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استخراج اسيدهاي چرب
 از هسته سنجد

دانش�جوي واحد علوم و تحقيقات دانش�گاه آزاد اسالمي 
در تحقيقي موفق ش�د با اس�تفاده از س�يال ف�وق بحراني 
)دي اكس�يدكربن(، تركيب�ات روغن�ي يك منب�ع گياهي 
سرش�ار از اس�يدهاي چرب را شناسايي و اس�تخراج كند. 
اس��يدهاي چرب ضروري گروهي از اسيدهاي چرب هستند كه 
بدن قادر به ساختن آنها نيست و بايد از طريق غذا تأمين شوند. 
اين اس��يدهاي چرب نه تنها از قلب، رگ ها، سيس��تم دفاعي و 
عصبي بدن و... محافظت مي كنند بلكه در اموري نظير س��اخت 
و ترميم غشاي سلولي، تنظيم ضربان قلب، فشار خون، تشكيل 
سلسله اعصاب و كامل شدن سيس��تم عصبي كودكان و... نقش 
دارن��د.  محققان دريافته ان��د كه كمبود برخي انواع اس��يدهاي 
چرب باعث بروز ناراحتي هاي جدي مانند سكته قلبي، سرطان، 
مقاومت به انس��ولين، آس��م، بيم��اري لوپوس، اس��كيزوفرني، 
افس��ردگي، افس��ردگي هاي پس از ب��ارداري، پي��ري زودرس، 
گرفتگي عروق، چاقي، ديابت، آرتروز و آلزايمر مي شود.  اهميت 
رسيدن اس��يدهاي چرب به بدن انس��ان، محققان را در سراسر 
دنيا وادار كرده است تا به شناسايي گياهان و غذاهايي بپردازند 
كه اس��يدهاي چرب ضروري در آنها قابل توجه است و بر همين 
اساس محققان اندازه گيري و اس��تخراج اسيدهاي چرب آنها را 
به ش��يوه هاي مختلف انجام داده اند.  در همي��ن زمينه، حميده 
نامور محقق واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي با بيان 
اينكه سنجد داراي مواد مغذي مفيدي براي بدن و درمان برخي 
از بيماري هاست، گفت: ميوه و هسته سنجد به لحاظ دارا بودن 
مقادير بااليي از ويتامين ها، مواد معدني، پروتئين، كلسيم و فيبر 
براي سالمت انسان به خصوص بانوان فوايد زيادي دارد.  وي با بيان 
اينكه عالوه بر ميوه سنجد، هسته اين ميوه نيز داراي مواد مغذي 
است، افزود: از جمله مواد مغذي مفيد در هسته سنجد مي توان 
به اسيدهاي چرب اشاره كرد.  اسيدهاي چرب در عملكرد بهينه 
سلول هاي بدن نقش بسزايي دارند. بدن به واسطه عدم توانايي در 
سنتز اسيدهاي چرب نيازمند جذب اين اسيدها از منابع غذايي 
است؛ هسته سنجد مي تواند يكي از منابع تأمين كننده اسيدهاي 
چرب براي بدن انسان باشد.  نامور ادامه داد: در اين تحقيق براي 
استخراج اسيدهاي چرب هسته سنجد از روش سيال فوق بحراني 
در استخراج تركيبات روغني هسته سنجد استفاده شد كه اين 
روش براي نخستين بار صورت گرفته است. البته اين موضوع با 

روش »اولتراسوندپا« در دنيا انجام شده است. 
نامور افزود: در روش س��يال فوق بحراني با بهره گيري از سيال 
»دي اكسيدكربن« كه نه تنها س��مي نيست، بلكه ارزان و بدون 
تأثير نامناسب بر كيفيت مواد غذايي است، روغن هسته سنجد 
استخراج ش��د. پس از آن با استفاده از دس��تگاه GC اقدام به 

