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دنیاي اقتصاد

1398/02/03
پیام نور تعطیل شود وزیر علوم : قرار نیست دانشگاه 

پیام نور تعطیل شود بلکه یک تکلیف جدي براي آن تعریف شده است و وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري تصریح کرد : قرار نیست دانشگاه  > ایسنا : 

این دانشگاه باید کل فضاي آموزش مجازي را به عهده بگیرد .

پیام نور وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري تصریح کرد : قرار نیست دانشگاه  پیام نور تعطیل شود ایسنا :  وزیر علوم : قرار نیست دانشگاه   <

تعطیل شود بلکه یک تکلیف جدي براي آن تعریف شده است و این دانشگاه باید کل فضاي آموزش مجازي را به عهده بگیرد .  

آموزش عالی استان تاکید کرد که مرکز رشد دانشگاه منصور غالمی بعدازظهر دوشنبه 2 اردیبهشت در نشست با رؤساي دانشگاه ها و مراکز 

پیام نور براي مداخله در خدمات رسانی فناوري و اشتغال ایجاد شود .  

وي همچنین به ساماندهی طرح آمایش هم اشاره و با بیان اینکه این موضوع به خوبی اطالع رسانی نشده است ، در توجیه چرایی این گفته

خاطرنشان کرد : طرح نهایی آمایش جهت اجرا مشخص نشده و تنها پیش نویس آن آماده شده است .  

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري با بیان اینکه نشستی براي توجیه این طرح برگزار خواهد شد چرا که نیاز به بررسی بیشتري در طرح آمایش داریم

، گفت : تالش می کنیم افکار عمومی را تا نهایی شدن این موضوع حساس نکنیم .  

آموزش عالی کشور ، جلوگیري از موازي کاري و هم افزایی در ارائه خدمات هستیم ، گفت : طرح غالمی با تصریح بر اینکه موظف به ساماندهی 

آمایش در شوراهاي ستادي ذیل شوراي عالی انقالب فرهنگی نیز مطرح شده است .  

آموزش عالی وي با تاکید بر اینکه طرح آمایش نهایی به ضرر هیچیک از ارکان دانشگاه نخواهد بود ، افزود : تالش خواهیم کرد تا منافع مراکز 

هم دیده شود و هم افزایش یابد .  

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري تاکید کرد که در طرح موضوع آمایش و پاسخگویی به سواالت اصل ، وجاهت و ضرورت آن زیر سوال نرود .  

آموزش عالی در کشور بدون مراکز دانشگاه آزاد ، گفت : هیچ غالمی در بخشی از سخنانش با اشاره به فعالیت بیش از یکهزار و 800 مرکز 

آموزش عالی به جز مراکز علمی کاربردي هاي وابسته به مراکز دولتی وجود ندارد .   فشاري پشت سر مراکز 

وي با تاکید بر اینکه باید وجه حقوقی تفاهم نامه ها در هر زمانی رعایت شود ، خواستار ورود دانشگاه ها بدون انتظار از دعوت مستقیم از آنها در

مسائل مختلف کشور شد .  

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري همچنین خواستار ورود و بررسی میدانی بحران هاي طبیعی توسط دانشگاه ها شد و تاکید کرد که اساتید از قالب

سنتی کالس هاي درس خارج شوند .  

غالمی با بیان اینکه معتقدم که گروه ها بخش هاي اصلی و اصیل دانشگاه هستند ، گفت : دوره حضور ثابت اساتید در کالس ها تمام شده است .  

وي به فرصت هاي مطالعاتی اساتید جدیداالستخدام هم اشاره و خاطرنشان کرد : این مهم در خارج از مرزها ضوابطی دارد که نمی توانیم آن را

تضمین کنیم .  

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري ادامه داد : باید کارکنان شاغل بخش هاي مختلف اجتماع را با همراهی بخش خصوصی تقویت کنیم که الزمه

این مهم آینده پژوهی ، اصالح مسیرهاي انحرافی و هدف گذاري است .  

غالمی ابراز امیدواري کرد که خروجی این نشست و سفر به استان فارس و شهر شیراز منجر به همفکري و بهره گیري بیشتر از ظرفیت مراکز

آموزش عالی شود .
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دنیاي اقتصاد

1398/02/03

 

آموزش عالی به میزبانی پایگاه استنادي علوم جهان وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري با رؤساي دانشگاه ها و مراکز  به گزارش ایسنا ، نشست 

اسالم برگزار شد .  

پیام نور علوم تحقیقات و فناوري. آیا این خبر مفید بود؟ 1 0 کلمات کلیدي : آموزش مجازي استان فارس جهان اسالم دانشگاه 
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بهار

1398/02/03
تغییرات گسترده در انتظار دانشگاه هاي کشور

پیام نور تعطیل نمی شود بلکه به عنوان آموزش مجازي آموزش عالی کشور دانشگاه  وزیر علوم گفت : با اجراي طرح آمایش  > گروه جامعه : 

فعالیت می کند .

آموزش عالی استان فارس در پاسخ به پرسش هاي وزیر علوم شامگاه دوشنبه در نشست با رؤساي دانشگاه ها و مراکز  منصور غالمی ،   <

آموزش عالی تصریح کرد : اگرچه انحالل ، ادغام و تجمیع برخی واحدهاي دانشگاهی در مصوبه شوراي مطرح شده در خصوص طرح ساماندهی 

عالی انقالب فرهنگی بیان شده ، اما در مرحله اولیه اجراي طرح ساماندهی قرار نیست مرکز آموزشی منحل شود .  

وي افزود : این موارد تنها با رعایت اصل وجاهت و ضرورت صورت خواهد گرفت .  

آموزش عالی اطالع رسانی به صورت کامل رخ نداده است؛ زیرا طرح نهایی در حال حاضر به وزیر علوم ادامه داد : در خصوص طرح ساماندهی 

صورت پیش نویسی اولیه نگاشته شده است .  

آموزش عالی و دانشگاه ها حتمًا مشورت خواهیم کرد؛ به ویژه ستاد ساماندهی در وي تاکید کرد : براي نهایی کردن این طرح با رؤساي مؤسسات 

استان فارس باید نظرخواهی انجام دهد .  

وزیر علوم عنوان کرد : همه مسئوالن مربوطه باید درباره طرح نهایی توجیه شوند ، اما هنوز به مباحث بیشتر نیاز است .  

غالمی گفت : این طرح به معناي کیفیت بخشی ، جلوگیري از موازي کاري ، افزایش هم افزایی در ارائه خدمات و از این قبیل موارد است .  

