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خبر
وزیر آموزش و پرورش:

مواردی که در کتب درسی نیاز به حذف دارند،
شناسایی می شوند

وزی��ر آم��وزش و پرورش گفت :باید توازن نیروی انس��انی را بر اس��اس
استانداردهای نسبت معلم به دانش آموز برقرار کنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،نوری با اشاره به بیانات مقام معظم
رهبری در دیدار با معلمان گفت:فرمایش��ات رهبری ،راهبردی و کالن است
که ما از آنها به خوبی استفاده میکنیم.
وزیر آموزش و پ��رورش افزود :مقام معظم رهبری در راهبردهای کالن
اجرایی به اجرای س��ند تحول بنیادین اش��اره فرمودند .با توجه به گذش��ت
بیش از  ۱۰س��ال از تصویب س��ند تحول ،رهبری از روند اجرای سند تحول
ناخرسند بودند .شاخصهای دقیق و کمی تبدیل نشده و باید آن را ارزیابی
کنیم که ببینیم به چه نقطهای در شاخصها رسیده ایم.
نوری اظهار کرد :امسال  ۳۴هزار و  ۸۰۰نفر از طریق آزمون استخدامی
جذب خواهند ش��د؛ آزمون استخدامی برای پذیرش این تعداد نیروی جدید
در  ۱۵و  ۱۶اردیبهش��ت جاری برگزار شد .البته توافقی با وزیر علوم صورت
گرفته اس��ت که  ۲۵هزار سهمیه دیگر به دانشگاه فرهنگیان اضافه کنیم و
یک سری تبدیل وضعیتها را بر اساس قانون تعیین تکلیف مجلس داشتیم
که امور را انجام دادیم تا بخشی از کمبودها را جبران کنیم.
وزیر آموزش و پرورش می گوید :منشا کمبود نیروی انسانی به  ۱۰سال
قبل بازمیگردد ۱۰،س��ال قبل تقریبا دانشگاه فرهنگیان را تعطیل کردند و
دانش��گاه فرهنگیان با  ۶۴پردیس و  ۳۰واحد اقماری فقط  ۳۴۰۰دانش��جو
گرفته است .ما برای سال فعلی این رقم را به  ۵۰هزار نفر رساندهایم .فاصله
بسیار زیاد است.
نوری ادامه داد :رهبری بر ارتقای کیفیت نیروی انسانی نیز تاکید کردند.
قرار اس��ت نسبت استاد به دانشجو را به حد قابل قبولی برسانیم .اکنون این
نسبت اسف بار است .این در حالی است که بیش از  ۳۰۰۰دکتر معلم داریم
که آماده هستند برای تدریس به دانشگاه فرهنگیان بروند.
او گفت :برای ارتقاء معیش��ت معلمان اقداماتی آغاز شده است .معلمان
م��ا به قدری خوب هس��تند که حتی افزایش حق��وق آنها منوط به ارتقای
نظام تعلیم و تربیت ش��ده که در قالب رتبه بندی معلمان دنبال میش��ود.
رتبه بندی تصویب شده و در مرحله بررسی آیین نامه در دولت است.
نوری اظهار کرد :عالقهمند هستیم تا رتبههای برتر کنکور وارد دانشگاه
فرهنگیان شوند و برای ترغیب ورود نخبگان به آموزش و پرورش مقرر شده
تا این افراد به جای پنج س��ال ،اولین رتبه خود را ظرف س��ه س��ال بگیرند.
از این اختیارات اس��تفاده میکنیم و بسیار هم خوب است و این افراد نخبه
بای��د پ��ای کار بیایند تا جامعه و آموزش و پرورش را به س��مت یک جامعه
دانش بنیان سوق دهند.
به گفته نوری مدارس ما از نبود س��رانه برای کیفیسازی رنج میبردند.
خوشبختانه بودجه آموزش و پرورش در سال جاری نسبت به بودجه عمومی
کشور در مقایسه با سال گذشته ،رشد خوبی داشته و نشان میدهد دولت در
سوق دادن مدارس دولتی به سمت کیفی بخشی عزم خوبی دارد.

