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رادیولوژی دیجیتال بومی سازی شد
دس�تگاه رادیول�وژی دیجیت�ال در قال�ب ی�ک ط�رح ملی 
فناوری توس�ط یکی از ش�رکت های دانش بنیان تولید ش�د.

علی رابط، مجری این طرح ملی درباره تولید این دستگاه اظهار کرد: 
قسمت های مکانیکی ژنراتور و نرم افزار دستگاه رادیولوژی دیجیتال 

با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی در کشور تولید شد.
وی در ادامه گفت: ما برای تولید ژنراتور و نرم افزار دستگاه رادیولوژی 
دیجیتال در کش��ور مجوزهای الزم از جمله مجوز استانداردهای 
ایمنی و الکتریکال را از وزارت بهداشت دریافت کردیم و تولید این 

محصول را به صورت نمونه اولیه اجرا کرده ایم.
رابط با اشاره به نمونه اولیه دستگاه رادیولوژی دیجیتال اظهار کرد: 
نمونه اولیه این دس��تگاه در یکی از بیمارستان های تهران در حال 
استفاده است و در گزارش های ارائه شده عملکرد آن مورد رضایت 
کاربران بوده اس��ت. رابط با اش��اره به اینکه ژنراتور و نرم افزار این 
دستگاه دیجیتال در کشور بومی سازی شده است، گفت: تا پیش از 
این دستگاه های دیجیتال رادیولوژی گردآوری می شد و هر قطعه 
این دستگاه ها از یک برند تولید می شد اما ما توانستیم با استفاده 
از دانش داخلی تولید بخش مکانیکی ژنراتور و نرم افزار دس��تگاه 

رادیولوژی دیجیتال را در کشور تولید کنیم.
وی درباره میزان اشتغالزایی ایجاد شده از تولید این دستگاه، گفت: 
در حال حاضر در بخش تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان به 
صورت مستقیم بین ۱۰ تا ۱۵ نفر فعال هستند و پس از تولید انبوه و 
صنعتی این دستگاه برای استفاده مراکز درمانی خصوصی و دولتی 

میزان نیروی انسانی جذب شده نیز بیشتر خواهد شد.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره هدف از تولید این دستگاه 
بیان کرد: ما به دلیل جلوگیری از خ��روج ارز و کاهش هزینه ها با 
به کارگیری دانش فنی، نمونه اولیه را تولید و در بازار عرضه کردیم و 
قصد داریم این دستگاه را برای سازمان ها و مراکز درمانی خصوصی 
و دولتی تولید مستمر داشته باشیم.وی در ادامه گفت: با اجرای این 
طرح ملی فناوری، ما قادر به تأمین بازار هستیم و در صورت دریافت 

اخذ سفارش می توانیم این محصول را به تولید انبوه برسانیم.
رابط، درباره صادرات این محصول دانش بنیان اظهار کرد: از ابتدای 
تولید این دستگاه ما قصد صادرات این محصول را داشتیم و حاال 
هم در کش��ورهای منطقه که خواهان کاالی ایرانی هستند، قصد 
صادرات داریم.رابط، درباره دریافت حمایت از مرکز طرح های کالن 
ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: 
ما حمایت هایی را در قالب تسهیالت و برای رشد و توسعه فناوری 
و پیگیری جهت اخذ مجوزه��ای الزم از مراجع ذیصالح در جهت 
تولید کاالی داخلی داشته ایم، اما با توجه به مشکالت موجود برای 
تولیدکنندگان و پیمانکاران نیاز به حمایت های دیگری از جمله اخذ 

سفارشات برای تولیدات دانش بنیان است.
----------------------------------------------

اصالح عیوب دندان با کمک فناوری نانو 
محققان کشورمان با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید نوعی 
از براکت ها شدند تا شاهد بهبود و تقویت این محصول باشیم.