وي افزود : پیش نویس اولیه این طرح در شوراهاي مختلف ستادي ذیل شوراي عالی انقالب فرهنگی نظرخواهی شده اما در مراحل بعدي با

دانشگاه ها وارد گفتگو می شویم .  

وزیر علوم تصریح کرد : به جز دانشگاه هاي علمی و کاربردي وابسته به دستگاه هاي دولتی که باید تعطیل می شدند ، هیچ فشاري براي تعطیلی

آموزش عالی به دالیل مختلف ازجمله کاهش آمار دانشجویان تعطیل شده اند .   آموزش عالی نیست ، ولی برخی این مؤسسات  مراکز 

وزیر علوم در ادامه این جلسه در خصوص عملکرد دانشگاه هاي علمی و کاربردي عنوان کرد : اینکه دانشگاه علمی و کاربردي از طریق کنکور به

دنبال جذب دانشجو باشد ، درست نیست؛ بلکه عملکرد این مراکز باید برنامه ریزي براي حرفه هاي مختلف و صنایع باشد .  

وي افزود : در این امر باید برنامه ریزي هاي بیشتري صورت گیرد؛ همچنین بخش خصوصی نیز وارد شود و یک فعالیت غیردولتی جدي براي

مهارت افزایی شکل دهد .  

پیام نور تعطیل شود ، بلکه تکلیفی جدیدي براي این دانشگاه تعریف آموزش عالی دانشگاه  غالمی تاکید کرد : قرار نیست با اجراي طرح آمایش 

شده است و آن آموزش مجازي است .  

پیام نور در رقابت با دانشگاه آزاد واحدهاي متفرقه ایجاد کرد باید پیش بینی می شد چه وضعی وزیر علوم خاطرنشان کرد : زمانی که دانشگاه 

ایجاد می شود امروز نیز باید باید ظرفیت هاي خالی شده در این دانشگاه را پر کنیم و در حوزه فناوري و اشتغال خدمات رسانی کنیم .  

پیام نور باید زیرساخت هاي آموزش مجازي را در کشور فراهم کند .   وي افزود : با این حساب ، دانشگاه 

آموزش عالی تاکید کرد و گفت : مسائل روزمره بیش از حد ما را سرگرم کرده است؛ درحالی که باید نقشه غالمی بر ضرورت آینده پژوهی در 

راهی را تعریف کنیم که منطبق با پیش بینی هاي علمی باشد .
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بهار
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وزیر علوم با اشاره به ضرورت مشارکت دانشگاهیان در مسائل اقتصادي و اجتماعی گفت : دانشگاه ها بدون آنکه انتظار دعوت داشته باشند ، در

این گونه مسائل اظهار نظر کنند .  

وي افزود : در این زمینه نیز به دانشگاه ها نامه اي ارسال شده است؛ به ویژه با توجه به سیل اخیر در کشور استادان دانشگاه باید مباحث مربوط به

بارش هاي هر استان را مدنظر داشته باشند و همه جوانب آن را مورد بررسی قرار دهند .
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کسب و کار

1398/02/03
آموزش غالمی در جمع خبرنگاران مطرح کرد : /تالش می کنیم طرح ساماندهی مراکز 

عالی امسال اجرا شود

آموزش عالی در سال 98 پس از وزیر علوم ، تحقیقات فناوري خاطرنشان کرد : وزارتخانه عتف در حال تالش براي اجراي طرح ساماندهی مراکز   <

مراحل نهایی است .

آموزش عالی فارس در جمع خبرنگاران به منصور غالمی در حاشیه نشست رؤساي دانشگاه ها و مراکز  > به گزارش کسب و کار نیوز ، دکتر 

آموزش عالی آموزش عالی اشاره و با بیان اینکه این مهم مصوبه شوراي انقالب فرهنگی است که سال 94 مصوب شد تا مراکز  طرح ساماندهی 

وزارت علوم ساماندهی شوند .   در ذیل یک برنامه منظمی توسط 

وي با بیان اینکه موارد اجرایی این مهم در مصوبه ذکر شده است ، افزود : در یکسال اخیر اجرایی شدن این مصوبه به جهت کنترل گسترش بدون

آموزش عالی ، افزایش کیفیت مراکز ، ایجاد مراکز براساس نیازهاي محلی و منطقه اي و توسعه رشته ها با توجه به نیاز به نیروي برنامه مراکز 

آموزش دیده دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است .  

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري خاطرنشان کرد : طرح اولیه و تکلیف هر مرکز و دانشگاه مشخص شده و در حال جمع آوري نظرات تکمیلی از

مراجع ذي ربط ، شوراها و گروههاي تخصصی هستیم .  

غالمی اضافه کرد : علی رغم اینکه در مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی قید شده که با ادغام ، تجمیع و انحالل مراکز موجود این کار انجام

شود اما در طرح اولیه ما فعًال چنین موضوعی دنبال نخواهد شد .  

وي خاطرنشان کرد : دانشگاه آزاد یک دانشگاه واحد است که به دالیل مختلفی ساماندهی درونی را آغاز کرده است .  

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري کاهش داوطلب تحصیل در مراکز و واحدهاي کوچک و شهرستان هاي دور دست را یکی از این دالیل عنوان کرد

  .

انتهاي پیام.
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اعتماد

1398/02/03
سرعت رشد علم ایران استثنایی است اما کیفیت مقاالت ضعف جدي دارد

> سال هاي اخیر وضعیت «رشد علمی» در ایران شرایط خاصی را تجربه می کند .  

پایان نامه ها شده ، خبر از سرقت علمی برخی دانشگاهیان منتشر می شود و از سویی آمارها از رشد علمی سریع ایران خیابان انقالب پاتوق فروش 

خبر می دهند .

> به گزارش خبرآنالین ، دي سال گذشته یک استاد دانشگاه آلمانی در فیسبوك خود خبر داد که محمدباسط ُدرازهی ، نماینده مردم سراوان در

مجلس ، از او سرقت علمی کرده است .  

از سوي دیگر در برخی گزارشات اخیر توسط رسانه هاي داخلی اعالم شده است که ایران بیشترین شتاب رشد علمی جهان را دارد و حتی چندي

وزیر علوم گفته بود : «امروز ایران در بین کشورهاي اسالمی از نظر دستاوردهاي علمی رتبه نخست را دارد .   منصور غالمی ،  پیش 

» حاال دانشگاه استنفورد در یکی از مطالعات جدید خود ، «خروجی علمی ایران : کمیت ، کیفیت و فساد» به بررسی ابعاد تولید علم ایران پرداخته

است .  