افزایش همکاری دانشگا ه پیام نور
در عرصه بینالمللی

رئیس دانش��گاه پیام نور با تاکید بر اینکه زیرس��اختهای گسترده این
دانش��گاه آماده پذیرش دانش��جویان مجازی جهان اس�لام اس��ت ،گفت :از
این پس گامهای اجرایی همکاری با س��ایر دانش��گاهها را محکمتر بر خواهد
داشت.
ب��ه گزارش ایس��نا ،دکتر ابراهی��م تقیزاده در س��ومین اجالس مجمع
عمومی شبکه دانش��گاههای مجازی جهان اسالم( )CINVUکه با حضور
روسای دانشگاههایی از ایران و نمایندگان اعضای سازمان همکاری اسالمی
در اس�لامآباد پایتخت پاکس��تان آغاز به کار کرد ،با اش��اره به ظرفیتهای
گس��ترده این دانشگاه در حوزه ارائه آموزشهای مجازی اعالم کرد :دانشگاه
پیام ن��ور به عنوان عضو فعال کمیته اجرایی ش��بکه دانش��گاههای مجازی
جهان اس�لام و نخستین دانش��گاه باز بزرگ جمهوری اسالمی ایران ،دارای
ظرفیتهای مهمی در حوزه ارائه آموزش مجازی است و با رویکرد فناورانه در
توسعه آموزشهای هوشمند میزبانی دو مجمع قبلی و اولین کمیته اجرایی
این ش��بکه را عهدهدار بوده اس��ت تا گامهای اولیه ب ه منظور همکاریهای
دانشگاههای مجازی کشورهای اسالمی با قدرت برداشته شود.
وی در ادامه با بیان اینکه زیرساختهای گسترده دانشگاه پیامنور آماده
پذیرش دانش��جویان مجازی جهان اسالم اس��ت ،افزود :تبادل دانشجویان و
اس��اتید میتواند دانش و فناوری را با کمترین هزینه و بیش��ترین بهرهوری
ب��ا برگزاری دورههای مش��ترک ،پژوهشهای کارب��ردی ،صدور محصوالت
و ...ب��ه دانش��گاههای مختلف ارائه دهد چ��را که جمهوری اس�لامی ایران
هاب بینالمللی و قطب مهم همکاری علمی با دنیا ب ه شمار میآید و دارای
رشد قابل توجهی در حوزه علم و فناوری است که میتواند محور اثرگذار در
دنیا به ویژه جهان اسالم باشد.
دکتر تقیزاده با ابراز آمادگی ب ه منظور تقویت همکاریها با دانشگاههای
جهان اسالم ،تاکید کرد :این رویداد دارای دستورات مهمی از جمله انتخاب
اعضای کمیته اجرایی تا س��ال  ،۲۰۲۴بررسی و تصویب بودجه  ۲۰۲۲و نیز
اتفاقی مهم یعنی بررس��ی و تصویب آییننامه جامع همکاری بین اعضاست
که با توجه به کارشناس��یهای صورت گرفته ،ب��ا تصویب این آییننامه که
طبق اس��اسنامه و آییننامه کمیته اجرایی است ،به صورت اجرایی وارد فاز
همکاری هوشمند با اعضا خواهیم شد.
وی ادام��ه داد :دانش��گاه پیامن��ور ایران از ابتدا ب��ا میزبانی و حمایت از
ش��بکه دانش��گاههای مجازی جهان اس�لام ،اقدامات مهم و راهبردی خود
را انج��ام داده اس��ت و بیش��ک با تصوی��ب آییننامه جام��ع همکاری بین
اعض��ا ،گامهای اجرایی همکاری با س��ایر دانش��گاهها را محکمتر بر خواهد
داش��ت و از تمام��ی اعضا نیز میخواهیم که با تصوی��ب و اجرای کامل این
آییننام��ه به جذب و تبادل دانش��جو ،دانش ،فناوری ،اس��تاد و محصوالت
دانش��گاه و ارتباطات راهبردی بین اعضا کمک کنند تا الگویی مناسب برای
همکاریهای دانشگاهی در جهان اسالم باشیم.رئیس دانشگاه پیام نور ایران
در پایان با اعالم حمایت مجدد از اقدامات دکتر نجفی برزگر دبیرکل شبکه
دانش��گاههای مجازی جهان اسالم تاکید کرد :ش��بکه دانشگاههای مجازی
جهان اس�لام دارای هویت مستقل بوده و این رویکرد سبب جهش حرکتی
روبه رش��د و شکوفایی این سازمان و تقویت همکاریهای دانشگاهی جهان
اس�لام گردیده اس��ت ،بنابراین باید این اس��تقالل حفظ گردد تا با توجه به
ش��ناختی که شبکه از س��اختار و ظرفیتها دارد ،توس��عه فعالیت علمی و
دانشگاهی جهان اس�لام را پیگیری نماید.به گزارش روابط عمومی دانشگاه
پیام نور ،س��ومین مجمع عمومی شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسالم با
حضور روس��ا و نمایندگان ارشد دانش��گاههای  ۵۷کشور اسالمی به میزبانی
دانش��گاه عالمه اقبال پاکستان در شهر اس�لام آباد در حال برگزاری است.
شبکه دانش��گاههای مجازی جهان اسالم یکی از ش��بکههای کمیته دائمی
همکاریهای علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسالمی
کامس��تک میباش��د که میزبانی از آن با جمهوری اسالمی ایران است .این
ش��بکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در
بستر مجازی فناوری اطالعات محسوب میگردد که باهدف تحقق عدالت در
عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموختهها و توانمندسازی آموزشی،
پژوهشی ،فرهنگی و مهارتی دانشجویان ،اساتید ،دانشگاهها و نخبگان جهان
اسالم فعالیت میکند.
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توضیح وزیر علوم در خصوص نحوه
تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور

وزیر علوم ،در خصوص نحوه تاثیر سوابق تحصیلی
در آزم��ون سراس��ری توضی��ح داد و گف��ت :مصوباتی
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی درباره نحوه تأثیر سوابق
تحصیلی در آزمون سراس��ری در حال بررسی و نهایی
شدن است.
به گزارش مهر ،محمدعل��ی زلفی گل ،وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری در حاشیه شصت و نهمین همایش
معاونان دانش��جویی دانش��گاههای کش��ور و در جمع
خبرن��گاران درباره هدف از برگ��زاری همایش معاونان
دانش��جویی گف��ت :ه��دف از برگزاری ای��ن همایش،
هماهنگیهای الزم برای بررسی مطالبات دانشجویی و
نیازهای دانشجویان در دانشگاههای دولتی است.
وی اف��زود :بح��ث مدیری��ت خوابگاهه��ا ،س��لف
س��رویسها و ایاب و ذهاب دانشجویان ،شیوه خدمات
ده��ی ب��ه دانش��جویان مدنظر اس��ت که الزم اس��ت
هماهنگیهایی صورت گیرد.
وزی��ر عل��وم درب��اره تغیی��ر آزم��ون سراس��ری،
هوشمندس��ازی کنکورها و اجرایی س��ازی آن از سال
جاری گفت :ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی و مجلس
ش��ورای اسالمی مصوباتی درباره آزمون سراسری دارند
و قوانینی تصویب کردهاند.
وی گفت :س��ازمان س��نجش باید هماهنگیهای
الزم درب��اره مصوب��ات مجلس و ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی انجام دهد؛ اما اقدامات صورت گرفته به جهت
پیش��گیری از هرگونه اش��کاالتی در آزمون سراس��ری
اس��ت .به عنوان مث��ال تعداد پاس��خنامهها از یکی به
 ۲یا  ۳برای هر زیر گروه آموزشی افزایش یافته است،
به گونهای که برای هر یک یا  ۲درس یک پاس��خنامه
جدا طراحی و تالش شده به صورت سیستماتیک تر و
منظق��ی تر آزمونها برگزار ش��ود که دغدغه داوطلبان
نسبت به کنکور کاهش یابد.
زلفی گل یادآور ش��د :اما در خص��وص نحوه تأثیر