نیروی ارتودنسی به دندان توسط براکت ها انتقال می یابد. براکت ها 
ش��کل، کاربرد و انواع مختلفی دارند اما اگر از نظر جنس بخواهیم 
آنها را تقسیم بندی کنیم، براکت ها به دو نوع کلی )فلزی و هم رنگ 
دندان( تقسیم می شوند.براکت های هم رنگ دندان خود به سه نوع 
تقسیم می شوند: براکت های پالستیکی، کامپوزیتی و سرامیکی. 
براکت های سرامیکی گران تر بوده و هزینه بیشتری دارد اما مزیت 
این براکت ها این اس��ت که چون رنگ دندان هستند، کمتر دیده 
می شوند. براکت های رنگ دندان برای زیبایی کاربرد بیشتری دارند.
از سویی براکت های پالستیکی و کامپوزیتی بر پایه پالستیک به 
راحتی تغییر شکل می دهند اما استحکام کمی دارند. همچنین این 
براکت ها بعد از مدتی تغییر رنگ می دهند، در حالی که براکت های 
سرامیکی رنگ نمی گیرند اما عیبی که براکت های سرامیکی نسبت 

به دو نوع دیگر دارد، هزینه باالی آنهاست.
از سوی دیگر چون سرامیک حالت ش��کنندگی دارد، نمی تواند 
برخی نیروها را تحمل کند و خرد می شود اما وقتی نیروی زیادی 
به براکت های کامپوزیتی و پالستیکی وارد می شود، تغییر شکل 
می دهند و خرد نمی ش��وند. عیب دیگر در حرکات و جابه جایی 
است. در نقاط بس��یار ریز بحث اصطکاک مطرح می شود.بر این 
اساس محققان دانشگاه مالک اشتر با پشتیبانی صندوق حمایت 
از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی طرحی پژوهش��ی در 
این زمینه انجام دادند. »س��اخت براکت های ارتودنس��ی بر پایه 
نانوکامپوزیت های اس��پینلی« عنوان این طرح پژوهش��ی است. 
پژوهش��گران کش��ور در این پژوهش ب��رای بهبود ش��کنندگی 
براکت های سرامیکی از تقویت کننده نانوذرات سیلیکون نیترید 

استفاده کردند.

دستاورد ایراني

با پیگی�ری ج�دی کمیس�یون آم�وزش و 
تحقیقات مجلس، زمان برگزاری کنکور های 
سال ۹۸ در شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
با تغییراتی مواجه شد. تغییراتي که اعتراض 
و رضایت خاص خود را هم به دنبال داش�ت.

پیش از این برخ��ی داوطلبان کنکور ارش��د در 
شبکه های اجتماعی خواستار به تعویق افتادن این 
آزمون بودند. این درخواست  به دلیل سیل اخیر  
مناطق غربی، شمالی و جنوب غربی کشور است 
که شاید برخی داوطلبان که در این مناطق حضور 
دارند به دلیل شرایطی که به وجود آمده آمادگی 

حضور در کنکور را نداشته باشند.
در این روز ها جز پدران و م��ادران، جوانان کمی 
پریشان تر هستند چراکه مدارس و دانشگاه های 
آنها ویران ش��د و برخی از آنها ه��م در روز های 

نزدیک به کنکور، شرایط مناسبی ندارند.
  تاریخ هایي که تعیین شدند

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارش��د س��ال 

۱۳۹۸ وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری از 
روزهای ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ به روزهای ۲۳ 
و ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ تغییر یافت. برگزاری آزمون 
کارشناسی ارشد رش��ته های گروه پزشکی هم از 
روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ به روزهای ۲۷ و 
۲۸ تیر ۱۳۹۸ تغییر کرد.آزمون دکتری تخصصی 
و دکتری پژوهشی )Ph.D( رشته های علوم پایه 
پزشکی هم از روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

به روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ تغییر یافت.
  فرصتي براي مرور

کاربران و مخاطبان زیادی از عدم برگزاری کنکور 
ارشد در اردیبهشت ابراز خوش��حالی و رضایت 
کردند و این مسئله را نه تنها فرصتی برای مرور 
دروس و نکات کلیدی، بلکه کمک و خدمتی به 

هموطنان سیل زده دانستند.
به عنوان مثال یکی از ای��ن کاربران که از مناطق 
سیل زده بود در اینس��تاگرام نوشت به رغم آنکه 
همه داوطلبان از ماه ها برنامه ریزی و درس خواندن 

خسته هستند و دوست  دارند هرچه زودتر آزمون 
بدهند، اما این فرصت می توان��د به مرور کتاب و 
جزوه افرادی مثل او که در مناطق سیل زده درگیر 

