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ثبت نام دانشجو برای شعبه امارات پیام نور آغاز شد

پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی)ph.d( مرکز امور بین الملل و 
شعبه بین الملل دانشگاه پیام نور-امارات)نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-

 ۱۴۰۱(،  آغاز شد.به گزارش مهر، داوطلبان دوره دکتری تخصصی)ph.d( مرکز امور 
بین الملل و ش��عبه بین الملل دانش��گاه پیام نور-امارات)نیمس��ال دوم سال 
تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱(، تا ۱۴۰۲.۰۱.۱۵ می توانند نس��بت به ثبت نام خود 

اقدام کنند.
  برخی از شرایط پذیرش دانشجویان به شرح زیر است :

 شرایط عمومی پذیرش:
اعتقاد به دین اس��ام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری 

اسامی ایران
ع��دم احراز ملتزم نبودن نس��بت ب��ه احکام عملی اس��ام )انجام دادن 
واجبات و پرهیز کردن از محرمات(. اقلیت های دینی )ادیان رسمی( مندرج 
 در قانون اساس��ی از این ش��رط مس��تثنی هستند، به ش��رط آنکه متجاهر 

به نقض احکام اسامی نباشند.
عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسامی ایران

عدم احراز فساد اخاقی
عدم اش��تهار به ارتکاب اعمال خاف شئون شغلی و تحصیلی در طول 

تحصیل یا زمان اشتغال
دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه، معافیت دائم یا ارائه معافیت 

تحصیلی برای داوطلبان ذکور
دارا بودن گذرنامه معتبر و ارائه مدارک مستدل و معتبر مبنی بر اقامت 
در خارج از ایران یا امکان حضور فیزیکی در کاس ها و آزمون ها در کش��ور 

محل تحصیل
نداش��تن منع قانونی ب��رای حضور و تردد به کش��ور محل تحصیل در 
صورت پذیرش قطعی کلیه امور تحصیلی دانش��جو در کشور محل تحصیل 

انجام خواهد شد.
 شرایط اختصاصی:

داشتن کارشناسی ارش��د و یا دکتری عمومی )حرفه ای( در زمان ثبت 
نام، مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان 
 و آموزش پزش��کی جمهوری اس��امی ایران با حداقل میانگین نمره ۱۶ از 
۲۰ )ی��ا مع��ادل آن در نظام های دیگر(. الزم به ذکر اس��ت که ارزش��یابی و 
انطباق و معادل س��ازی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، با 

مراجع ذیصاح در وزارتین خواهد بود
دانشگاه در پذیرش سوابق تحصیلی و علمی و پژوهشی متقاضی و تمام 
امور مربوط به بررس��ی تقاضای تحصی��ل داوطلب اختیار کامل دارد و صرفاً 
ثبت ن��ام در این دوره هیچ حقی را برای داوطلب ایجاد نمی کند. دانش��گاه 
از بین داوطلبان و براس��اس ظرفیت های تعیین شده، پذیرفته شدگان واجد 

شرایط را انتخاب و اعام نتیجه خواهد کرد.
ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است.

دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای در صورت 
فراغت از تحصیل تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ می توانند ثبت نام کنند.

رشته انتخابی داوطلبان در دوره دکتری باید متناسب با رشته تحصیلی 
مقطع کارشناس��ی ارشد و یا دکتری عمومی مندرج در جدول های بند »د« 
باش��د. این امر براساس رشته های متناس��ب مقطع قبلی مندرج در دفترچه 
دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور تعیین می شود.

دارندگان مدارک تحصیلی معادل می بایست حائز شرایط آئین نامه شرکت 
دارندگان مدارک معادل و غیررس��می در آزمون ه��ای ورودی مقاطع باالتر 
»مصوبه ش��ورای گس��ترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

شورای عالی انقاب فرهنگی« باشند.
تحصیل همزمان در دو یا چند دوره دکتری تخصصی، ممنوع است.

 برگزاری دوره تابع مقررات آموزش��ی، پژوهش��ی و دانش��جویی وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری است.