س��وابق تحصیل��ی در آزم��ون سراس��ری مصوباتی را
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی دارد که در حال بررسی
و نهایی ش��دن است .اگر این مصوبه نهایی و ابالغ شود
در س��الهای بعد ،ع�لاوه بر کنکور ،س��وابق تحصیلی
دانش��جویان هم به جای تأثیر مثب��ت ،تأثیر قطعی در
نتایج آزمون خواهد داشت.
وی درب��اره افزای��ش ظرفیت پذیرش دانش��جو در
دانش��گاهها نیز گفت :اگر دانش��گاهی خواستار افزایش
ظرفیت پذیرش دانشجو باشد این کار صورت میگیرد
اما تالش میکنیم بر اساس نیاز دانشگاهها ،این افزایش
اعمال شود.
وزی��ر علوم افزود :در بحث افزایش ظرفیت پذیرش
دانش��جو ،ارائه خوابگاهها و امکانات رفاهی بس��یار مهم

اس��ت .اگر برخالف تعداد دانشجویان ،پذیرش بیشتری
انجام گیرد دانشگاهها در ارائه خدمات رفاهی به مشکل
میخورند.
زلف��ی گل در م��ورد افزایش پذیرش دانش��جو در
رشتههای علوم پزشکی ،خاطرنشان کرد :شورای عالی
انقالب فرهنگی در مورد ظرفیت رش��تههای پزش��کی
مصوبهای دارد که بر اس��اس آن باید  ۲۰درصد افزایش
یابد که به نفع مناطق محروم اس��ت .سازمان سنجش
آموزش کش��ور و ش��ورای س��نجش و پذیرش دانشجو
در این زمینه جلس��اتی داش��تند و قرار ش��د جلس��ه
کارشناسی مجدد بین سازمان سنجش ،وزارت بهداشت
و دانش��گاه آزاد برای نحوه اعمال این  ۲۰درصد برگزار
شود.

در آزمون غیرمتمرکز؛

رقابت  ۳هزار داوطلب در مرحله اول المپیاد
علمی دانشجویی برگزار شد

رقاب��ت  ۳ه��زار داوطل��ب در آزم��ون مرحله غیر
متمرکز بیس��ت و هفتمین المپیاد علمی – دانشجویی
کشور در  ۱۰قطب دانشگاهی برگزار شد.
ب��ه گزارش مه��ر ،آزمون بیس��ت و هفتمین دوره
المپیاد علمی  -دانش��جویی کش��ور در سال  ۱۴۰۱در
سه مرحله برگزار میشود.
آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد با نظارت سازمان
سنجش آموزش کش��ور توسط دانش��گاههای مربوطه
در مناطق دهگانه (دانش��گاههای تربیت مدرس ،تبریز،
مازندران ،بوعلی سینا همدان ،رازی کرمانشاه ،اصفهان،
ش��یراز ،شهید باهنر کرمان ،فردوس��ی مشهد و شهید
چمران اهواز) برگزار شد.
آزمون مرحله متمرکز المپیاد علمی  -دانش��جویی
همزمان با آزمون کارشناس��ی ارش��د س��ال  ۱۴۰۱در
روزهای  ۲۹ ،۲۸و  ۳۰اردیبهشت برگزار میشود.
ای��ن دوره از المپیاد علمی دانش��جویی کش��ور در
 ۲۳رش��ته «زبان و ادبیات فارسی»« ،الهیات و معارف
اسالمی»« ،علوم اقتصادی»« ،علوم تربیتی»« ،حقوق»،
«ش��یمی»« ،فیزیک»« ،زیستشناس��ی»« ،ریاضی»،
«آم��ار»« ،مهندس��ی ب��رق»« ،مهندس��ی ش��یمی»،
«مهندس��ی عمران»« ،مهندسی مکانیک»« ،مهندسی
کامپیوتر»« ،مهندس��ی کش��اورزی (زراع��ت و اصالح