استخراج اسيدهاي چرب روغن حاصل از هسته سنجد شد. 
وي با بيان اينكه نتايج حاصل از اين تحقيق نشان از وجود پنج 
اسيد چرب، ش��امل اس��تاريك، پالمتيك، اولئيك، لينولئيك، 
لينولنيك در هس��ته سنجد داش��ت، ادامه داد: ميزان دو اسيد 
چرب اولئيك و لينولنيك بيش از ساير اسيدهاي چرب هسته 
سنجد بود.  اين تحقيق در قالب پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد 
با عنوان »بررسي شرايط عملياتي در استخراج تركيبات روغني 
هسته سنجد با استفاده از سيال فوق بحراني )دي اكسيدكربن(« 

به راهنمايي دكتر سيما عسكري انجام شده است. 
 -----------------------------------------------

جداسازي نيترات از آب آشاميدني
 دانش�جوي واحد علوم و تحقيقات دانش�گاه آزاد اسالمي 
در قال�ب پايان نامه خ�ود به بررس�ي »جداس�ازي نيترات 
از آب آش�اميدني ب�ا بهره گي�ري از س�نتز نانوجاذب هاي 
كربن�ي اص�الح ش�ده ب�ا آه�ن و زيركوني�وم« پرداخت و 
يك تركيب مطل�وب و جديد ب�راي تصفي�ه آب ارائه كرد. 
آب آشاميدني حاوي نيترات از جمله منابع جذب اين يون در بدن 
انسان است. نيترات ها به  صورت طبيعي در آب هاي آشاميدني 
و آب هاي زيرزميني وجود دارند. استفاده بيش از حد نيترات در 
كشاورزي، پس��ماندهاي صنعتي حاوي نيترات و سوخت هاي 
فسيلي از جمله عواملي هستند كه سبب افزايش ميزان نيترات 
در آب مي ش��وند. بنابراين كاهش و حذف نيت��رات در آب هاي 

آشاميدني از اهميت بااليي برخوردار است. 
در اين راستا، ش��كوه باورصاد، محقق واحد علوم و تحقيقات با 
بيان اينكه نيترات، يوني پايدار و محلول در آب است و پتانسيل 
كمي براي جذب يا تركيب با گونه هاي ديگر دارد، گفت: يكي از 
روش هاي كاهش و حذف نيترات در آب، روش »جذب سطحي« 
اس��ت كه در تحقيق پيش رو ب��ا به كارگيري اي��ن روش، براي 
نخستين بار در ايران اقدام به بررسي رفتار نانوجاذب هاي كربني 

اصالح شده با آهن و زيركونيوم شده است. 
وي با بي��ان اينكه نتايج حاص��ل از اين تحقيق نش��ان از ميزان 
مطلوبيت تركيب به كارگرفته شده در تحقيق به ميزان ۹۰ درصد 
داش��ت، ادامه داد: جذب ۸۵ درصدي نيترات توسط نانوكربن 
اصالح ش��ده با آهن و زيركونيوم نشان از موفقيت تركيب به كار 
گرفته ش��ده در اين تحقيق بود كه در ص��ورت صرفه اقتصادي 

قابليت استفاده را در بعد صنعتي دارد.

دستاورد ايراني

افتتاحيه هفته جهاني فضا
 براي اولين بار در كاشان

دبير نشس�ت هفته جهان�ي فضا با اش�اره به لزوم 
توس�عه همكاري ه�اي بين الملل�ي و انتخ�اب 
ش�عار هفت�ه جهان�ي فض�ا از افتتاحي�ه هفت�ه 
جهاني فضا ب�راي اولين بار در كاش�ان خب�ر داد. 
محمدجعفر محمدي با بيان اينكه ۴ تا ۱۰ اكتبر هفته 
جهاني فضاست، افزود: چهارم اكتبر ۱۹۵۷ مصادف با 
پرتاب اولين ماهواره ساخت بشر به نام اسپوتنيك و 
دهم اكتبر نيز مصادف با قاعده مند شدن فعاليت هاي 
 OFG فضايي در قالب معاهده فضايي ماوراي جو يا
بود.  وي با اش��اره به همكاري هاي بين المللي اظهار 
كرد: يكي از اولويت هاي سازمان فضايي ايران توسعه 
و ترويج استفاده از دانش و فناوري فضايي در زندگي 
عموم مردم اس��ت كه در اين راستا با مشاركت بخش 
خصوصي و دولتي برنامه هايي براي آموزش خانواده ها، 
كودكان و دانش آموزان در نظر گرفته شده است؛ اين 
برنامه ها سبب رشد ظرفيت خالقيت هاي نوجوانان در 
توسعه فناوري هاي فضايي مي شود.  دبير بزرگداشت 
هفته جهاني فضا همچنين افزود: سازمان فضايي ايران 
با تشكيل جلسات كارشناسي با انجمن هاي مردم نهاد و 
سازمان ها تالش كرده تا با استفاده از امكانات ارتباطي 
گامي به س��مت توس��عه بردارد.  وي در ادامه گفت: 
در س��تاد هفته جهاني فضا پس از تعيين شعار هفته 
در ابتدا ايام هفته جهاني فضا با حضور كارشناس��ان 
نامگذاري شد و متناس��ب با نامگذاري ها تالش شد 
كه برنامه مرتبط نيز اجرا ش��ود كه حدودا ۶۰ برنامه 