ش��یوه تحصیل در دوره بصورت آموزش��ی و پژوهشی اس��ت.در این دوره 
محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی، کارهای پژوهشی و رساله است.
محل تحصیل، دانشگاه پیام نور در کشور انتخابی در هنگام ثبت نام است.

تحصیل در دوره دکتری، به صورت تمام وقت است و حضور در کاس ها 
و آزمون ها، اجباری است.

برنامه کاسی، مطابق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه پیام نور است.
انتقال یا مهمان ش��دن پذیرفته ش��دگان به س��ایر مراک��ز و واحدهای 
دانشگاه پیام نور در داخل کشور یا سایر دانشگاه ها در دوره دکتری تخصصی 
ممنوع است.ممنوعیت انتقال به دانشگاه های داخل کشور مشمول کارمندان 
و کارکنان ادارات و مؤسس��ات دولتی جمهوری اسامی ایران که به صورت 

مأمور در خارج از ایران مشغول خدمت می باشند نیز خواهد بود.
محتوای آموزشی رشته ها و تعداد واحدهای هر رشته مطابق با سرفصل 
مص��وب وزارت علوم تحقیقات و فناوری و تعداد واحدهای همان رش��ته در 

دانشگاه پیام نور است.
مدرک ف��ارغ التحصیلی دانش آموختگان این ش��یوه، مدرک رس��می 

دانشگاه پیام نور است.
چنانچه در هر مرحله از تحصیل، به تش��خیص دانش��گاه داوطلب واجد 
ش��رایط و ضوابط به پذیرش ش��ناخته نش��ود، قبولی داوطلب کان لم یکن 
می ش��ود.برگزاری کاس ه��ا و ادامه تحصیل در هر یک از رش��ته های مورد 
پذیرش، منوط به حد نصاب رس��یدن تعداد دانش��جویان در آن رشته برابر 

مصوبات دانشگاه است.
هر یک از داوطلبان، صرفاً مجاز به انتخاب و ثبت نام در یک رشته هستند.

تمام هزینه های مش��تمل بر ثبت نام، مصاحبه و شهریه تحصیلی )ثابت 
و متغی��ر(، آزمون زبان انگلیس��ی، آزمون جامع و غیره دانش��جویان )بدون 
احتس��اب هزینه خوابگاه، غذا، بیمه و… و.(، هر س��اله بر اساس تصمیمات 
هیأت امنای دانشگاه مشخص و اعام و طبق تقویم آموزشی هنگام ثبت نام 

توسط دانشجویان پرداخت می گردد.
در صورت ضرورت، برای تقویت پایه علمی و کسب آمادگی برای شرکت 
در کاس های اصلی، دانش��جو ملزم به گذران��دن دروس پایه و پیش نیاز با 
هزینه شخصی اس��ت. ضرورت یاد شده به تشخیص گروه آموزشی مربوطه 
است.دروس پیش نیاز و جبرانی از دروس مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود.

شهریه هر درس بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه محاسبه می شود.
تمام هزینه های اقامتی بر عهده دانشجویان است و دانشگاه تعهدی برای 

تأمین خوابگاه و تسهیات وام دانشجویی و سایر موارد ندارد.
داوطل��ب باید در زمان مراجعه به دانش��گاه برای ثبت نام اولیه، مدارک 
 الزم و مس��تندات مرب��وط ب��ه معدل خ��ود را ارائه ده��د و تعهدنامه کتبی 

تایید شده توسط مجری دانشگاه را ارائه کند.
 شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع غیر ایرانی:

۱.تمام اتباع غیر ایرانی، مش��مول ش��رایط و ضوابط مربوط در دانشگاه 
پیام نور خواهند بود.

۲.تحصیل در دوره دکتری به زبان فارسی بوده و باید تسلط الزم را برای 
تحصیل در دانشگاه برابر آئین نامه ها به زبان فارسی داشته باشند.