نباتات)»« ،طراحی صنعتی»« ،علوم جغرافیایی»« ،علوم
زمین»« ،مهندس��ی مواد و متالورژی»« ،روانشناسی»،
«مهندس��ی صنایع» و «سلولهای بنیادی و مهندسی
بافت» برگزار خواهد شد.
برنامه آزمون مرحله غیرمتمرکز بیست و هفتمین
دوره المپیاد علمی  -دانشجویی کشور در  ۲۳رشته نیز
اعالم شده است.
در المپیاد زیس��ت شناسی :در سؤاالت اختصاصی

دانشجویان با توجه به گرایش به دسته سؤاالت مربوط
ب��ه گرایش خود پاس��خ دهن��د .در س��ؤاالت عمومی،
دانش��جویان بدون توجه به گرایش خود باید به تمامی
سؤاالت پاسخ دهند.
در المپیاد مهندس��ی کامپیوتر :با توجه به تصویب
کمیته علمی المپیاد مهندس��ی کامپیوت��ر ،هر یک از
داوطلب��ان مجاز به انتخاب و ش��رکت در آزمون چهار
ماده امتحانی از پنج ماده اعالمی هستند که در صورت
عدم تمایل به شرکت در هر کدام از مواد امتحانی باید
تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در
جلسه ماده امتحانی شرکت کرده و اعالم انصراف کنند
برای آنان نمره صفر در نظر گرفته می شود.
در المپی��اد علوم زمی��ن :دانش��جویان مجازند در
جلسه آزمون المپیاد علوم زمین خط کش–گونیا–نقاله
و استریونت و ماشین حساب غیر مهندسی (غیر برنامه
ریزی) همراه داشته باشند.
در آزمون های المپیاد روانشناس��ی داشتن ماشین
حساب ممنوع است.
همراه داش��تن کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون
های المپیاد الهیات و معارف اسالمی ممنوع است.
همراه داش��تن کتاب قانون در جلسه آزمون های
المپیاد حقوق ممنوع است.

برگزاری آزمون کارشناسیارشد از  ۲۸اردیبهشت ماه

تهران-ایرنا -کنکور کارشناس��ی ارشد سال ۱۴۰۱
در روزهای  ۲۸تا  ۳۰اردیبهش��ت ماه (چهارش��نبه تا
جمع��ه هفته جاری) برگ��زار و کارت ورود به جلس��ه
این آزمون از روز دوش��نبه  ۲۶اردیبهش��ت ماه توزیع
میشود.
به گزارش ایرنا ،کنکور کارشناس��ی ارش��د امسال
ب��ا رقابت بی��ش از  ۶۴۷ه��زار داوطل��ب در  ۱۳۷کد
رش��ته امتحانی از س��اعت هش��ت صبح چهارش��نبه
 ۲۸اردیبهش��ت ماه جاری آغاز میشود و تا روز جمعه
 ۳۰اردیبهشت ماه ادامه دارد.
تعداد داوطلبان
در مجموع  ۶۴۷هزار و  ۲۰۹داوطلب (با احتساب
عالقهمن��دی به ش��رکت در مجموع��ه امتحانی دوم)
در آزمون کارشناس��ی ارشد ناپیوس��ته امسال شرکت