هستند، کمک کند.
  تعویق یک ماهه

اما دانشجوی دیگری با هشتگ بی انصاف نباشیم 
در عین نارضایتی از تغییر زمان برگزاری کنکور 
با داوطلبان مناطق س��یل زده همدردی و اعالم 
کرده که حاضر است ریسک این ماجرا را بپذیرد و 
به خاطر دیگر هموطنانش منافعش را کنار بگذارد.
یکی از داوطلبان کنکور ارشد ۹۸ منصفانه ترین راه 
حل ممکن را تغییر زمان برگزاری کنکور دانست 
و نوشت مخالفت با تعویق یک ماهه این زمان به 
بهانه قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان یا همزمانی 
با امتحانات پایان ترم توجیه مناسبی نیست و باید 
داوطلبان و دانشجویان این موضوع را درک کنند 
و خودشان را به جای کس��انی بگذارند که تمام 
زندگی شان را در سیل از دست داده اند؛ به قول این 

کاربر تغییر زمان برگزاری کنکور انگیزه ای است 
برای ادامه راه جوانان مناطق سیل زده!

  ماه رمضان و کنکور
این گونه نیست که تمامی جوانان و کنکوری های 
امسال از این ماجرا راضی باشند و تأخیر در زمان 
برگزاری را فرصتی برای مرور مجدد نکات بدانند؛ 
بلکه کام��اًل برعکس برخي نظ��رات، این ماجرا 
را به ضرر دانش��جویان می دانند و برای این امر 
دالیل متنوعی را عنوان می کنند، مثاًل همزمانی 
برگزاری کنکور با ماه مبارک رمضان یا امتحانات 

پایان ترم دانشگاه شان!
از آنجایی که در ابتدای امر با اعالم اطالعیه سازمان 
س��نجش مبنی بر عدم تعویق زم��ان برگزاری 
کنکور، خبر اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق 
سیل زده مطرح ش��د خیلی از دانشجویان با این 
موضوع مخالفت کردند چراک��ه از نظر آنها دادن 
سهمیه در کنکور باعث جابه جا شدن زیاد رتبه ها 

می شود و این امر عادالنه نیست.
  فقط سهمیه کافي نیست

با خواندن اجمالی تمام نظرات داوطلبان به راحتی 
می توان فهمید که ح��رف اصلی مخالفان تغییر 
زمان کنکور، همزمانی با ماه رمضان و امتحانات 
پایان ترم دانشگاه ها و حرف اصلی موافقان تغییر 
این، زمان همدردی با دانشجویان مناطق سیل زده 

و فرصتی تازه برای مطالعه نکات آزمون است.
هرچند در این بین عده ای ساز مخالفت با سهمیه 
دادن به داوطلبان مناطق س��یل زده را زدند، اما 
تعداد آنها محدود بود چراکه همگان به خصوص 
آنان که تجربه شرکت در کنکور را دارند می دانند 
هیچ کس یک ش��به و بدون مطالعه عمیق و تنها 
با اعمال س��همیه نمی تواند رتبه برتر شود و تنها 
آنان که ماه ها تالش کردند و فرصت گذاشته اند، 
پیروز رقابت هس��تند. حال ک��ه اطالعیه نهایی 
شورای سنجش و پذیرش دانش��جو برای تغییر 
زمان برگزاری کنکور های سال ۹۸ منتشر شده 
و هیچ ک��دام از تاریخ ها در ماه مب��ارک رمضان 
انتخاب نشده اند، آنها که نگران این مسئله بودند 
آرام گرفتند.حال امیدواریم مسئوالن دانشگاهی 
فکری ب��رای جابه جایی و تغییر زم��ان برگزاری 
امتحانات پایان  ترم دانشجویان کنند تا دیگر هیچ 
مخالفی برای این تصمیم شورای سنجش نباشد و 
همه داوطلبان آسوده خاطر این کنکور پرحاشیه 
و پرفراز و نشیب را پشت سر گذارند چراکه ابراهیم 
خدایی، رئیس س��ازمان سنجش آموزش کشور 
برنامه ریزی برای تغییر زمان امتحانات را برعهده 

خود دانشگاه ها می داند.