 هزینه مصاحبه و ثبت نام
هزینه مصاحبه۷۰یورو و هزینه ثبت نام۵۰یورو )۵۰یورو هزینه ثبت نام 

پس از قبولی( خواهد بود.
توجه :وجوه پرداختی برای مصاحبه و ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد 

نیست.
ن��ام داوطلب حتم��اً  در کلیه فیش های واریزی قید گردد و از پرداخت 

هزینه ثبت نام و مصاحبه به صورت دستی جداً  خودداری گردد.
ش��هریه و س��ایر هزینه های ثبت ن��ام و تحصیل دانش��جویان پذیرفته 
 ش��ده مقطع دکتری تخصصی شعب برون مرزی دانشگاه، به صورت ارزی و

 بر اس��اس مصوبات هیات امنای دانش��گاه تعیین می شود. پذیرفته شده در 
بدو ورود متعهد به ارائه تضمین های مالی الزم، برابر نظر دانشگاه است.

 آگهي اصالحي
در اجـراي   20/12/1401تـاريخ   پيرو آگهي منتشره در

مجموعه بخشنامه هاي ثبتي مربوط بـه پـالك    914كد 
اصـلي واقـع در قريـه دهـن تـاريخ       117فرعي از  63

صـحيح مـي باشـد كـه      30/01/1402بازديد مورخـه  
 . نوسيله اصالح مي گرددبدي
  ش-01/975

 
 آگهي راي هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 

 ساختمانهاي فاقد سند رسمي و
امالك شهرستان سـنندج،   در ثبت اسناد و برابرآراء صادره هيات تعيين تكليف مستقر

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بـدين وسـيله مشخصـات    
. در روزنامه كثيراالنتشار و محلي آگهي ميگـردد  روز 15نوبت به فاصله  دوامالك در 

مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند  در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
ميتوانند ازتاريخ انتشار اولين آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تـا مـدت   

مايند و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يـك  دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم ن
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را بـه مرجـع قضـائي تقـديم نمـوده و      

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور . گواهي اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند
صـدور سـند   . وعدم وصول اعتراض سند مالكيت طبق مقررات صـادر خواهـد شـد   

 .متضرر به دادگاه نيست مالكيت مانع مراجعه
 :3بخش

ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به نام آقاي فراز قلنسوتي فرزنـد بهـرام شـماره    -1
 2744فرعـي از   684تحـت پـالك    3720361373صادره سـنندج كـدملي   -شناسنامه

مترمربـع كـه از نسـق آقـاي بابـا خـان       33/18016به مساحت  3 اصلي بخش سنندج
 13تاي برازان بخش خداكرمي به آدرس سنندج روس

 12/1401/ 10:نوبت اول
 12/1401/ 25:نوبت دوم 

 سنندج 1 رئيس ثبت منطقه -قباد                           ش    -2569/924:الف.م
 

 آگهي تغييرات شركت سهامي خاص مهندسي پارياب سازه البرز 
   9705و به شماره ثبت  10861480168به شناسه ملي 

 18/11/1401به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مـورخ  
ــي   -1تصــميمات ذيــل اتخــاذ شــد  ــاهر شناســه مل ــان ب موسســه معتمــد راي

به عنوان بازرس اصلي و خانم سحر عسگري وصـال كـد ملـي     14008338273
به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يـك سـال مـالي انتخـاب      3875643232

بـه تصـويب    29/12/1400ترازنامه و صورت هاي مالي منتهي بـه   -2. گرديدند
 . مجمع رسيد

اداره كل ثبت اسناد و امالك اسـتان قـزوين                             ش  -969
 اداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجاري قزوين (1469914)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دماوندامالك حوزه ثبت ملك  اداره ثبت اسناد و
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي

  آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 
 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون تعيـين تكليـف وضـعيت ثبتـي اراضـي و      هيات اول موضوع  02/10/1401مورخ  140160301058002075برابر راي شماره  
ثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امير اسـماعيلي   ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد

ـ     1198646284كد ملي  1079مهياري فرزند علي بشماره شناسنامه  ك صادره از شهررضا به مقدار سه دانـگ مشـاع از ششـدانگ ي
  102مترمربع با حق استفاده آب طبق نحوه ملـي شـدن آبهـاي كشـور پـالك       25/458قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 