می کنند که از این تعداد ۳۳۹ ،هزار و  ۹۰۶نفر داوطلب
زن و  ۳۰۷هزار و  ۳۰۳داوطلب مرد هستند.
زمان توزیع کارت
فرآین��د توزی��ع کارت ورود به جلس��ه این آزمون
از دوش��نبه  ۲۶اردیبهش��ت ماه در درگاه الکترونیکی
سازمان سنجش آموزش کشور آغاز میشود؛ متقاضیان
الزم است از روز دوشنبه  ۲۶اردیبهشت تا روز سهشنبه
 ۲۷اردیبهش��ت م��اه به درگاه اطالعرس��انی س��ازمان
سنجش مراجعه و نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه
آزمون همچنین ویرایش اطالعات ثبت نامی (در صورت
لزوم) اقدام کنند.
تدابیر الزم برای برگزاری آزمون کارشناس��ی ارشد
ناپیوسته با رعایت تمام شیوهنامههای بهداشتی در ۱۸۶
شهرستان ۳۸۶ ،حوزه اصلی اندیشیده شده است.

تبعات مغایرت معدل
مغایرت معدل اظهار شده توسط داوطلب با معدل
مندرج در مدرک کارشناس��ی ،موج��ب لغو قبولی در
کد رش��ته قبولی داوطلب در مقطع کارشناس��ی ارشد
میشود ،بنابراین داوطلبان باید در این مورد دقت کامل
داشته باشند.
با توجه به اینکه  ۲۰درصد معدل مقطع کارشناسی
ب��ه صورت تراز در نمره کل داوطلب اعمال میش��ود و
میانگین معدل مقطع کارشناس��ی ناپیوس��ته و معدل
مقطع کاردانی به صورت تراز ش��ده اعمال خواهد شد،
داوطلب��ان دقت کنند در صورتی که مغایرتی در معدل
درج ش��ده روی کارت ورود به جلس��ه مشاهده کردند،
بالفاصله در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام
به ویرایش معدل کنند.

آزمون فوق العاده وکالت مرکز وکالء ،کارشناسان رسمی
و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال  ۱۴۰۱برگزار شد

رئی��س مرکز س��نجش ،پذیرش و
فارغ التحصیلی دانش��گاه آزاد اس�لامی
گف��ت :آزمون فوق الع��اده وکالت مرکز
وکالء ،کارشناس��ان رس��می و مشاوران
خانواده قوه قضائیه س��ال  ۱۴۰۱برگزار
ش��د.معصومه طباطبای��ی در گفتوگو
با آن��ا از برگ��زاری آزمون ف��وق العاده

وکالت مرکز وکالء ،کارشناس��ان رسمی
و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حضور
بی��ش از  ۷۹هزار داوطلب در  ۵۵حوزه
امتحانی در سطح کشور خبرداد.
رئی��س مرک��ز س��نجش،پذیرش و
فارغ التحصیلی دانش��گاه آزاد اس�لامی
گف��ت :این آزمون در  ۵حوزه در ش��هر

تهران و  ۵۰حوزه در مراکز اس��تانها و
شهرستانهای مختلف برگزار شد.
طباطبائی بیان کرد :مرکز سنجش،
پذیرش و فارغ التحصیلی دانش��گاه آزاد
اس�لامی س��ابقه بیش از  ۳۸س��ال در
برگ��زاری آزمونه��ای مختلف از جمله
کنک��ور سراس��ری،آزمون ه��ای جامع

پزش��کی ،زب��ان و آزمونه��ای مختلف
س��ازمانها و ارگانهای مختلف را دارد
و ب��ا توجه ب��ه تجهی��زات و امکانات و
نیروهای متخصص در این دوره مجری
برگزاری آزمون فوق العاده وکالت مرکز
وکال ،کارشناسان رسمی و مشاوران قوه
قضائیه شده است.
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علمی