در نظر گرفته شد.  

خبر

قطب ها، مراكز علمي و تخصصي هس�تند و 
زماني كه يك دانش�گاه ش�رايط الزم را براي 
ايج�اد يك قط�ب علمي در كش�ور داش�ته 
باش�د مي تواند اين مراك�ز را راه اندازي كند. 
قطب ه�ا مي خواهن�د فعالي�ت گروه�ي را 
تروي�ج و محيطي فعال و پويا در دانش�گاه ها 
به وج�ود بياورن�د، ام�ا همچن�ان گمنامند.

 
گسترش مرزهاي دانش، پاسخگويي به نيازهاي 
كشور، تس��ريع و تبيين راهكارهاي گوناگون از 
وظايف قطب هاي علمي است و در صورتي كه به 
وظايف خود عمل نكنند اعتبار خود را از دس��ت 
مي دهند و حتي ممكن اس��ت مج��وز آنها لغو 
شود.  بر اساس چشم انداز 2۰ ساله بايد در سال 
۱۴۰۴ جايگاه اول علمي بين 23 كشور منطقه 
را كسب كنيم. گزارش��ي هم كه به تازگي پايگاه 
تايمز از رتبه بندي دانش��گاه هاي جهان منتشر 

كرده نشان مي دهد كه وضعيت ما رو به پيشرفت 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه برخي قطب هاي 
دانشگاهي ما خودشان را به درستي معرفي نكرده 

و دستاوردهايشان ناشناخته مانده است. 
 پررنگ تر شدن قطب هاي علوم انساني

دبير قطب هاي علوم انساني و هنر دانشگاه اصفهان 
در همين رابطه مي گويد: »دانشگاه اصفهان پس 
از دانشگاه تهران در رتبه دوم قطب هاي علمي از 

نظر تعداد قطب علمي در كشور قرار دارد.«
به گفته ميرباقري فرد »يك��ي از اتفاقاتي كه در 
س��ال هاي اخير افتاد پررنگ تر شدن قطب هاي 
علمي علوم انساني بود كه تعدادش به 2۸ قطب 
رس��يد. قطب هاي علمي علوم انس��اني موظف 
هستند در چند محور كار كنند كه بومي سازي 
و ارزش مداري و گسترش مرزهاي علوم انساني 
و توجه به جامعه و رويك��رد فناورانه را در پيش 

بگيرند.«

بس��ياري از دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش 
عالي كش��ور از امتياز قطب علم��ي برخوردارند 
اما گزارش دهي  آنها به قدري ضعيف اس��ت كه 
عالقه مندان براي دستيابي به اطالعات محدود 
ناچارند چندين س��ايت و وبالگ را جست وجو 

كنند و در نهايت دستشان خالي بماند. 
يكي از مهم ترين فاكتور ها براي كسب اين عنوان 
داش��تن يك تيم هيئت علمي قوي در زمينه اي 
تخصصي است. قطعاً حضور اعضاي هيئت علمي 
در امور پژوهشي مي تواند روند توليد علم در كشور 
را تسريع كند.  حتي در برخي حوزه ها در سطح 
بين الملل نيز تحقيقات و پژوهش هاي دانشجويي 
حرفي براي گفت��ن دارند و اين نش��ان مي دهد 
كه اگر دس��تورالعمل قطب علمي به درستي در 
دانشگاه ها اجرايي شود مي توانيم دانشگاه هاي 
خود را در جهان علمي شناسانده و حتي پذيراي 

دانشجويان خارجي باشيم. 