لذا به منظور اطـالع عمـوم   . اصلي واقع در چشمه اعال  از تمامي مالكيت  رسمي و مشاعي متقاضي محرزگرديده است  61فرعي از 
روز آگهي مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضـي داشـته    15نوبت به فاصله  دو مراتب در

پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكمـاه   را به اين اداره تسليم و باشند مي توانند ازتاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دوماه اعتراض خود
يند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصـول  را مراجع قضايي تقديم نما تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خوداز 

 .اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
 10/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 25/12/1401:تاريخ انتشار نوبت دوم

 سيد مهرداد صفائي  -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند    ش -485/918الف /م
 

 حوزه ثبت ملك دماونداداره ثبت اسناد وامالك 
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي

 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 
 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

ت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي    هيا 02/10/1401مورخ  140160301058002076برابر راي شماره  
فاقد سند رسمي مستقر در واحدثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد اسـماعيل مهيـاري فرزنـد علـي      

شدانگ يك قطعه زمين با بنـاي احـداثي در آن بـه    صادره ازشهررضا به مقدار سه دانگ مشاع از ش 1199644838كد ملي  1بشماره شناسنامه 
اصلي واقع در چشمه اعالء از تمـامي    61فرعي از   102آب طبق نحوه ملي شدن آبهاي كشور پالك  با حق استفادهمترمربع   25/458مساحت 

روز آگهي مي شود درصورتي  15نوبت به فاصله  دو لذا به منظور اطالع عموم مراتب در. مالكيت رسمي و مشاعي متقاضي محرزگرديده است
تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دوماه اعتراض خـودرا   كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از

نمايند بديهي اسـت  تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا مراجع قضايي تقديم پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از  به اين اداره تسليم و
 .در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 10/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 25/12/1401:تاريخ انتشار نوبت دوم

 سيد مهرداد صفائي -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند            ش   -486/919الف /م
 

 د وامالك حوزه ثبت ملك دماونداداره ثبت اسنا
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي

 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي     21/10/1401مورخ  140160301058002351برابر راي شماره  

فاقد سند رسمي مستقر در واحدثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقـاي داود خـوش بخـت فرزنـد عباسـعلي       
صادره از اسفراين در ششدانگ يك قطعه زمين مشـجر بـا بنـاي احـداثي در آن بـه مسـاحت        06398322441لي كد م 1253بشماره شناسنامه 

اصلي واقع در شلمبه خريداري برابر مبايعه نامه عادي مع الواسطه از عزيز الملـوك نـوايي احـدي از      70فرعي از   58مترمربع پالك  34/975
روز آگهي مي شـود درصـورتي كـه اشـخاص      15منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله  لذا به. گرديده است ورثه ناظم السفرا محرز

 نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ازتاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دوماه اعتراض خودرا بـه ايـن اداره  
اعتراض دادخواست خودرا مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي اسـت در صـورت   تاريخ تسليم پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از  تسليم و

 .انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
 10/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 25/12/1401:تاريخ انتشار نوبت دوم

 سيد مهرداد صفائي -يس ثبت اسناد و امالك دماوند رئ                                 ش   -487/920الف /م
 

 امالك حوزه ثبت ملك دماوند اداره ثبت اسناد و
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي

 ساختمانهاي فاقد سند رسميآئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي     21/10/1401مورخ  140160301058002345برابر راي شماره  

فاقد سند رسمي مستقر در واحدثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي عسگري فرزنـد محمدحسـين    
 47/846با بنـاي احـداثي در آن بـه مسـاحت     ) باغ(صادره از گلپايگان در يك قطعه زمين مشجر 1219282881كد ملي  437بشماره شناسنامه 

اصلي واقع در شلمبه خريداري برابر مبايعه نامه عادي مع الواسطه از عزيز الملوك نوايي احدي از ورثه نـاظم    70فرعي از   58مترمربع پالك 
روز آگهي مي شود درصورتي كـه اشـخاص نسـبت بـه      15نوبت به فاصله  دو لذا به منظور اطالع عموم مراتب در. گرديده است حرزالسفرا م

تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دوماه اعتراض خودرا به ايـن اداره تسـليم و    صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صـورت انقضـاي   ت يكماه از مدپس از اخذ رسيد ظرف 

