست در کالس نیست، تصریح کرد: دانشجویان 
ش��اهد و ایثارگر مقطع دکتری باید تا پایان ترم س��وم بتوانند آزمون جامع 
خود را س��پری کنند و موضوع طرح خود را تا پایان اس��فندماه س��ال دوم 

تحصیل خود ارائه دهند. 
وی گفت:ای��ن جای��زه برای تمام رش��ته های تحصیلی اس��ت و رش��ته 
هدف داری وجود ندارد. ۱۹ دانش��جو در مقاطع تحصیلی مش��مول دریافت 

این جایزه شده اند.
۱۰ دانش��جوی رش��ته های فنی مهندس��ی، ۵ دانش��جوی رش��ته های 
علوم انسانی، 2 دانشجوی هنر و 2 دانشجو از سایر رشته ها، دریافت کنندگان 
این جایزه را تشکیل می دهند. ۱۰ نفر از ۱۹ نفری که مشمول دریافت این 
جایزه شده اند، زن هستند.همچنین ۹ نفر دیگر را مردان تشکیل می دهند.

رئیس س��ازمان امور دانش��جویان افزود: مبلغ کمک هزینه تحصیلی در 
مقطع کارشناسی، ۶ میلیون تومان است. دانشجویان کارشناسی ارشد مبلغ 

۷ میلیون تومان و برای مقطع دکتری ۸ میلیون دریافت می کنند. 
وی اظهار کرد: خانواده ش��هدا و جانبازان 2۵ درصد به شرط دارا بودن 
شرایط، مش��مول دریافت این جایزه می ش��وند. این جایزه فقط در راستای 

آموزش است و مشمول خدمات رفاهی نمی شود. 

برای سال تحصیلی جدید؛

شرایط میهمان شدن دستیاران پزشکی اعالم شد
دس��تیاران تخصصی بالینی جهت ثبت درخواست جدید میهمانی و یا 
پیگیری و در صورت اعالم نقص توس��ط دانش��گاه اصالح اطالعات و مدارک 

می توانند از طریق سامانه میهمانی اقدام کنند.
طری��ق  از  توانن��د  م��ی  پزش��کی  دس��تیاران  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
 س��امانه درخواس��ت میهمان��ی دس��تیاری تخصص��ی بالین��ی به نش��انی

 https://sguest.behdasht.gov.ir اقدام کنند.
متقاضیان می توانند با اس��تفاده از شماره دستیاری و کد ملی در پایین 
فرم اقدام به ثبت درخواس��ت کنند یا در صورت لزوم درخواس��ت میهمانی 

ثبت شده خود را اصالح کنند.
ثب��ت نام تنها باید از طریق رایانه انجام گیرد و از گوش��ی های موبایل 

جهت ثبت نام استفاده نشود.
دس��تیاران پزش��کی قبل از کامل کردن فرم درخواست میهمانی موارد 
 مرب��وط ب��ه آیین نامه میهمانی دس��تیاران را که در زیر ذکر ش��ده اس��ت، 
به دقت مطالعه کنند و س��پس نسبت به پر کردن فرم درخواست میهمانی 

خود اقدام کنند.
 ش�رایط خاص م�ورد نظر در ص�ورت موافقت ش�ورای نقل 

و انتقال دانشگاه های مبدا و مقصد جهت دستیاران:
الف( تبعیت از همسر که عقد نکاح بعد از تاریخ انتخاب رشته -محل به 
وقوع پیوسته باشد.تبصره:همسرانی که هر دو در یک آزمون پذیرش دستیار، 

شرکت و قبول شده اند.
ب( حکم کفالت مادر، پدر و یا برادر و خواهر دارای معلولیت جسمی یا 

روحی از مراجع قانونی
ج( ابتال به بیماری های صعب العالج به تش��خیص کمیس��یون پزشکی 

دانشگاه
درخواس��ت میهمانی در ش��ش ماه اول دوره دس��تیاری ممنوع است.

تبصره( در موارد خاص در صورت تایید کمس��یون موارد خاص قابل بررسی 
خواهد بود.

موافقت دانش��گاه های علوم پزشکی مبداء و مقصد، شرط الزامی جهت 
میهمانی دستیاران است.

میهمانی دس��تیاران دانش��گاه های مستقر در ش��هر تهران به یکدیگر 
ممنوع است.

میهمانی در سال آخر دوره دستیاری ممنوع است.
جابجایی دستیاران ممنوع است.