این مطالعه در زیرمجموعه پروژه «ایران 2040» دانشگاه استنفورد انجام شده؛ پروژه اي که قصد دارد با جمع آوري مطالعات محققان ایران در

اطراف دنیا به سواالتی در زمینه آینده ایران در حوزه هاي اقتصادي و توسعه در بلندمدت پاسخ بدهد .  

سرعت افزایش کمیت تحقیقات علمی این مطالعه نشان داده چیزي که در واقع بسیاري آن را به عنوان رشد علمی سریع در ایران اعالم می کنند ،

در واقع رشد سریع کمیت تحقیقات علمی در کشور است .  

در همین رابطه در این مطالعه آمده است : «ایران در آمار تعداد ساالنه تحقیقات منتشر شده ، رشد استثنایی دارد؛ رشدي با سرعتی بسیار بیشتر از

رشد کشورهاي چین ، کره جنوبی ، هند و ترکیه .  

» در سال 1376 ، تعداد تحقیقات منتشر شده در ایران حدود هزار مورد بود ، حاال در سال 1397 این میزان به بیش از 50هزار مورد رسیده ،

موضوعی که باعث شده سهم ایران در خروجی علم در جهان از 0 .  

1 درصد ، به 2 .  

6درصد برسد .  

این رشد سریع کمی تحقیقات علمی ایران دالیل مختلفی مثل افزایش شدید جمعیت ایران دارد و از سویی تغییر جامعه سنتی به یک جامعه مدرن

که باعث فرستاده شدن جمعیت بیشتري از جوانان ایران به دانشگاه ها و در نتیجه افزایش تعداد تحقیقات علمی یکی از دالیل اصلی این اتفاق است

  .

اما با وجود این رشد سریع در کمیت تحقیقات علمی ، مطالعه دانشگاه استنفورد ، خبرها در رابطه با رشد علمی ایران آن قدر ها هم خوب نیست .  

در این رابطه در این مطالعه نوشته شده است : «رتبه باالي ایران ، باعث شده تا برخی در ایران از وقوع یک معجزه در خروجی علمی این کشور خبر

بدهند اما کدام عوامل اقتصادي ، اجتماعی ، سیاسی و جمعیتی به این روند کمک کرده اند؟ عالوه بر کمیت ، چگونه کیفیت خروجی علمی ایران در

طول زمان تکامل یافته است؟» کیفیت؛ ضعف اصلی ایران در رشد علمی اما برخالف وضعیت به وجود آمده در رابطه با کمیت تحقیقات علمی ،

نتایج در رابطه با کیفیت تحقیقات علمی ایران چندان مناسب نیست .  

محققان تحقیق منتشر شده در پروژه ایران 2040 با بررسی مسائلی مثل تعداد تحقیقات ایرانی که در منابع خارجی استفاده شده اند و افزایش بازار

سیاه تحقیقات علمی و .  

به این نتیجه رسیده اند که وضعیت ایران در زمینه کیفیت تحقیقات علمی خوب نیست .  

نتایج این مطالعات نشان می داد میزان استناد به تحقیقات ایرانی هم با افزایش کمیت تحقیقات افزایش پیدا کرده اما با میزانی بسیار کمتر از حد

انتظار .  

9در رابطه با علت افزایش کمیت و عدم رشد کیفیت تحقیقات علمی در این مطالعه آمده است : «با افزایش تعداد دانشجوهاي دکتري که به دالیل
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

اعتماد

1398/02/03

 

» در ادامه این مطالعه آمده است : «ایران باید گام هاي بزرگی براي رشد یکپارچگی و اخالق علمی بردارد ، قبل از اینکه دستاوردهاي علمی این

کشور از چنین فعالیت هایی آسیب ببینند . »
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کسب و کار

1398/02/03
پیام نور تعطیل شود/اساتید از قالب تدریس سنتی خارج وزیر علوم : /قرار نیست دانشگاه 

شوند

پیام نور تعطیل شود بلکه یک تکلیف جدي براي آن تعریف شده است و این وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري تصریح کرد : قرار نیست دانشگاه   <

دانشگاه باید کل فضاي آموزش مجازي را به عهده بگیرد .

آموزش عالی به میزبانی پایگاه استنادي وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري با رؤساي دانشگاه ها و مراکز  > به گزارش کسب و کار نیوز ، نشست 

علوم جهان اسالم برگزار شد .  

انتهاي پیام.

11
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روزنامه ایران

1398/02/03
اخبـــار

> اعزام دائمی دانشجو به خارج قطع شدوزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت : این اعزام فقط براي تعداد رشته هاي محدود

و شرایط خاص صورت خواهد گرفت به گونه اي که در سال جاري کمتر از 20 نفر اعزام دائمی خواهیم داشت .

> اعزام دائمی دانشجو به خارج قطع شدوزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت : این اعزام فقط براي تعداد رشته هاي

محدود و شرایط خاص صورت خواهد گرفت به گونه اي که در سال جاري کمتر از 20 نفر اعزام دائمی خواهیم داشت .  

وزارت علوم در حوزه ارز دانشجویی و فرصت مطالعاتی در سال جاري منصور غالمی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به برنامه  دکتر 

اشاره و اظهار کرد : سیاست ما در این زمینه تغییري نکرده و همان برنامه سال گذشته است و تالش داریم از این برنامه حمایت کنیم ، اگرچه بیشتر

، اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی داخل را توصیه می کنیم چرا که این نوع فرصت مطالعاتی مزیت هاي زیادي دارد .  

وي در ادامه تصریح کرد : حضور دانشجویان در فرصت مطالعاتی دانشگاه هاي داخل موجب خواهد شد که آنها با امکانات و تجهیزات این مراکز و

پژوهشگاه هاي داخل کشور آشنایی کافی پیدا کنند همچنان که بعضًا مشاهده می کنیم دانشجویانی که از فرصت هاي مطالعاتی خارج از کشور

برمی گردند اذعان دارند که تصور نمی کردند در داخل دانشگاه در رشته خود امکانات فعلی در دانشگاه ها وجود داشته باشد .  

بنابراین حضور در فرصت مطالعاتی داخل کشور ارتباطات علمی دانشجویان را توسعه می دهد ضمن اینکه مشکلی براي اعزام دانشجویان به خارج از

کشور نداریم .
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آرمان امروز

1398/02/03
خبــر کوتــاه

وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت : این اعزام فقط براي تعداد رشته > اعزام دائمی دانشجو به خارج قطع شد آرمان : 

هاي محدود و شرایط خاص صورت خواهد گرفت به گونه اي که در سال جاري کمتر از 20 نفر اعزام دائمی خواهیم داشت .

وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت : این اعزام فقط براي تعداد > اعزام دائمی دانشجو به خارج قطع شد آرمان : 

رشته هاي محدود و شرایط خاص صورت خواهد گرفت به گونه اي که در سال جاري کمتر از 20 نفر اعزام دائمی خواهیم داشت .  

وزارت علوم در حوزه ارز دانشجویی و فرصت مطالعاتی در سال جاري اشاره و اظهار کرد : منصور غالمی ضمن بیان این مطلب به برنامه  دکتر 

سیاست ما در این زمینه تغییري نکرده و همان برنامه سال گذشته است و تالش داریم از این برنامه حمایت کنیم ، اگرچه بیشتر ، اعزام دانشجویان

به فرصت مطالعاتی داخل را توصیه می کنیم چرا که این نوع فرصت مطالعاتی مزیت هاي زیادي دارد .  

افزایش 12 درصد تردد زائران درقم آرمان : فرمانده نیروي انتظامی گفت : شاهد افزایش 12 درصد تردد زائران نسبت به سال گذشته هستیم و بیش

از 5 هزار نیرو از فرماندهی انتظامی استان و بخشی نیز از ستاد ناجا به شهر مقدس قم اعزام شدند .  

سردار حسین اشتري در حاشیه بازدید از مسجد مقدس جمکران اظهار داشت : بحمداهللا طی چند روز گذشته تاکنون با توجه به ازدحامی که داشتیم ،

خوشبختانه مشکل خاصی وجود نداشت .  

وي تصریح کرد : امسال نسبت به سال گذشته حدود 12 درصد افزایش تردد زائران را شاهد هستیم .  

به گونه اي که حدود 160 هزار خودرو اعم از سواري و اتوبوس طی 24 ساعت گذشته وارد شهر مقدس قم شده اند .  

صلح و سازش 2 طایفه در سراوان میزان : رئیس شورا هاي حل اختالف سیستان و بلوچستان از برقراري صلح و سازش دو طایفه در سراوان

همزمان با نیمه شعبان و والدت با سعادت امام زمان (عج) خبر داد .  

حجت االسالم حمیدرضا بندانی افزود : با ارجاع پرونده به شوراي حل اختالف شماره 27 ، تالش اعضاي شوراي حل اختالف براي برقراري صلح و

سازش بین دو طایفه آغاز شد .  

وي بیان کرد : در ادامه همزمان با فرا رسیدن والدت با سعادت امام زمان (عج) پس از تالش هاي فراوان خانواده مقتول در جلسه نهایی در

شهرستان سراوان شرکت نموده و پس از گفت وگو هاي فراوان و در راستاي فریضه حسنه اصالح ذات البین مادر مقتول از حق قصاص گذشت و

رضایت بی قید و شرط خود را اعالم کردند .
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خراسان

1398/02/03
اخبار

وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت : این اعزام فقط براي رشته هاي > اعزام دایمی دانشجو به خارج از کشور قطع شد 

محدود و شرایط خاص صورت خواهد گرفت به گونه اي که امسال کمتر از 20 نفر اعزام دایمی خواهیم داشت.

وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت : این اعزام فقط براي رشته > اعزام دایمی دانشجو به خارج از کشور قطع شد 

هاي محدود و شرایط خاص صورت خواهد گرفت به گونه اي که امسال کمتر از 20 نفر اعزام دایمی خواهیم داشت .  

وزارت علوم در حوزه ارز دانشجویی و فرصت مطالعاتی طی امسال اشاره و دکتر غالمی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن بیان این مطلب به برنامه 

اظهار کرد : سیاست ما در این زمینه تغییري نکرده و همان برنامه سال گذشته است و تالش داریم از این برنامه حمایت کنیم .  

30 میلیون واحد مسکونی تا سقف 30 میلیون تومان بیمه می شوند رئیس کل بیمه مرکزي از ارسال دستورالعملی به دولت خبر داد که براساس آن

30 میلیون واحد مسکونی تا سقف 30 میلیون تومان بیمه خواهند شد و سهم پرداختی هر خانوار 60 هزار تومان است .  

به گزارش مهر ، سلیمانی با بیان این که یک نظام کارآمد تأمین مالی بستگی به فعالیت بخش هاي سه گانه بانک ، بورس و بیمه دارد ، افزود : این

سه بخش باید در اقتصاد به صورت متوازن رشد کرده باشند .  

235 شهر و 4304 روستا تحت تاثیر سیل قرار گرفتند مدیرکل روابط عمومی سازمان مدیریت بحران کشور گفت : در زمان وقوع سیالب هاي اخیر

در کشور ، 25 استان از 31 استان کشور به طور همزمان یا در فاصله زمانی کوتاهی دچار سیل شدند و 235 شهر و 4304 روستا تحت تاثیر خسارات

سیل قرار گرفتند .  

به گزارش ایرنا ، علی بختیاري افزود : همچنین 78 نفر کشته و هزار نفر زخمی شدند .  

کاهش 20درصدي هزینه سفر به عتبات مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت : رایگان شدن صدور روادید زائران عتبات ، کاهش 20

درصدي هزینه سفر زمینی و 15 درصدي هزینه سفر هوایی و همچنین افزایش تعداد زائران را به دنبال داشته است .  

آقایی در مورد صدور روادید رایگان براي زائران عتبات عالیات عراق به خبرنگار مهر گفت : 486 هزار تومان مبلغی بود که براي صدور روادید از

زائران دریافت می شد که با رایگان شدن آن ، این مبلغ از هزینه سفر زائران کم شده است .  

بدهی بانک ها به بانک مرکزي 16 هزارمیلیارد تومان کاهش یافت قائم مقام بانک مرکزي گفت : با اقداماتی که انجام شد ، بدهی بانک ها به

بانک مرکزي که در پایان مهر 97 به 182 هزار میلیارد تومان رسیده بود ، در پایان بهمن به 166 هزار میلیارد تومان کاهش یافت .  

به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر کمیجانی افزود : این که بازار مالی تا چه میزان تعمیق شده و در تأمین مالی نقش داشته باشد ، مهم است و بانک

مرکزي نیز به منظور سازگاري با استانداردهاي بین المللی در این حوزه گام برداشته است .  