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

 ای�ن س�تون را ب�ه تحقیق�ات و پروژه ه�اي عملیاتي 
دانشگاهي اختصاص داده ایم که وجه ممیزه آنها ارتباط 
با بازار است؛ چه پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي 
و چه پزشکي. ارتباط دانشگاه با بازار، مهم ترین بخش 
حمایت دانشگاهي از کاالي ایراني است که اگر به طور 
کامل و صحیح عملیاتي شود نقش بي بدیلي در تحقق 
اقتصاد مقاومتي و رونق تولید ملی خواهد داش�ت. در 
همین زمینه پذیراي آثار جامعه دانشگاهي براي نشر در 

این ستون هستیم. 

اعتبار 30 میلیاردي برای وام عتبات 
رایزني س�تاد عمره و عتبات دانش�گاهیان 
اعتب�ار  ایج�اد  ب�رای  بان�ک مل�ت  ب�ا 
درخص�وص بیس�ت ویکمین دوره س�فر 
دانش�گاهیان ب�ه عتب�ات عالی�ات آغ�از 
ش�ده اس�ت. طب�ق پیش بینی ه�ای اولیه 
30 میلی�ارد توم�ان اعتب�ار برای امس�ال 
دانش�جویان در نظ�ر گرفته  ش�ده اس�ت.

اخیراً بیس��تمین دوره عتبات دانشگاهیان هم 
به اتمام رسید و همانند ادوار گذشته جمعیت 
زی��ادی از دانش��گاهیان ک��ه اغل��ب آن را هم 
دانشجویان تشکیل می دادند راهی کشور عراق 
شدند تا بتوانند ظرف اقامت یک هفته ای خود در 
شهرهای مختلف این کشور به زیارت بپردازند.

  کاهش هزینه براي همه
البته این دوره با س��ال های قبل تفاوت اساسی 
داش��ت که آن هم حذف هزینه ص��دور روادید 
اس��ت، موضوعی که ش��اید ش��امل حال همه 
دانش��گاهیان این دوره نش��د اما آنهایی که در 
ایام نوروز و در سال ۹۸ به عراق اعزام شده اند، با 
کاهش هزینه های خود روبه رو شدند، مسئله ای 
که قرار است بعد از این ش��امل حال همه زوار 

حرم امام حسین)ع( شود.
فقیهی، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
در خصوص این مس��ئله اظهار داشت: »بعد از 
مقرر شدن حذف مبلغ صدور ویزا، هزینه سفر 
عتبات برای دانش��گاهیان ۵۰۰ ه��زار تومان 

کاهش یافته و در حال حاضر دانشگاهیانی که 
از طریق کاروان های زمینی ب��ه عراق می روند 
باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و آنهایی که 
از طریق هوایی اعزام می ش��وند نیز ۳ میلیون و 

۱۰۰ هزار تومان هزینه  کنند.«
  هر روز 4 کاروان

او به بیستمین دوره س��فر عتبات دانشگاهیان 
اشاره و تصریح  کرد: »این دوره از اول بهمن  ۹۷ 
آغاز شده و تا هشتم اردیبهشت ۹۸ ادامه خواهد 
داشت. آخرین گروه دانشگاهیان نیز در هشتم 
اردیبهشت اعزام مي شوند و در نهایت بعد از یک 
هفته حضور در عراق در روز ۱۵ اردیبهشت به 

کشور بازمي گردند و بعد از آن پرونده این دوره 
از سفر عتبات نیز بسته خواهد شد و برای دوره 

بعدی اقدامات الزم را دنبال خواهیم کرد.«
  متأهل ها پیشتازند

وي درباره بیش��ترین گروهی که امس��ال در 
این سفر شرکت کرده اند، گفت: »دانشجویان 
متأه��ل بیش��ترین آم��ار اعزام ه��ا را به خود 
اختص��اص داده ان��د و بع��د از آن ب��ه ترتیب 
دانشجویان دختر مجرد، پسر مجرد و کارکنان 
و اس��اتید دانش��گاه ها بوده اند ک��ه البته این 
تقس��یم بندی در سال های گذش��ته هم بوده 
و تقریباً می توان گفت همیش��ه دانشجویان 

متأهل در رده نخست اعزام ها قرار داشته اند.«
  اتمام اعتبار در ایام نوروز

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان درباره 
پرداخت تس��هیالت به دانش��گاهیان نیز بیان 
کرد: »پرداخت وام تا اس��فنداه س��ال گذشته 
به دانش��گاهیان ادامه داش��ته و بانک ملت ۲۸ 
میلیارد تومان اعتبار برای بیستمین دوره سفر 
عتبات دانشگاهیان اختصاص داده بود که همه 
آن تخصیص پیدا ک��رد، با این ح��ال به خاطر 
اتمام اعتبار در ایام نوروز با مش��کل ارائه وام به 