ثبت نام دس��تیاران پس از تکمیل فیلدهای مربوطه و ارس��ال اس��کن 
م��دارک با کلیک بر روی دکمه ذخیره اطالعات، ثبت خواهد ش��د و پس از 
 آن می توانند با مراجعه به صفحه اعالمی، با وارد کردن ش��ماره دستیاری و 

کد ملی می توانند مراحل ثبت نام خود را پیگیری کنند.
پس از بررس��ی کارشناس��ان آموزش، در صورتی که مدارک و اطالعات 
دس��تیاران ناقص باشد، پیغامی ارسال می شود که متقاضی می توانند نسبت 

به رفع نقص مربوطه اقدام کند.

خبر

چین ساخت اولین مزرعه بادی دریایی گسترده 
خود را آغاز کرد

ب��ادی مزرع��ه  س��اخت   چی��ن 
 ۱۶ مگاوات��ی ت��ک ظرفیت��ی خود را 
آغاز ک��رده اس��ت که انتظ��ار می رود 
 انتش��ار کربن دی اکسید این کشور را 
۱.۳۶ میلیون تن کاه��ش دهد و ادعا 
می شود که ساالنه بیش از ۱.۶ میلیارد 

کیلووات برق تولید می کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، 

چین می گوید ساخت اولین مزرعه بادی شناور گسترده خود را با استفاده از 
توربین های ۱۶ مگاواتی آغاز کرده است.

ش��بکه تلویزیون��ی CGTN چین که یک رس��انه دولتی اس��ت، اعالم 
کرد که این نش��ان دهنده تغییر قابل توجهی نس��بت به رویکرد بکارگیری 
توربین های کوچکتر و کمتر موثری است که مزارع بادی دریایی چین اغلب 

از آنها استفاده می کنند.
 Zhangpu Haixia گون��گ کوانگمی��ن، معاون مدی��ر کل ش��رکت
می گوی��د: در حال حاضر، توربین های بادی ب��ا ظرفیت کمتر از ۱۰ مگاوات 
معموالً در مزارع بادی دریایی چین اس��تفاده می ش��وند. هرچه ظرفیت یک 
توربین بزرگ تر باشد، راندمان تولید برق باالتر و هزینه توسعه و بهره برداری 

کمتر خواهد بود.
 مزرعه بادی جدید

ای��ن مزرعه بادی جدید که مجموعا ظرفیت نصب ش��ده 4۰۰ مگاواتی 
خواهد داشت و در فاصله ۳2.۸ کیلومتری ساحل شهرستان ژانگپو در استان 
فوجیان قرار دارد، قرار اس��ت برق رسانی به ش��بکه را در اواخر ماه اوت آغاز 

کند.
شرکت برق دولتی CTG و شرکت علم و فناوری Goldwind در حال 

همکاری برای ایجاد این مزرعه بادی هستند.
گزارش ها حاکی از آن است که چین به هدف خود برای تبدیل شدن به 

یک رهبر جهانی در بخش انرژی های تجدیدپذیر نزدیک می شود.
پیش بینی می شود که این مزرعه بادی جدید ساالنه بیش از ۱.۶ میلیارد 
کیلووات برق تولید کند و ۵۰۰ هزار تن در مصرف زغال س��نگ صرفه جویی 

کند و انتشار کربن دی اکسید را تا ۱.۳۶ میلیون تن کاهش دهد.
شرکت CTG همچنین قصد دارد توسعه پنل های فتوولتائیک و تولید 

هیدروژن دریایی را با مزارع بادی ترکیب کند.
 افزایش قدرت تولید برق چین از باد

در نوامب��ر 2۰22، توربین ب��ادی ۱۶ مگاواتی دریایی که ش��رکت های 
CTG و Goldwind طراحی کردند، از خط مونتاژ خارج شد.

ای��ن ب��ه دنب��ال پیش��رفت های قابل توج��ه در بخ��ش ان��رژی بادی 
 فراس��احلی این کش��ور حاصل ش��د، جایی که در ژانویه 2۰2۳ دو ش��رکت 
توربین ه��ای  از   Ming Yang و   Haizhuang Wind Power"

۱۸ مگاواتی خود رونمایی کردند.
در عی��ن حال، آرزوهای چین برای تثبی��ت خود به عنوان یک رهبر در 
بازار انرژی های تجدیدپذیر جهان، با س��اخت اولین مزرعه بادی دریایی قابل 
توجه خود با توربین های ۱۶ مگاواتی به طور قابل توجهی در حال دستیابی 

است.

علمی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان:

احتمال افزایش وام های دانشجویی در نیمسال 
دوم تحصیلی 

رئیس صندوق رفاه دانش��جویان گفت: در صورت تصویب الیحه بودجه 
احتماال افزایش وام های دانشجویی در نیمسال دوم وجو دارد.

مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفتگو با 
دانشجو، با اشاره به س��امانه جدید صندوق رفاه گفت:سامانه جدید صندوق 
رفاه 2۳ بهمن ماه آماده و تا اول اس��فند ماه این س��امانه به طور کامل برای 
ثبت نام وام های دانش��جویی نیمسال دوم آماده سازی می شود.سامانه جدید 
را به منظور رفاه حال دانش��جویان طراحی کردیم که برای درخواس��ت های 

خود با مشکل مواجه نشوند.
وی در خص��وص وضعیت پرداخت وام های نیمس��ال اول گفت:تمامی 
 وام ه��ای دانش��جویی نیمس��ال اول پرداخ��ت ش��ده اس��ت و در مجم��وع

 ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
رئیس صندوق رفاه دانش��جویان اضافه کرد:برای نیمسال دوم هم همین 
حدود یعنی ۵۵۰ میلیارد توما یا بیش��تر برای وام های دانش��جویی در نظر 

گرفته شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه الیحه بودجه ۱4۰2 به مجلس ارس��ال 
شده و در این الیحه افزایش بودجه صندوق رفاه را داریم، در صورت تصویب 
بودجه صندوق، تصمیم گیری برای افزایش وام های نیمس��ال دوم را پس از 
تصویب بودجه خواهیم داش��ت. به محض اینکه الیحه به قانون تبدیل ش��د 
و افزایش بودجه صندوق اعمال ش��د، درصد افزایش را در نظر می گیریم و 

وام ها را افزایش می دهیم.
گنج��ی افزود:وام های نیمس��ال دوم تحصیلی از زم��ان ثبت نام و تایید 
دانش��گاه ها پرداخت می شود و اگر افزایشی داش��ته باشد ابتدای سال آینده 

یعنی از فروردین یا اردیبهشت ماه این افزایش ها اعمال خواهد شد.

با امضای تفاهم نامه ای صورت گرفت؛

همکاری دانشگاه تهران و بنیاد ملی نخبگان 
برای تامین مسکن هیات علمی

 تفاهم نامه همکاری مش��ترک بین دانش��گاه تهران و بنیاد ملی نخبگان 
به منظور همکاری در تأمین مس��کن نخبگان و اعضای هیأت علمی منعقد 

شد.
به گزارش دانش��گاه تهران، تفاهم نامه همکاری مش��ترک بین دانش��گاه 
ته��ران و بنیاد ملی نخبگان به منظور همکاری در تأمین مس��کن نخبگان و 
اعضای هیأت علمی، در محل تاالر ش��یخ انصاری دانش��گاه تهران به امضای 
دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر س��ید محمد مقیمی رئیس 
دانشگاه تهران و دکتر ناصر باقری مقدم قائم مقام بنیاد ملی نخبگان رسید.

 ای��ن تفاهم نامه با موضوع هم��کاری در زمینه اح��داث و بهره برداری از 
2 ه��زار واحد مس��کونی برای نخبگان و اعضای هی��أت علمی در زمین های 

متعلق به دانشگاه تهران منعقد شد.
رئیس دانش��گاه تهران همچنین در حاش��یه انعق��اد تفاهم نامه با معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری برای ساخت 2 هزار واحد مسکونی نخبگان 
دانش��گاه تهران، اظهار داشت: بر اس��اس این تفاهم نامه، زمین برای احداث 
 مس��کن نخبگان دانش��گاه ته��ران از طریق دانش��گاه تأمین خواهد ش��د و 

منابع مالی آن را بنیاد ملی نخبگان تأمین خواهد کرد.

میز خبر

وزیر علوم:

وزارت علوم پیگیر ایجاد صندوق پژوهش 
و فناوری است

وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران اعالم 
کرد:ح��ال دانش��جویان ایرانی ش��اغل ب��ه تحصیل در 
مناط��ق زلزله زده ترکیه، تاکنون خوب گزارش ش��ده و 
اقدامات ف��وری برای انتقال آنان به مکان مناس��ب در 

جریان است.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در تماس تلفنی با سفیر 
کش��ورمان در آنکارا و سرکنس��ول ای��ران در»ارزروم« 

در جری��ان آخرین وضعیت اتباع ایرانی و دانش��جویان 
 ش��اغل ب��ه تحصیل در مناط��ق زلزل��ه زده  ترکیه قرار

 گرفت.
بر اس��اس اع��الم وزارت امور خارج��ه ایران، طبق 
اخب��ار دریافتی خوش��بختانه حال دانش��جویان ایرانی 
ش��اغل به تحصیل  در مناطق زلزله زده ترکیه، تاکنون 
خوب گزارش شده و اقدامات فوری برای انتقال آنان به 

مکان مناسب در جریان است.

ش��یوه نامه اجرایی پذیرش دانش��جو در رشته های 
مقطع کارشناس��ی ارشد پردیس های بین المللی کیش، 
ارس، کاس��پین و خلیج فارس دانش��گاه ته��ران برای 
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱4۰2-۱4۰۱ منتشر شد.