مردم مناطق سیل زده ، نگران اسناد مالکیت خود نباشند رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی براي

کمک به سیل زدگان ، تصریح کرد : یکی از نگرانی هایی که مردم عزیز مناطق سیل زده دارند ، مربوط به اسناد مالکیت شان است .  

در این زمینه ، دستگاه قضایی اطمینان می دهد که هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و مردم مطمئن باشند که در صورت از بین رفتن

اسنادشان ، صدور اسناد المثنی با مانع رو به رو نیست .  

آیت ا .  

رئیسی ، یکی از وظایف قوه قضاییه را براي کاهش درد و رنج مردم سیل زده ، تالش در جهت تامین امنیت مناطق آسیب دیده دانست و گفت :

دادستان هاي محترم این مناطق و روساي کل دادگستري هاي استان ها ، تمهیدات الزم را براي تامین امنیت هر چه بیشتر شهر هاي درگیر سیل

اندیشیده اند .  

پیش بینی تولید 14 میلیون تن گندم صدا و سیما : تولید گندم در سال زراعی جاري با وجود وقوع سیالب هاي اخیر در استان هاي کشور حدود 14

میلیون تن برآورد می شود .
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

خراسان

1398/02/03

 

اسفندیاري پور ، مجري طرح گندم وزارت جهاد کشاورزي با اعالم این مطلب افزود : برآورد اولیه تولید گندم در اسفند حدود 14 میلیون و 700 هزار

تن بود که با توجه به خسارات ناشی از بارندگی هاي شدید و سیالب ها تا امروز 350 تا 700 هزار تن کاهش تولید را تخمین می زنیم .
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روزنامه آفرینش

1398/02/02
خبرنامه

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري گفت : اجراي طرح سامان آموزش عالی ، زمینه ساز مهارت افزایی دانشجویان می شود  وزیر علوم : سامان دهی   <

آموزش عالی می شود و شبکه سازي امکانات ، توانمندسازي و آموزش عالی ، سبب افزایش استانداردها در سطوح مختلف و زیر نظام هاي  دهی 

مهارت افزایی دانشجویان را در پی دارد .

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري گفت : اجراي طرح آموزش عالی ، زمینه ساز مهارت افزایی دانشجویان می شود  وزیر علوم : سامان دهی   <

آموزش عالی می شود و شبکه سازي امکانات ، آموزش عالی ، سبب افزایش استانداردها در سطوح مختلف و زیر نظام هاي  سامان دهی 

توانمندسازي و مهارت افزایی دانشجویان را در پی دارد .  

آموزش عالی تأکید کرد و افزود : قطعًا هر منصور غالمی در جمع اساتید و مسئوالن شهرستان جهرم بر ضرورت اجراي طرح سامان دهی  دکتر 

برنامه اي ممکن است در یک مقطع توجیه داشته باشد ، اما پس از گذر زمان نیازمند اصالح و تکمیل است .  

آموزش عالی باید اجرا شود ، اظهار داشت : هم وي در ادامه با بیان اینکه بر اساس مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی ، طرح سامان دهی 

آموزش عالی در کشور فعال است که عمدتًا شامل مراکز کوچک می باشند .   اکنون بالغ بر 2 هزار و 850 دانشگاه و مؤسسه 

آموزش عالی دکتر غالمی تصریح کرد : مطالعات و پژوهش هاي علمی نشان می دهد که کشور ما در حال حاضر به این تعداد مؤسسه و مرکز 

آموزش عالی کشور سروسامان پیدا کند .   نیاز ندارد و باید وضعیت 

رئیس دانشگاه آزاد : دانشگاه جوار صنعت ، مدل ایده آل دانشگاه آزاد اسالمی است اصفهان راعی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در بازدید از دانشگاه

آزاد اسالمی شهردهق گفت در مرکز دهق می توانیم مدل دانشگاه جوار صنعت را محقق کنیم ، زیرا دانشگاه جوار صنعت ، مدل ایده آل دانشگاه

آزاد اسالمی است .  

به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ، دکتر محمدمهدي طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی که به منظور حضور در چهارمین نشست شوراي دانشگاه

آزاد اسالمی در سفري دو روزه به استان اصفهان سفر کرده ، از دانشگاه آزاد اسالمی مرکز دهق (مهردشت) بازدید کرد .  

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی درباره علت انتخاب این مرکز دانشگاهی براي بازدید ، گفت : گزارش هایی به بنده رسید که رئیس این مرکز دانشگاهی

، فردي صنعتگر ، دانشگاهی و خّیر است و دانشگاه آزاد اسالمی مرکز دهق یک دانشگاه جوار صنعت است .  

دکتر طهرانچی ادامه داد : این قابلیت در مرکز دهق وجود دارد که بتوانیم فرضیه دانشگاه جوار صنعت را محقق کنیم ، بنابراین این مرکز دانشگاهی

را مانند یک مرکز آموزشی عمومی نمی بینیم ، بلکه دانشگاه ویژه جوار صنعت است که در کنار شهري قرار گرفته که 80 درصد صنعت آن مربوط

به حوزه نساجی است و باید کاري کنیم که این دانشگاه را به اقتصاد شهر وصل کنیم .  

دکتر طهرانچی تأکید کرد : برنامه ما این است که در این مرکز دانشگاهی عالوه بر ارائه رشته هاي موردنیاز صنعت نساجی ، در دوره هاي کاردانی

و کارشناسی و حتی رشته هاي مقاطع تحصیالت تکمیلی و دکتراي تخصصی را فعال کنیم تا بتوانیم به توسعه فعالیت هاي صنعتی کمک کرده

باشیم و ارتقاي صنعت نساجی را از این مرکز رقم بزنیم .  

شهر دهق داراي 12 هزار نفر جمعیت و با نرخ بیکاري صفر ، اولین شهر بدون بیکار و بدون جرم کشور است .  

دانشگاه آزاد اسالمی مرکز دهق در سال 1391 در زمینی به مساحت 50 هکتار با 3 هزار و 800 متر زیربنا توسط دکتر مالاحمدي تأسیس شد و از

سال 1394 اقدام به پذیرش دانشجو کرده است .  

اردیبهشت ماه؛ برگزاري همایش آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی چهاردهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 10

اردیبهشت ماه 1398 برگزار می شود .
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ادامه خبر صفحه قبل 
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روزنامه آفرینش

1398/02/02

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دکتر علیرضا رجایی دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره آموزشی و مدیر مرکز مطالعات

و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه گفت : جشنواره امسال با شعار «دانشگاه نسل چهارم ، مسؤولیت پذیري اجتماعی ، توسعه پایدار سالمت» در

دو بخش که شامل سخنرانی و تقدیر از برگزیدگان است ، برگزار خواهد شد .  