دانشگاهیان مواجه شدیم.«
  رمضان و امتحان و پایان سفر

فقیه��ی ادام��ه  داد: »همزم��ان با می��الد امام 
حس��ین)ع( ۱۰ کاروان از اس��تان های تهران، 
قم، کرمان، قزوین، خراسان رضوی، خوزستان، 
سیس��تان و بلوچس��تان، ف��ارس و مازندران 
وارد نجف  اشرف ش��دند که بعد از پایان مدت 

اقامت شان به کشور بازمی گردند.«
در حالي که بیست ویکمین دوره نیز از تابستان 
آغاز خواهد شد، هیچ گاه در ماه مبارک رمضان 
اعزامي انجام نش��ده بود که امس��ال نیز یکی 
از دالیل عدم  اع��زام دانش��جویان، برگزاری 
امتحان��ات دانش��جویی در این برهه اس��ت، 
یعنی امسال دانشجویان نمی توانند به خاطر 
برگزاري امتحانات در م��اه مبارک رمضان به 

این سفر بروند.

ابراهيم مشيریان
   گزارش 3

 شگفتي سازي دانشمند ایراني 
در »نیچر«

  مبینا صدیقی
نش�ریه علمي »نیچر« ب�ه قدري معتبر اس�ت که 
بزرگ ترین دانش�مندان جهان هم ماه ه�ا باید در 
انتظار چاپ اثرشان در آن باشند. به تازگي اما این 
نشریه اثر یک محقق ایراني را به چاپ رسانده است.

دکتر علی اسفندیار استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه 
صنعتی شریف و نیز اولین پژوهشگر که از یک دانشگاه 
ایرانی توانس��ت در حوزه پژوهش های تجربی، مقاله 

خود را در این مجله به چاپ برساند.
ش��مار مقاالتي که از هنگام انتش��ار مجله »نیچر« از 
سوي دانشمندان ایراني مقیم داخل در این مجله چاپ 

شده به تعداد انگشتان دو دست هم نمي رسد.
ب��رای ورود ب��ه رتبه بندی ه��ای جهان��ی از جمل��ه 
»ش��انگهای« بای��د ب��ه تولی��دات علمی ارزش��مند 
توج��ه کنیم. یک��ی از ش��اخص های م��ورد توجه در 
این رتبه بندی، چ��اپ مق��االت در مجالتی همچون 
»س��اینس« و »نیچر« اس��ت که از ایران در ۱۰ سال 
گذشته تنها ۴ مقاله در »نیچر« به چاپ رسیده است.

دکتر اسفندیار بعد از دفاع از رساله دکتری و تکمیل 
پژوهش ه��ای علم��ی خ��ود در ایران، ط��ی مالقاتی 
با پروفس��ور آندره گایم برن��ده جای��زه نوبل ۲۰۱۰ 
فیزیک، توانست اعتماد وي را جلب کرده و برای دوره 
پسادکتری رهسپار دانشگاه منچستر انگلستان شود.

تالش هاي دکتر اسفندیار با هفته ای بیش از ۱۰۰ ساعت 
کار آزمایشگاهی مداوم برای سه سال منجر به این شد 
که در گروه برنده جایزه نوبل و در قالب یک همکاری با 
پژوهشگران بین المللی، موفق به تجربه ارزشمند و نتایج 
مطلوبی شد. همکاری های وي یک سال بعد از جذب در 
دانشگاه شریف نیز همچنان با این گروه ادامه داشت که 
منجر به چاپ مقاله در نیچر و نشریه معتبر ساینس شد.