کشف شواهدی از وجود آب در مریخ متعلق
به  ۷۰۰میلیون سال قبل

شواهدی که رو به افزایش است
نشان میدهد آب در مریخ که اکنون
س��یارهای سرد و خش��ک است برای
مدتی طوالنیتر از تصور ما ،در سطح
این سیاره جاری بوده است.
ب��ه گزارش ایس��نا و ب��ه نقل از
اسپیس ،دانش��مندان مدتها بر این
ب��اور بودند ک��ه مریخ در حدود  ۳میلیارد س��ال پیش ،در دوره هس��پرین
( )Hesperianدارای آب ب��وده و س��پس بخش زی��ادی از آب خود را از
دست داده اس��ت .اما یک مطالعه جدید نشاندهندهی شواهدی از فعالیت
آب حدود  ۷۰۰میلیون سال پیش در این سیاره است که معمایی جدید در
مورد سیاره سرخ و تاریخچه آن ارائه میکند.
این مطالعه جدید بر اساس دادههای مریخ نورد "ژورونگ" ()Zhurong
چین انجام ش��ده اس��ت .مریخنورد ژورونگ بخشی از ماموریت تیانون ۱ -
( )۱-Tianwenاس��ت ک��ه در ماه مه س��ال  ۲۰۲۱بر روی س��طح مریخ
فرود آمد .دانش��مندان از دادههایی اس��تفاده کردند ک��ه این مریخ نورد در
 ۹۲روز اول مریخ��ی خود در محل فرودش یعنی ناحیه "یوتوپیا پالنیتیا "
( )Utopia Planitiaجمع آوری کرده بود.
"یان��گ لیو" ( ،)Yang Liuمحقق مرکز مل��ی علوم فضایی ()NSSC
تحت حمایت آکادمی علوم چین ( )CASو همکارانش دادههای س��ه ابزار
مختلف مریخنورد ژورونگ را تجزیه و تحلیل کردند.
این ابزارها مواد معدنی را مورد مطالعه قرار دادند که به گفته این تیم،
وجود مقدار قابل توجهی آب را حدود  ۷۰۰میلیون سال پیش در این مکان
که دانشمندان پیش از این فکر میکردند خشک است ،نشان میدهد.
"اوا شلر" ( ،)Eva Schellerدانشمند سیارهشناسی در مؤسسه فناوری
کالیفرنیا که در این تحقیقات جدید ش��رکت نداش��ته است ،میگوید :این
نتیجه بس��یار جالب است .ما شواهد بس��یار کمی از سیستمهای آب مایع
"ج��وان" در مریخ داریم اما ابزارهای "ژرونگ" مولکولهای آب به دام افتاده
در صخرهها را نشان دادند که بسیار جالبتر و متفاوتتر از سایر محیطهای
حاوی آبی اس��ت که پیش از این مش��اهده شده اس��ت و به این بدان معنا
اس��ت که اشکال خاصی از مواد معدنی حاوی آب در دورههای زمانی بسیار
جدیدتر از آنچه قب ً
ال در سایر مطالعات علمی در نظر گرفته شده بود ،شکل
گرفتهاند .ناس��ا نیز مریخنوردهای خود را به مکانهای باس��تانی در مریخ
فرس��تاده است که قدمت آنها به عصر نوآکین ( )Noachianیعنی بیش
از  ۳میلیارد سال پیش بازمیگردد.
"ژورون��گ" تنه��ا یک وس��یله نقلیه متح��رک در مریخ نیس��ت ،بلک ه
مجموعهای قدرتمند از ابزارها است که مکانهای جوان از نظر زمینشناسی
را کاوش میکند تا فرصتهای جدیدی برای مطالعه مریخ ایجاد کند.
"ش��لر" میگوید :یکی از مهمترین مواردی که باید کش��ف کنیم و من
مش��تاقانه منتظر آن هستم ،این اس��ت که این مواد معدنی چقدر گسترده
هس��تند .آیا آنها به صورت رایج در این "س��نگهای ج��وان" وجود دارند
یا خیر.