رجایی اظهار داشت : در جشنواره امسال براي اولین بار گروه هاي آموزشی برتر توسط پرسشنامه اي که در اختیار مدیران گروه قرار گرفت ،

شناسایی و تقدیر خواهند شد .  

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد : در بخش دیگر این جشنواره از فرآیندهاي

برتر آموزشی دانشگاه در 6 حیطه مدیریت و رهبري ، برنامه ریزي آموزشی ، روش تدریس ، ارزشیابی ، محصوالت آموزشی و یادگیري الکترونیک ،

تقدیر به عمل می آید .  

چهاردهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 10 اردیبهشت ماه 1398 در سالن امام خمینی (ره) دانشکده پزشکی دانشگاه

برگزار می شود .  

آئین نامه اصالحی پیشنهادي انضباطی دانشجویان تصویب شد آئین نامه اصالحی پیشنهادي انضباطی دانشجویان در جلسه شوراي اسالمی شدن

دانشگاه ها تصویب شد .  

به گزارش شوراي عالی انقالب فرهنگی ، جلسه 325 شوراي اسالمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شوراي عالی انقالب فرهنگی ، به ریاست

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوري در محل دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی برگزار شد .   منصور غالمی 

غالمی گفت : امیدواریم در سال جدید با همکاري و همفکري اعضاي شورا بتوانیم کارهاي مهم تر و اساسی تر در راستاي تحقق اسناد باالدستی و

ارتقا جایگاه فرهنگی دانشگاه ها انجام دهیم .  

شاطري دبیر شوراي اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی در این خصوص گفت : اصالحیه پیشنهادي و تکمیلی مصوبه «آئین نامه انضباطی

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري دانشجویان» از سوي معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با همکاري 

تدوین شده است .
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روزنامه آواي خراسان
جنوبی

1398/02/02

وزیر علوم : اعزام دائمی دانشجو به خارج قطع شد

وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت : این اعزام فقط براي تعداد رشته هاي محدود و شرایط خاص صورت خواهد > ایسنا 

گرفت به گونه اي که در سال جاري کمتر از 20 نفر اعزام دائمی خواهیم داشت .

وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت : این اعزام فقط براي تعداد رشته هاي محدود و شرایط خاص صورت > ایسنا 

خواهد گرفت به گونه اي که در سال جاري کمتر از 20 نفر اعزام دائمی خواهیم داشت .
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روزنامه شروع

1398/02/02
وزیر علوم خبر داد/اعزام دائمی دانشجو به خارج قطع شد

وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از کشور خبر داد و گفت : این اعزام فقط براي تعداد رشته هاي محدود و شرایط خاص صورت خواهد  <

گرفت به گونه اي که در سال جاري کمتر از 20 نفر اعزام دائمی خواهیم داشت .

وزارت علوم در حوزه ارز دانشجویی و فرصت منصور غالمی ضمن بیان این مطلب به برنامه  > به گزارش شروع آنالین به نقل از ایسنا ، دکتر 

مطالعاتی در سال جاري اشاره و اظهار کرد : سیاست ما در این زمینه تغییري نکرده و همان برنامه سال گذشته است و تالش داریم از این برنامه

حمایت کنیم ، اگرچه بیشتر ، اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی داخل را توصیه می کنیم چرا که این نوع فرصت مطالعاتی مزیت هاي زیادي

دارد .  

وي در ادامه تصریح کرد : حضور دانشجویان در فرصت مطالعاتی دانشگاه هاي داخل موجب خواهد شد که آن ها با امکانات و تجهیزات این مراکز

و پژوهشگاه هاي داخل کشور آشنایی کافی پیدا کنند همچنان که بعضًا مشاهده می کنیم دانشجویانی که از فرصت هاي مطالعاتی خارج از کشور

برمی گردند اذعان دارند که تصور نمی کردند در داخل دانشگاه در رشته خود امکانات فعلی در دانشگاه ها وجود داشته باشد .  

بنابراین حضور در فرصت مطالعاتی داخل کشور ارتباطات علمی دانشجویان را توسعه می دهد ضمن اینکه مشکلی براي اعزام دانشجویان به خارج از

کشور نداریم .  

وزیر علوم از قطع اعزام دائمی دانشجویان به فرصت مطالعاتی خارج از کشور خبر داد و گفت : با توجه به اینکه تمامی رشته هاي دانشگاهی در

داخل کشور نیز وجود دارد بنابراین اعزام دائمی به خارج از کشور قطع می شود و این اعزام فقط براي برخی معدود رشته ها صورت خواهد گرفت به

طوري که در سال 98 احتماًال چیزي کمتر از 20 نفر اعزام دائمی داشته باشیم .
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کسب و کار

1398/02/03
وزیر علوم خبر داد/پرداخت بخش اول بودجه معوق سال 97 دانشگاه ها قائم مقام 

آموزش عالی از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور موسسات  وزیر علوم از پرداخت بخش اول بودجه معوق سال 97 دانشگاه ها و  > قائم مقام 

خبر داد .

آموزش > دکتر باقري در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : بخشی از اعتبار معوق و باقی مانده سال 97 دانشگاه ها و مؤسسات 

عالی پایان وقت اداري 31 فروردین ماه از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب این مراکز واریز شد و با این حساب در حال حاضر دانشگاه

ها حدود 90 درصد از بودجه سال گذشته خود را دریافت کردند .  

اما هنوز آمار دقیقی به دلیل تفاوت بدهی دانشگاه ها نداریم .  

وزارت علوم ، معوق وي در ادامه تصریح کرد : بر اساس قولی که سازمان برنامه و بودجه کشور داده است و همکاري هاي خوب این سازمان با 

اعتبار سال گذشته دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به صورت صدردصد پرداخت خواهد شد .  

وزیر علوم گفت : در حال حاضر میزان تخصیص اعتبار پارك ها ، مراکز پژوهشی و مراکز علم و فناوري پایین تر از دانشگاه ها بوده قائم مقام 

است امیدواریم تخصیص در همه مراکز به صدردصد برسد .  