نخستین مقاله  ایراني در نیچر حدود ۶۰ سال پیش از 
سوي دکتر علي اصغر خمس��وي، فیزیکدان برجسته و 
پیشکسوت ایراني که در انگلستان به پژوهش در زمینه 
بلورشناسي در باالترین س��طح اشتغال داشت به چاپ 
رسید. نخس��تین مقاله حاصل تحقیقات داخل کشور 
نیز سال ۸۵ توسط دکتر حسین استکي، سیدرضا افراز 
و روزبه کیاني، پژوهش��گران پژوهشگاه علوم  شناختي 
پژوهش��گاه دانش هاي بنیادي و مرک��ز تحقیقات مغز 
و علوم ش��ناختي دانشگاه شهید بهش��تي در »نیچر« 

منتشر شد.
در سال ۲۰۱۰ مقاله دیگري از سوي دکتر نورمحمد 
قیاس��وند، عضو هیئت علمي دانش��گاه علوم پزشکي 
شهید بهشتي و همکارانش در زمینه کشف ژن نوعي 

نابینایي در »نیچر« به چاپ رسید.
به گفت��ه دکتر حس��ین نجم آب��ادي، رئی��س مرکز 
تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي 
و سرپرس��ت تی��م تحقیقات��ي در این تحقی��ق براي 
شناسایي این ۵۰ ژن روش خاصي به کار رفته که در 

نوع خود بي نظیر است.
عقب ماندگي ذهني دو تا سه درصد کل معلولیت هاي 
جهان را دربر مي گیرد و در این راستا مرکز تحقیقات 
ژنتیک دانشگاه علوم بهزیس��تي و توانبخشي از سال 
۲۰۰۴ در قالب این طرح تحقیقاتي با همکاري بیش 
از ۲۰ محقق ایراني و یک مرکز تحقیقاتي در آلمان به 
شناسایي ژن هاي جدید مؤثر در بروز بیماري ژنتیکي 

عقب افتادگي ذهني پرداخته است.
در ای��ن مقال��ه ک��ه ب��ا عن��وان »توالي یاب��ي عمیق 
نش��ان دهنده ۵۰ ژن جدید براي اختالالت شناختي 
مغلوب« در مجله نیچر چاپ ش��ده، نتایج تحقیقات 
موفقیت آمیز محققان مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه 
علوم بهزیس��تي و توانبخش��ي با همکاري گروهي از 
محققان خارجي در شناس��ایي ۵۰ ژن جدید مؤثر در 

بروز عقب ماندگي ذهني ارثي ارائه شده است.
تحقیقات مش��ترک گروه��ي از فیزیکدان��ان ایراني، 
امریکای��ي و ایتالیای��ي در این مقاله ب��ه تأیید تجربي 
پیش بیني نظریه آنها در خصوص ویژگي هاي گرافین 
و امکان جایگزیني این ماده به جاي س��یلیکون منجر 
ش��د که مي تواند فصلي جدید در همبستگي دو حوزه 
فوتونی��ک و الکترونیک و آغاز عص��ري نوین در عرصه 

نانوالکترونیک را رقم بزند.

هشدار به جهادي هاي مجازی
به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان بس��یج 
دانش��جویی پیرو برخی فراخوان ه��ای فاقد مجوز 
منتش��ره در فض��ای مجازی تح��ت عن��وان اعزام 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به مناطق سیل زده 
توس��ط قرارگاه جهادی دانش��گاه آزاد اسالمی، به 
اطالع عموم دانشجویان مشتاق می رساند هرگونه 
اعزام گروه های جهادی به مناطق سیل زده از طریق 
بسیج دانشجویی واحد های دانش��گاه آزاد اسالمی 
و با مجوز ناحیه بسیج دانش��جویی استان ها انجام 
می شود؛ لذا فراخوان های منتشره ارتباطی با بسیج 

دانشجویی ندارد.
همچنی��ن تاکنون بس��یج دانش��جویی قرارگاهی در 
مرکزیت دانشگاه تحت عنوان قرارگاه جهادی تشکیل 

نداده و این موضوع در دست بررسی می باشد.
گفتنی اس��ت مطابق ماده ۲۲ آیین نام��ه اردو های 
دانش��جویی مصوب جلسه ۲۹۷ ش��ورای اسالمی 
شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی مورخ ۱۵ شهریور 
۹۵ برگزاری هرگون��ه اردوی دانش��جویی با عنوان 
دانشگاه بدون اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه 
ممنوع است. بسیج دانشجویی عموم دانشجویان به 
خصوص دغدغه مندان را به رعایت قوانین دانشگاه 

دعوت می کند.

یادداشت

دیگه چه خبر؟

سیل، کنکور ارشد و دکترا را هم جابه جا کرد

كنكور روي آب!