  دانشگاه تهران پيشتاز است
به طور نمونه دانشگاه تهران با دارا بودن شرايط و 
امتيازات مناسب خصوصاً در حوزه جذب اساتيد 
و هيئت علمي قوي اين توانايي را دارد تا بتواند در 
عرصه علم گام هاي بلندتري بردارد. ضمن اينكه 

با 2۵ قطب علمي در كشور پيشتاز است. 
اي��ن دانش��گاه در حوزه ه��اي مهندس��ي نيز 
قطب هايي را معرفي كرده و مجوز آن را دريافت 
كرده كه مي ت��وان به قطب علمي مهندس��ي و 
مديريت زيرس��اخت  هاي عمراني، قطب علمي 
كنت��رل و پ��ردازش هوش��مند، قط��ب علمي 
الكتروني��ك و نانوالكتروني��ك ي��ا قطب علمي 
طراحي و بهينه سازي سامانه هاي انرژي اشاره 
كرد.  بسيار جالب اس��ت كه اگر شما بخواهيد 
اطالعاتي در زمينه فعاليت و دستاورد هاي اين 
قطب هاي علمي كس��ب كنيد با صفحه بس��ته 
مواجه مي ش��ويد و در واقع هي��چ اطالعاتي در 
اين زمينه ثبت نشده است.  در آخرين ويرايش 
آيين نامه اين مراكز، قطب هاي علمي ويژگي هاي 
خاصي پيدا كردند. با توجه ب��ه اينكه در برنامه 
س��وم قطب هاي علمي در يك رش��ته تشكيل 
مي شدند، دامنه فعاليت هاي تحقيقاتي وسيع 
و دستيابي به بسياري از اهداف مشكل مي شد. 
مهم تري��ن ويژگي آيين نام��ه جديد، تخصصي 
ش��دن و مرجعيت علمي پيدا كردن قطب هاي 
علمي اس��ت. به عنوان مثال در رشته فيزيك، 

قطب علمي فتونيك تشكيل شده است. 
 توليد دانش با تمركز علمي

به اين ترتيب تمركز در يك زمينه خاص، موجب 
انباشت دانش و توليد دانش در آن زمينه مي شود. 
قطب هاي علمي سه عنصر اصلي دارند: عنصر اول 
هسته قطب علمي است كه متشكل از هفت عضو 
هيئت علمي فعال و برجسته در زمينه هاي خاص 
است. عنصر دوم اين است كه اهداف قطب علمي 
بايد در يك برنامه پنج ساله مشخص شود. عنصر 
سوم توليد نرم افزارها و سخت افزارهاي الزم براي 

اجراي برنامه قطب علمي است. 
با ايجاد قطب هاي علمي فاصله دانشگاه با صنعت 
كمتر و ارتباطات آنها گسترده تر مي شود. بخش 
صنعتي عالقه مند به ارتباط با اين مراكز است و 
اين ارتباط در جهت رفع نيازهاي كش��ور مفيد 
است. امروزه اعتبار دانشگاه ها به افزايش دانشجو 
و اعضاي هيئت علمي نيست. تعداد مراكز رشد، 
مراكز دانش بنيان و قطب هاي علمي مايه افتخار 

و اعتبار دانشگاه ها هستند.

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حماي�ت از كاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم كه وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشكي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از كاالي ايراني اس�ت كه اگر به طور كامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

وقتي تحريم ها همكاري هاي پژوهشي را هم تحت تأثير قرار مي دهد

نياز دانشگاه فني و حرفه اي به 8500 عضو هيئت علمي

بهرهوري؛راهنجاتدانشگاهها

در ح�ال حاضر زمين�ه ب�راي همكاري هاي 
بين الملل�ي فراهم اس�ت و اي�ن موضوع به 
ت�الش خ�ود دانش�گاه ها بس�تگي دارد. 
بعضي از كش�ورها به دلي�ل محدوديت هاي 
ايجاد ش�ده براي هم�كاري دانش�گاهي با 
ايران مش�كل دارند؛ اين در حالي اس�ت كه 
همكاري ه�اي پژوهش�ي و بين المللي تا به 
حال سرلوحه فعاليت هاي دانشگاه ها نبوده 
و آنها بيش�تر بر آم�وزش متمرك�ز بوده اند. 