انتهاي پیام.
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جوان

1398/02/03
تشکیل 224 صندوق خیریه دانشجویی در سال 97/افزایش 40 درصدي میزان وام هاي

دانشجویی

وزارت علوم مبلغ انواع وام هاي دانشجویی براي تمامی مقاطع تحصیلی از ابتداي سال جاري بین 30 تا 40 درصد افزایش می یابد . > بر اساس اعالم 

وزارت علوم مبلغ انواع وام هاي دانشجویی براي تمامی مقاطع تحصیلی از ابتداي سال جاري > سرویس دانشگاه جوان آنالین : بر اساس اعالم 

بین 30 تا 40 درصد افزایش می یابد .  

میزان و مبلغ پرداخت انواع وام ها و تسهیالت دانشجویی طی چند دهه گذشته تا به امروز فراز و فرود هاي زیادي داشته است .  

وزارت علوم با شعار «هیچ دانشجویی نباید به خاطر فقر مالی ترك تحصیل کند» میزان پرداخت این نوع تسهیالت را چندین طی سال هاي اخیر 

برابر افزایش داده است به گونه اي که امروزه انواع وام قابل پرداخت به دانشجویان از چهار نوع وام از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی به 21 نوع

افزایش یافته است .  

3 تسهیالت مهم از بین انواع وام هاي پرداختی به دانشجویان ، «وام ویژه دکتري» ، «ضروري» و «مسکن» سه تسهیالت مهم است که بر این

اساس به طور متوسط ماهانه 770 هزار تومان وام ویژه دکتري ، 3 میلیون وام ضروري و 21 میلیون وام ودیعه مسکن متأهلی در شهر هاي بزرگ

دانشجویان دکتري پرداخت می شود .   پرداخت می شود که البته در شهر هاي کوچک 9 میلیون تومان به 

همچنین به دانشجویان نخبه نیز 11 میلیون تومان ودیعه مسکن پرداخت می شود .  

در مجموع مبلغ وام هاي دانشجویی 11 تا 177 درصد رشد داشته است .  

سازمان امور دانشجویان به ایسنا اعالم کرد : طبق وزیر علوم و رئیس  وام هاي بیشتر و بیشتر در همین زمینه دکتر مجتبی صدیقی معاون 

مصوبات هیئت امناي صندوق رفاه دانشجویان در راستاي افزایش وام شهریه دانشجویان دانشگاه ها تصمیم گرفتیم میزان وام شهریه دانشجویی در

سال آینده در تمامی مقاطع بین 30 تا 40 درصد و بیشتر افزایش یابد .  

به گفته وي ، در این هیئت امنا در راستاي افزایش وام شهریه دانشجویان دانشگاه ها تصمیم گرفتیم میزان وام شهریه دانشجویی در سال جاري در

تمامی مقاطع بین 30 تا 40 درصد و بیشتر افزایش یابد .  

عالوه بر این ، وام ضروري دانشجویان از 600 هزار تومان به یک میلیون تومان در سال 98 افزایش می یابد .  

امیدواریم بتوانیم با وجود امکانات محدودي که داریم پوشش هاي وام هاي دانشجویی را بیشتر کنیم و درخواست هاي دانشجویان را به بهترین

صورت پاسخ دهیم .  

حمایت از دانشجویان کم بضاعت صدیقی همچنین گفت : پیش از این در مورد وام شهریه اعتبارات تخصیص داده نمی شد ، اما با همکاري

مؤسسات بانکی توانستیم در وام شهریه تحرك بیشتري داشته باشیم و این وام در سال 98 رشد بیشتري خواهد داشت .  

امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده ، بتوانیم به هر دانشجویی که در سال جاري وامی اعم از وام ضروري ، وام تحصیلی ، وام مسکن و سایر وام ها

را درخواست کند ، به بهترین صورت پاسخگو باشیم .  

البته عالوه بر پرداخت وام هاي فوق ، 224 صندوق خیریه دانشجویی در دانشگاه ها تشکیل شده که به دانشجویان کم بضاعت و نیازمند بنا بر نوع

وزارت علوم میزان پرداخت انواع وام هاي دانشجویی در سال 98 افزایش نیازمندي آن ها «وام شرافتی» پرداخت می کند که البته بر اساس اعالم 

خواهد یافت .
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الیحه اعطاي تابعیت از مادر ایرانی به مجلس فرستاده شدالیحه اعطاي تابعیت از مادر ایرانی

به مجلس فرستاده شد

> معاون اول رییس جمهوري از ارسال الیحه اي به مجلس شوراي اسالمی براي اعطاي تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان خبر داد .

> روزنامه آنالین وقایع اتفاقیه : «اسحاق جهانگیري» روز دوشنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی زن و علم که در تاالر عالمه امینی دانشگاه

تهران برگزار شد ، اظهارداشت : پیش از این تنها اعطاي تابعیت ایرانی از پدر امکان پذیر بود ، اما به تازگی الیحه اي را به مجلس فرستادیم که

فرزندان بتوانند از مادر ایرانی نیز تابعیت دریافت کنند .  

وي افزود : سرمایه هاي یک کشور و ذخایر نهفته اي که در استعداد ها وجود دارد ، بار سنگینی بر دوش دولت ، نهاد ها و همه جامعه ایجاد می کند

  .

به گزارش ایرنا ، معاون اول رییس جمهوري با بیان این که ما باید بتوانیم کشور را از شرایط دشوار پیش رو نجات دهیم ، گفت : عبور کشور از این

شرایط با ذخایر علمی و نمادین امکان پذیر است .  

جهانگیري در بخش دیگري از سخنان خود گفت : خوشحالم که شادروان مریم میرزاخانی به عنوان دانشمند جوان ایرانی توجه همه دستگاه ها ،

انجمن هاي علمی ، نهادهاي تخصصی و اجرایی را به موضوع زن و علم جلب کرد ، بطوري که به پاسداشت وي روز تولدش در سطح جهان به نام

روز زن و ریاضیات انتخاب شد .  

وي ادامه داد : میرزاخانی در رشته ریاضیات افق هاي جدیدي را در نوردید و موجب شد در سطح بین المللی این جایگاه را داشته باشد و طبیعی است

که در وطن خود باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دستگاه هاي اجرایی باید این موضوع را با جدیت مورد توجه قرار دهند .  

معاون اول رییس جمهوري خاطرنشان کرد : این جوان نخبه ایرانی که عمر کوتاهی داشت با علم خود در سطح بین المللی ، ایران را در جهان

سربلند کرد .  