میز خبر
در حاشیه نشست معاونان؛

وزیر بهداشت از حوزه آزمون دستیاری
در علوم پزشکی تبریز بازدید کرد

وزیر بهداشت در سفر یک روزه خود به استان آذربایجان شرقی ،با حضور
در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از محل برگزاری چهل و
نهمین دوره آزمون دستیاری بازدید کرد.
به گزارش وزار ت بهداش��ت ،دکتر بهرام عین اللهی در حاش��یه اجالس
معاونان تحقیقات و فناوری دانش��گاه های علوم پزش��کی در دانش��گاه علوم
پزشکی تبریز ،با حضور در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از
محل برگزاری چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری بازدید کرد.
چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی روز پنج شنبه در
سراسر کشور با رقابت  ۱۲هزار و  ۷۲۵داوطلب برگزار شد.
در این دوره از آزمون دس��تیاری به منظور استفاده از تمام ظرفیتها و
با تاکید وزیر بهداش��ت ،داوطلبان به جای  ۱۰انتخاب رشته ،امکان انتخاب
 ۱۰۰رشته را دارند.

اعطای وام به دانشجویان پزشکی دانشگاه
تربیت مدرس

دانش��گاه تربیت مدرس به دانشجویان مقطع دکتری ( )ph.dدانشکده
پزشکی خود وام بیمه تامین اجتماعی اعطا میکند.
به گزارش ایس��نا ،صندوق رفاه دانش��جویان وزارت بهداش��ت درمان و
آموزش پزش��کی در نظر دارد تس��هیالت بیمه تامین اجتماعی را به منظور
گس��ترش پوش��ش بیمهای با لحاظ شدن س��وابق کاری و بیمه درمانی ،به
همه دانشجویان روزانه و غیرروزانه مقطع دکتری تخصصی دانشکده پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس اعطا کند.
بر این اساس ،دانش��جویان مقطع دکتری دانشکده علوم پزشکی روزانه
و غیرروزانه دانش��گاه تربیت مدرس که متقاضی اس��تفاده از تسهیالت بیمه
تامین اجتماعی هس��تند ،میتوانند تا فردا  ۲۵اردیبهشت ماه سال جاری با
مراجعه به پرتال دانش��جویی به آدرس  portal.srd.irمراجعه و نس��بت به
ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
متقاضی��ان باید ب��رای ثبت نام ،س��ند تعهد محضری ب��ه همراه حکم
کارگزینی ضامن (کارمند رس��می ،پیمانی و یا بازاری با جواز کس��ب) ،فرم
تعهد محضری وزارت بهداشت ،فرم درخواست بیمه تامین اجتماعی و کپی
مدرک تحصیلی مقطع قبل (دانش��جویانی که مقطع قبل در دانش��گاههای
وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد تحصیل کردهاند ).را ارائه دهند.
بنا بر اعالم دانش��گاه تربیت م��درس ،امکان ثبتنام در س��امانه تامین
اجتماعی صرفا برای دانشجویانی میسر است که نام آنان در اسناد تایید شده
سیستم یکپارچه صندوق موجود باشد.
همچنین ،دانش��جویانی که در مقطع قبل در دانشگاههای تحت پوشش
وزارت بهداش��ت تحصیل کردهاند ،در صورت داشتن بدهی معوقه ابتدا باید
نس��بت به پرداخت بده��ی خود اقدام نمایند ،در غیر این صورت از لیس��ت
تسهیالت حذف خواهند شد.
مبلغ تسهیالت منطبق بر تعرفه تامین اجتماعی و بدون کارمزد است و
دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل ملزم به پرداخت آن هستند و دانشجویان
حداکثر به مدت  ۴سال امکان بهرهمندی از تسهیالت تامین اجتماعی صرفا
به عنوان سابقه کار را خواهند داشت.
دانش��گاه تربیت مدرس تاکید کرده دانشجویان موظفند بالفاصله بعد از
قطع رابطه آموزشی یا نیاز به انصراف از دریافت تسهیالت بیمه ،موضوع را به
اداره خدمات دانشجویی دانشگاه اطالعرسانی نمایند.