تحريم ها ب��ر انجام برخي تحقيق��ات نمي تواند 
تأثيرگذار باشد و اين از آن روست كه تجهيزات 
آزمايش��گاهي عمدتاً از خارج وارد مي ش��وند و 
بيشتر در اين زمينه مراكز علمي ما را دچار مشكل 
مي كند. همچنين انجام فرصت هاي مطالعاتي و 
ش��ركت در كنفرانس هاي علم��ي بين المللي 
نيازمند بودجه ارزي است. اما با توجه به تجربه 
قبلي تحريم ها مي تواند ب��ا افزايش مهارت هاي 
دانشگاهي با تكيه به توان داخلي در برابر بسياري 
از مشكالت ايس��تاد.  دانش��گاه رازي كرمانشاه 
در اين زمينه پيشگام ش��ده است و مديران اين 
مركز در تالش هستند تا گس��تره فعاليت هاي 

بين المللي دانشگاه را افزايش دهند. 
  جلوگيري از اتالف منابع

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه رازي كرمانشاه با 
بيان اينكه تالش مي كنيم پايان نامه ها بر موضوعات 

خاصي كه ضرورت محيط هست متمركز شود، اين 
موضوعات را نفت، محيط زيست، كم آبي، اقتصاد 
دانش بنيان و كش��اورزي عنوان ك��رد و گفت: به 
دنبال افزايش چند برابري قيمت ارز، شاهد كاهش 
شديد توان پژوهشي دانش��گاه ها هستيم.  سيد 
محمدباقر نجفي از توفيق اين دانشگاه در زمينه 
مهارت افزايي رشته هاي فني و كشاورزي خبر داد 
و با بيان اينكه فرا گرفتن دانش ضمني در محيط 
الزمه ورود به اقتصاد دانش بنيان است، خاطرنشان 
كرد: راه نجات دانشگاه ها از وضعيت كنوني، تأكيد 
بر بهره  وري و جلوگيري از اتالف منابع است كه به 
طرز وحشتناكي در كشور اتفاق مي افتد.  معاون 

پژوهش و فن��اوري دانش��گاه رازي ذيل موضوع 
طرح هاي مهارت افزايي، بيان ك��رد: اين موضوع 
بستگي به نگاه ما به مهارت دارد؛ اگر مهارت را به 
مهارت هاي فني همچون لوله كشي و برق كشي 
تقليل دهيم، بايد انتظار داش��ته باش��يم كه يك 
ديپلمه بيكار را با اين مهارت ها شاغل كنيم. اين در 
حالي است كه مهارت مي تواند توانايي هايي در هر 
سطحي باشد و آموزش آن به نحوي انجام شود كه 
فارغ التحصيلي كه دانش آشكار را آموخته، دانش 

ضمني را هم فرا گيرد. 
  مشكل حقيقي بودجه نداريم

نجفي اين موضوع را مقدمه اي بس��يار ضروري 

براي ورود به اقتصاد دانش بنيان دانست و گفت: 
فردي كه كارشناس ارشد اقتصاد بوده يا در هر 
رشته ديگري كارشناس است بايد دانش ضمني 
را هم در محيط ياد بگيرد.  وي از توفيق دانشگاه 
رازي در زمينه مهارت افزايي رش��ته هاي فني 
و كشاورزي خبر داد و گفت: س��عي داريم اين 
موضوع را در مورد ساير رشته ها محقق سازيم. 