 .مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
 10/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 25/12/1401:تاريخ انتشار نوبت دوم

 سيد مهرداد صفائي -اسناد و امالك دماوند رئيس ثبت ش   -488/921الف /م
 

 اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك دماوند
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي

 ند رسميآئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد س 13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي     21/10/1401مورخ  140160301058002349برابر راي شماره  

فاقد سند رسمي مستقر در واحدثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي شكري   فرزنـد اسـداهللا  بشـماره    
مترمربـع   1000صادره از دماوند در ششدانگ يك قطعه زمين مشجر با بناي احـداثي در آن بـه مسـاحت     0439827507كد ملي  46شناسنامه 

اصلي واقع در شلمبه خريداري برابر مبايعه نامه عادي مع الواسطه از عزيز الملوك نوايي احدي از ورثه نـاظم السـفرا      70فرعي از   58پالك 
روز آگهي مي شود درصورتي كه اشخاص نسبت به صـدور سـند    15طالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله لذا به منظور ا. محرزگرديده است

تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و پـس از اخـذ    مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور  را  دادخواست خودتاريخ تسليم اعتراض ت يكماه از رسيد ظرف مد

 .و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد
 10/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 25/12/1401 :تاريخ انتشار نوبت دوم

 سيد مهرداد صفائي  - رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند          ش   -489/922الف /م
 

 امالك حوزه ثبت ملك دماوند اداره ثبت اسناد و
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي

 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي     21/10/1401مورخ  140160301058002350شماره  برابر راي 

فاقد سند رسمي مستقر در واحدثبتي حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رامـين شـكري فرزنـد علـي  بشـماره      
  58مترمربـع پـالك    1334در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي با بناي احـداثي در آن بـه مسـاحت     صادره از تهران 0015153878شناسنامه 
 اصلي واقع در شلمبه خريداري برابر مبايعه نامه عادي مع الواسطه از عزيز الملوك نوايي احـدي از ورثـه نـاظم السـفرا  محـرز       70فرعي از 

روز آگهي مي شود درصورتي كه اشخاص نسـبت بـه صـدور سـند      15بت به فاصله نو دو لذا به منظور اطالع عموم مراتب در. گرديده است
تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم و پـس از اخـذ    مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از

قضايي تقديم نمايند بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور را مراجع  تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودت يكماه از رسيد ظرف مد
 .و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 10/12/1401: تاريخ انتشارنوبت اول
 25/12/1401:تاريخ انتشار نوبت دوم

 سيد مهرداد صفائي -رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند           ش    -490/923الف /م
 

خبر

اولین کشتی آمونیاکی جهان امسال به آب 
انداخته می شود

یک استارتاپ آمریکایی قصد دارد 
امس��ال اولین کش��تی جهان را که با 
نیروی آمونیاک حرکت می کند، راهی 
دریا کند.ب��ه گزارش ایس��نا و به نقل 
 )Amogy(از آی ای، ش��رکت آموگی
مس��تقر در بروکلین آمریکا یک هدف 

بلندپروازان��ه برای خود تعیین کرده اس��ت تا اولین کش��تی جهان را که از 
آمونیاک نیرو می گیرد، قبل از پایان سال جاری به نمایش بگذارد.

در بیانیه مطبوعاتی این اس��تارتاپ آمده اس��ت که این شرکت در صورت 
موفقیت می تواند عرضه کشتی های تجاری از این نوع را در سال آینده آغاز کند.