به گزارش مهر، دارا بودن مدرک رسمی کارشناسی 
اعم از پیوسته یا ناپیوسته از دانشگاه های داخل یا خارج 
مورد تایید وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری یا وزارت 
بهداش��ت، درمان وآموزش پزش��کی و داش��تن حداقل 
میانگین معدل کل ۱2 از 2۰ در مقطع کارشناس��ی از 
شرایط پذیرش دانشجو در رشته های مقطع کارشناسی 
ارش��د پردیس های بین المللی کیش، ارس، کاس��پین 
 و خلی��ج فارس دانش��گاه ته��ران برای نیمس��ال دوم 

سال تحصیلی ۱4۰2-۱4۰۱ است.
م��درک دانش آموختگی پردیس ه��ای بین المللی 
کیش، ارس، کاس��پین و خلیج فارس )قش��م(، مدرک 

رسمی دانشگاه تهران است، محتوای آموزشی هر رشته 
و تع��داد واحده��ای آن، مطابق آخرین برنامه درس��ی 
مصوب بوده و تقویم آموزش��ی پردیس های بین المللی 

مذکور، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه تهران است.
برنامه ریزی تشکیل کالس ها، برای تمامی روزهای 
هفته انجام می شود و پذیرفته شدگان ملزم به شرکت در 
کالس ها هس��تند.انتقال یا مهمانی پذیرفته شدگان این 

پردیس ها به سایر پردیس/دانشکده ها و سایر دانشگاه ها، 
ممنوع است. همچنین شهریه تحصیلی دوره بر اساس 

مصوبه هیأت امنای دانشگاه محاسبه می شود.
مدرک دانش آموختگ��ی پردیس های بین المللی 
کیش و ارس، خلیج فارس و کاس��پین مدرک رس��می 
 دانش��گاه ته��ران اس��ت.همچنین محتوای آموزش��ی 
ه��ر رش��ته و تع��داد واحده��ای آن، مطاب��ق آخرین 
برنام��ه درس��ی مصوب اس��ت و برنامه ریزی تش��کیل 
 کالس��ها، برای تمامی روزهای هفته انجام می ش��ود و 

پذیرفته شدگان، ملزم به شرکت در کالس ها هستند.
دانش��گاه هیچ تعهدی برای تامی��ن خوابگاه ندارد 
و تقویم آموزش��ی پردیس ه��ای مذکور ، مطابق تقویم 
آموزشی دانشگاه است.از سوی دیگر انتقالی یا مهمانی 
پذیرفته شدگان این پردیس ها به سایر پردیس/دانشکده 

و سایر دانشگاه ها، ممنوع است.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری کابینه 
سیزدهم گفت:این وزارتخانه پیگیر ایجاد 
صندوق پژوهش و فناوری برای حمایت 

از تولید علم و ثروت در کشور است.
 به گزارش مهر، محمد علی زلفی گل در

 دی��دار با نماینده ولی فقیه در اس��تان 

س��منان ب��ه میزبانی دفتر ام��ام جمعه 
س��منان ضمن اش��اره ب��ه اولویت های 
وزارت علوم، تاکی��د کرد: این وزارتخانه 

و  پژوه��ش  صن��دوق  ایج��اد  پیگی��ر 
تولی��د  از  حمای��ت  ب��رای   فن��اوری 

علم و ثروت در کشور است.
وی با بیان اینک��ه موضوع امکانات 
و خوابگاه دانش��جویان از دیگر اقداماتی 
اس��ت که وزارتخان��ه نیز ب��ر آن تاکید 
دارد، افزود: خوشبختانه در این شاخص 
اتفاقات بس��یار خوبی در استان سمنان 

رخ داده است.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه های 
اس��تان س��منان از باب��ت اعتب��ارات و 
بودجه هم جای��گاه خوبی دارند، گفت: 
چندی��ن طرح مهم دانش��گاهی، علمی 
و ب��ه خص��وص رفاه��ی، خوابگاهی در 
دانشگاه های استان طی سال های اخیر 
رقم خورده که نش��ان از وضعیت خوب 

دانشگاه های استان دارد.
زلفی گل با اش��اره به حوادث اخیر، 
افزود:خوش��بختانه مدیری��ت خوبی در 
اس��تان س��منان و دانش��گاه ها ش��د تا 
جایی که در دانش��گاه های این اس��تان 
طی آش��وب های اخیر، کمترین میزان 
مشکالت را شاهد بودیم که جای تقدیر 

دارد.

وزارت امور خارجه:

حال دانشجویان ایرانی ساکن در مناطق 
زلزله زده ترکیه، خوب است

برای نیمسال دوم۱۴۰۲-۱۴۰۱ ؛

نحوه پذیرش دانشجوی ارشد در پردیس های 
دانشگاه تهران اعالم شد