تشکیل ۲۲4 صندوق خیریه دانشجویی در سال۹۷

افزایش ۴0 درصدی میزان وام های دانشجویی
ب�ر اس�اس اع�ام وزارت عل�وم مبل�غ 
ان�واع وام ه�ای دانش�جویی ب�رای تمام�ی 
مقاط�ع تحصیل�ی از ابت�دای س�ال ج�اری 
بی�ن 30 ت�ا 40 درص�د افزای�ش می یاب�د.

میزان و مبل��غ پرداخت انواع وام ها و تس��هیالت 
دانشجویی طی چند دهه گذشته تا به امروز فراز و 
فرودهای زیادی داشته است. طی سال های اخیر 
وزارت علوم با ش��عار »هیچ دانش��جویی نباید به 
خاطر فقر مالی ترک تحصیل کند« میزان پرداخت 
این نوع تس��هیالت را چندین برابر افزایش داده 
است به گونه ای که امروزه انواع وام قابل پرداخت 
به دانش��جویان از چهار نوع وام از ابتدای پیروزی 

انقالب اسالمی به ۲۱ نوع افزایش یافته است.
  3 تسهیات مهم

از بین ان��واع وام ه��ای پرداختی به دانش��جویان، 
»وام ویژه دکتری«، »ضروری« و »مس��کن« سه 
تسهیالت مهم است که بر این اساس به طور متوسط 
ماهانه ۷۷۰ هزار تومان وام ویژه دکتری، ۳ میلیون 
وام ضروری و ۲۱ میلیون وام ودیعه مسکن متأهلی 
در ش��هرهای بزرگ پرداخت می شود که البته در 
شهرهای کوچک ۹ میلیون تومان به دانشجویان 
دکتری پرداخت می شود. همچنین به دانشجویان 

نخبه نیز ۱۱ میلیون تومان ودیعه مسکن پرداخت 
می شود. در مجموع مبلغ وام های دانشجویی ۱۱ تا 

۱۷۷ درصد رشد داشته است.
  وام هاي بیشتر و بیشتر

در همین زمینه دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر 
علوم و رئیس س��ازمان امور دانشجویان به ایسنا 
اعالم کرد: طبق مصوب��ات هیئت امنای صندوق 
رفاه دانشجویان در راس��تای افزایش وام شهریه 

دانشجویان دانشگاه ها تصمیم گرفتیم میزان وام 
شهریه دانشجویی در سال آینده در تمامی مقاطع 

بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و بیشتر افزایش یابد.
به گفته وی، در این هیئت امنا در راستای افزایش 
وام شهریه دانشجویان دانشگاه ها تصمیم گرفتیم 
میزان وام ش��هریه دانش��جویی در س��ال جاری 
در تمامی مقاطع بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و بیش��تر 
افزایش یابد. عالوه بر این، وام ضروری دانشجویان 

از ۶۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان در سال 
۹۸ افزایش می یابد. امیدواری��م بتوانیم با وجود 
امکانات محدودی که داریم پوشش های وام های 
دانش��جویی را بیش��تر کنیم و درخواس��ت های 

دانشجویان را به بهترین صورت پاسخ دهیم.
  حمایت از دانشجویان کم بضاعت

صدیقی همچنی��ن گفت: پیش از ای��ن در مورد 
وام شهریه اعتبارات تخصیص داده نمی شد اما با 
همکاری مؤسسات بانکی توانستیم در وام شهریه 
تحرک بیشتری داشته باشیم و این وام در سال ۹۸ 
رشد بیشتری خواهد داشت. امیدواریم با تمهیدات 
اندیشیده ش��ده، بتوانیم به هر دانشجویی که در 
سال جاری وامی اعم از وام ضروری، وام تحصیلی، 
وام مسکن و س��ایر وام ها را درخواس��ت کند، به 

بهترین صورت پاسخگو باشیم. 
البته عالوه بر پرداخت وام های فوق، ۲۲۴ صندوق 
خیریه دانش��جویی در دانش��گاه ها تشکیل شده 
که به دانشجویان کم بضاعت و نیازمند بنا بر نوع 
نیازمندی آنها »وام شرافتی« پرداخت می کند که 
البته بر اساس اعالم وزارت علوم میزان پرداخت 
انواع وام های دانش��جویی در س��ال ۹۸ افزایش 

خواهد یافت.

دالرام عبد زاده
   گزارش2