به دلیل گس��ترش وسایل نقلیه زمینی سبز و توسعه خودروهای برقی و 
هیبریدی، دنیای حمل و نقل دریایی در تنگنا قرار گرفته است. این صنعت 
که مس��ئول ۳ درصد از انتش��ار کربن در جهان اس��ت، مشتاق است به یک 
وس��یله حمل و نقل سبزتر روی آورد. با این حال، فناوری های موجود مانند 
باتری های الکتریکی امروزی نمی توانند از حمل و نقل طوالنی مدت دریایی 

پشتیبانی کنند.
اینجاس��ت که آمونیاک به عنوان یک سوخت جایگزین و امیدوارکننده 

مطرح می شود، اما ابتدا باید خود را ثابت کند.
  توسعه کشتی های آمونیاکی تا سال ۲۰۵۰

هدف اس��تارتاپ آموگی که در سال ۲۰۲۰ تأس��یس شده است، کربن 
زدای��ی از حمل و نقل س��نگین دریایی با راه حل های ان��رژی با چگالی باال 

مبتنی بر آمونیاک است.
این شرکت سال گذشته نشان داد که چگونه می توان ماشین آالت سنگین 
مانند تراکتور و کامیونت را با نیروی آمونیاک تامین کرد و اکنون چشمان خود 

را معطوف به نمایش فناوری خود در وسایل نقلیه دریایی کرده است.
آموگی ابتدا با یک کشتی یدک کش شروع به کار کرده است.در حالی که 
یک کشتی یدک کش ممکن است اولین چیزی نباشد که هنگام بحث در مورد 
کشتی های دریایی به ذهن خطور می کند، اما بخش مهمی از صنعت کشتیرانی 

است که اغلب برای کشیدن کشتی های بزرگ در دریا استفاده می شود.
قایق انتخابی آموگی در س��ال ۱۹۵۷ ساخته شده است و از ژنراتورهای 
دیزل��ی برای تامین ان��رژی موتورهای الکتریکی خود اس��تفاده می کند. این 
شرکت قصد دارد ژنراتور دیزلی آن را با یک ژنراتور آمونیاکی جایگزین کند.

چی��زی که این کش��تی را منحصر به فردتر می کند این اس��ت که این 
ژنراتور یک مگاواتی س��ه برابر خروجی بیش��تری را نس��بت ب��ه نمونه مورد 

استفاده برای کامیونت ها دارد.
اگرچه آموگی قبًا از آمونیاک به عنوان س��وخت احتراقی استفاده کرده 
ب��ود، اما برای این نمایش قص��د دارد این آمونیاک را به هیدروژن و نیتروژن 
تجزیه کند تا بتوان از آن در یک پیل س��وختی برای تولید برق و نیرو دادن 

به موتورهای الکتریکی استفاده کرد.
آمونیاک ممکن اس��ت به اندازه گازوئیل، تراکم انرژی نداشته نباشد، اما 
احتراق آن منجر به انتش��ار کربن نمی ش��ود. البته در حال حاضر تولید آن 
یکی از منابع انتشار گازهای گلخانه ای است، اما تاش ها برای تولید آمونیاک 

سبزتر در حال انجام است که به زودی به بار می نشیند.
برنامه های این ش��رکت برای رونمایی از اولین کشتی مجهز به آمونیاک 
در جهان می تواند توس��ط شرکت های دیگری که قبًا برای انجام همین کار 

و ثبت این رکورد به نام خود تاش کرده اند، خنثی شود.
 پیش از این گزارش ش��ده بود که یک ش��رکت قصد دارد یک کش��تی 
۷۵ فوت��ی را ب��ا اس��تفاده از آمونیاک تغذیه کند. این ش��رکت موس��وم به 
Fortescue Future Industries  برای خود س��ال ۲۰۲۲ را هدف قرار 

داده بود که موفق به تحقق آن نشد.
در نهایت چندان مهم نیس��ت چه کسی و کدام شرکت این رکورد را به 
نام خود ثبت خواهد کرد، بلکه آنچه مهم اس��ت ب��رآورده کردن نیاز روز به 
نوآوری های متعدد برای کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای در حمل و نقل 
دریایی اس��ت. اگر بخواهیم تا سال ۲۰۵۰ یا قبل از آن به هدف مهم انتشار 

صفر کربن دست یابیم، هر کمکی از هر شرکتی کمک کننده خواهد بود.