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه رازي با بيان 
اينكه مشكل بودجه نداريم، تأكيد كرد: نه ما و 
نه هيچ سازمان ديگري مشكل حقيقي بودجه 
ندارند بلكه در تخصيص بهينه منابع مش��كل 
داريم. اگر بنا ب��ود همين بودج��ه كنوني را از 
راه توليد حقيقي به دس��ت آوريم، مي دانستيم 
ك��ه راه دور و درازي را در پي��ش داريم؛ اين در 
حالي اس��ت كه بودجه كنوني را به راحتي از راه 
خام فروشي به دست مي آوريم و مشكل اصلي ما 
در تخصيص بهينه آن است.  به طور كلي با توجه 
به مشكالتي كه پيش روي فعاليت هاي اجرايي 
و پژوهشي دانش��گاه ها قرار خواهد گرفت، بايد 
بتوانيم با تمركز بر بهره وري، بهترين برداشت 
ممكن را از عوامل توليد داش��ته باشيم. اين به 
معناي جلوگيري از اتالف منابع است كه به طرز 

وحشتناكي در كشور اتفاق مي افتد. 
اتالف منابع فقط به منابع مالي محدود نمي شود، 
بلكه اين منابع مي توانند انس��ان، ساختمان يا 

فضا، امكانات و مواردي از اين قبيل باشند.

عليرضا دهلوي
   گزارش 2

40درصددانشجو؛8درصدبودجه
طب�ق م�اده ۲۳ برنام�ه پنج�م س�ال 1۳۹0 
آموزش�كده هاي فني و حرف�ه اي متعلق به 
وزارت آم�وزش و پرورش از اي�ن وزارتخانه 
ج�دا ش�دند و دانش�كده فن�ي و حرف�ه اي 
زي�ر نظ�ر وزارت علوم ش�كل گرف�ت. اين 
دانش�گاه هم اكنون حدود 1۷0 هزار دانشجو 
را تحت پوش�ش خود ق�رار داده اس�ت، اما 
با توجه ب�ه اينكه س�ازمان فن�ي و حرفه اي 
قب�اًل متعل�ق ب�ه آم�وزش و پ�رورش ب�ود 
با تبديل ش�دن اين س�ازمان به دانش�گاه، 
س�اختار اي�ن دانش�گاه تغيي�ري نك�رد. 

   كمبود عضو هيئت علمي و قيمت باالي 
تجهيزات فني؛  مشكالت مهم دانشگاه 

در همين رابطه معاون فرهنگي و دانش��جويي 
دانش��گاه فني و حرفه اي از نياز اين دانشگاه به 
۸۵۰۰ عضو هيئت علمي خب��ر داد و گفت: اين 
دانشگاه مي تواند به نياز جامعه به نيروي ماهر و 

اشتغال آفريني و توليد بيشتر پاسخ دهد. 
دكتر »رضا مه��دي« با بيان اينك��ه ضعف مالي 

آموزش و پرورش به دانش��گاه فني و حرفه اي به 
ارث رسيده اس��ت، تصريح كرد: دانشگاه فني و 
حرفه اي با وجود اينكه ۴۰ درصد دانشجويان را 
پوشش مي دهد، اما داراي ۸ درصد بودجه  آموزش 

عالي كشور است. 

   معضل اصلي دانشگاه ها
معاون فرهنگي و دانش��جويي دانش��گاه فني و 
حرفه اي ب��ا تأكيد ب��ر اينك��ه دانش��گاه فني و 
حرفه اي مي تواند به نياز جامع��ه به نيروي ماهر 
و اش��تغال آفريني و توليد بيش��تر پاسخ دهند، 

تصريح كرد: اگر پيش از اين به اين موضوع با نگاه 
كارشناسانه پرداخته مي شد امروز شاهد مشكلي 
مانند بيكاري نبوديم.  وي نااميدي نس��ل جوان 
دانش��جو را معضل اصلي دانش��گاه ها دانست و 
گفت: در بهترين شرايط حدود ۸۵۰۰ نفر عضو 
هيئت علمي نياز داريم، چون با مدرسين مدعو 
اهداف اين دانش��گاه محقق نخواهد شد و براي 
توانمندسازي و پرورش نيروي فني و حرفه اي به 

اعضاي هيئت علمي نيازمنديم. 
جذب اعضاي هيئت علمي براي دانشگاه فني و 
حرفه اي توسط فراخوان جذب وزارت علوم انجام 
مي شود. پس از اينكه وزارت علوم فراخوان جذب 
اعضاي هيئت علمي را اعالم ك��رد و افراد در اين 
فراخوان شركت كردند در صورت اينكه شرايط 
دانشگاه فني و حرفه اي را داش��ته باشند جذب 
دانشگاه مي شوند. طبق برنامه 3۰ درصد اعضاي 
هيئت علمي بايد در مقطع دكتري و ۷۰ درصد 
آنها در مقطع فوق ليس��انس باش��ند. افرادي كه 
داراي مدرك فوق ليسانس هستند بايد سه سال 

سابقه فني داشته باشند.