علمی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان:

ارائه وام عتبات عالیات به دانشجویان تا سقف 
۷ میلیون تومان

رئیس صن��دوق رفاه دانش��جویان وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری از 
 ارائه وام عتبات عالیات به دانش��جویان دانشگاه های سراسر کشور تا حداکثر

 ۷ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش س��تاد عمره و عتبات دانشگاهیان، مسعود گنجی از ارائه وام 
عتبات عالیات به دانش��جویان دانشگاه های سراسر کش��ور خبر داد و اظهار 
کرد:برای تأمین بودجه ای��ن وام ها، درحال رایزنی با یکی از بانک های عامل 
هس��تیم. بنابراین هر زمان اس��م این بانک مشخص ش��ود، جزئیات آن هم 

رسانه ای خواهد شد.
وی درب��اه مبلغ وام عتبات عالیات دانش��جویی عن��وان کرد: هنوز مبلغ 
این وام به صورت قطعی مش��خص نیست؛ اما حداکثر ۷ میلیون تومان برای 
سفرهای هوایی و حدود ۳ میلیون تومان برای سفرهای زمینی به دانشجویان 

ارائه خواهد شد.

برگزاری کنگره در اردیبهشت ۱۴۰۲؛

۲۹ اسفند آخرین فرصت ارسال مقاله به کنگره 
هوش مصنوعی در علوم پزشکی

 ۲۹ اس��فند آخری��ن فرص��ت ارس��ال مقال��ه به کنگ��ره بی��ن المللی 
هوش مصنوعی در علوم پزشکی است.

 ب��ه گ��زارش مه��ر، اولین کنگ��ره بی��ن الملل��ی ه��وش مصنوعی در 
علوم پزش��کی اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود.
ای��ن کنگره با ه��دف برقراری ارتباط ب��ا محققین فع��ال و عاقمندان 
 ب��ه ه��وش مصنوعی در علوم پزش��کی، شناس��ایی چالش��ها و فرصت های 
پی��ش رو در نظام س��امت و ایجاد ش��بکه همکاری مجازی ب��ا محققین و 
نخب��گان داخ��ل و خارج در جزیره کیش در روزهای ۲۷ تا ۲۹ اردیبهش��ت 

۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
محورهای اصلی این کنگره ش��امل »فناوری های پیش��رفته پزشکی«، 
»هوش مصنوعی در علوم پزش��کی«، »س��امت هوش��مند«، »راه حل های 

هوشمند در حوزه پزشکی« است.
عاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر به وبسایت 

کنگره https://event.smums.ac.ir/ مراجعه کنند.

میز خبر

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:

مهمترین تغییرات آزمون ارشد ۱۴۰۲

جزئیات تمدید زمان و تس��هیل شرایط پذیرش در 
مرحله بومی گزینی جهت اجرای قانون برقراری عدالت 
آموزشی در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار 

تخصصی، اعام شد.
به گزارش ایس��نا، بر این اس��اس، برای آن دس��ته 
 از داوطلب��ان مج��از به انتخاب رش��ته محل که در فرم

 ثبت نام، "س��همیه بومی مناطق مح��روم" را انتخاب 
نکرده ان��د و هم اکنون با دارا بودن م��دارک )مطابق با 
مندرجات صفحات ۱۴ و ۱۵ دفترچه ش��رایط استفاده 
از س��همیه بومی مناطق محروم جه��ت اجرای قوانین 
برقراری عدالت آموزش��ی( قص��د انتخاب بومی مناطق 
مح��روم را دارند و نیز دارندگان س��همیه بومی مناطق 

محروم، شرایط جدیدی اعام شد.
داوطلبان واجد ش��رایط با توجه به رش��ته و محل 

تعهد خود از ش��نبه ۲۰ اس��فند تا دوشنبه ۲۲ اسفند 
۱۴۰۱ مهل��ت داش��تند جهت انتخاب رش��ته محل به 

سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.
در ضم��ن داوطلبانی که در فرم ثبت نام س��همیه 
بومی مناطق محروم را انتخاب نکرده  بودند یا س��همیه 
بوم��ی مناطق محروم آنها ب��ه دلیل نقص مدرک تایید 
نشده بود، می توانستند پس از انتخاب گزینه "سهمیه 
بومی مناط��ق محروم"و انتخاب اس��تان محل تعهد با 
بارگذاری مدارک نس��بت به انتخاب رش��ته محل اقدام 