ابراهيم مشيري
   گزارش3

دانشجويان بدهكار هم 
وام شهريه مي گيرند

دانش�گاه پيام نور به منظور حمايت از دانشجويان 
بي بضاعت و كم بضاعت تس�هيالت كم به�ره ارائه 
مي كند و دانشجويان براي دريافت اين تسهيالت به 
ميزان كل شهريه دوره تحصيلي خود از اول مهرماه 
سال جاري مي توانند به بانك هاي عامل مراجعه كنند. 
نكته جالب اينجاست كه برخالف ديگر دانشگاه ها اين وام 
شامل حال دانشجويان بدهكار هم مي شود.  معاون اداري، 
مالي و عمراني دانشگاه پيام نور در اين باره گفت: وام شهريه 
عالوه بر دانش��جويان ورودي جديد، به دانشجويان قديم 
دانشگاه نيز كه تاكنون موفق به تسويه شهريه خود نشده 
و بدهكار هستند، تعلق مي گيرد.  حسن عليزاده با عنوان 
اينكه تسهيالت ويژه شهريه به تمامي دانشجويان دانشگاه 
در تمامي مقاطع اختصاص مي يابد، افزود: طبق تسهيالت 
جديد و قرارداد دانشگاه با بانك انصار، دانشجويان دانشگاه 
پيام نور اعم از ورودي جديد و قديم، ديگر دغدغه پرداخت 
شهريه و دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم 
را نخواهند داشت.  وي تصريح كرد: تمامي دانشجوياني 
كه در پرداخت كل شهريه خود با مشكل مواجه هستند 
مي توانند به نزديك ترين شعبه بانك انصار مراجعه كرده و 
از تسهيالت ويژه شهريه، با كارمزد يك و چهار دهم درصد 
با مهلت بازپرداخت شش ماهه بهره مند شوند.  وي اظهار 
داشت: آن دسته از دانشجوياني كه نمي توانند در مهلت 
شش ماه معين شده از سوي بانك انصار، مبلغ وام شهريه 
خود را تسويه نمايند، مي توانند شهريه ثابت را از وام بانك 
انصار و شهريه متغير را از طريق وام صندوق رفاه دانشجويي 
وزارت علوم كه بازپرداخت آن بع��د از فراغت از تحصيل 

است، پرداخت كنند. 
 تسهيالت ويژه براي دانشجويان خاص

دكتر عليزاده يادآور ش��د: »دانش��جوياني كه مايل به 
استفاده از وام و تسهيالت بانك انصار نيستند اما براي 
پرداخت شهريه متغير نياز به مهلت تا زمان امتحانات 
دارند نيز مي توانند با پرداخت شهريه ثابت ثبت نام نموده 
و شهريه متغير را به صورت اقساط با مراجعه به سيستم 
گلستان تا زمان امتحانات پايان ترم به صورت هفتگي، 
ماهانه ي��ا هر طور كه مايل هس��تند، تس��ويه كنند.« 
تسهيالت ويژه اين دانش��گاه براي دانشجويان خاص 
در مناطق محروم هم هست و آن دسته از دانشجوياني 
كه عدم توانايي مالي براي پرداخت شهريه آنها توسط 
دانشگاه محل تحصيل محرز شده اس��ت، با همكاري 
دانشگاه و همچنين بنياد علوي شرايط تحصيل براي 
آنها فراهم مي ش��ود.  دانشجويان ش��اهد و ايثارگر هم 
بدون پرداخت ش��هريه منعي براي ثبت نام در دانشگاه 
ندارن��د و طبق قوانين و مق��ررات بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران مي توانند از تس��هيالت رايگان دانشگاه پيام 

نور بهره مند شوند. 

نگاه

قطب هاي علمي در دانشگاه ها بايد شناخته تر شوند

اترادرياب »قطب«