کنند.
داوطلبان پذیرفته ش��ده ب��رای ثبت نام باید عاوه 
ب��ر مدارک ثبت نامی، اعم از مدرک پزش��کی عمومی، 
 م��دارک مرب��وط به ط��رح نی��روی انس��انی، خدمت 
نظام وظیف��ه، صاحیت بالینی مدارک ش��رایط بومی 

مناطق محروم خود را مطابق با دفترچه راهنمای آزمون 
به دانش��گاه محل پذیرش ارائه کنند و چنانچه مدارک 
مطابق با دفترچه راهنما ارائه نشود قبولی کان لم یکن 

اعام خواهد شد.
به گ��زارش معاونت فرهنگی و دانش��جویی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، بر اس��اس قانون 
اصاحیه قان��ون برقراری عدالت آموزش��ی در پذیرش 
دانش��جو در دوره های تحصی��ات تکمیلی و تخصصی 
مصوب ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مجلس شورای اسامی، تعهد 
اخذ شده برای کلیه مشمولین بند ۳ ماده واحده قانون 
برق��راری عدالت آموزش��ی در پذیرش دانش��جو برای 
رش��ته های تخصصی پزش��کی از ۳ برابر ب��ه ۱.۷ برابر 
دوره تحصیل��ی مصوب )بدون اعمال ضریب منطقه ای( 

تقلیل یافت.

رئی��س س��ازمان س��نجش آموزش 
کش��ور اع��ام ک��رد ک��ه این س��ازمان 
 برنامه ای برای واگذاری کامل پذیرش در 
 آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد به 

دانشگاه ها ندارد.
دکت��ر عبدالرس��ول پورعب��اس در 
گفت وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب 
با تاکید بر اینکه برنامه ای برای واگذاری 
برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی 
ارشد به دانش��گاهها نداریم، اظهار کرد: 
در حال حاضر پذیرش در دوره دکتری 
به این صورت است که ۵۰ درصد نمرات 
به صورت کتبی و ازطریق آزمون توسط 
سازمان س��نجش آموزش کشور کسب 
می شود و  ۵۰ درصد مابقی نیز از طریق 
مصاحبه و بررس��ی سوابق علمی توسط 

دانشگاه ها تعیین می شود.
رئیس س��ازمان س��نجش آموزش 
کش��ور با تاکید بر اینکه مسیر برگزاری 
آزم��ون کارشناس��ی ارش��د یه ش��کلی 

ط��ی می ش��ود ک��ه دانش��گاه ها نقش 
زیادی در پذیرش داش��ته باشند، اظهار 
کرد:برگزاری این آزمون در اس��فند ماه 
به این دلیل است که دانشگاه ها فرصت 

بیش��تری برای بررس��ی ش��رایط علمی 
داوطلبان داشته باشند.

وی خاطرنش��ان کرد: فعا برنامه ای 
برای واگذاری کامل برگزاری آزمون های 

تحصیات تکمیلی به دانشگاه ها و حذف 
صد درص��دی برگ��زاری ترکیب��ی این 
آزمون ها نداریم.دکتر پورعباس از برنامه 
س��ازمان س��نجش آموزش کشور برای 
تجمیع زمان برگ��زاری آزمون های این 
س��ازمان خبر داد و گفت:اولین تجمیع 
آزمون ها را برای دو آزمون کارشناس��ی 
ارش��د و دکتری را داشتیم و دنبال این 
هس��تیم که س��ایر آزمون های سازمان 
 نیز در این راس��تا تجمیع ش��وند.وی با 
بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد سال 
آینده تنها در یک روز برگزار می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد:ش��یوه برگ��زاری این 
آزم��ون نی��ز تغییر خواهد ک��رد به این 
صورت ک��ه تعداد س��واالت آن کاهش 
می یابد. در واقع تاکنون به این شکل بود 
ک��ه در برخی کد رش��ته ها زمان آزمون 
چهار س��اعت و نیم تعیین شده بود که 
تاش می کنیم زمان آزمون به سه یا سه 

ساعت و نیم کاهش یابد.

شرایط پذیرش در مرحله بومی گزینی آزمون 
دستیاری تسهیل شد