جهانگیري اظهار داشت : دانشمندان بزرگ در داخل و خارج کشور به عنوان سرمایه ملی ، نمادین و قهرمان هاي کشور هستند و به اتکاء ، نام و

کارنامه آنها می توان انگیزه ها را تقویت ، استعدادها را کشف ، سرمایه اجتماعی را افزایش و رویکردهاي اجتماعی کشور را اصالح کنیم .  

جهانگیري به سخنان مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت : گفته شد که مرحوم مریم میرزاخانی اصرار داشت که فرزندش تابعیت ایرانی

داشته باشد ، به پاس احترام به زنان ایرانی الیحه اي به مجلس فرستادیم تا فرزندان ایرانی بتوانند از مادران خود تابعیت بگیرند که امیدواریم در

مجلس شوراي اسالمی تصویب شود .  

وي یادآورشد : ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که قدرت و اعتبار سرمایه هاي علمی و نمادي کشور به ذخایر ناگفته اي که از استعدادها در

نقاط دور و نزدیک کشور ، در شهر و روستا وجود دارد اینها بار مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دولت و نهادهاي علمی و همه اقشار جامعه در واقع

دارد ایجاد می کند .  

معاون اول رییس جمهوري افزود : آن مسئولیت این است که ما بتوانیم کشور را از شرایط دشوار پیش رو عبور بدهیم و این مدد سرمایه علمی و

نمادین امکان پذیر است ، مسئولیت تبدیل تهدیدها به فرصت ها و مسئولیت گشودن افق هاي جدید از دل حوادث سخت و تلخی که ما با آن روبرو

هستیم .  

جهانگیري همچنین گفت : یکی از کارهاي مهمی که بایذ انجام شود افزایش امید در داخل کشور و امیدواري نسل جوان و مردم ایران نسبت به

آینده کشورشان است و راهکار آن هم این است که نخبگان ، اساتید ، دانشگاهیان کشور افق هاي جدیدي پیش روي جامعه باز کنند و مردم آینده

امیدوارکننده اي ببینند .  

وي به شرایط سخت کشور در دوران تحریم اشاره کرد و یادآور شد : ما با ظالمانه ترین تحریم هایی که آمریکا علیه یک کشور می توانست وضع

کند ، روبرو هستیم .  

22اقتصاد کشور می توانست در معرض شکوفایی قرار گیرد و به سمت توسعه حرکت کند ، زندگی و رفاه مردم در آن رقم زده شود .
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وي اضافه کرد : سرمایه هاي علمی و نمادین در کشور می توانست با گشودن افق هاي جدید و تبدیل تهدیدها به فرصت ها و افزایش امید ، افق

هاي جدیدي پیش روي جامعه باز کند .  

معاون اول رییس جمهوري همچنین اظهار داشت : شرایط فعلی بسیار دشوار است از طرفی با ظالمانه ترین تحریم ها آمریکا مواجه هستیم و

اقتصادي می توانست در مسیر شکوفایی حرکت کند در معرض تهدید تهدید قرار گرفته است ، همچنین در روزهاي اخیر با وقوع سیل در بخش

وسیعی از کشور مواجه بودیم .  

جهانگیري با تاکید براین که کشور به شدت به بارندگی نیاز داشت ، خاطرنشان کرد : سال گذشته یکی از دغدغه هاي ما تامین آب شرب برخی

شهرها و روستاها در سال 98 بود .  

وي با بیان این که سیل نعمت و عنایت خداوند بود ، ادامه داد : این سیل مناطق مهمی از کشور چون استان گلستان و مازندران و 24 استان دیگر را

در بر گرفت و هرکدام تا حدي خسارت هاي جدي از دیدند و در دو جلسه اي که هفته گذشته برگزار کردم در برآورد اولیه حدود 40 هزار میلیارد

تومان به زندگی مردم اعم وسایل زندگی و زیرساخت هاي کشور به ویژه در بخش راه خسارت وارد کرد .  

معاون اول رییس جمهوري یادآور شد : حضور مردم و نهادها و دستگاه هاي مختلف نشان داد که این ملت می تواند از فرصت هاي درونی خود

براي پیشرفت کشور استفاده کند ، از دل هر سختی ، ظرفیت ها و فرصت هایی را می شود بیرون آورد .  

جهانگیري خاطرنشان کرد : کار زنان ، جوانان ، نخبگان و دانشگاهیان در واقع این است که این فرصت هاي عظیم را شناسایی و در مسیر قاعده

مندي براي توسعه و پیشرفت کشور قرار دهیم .  

وي افزود : ما به شدت به زبان و فهم مشترك از مسائل و حل آن نیازداریم .  

ما نیاز داریم براي عبور از مشکالت واژه هایی چون امید ، تاب آوري ، همبستگی ، تحرك ، تفاهم براي عبور از شرایط سخت تبدیل کنیم .  

می توان ظرفیت جامعه علمی و نخبگان و سرمایه هاي نمادین کشور را به میدان آورد .  

کارآمدي دولت و جمهوري اسالمی جز با به صحنه آوردن این سرمایه ها امکان پذیر نیست .  

معاون اول رییس جمهوري اظهارداشت : دستگاه هاي اجرایی باید از تمام ظرفیت مراکز علمی کشور استفاده کنند و جفاست که در چنین شرایطی

به نهادهاي علمی کشور کم توجهی شود .  

آینده ایران بی تردید در گرو توسعه علم است .  

جهانگیري خاطرنشان کرد : اگر کشور از نظر علمی توسعه یافت همه ابعاد توسعه کشور متاثر می شود و به سمت پیشرفت حرکت می کند .  

در این بخش زنان به عنوان نیمی از جامعه پیشرفت همه جانبه کشور جایگاه شایسته خودشان را داشته باشند و مدیران کشور باید این مسیر را باز

کنند .  

وي افزود : در شوراي عالی اداري تصویب کردیم در برنامه ششم توسعه دست کم 30 درصد مدیریت کشور در اختیار زنان باشد .  

وزیر علوم آمده بود که حدود 46 تا 47 درصد دانشجویان کشور یعنی نزدیک به چهار میلیون رییس دانشگاه تهران و قائم مقام  در گزارش 

دانشجو و بیش از 27 درصد هیات علمی دانشگاه ها از زنان هستند .  

معاون اول رییس جمهوري ادامه داد : هر کجا که میدان را باز کردیم و فرصت رقابت ایجاد کردیم زنان جایگاه خودشان را بدست آوردند .  

هرجا که زنان نتوانستند جایگاه خودشان را بدست آورند که با تصمیم گیري مدیریتی زمینه رقابت فراهم نبوده است .  

جهانگیري ابرازامیدواري کرد فرصت الزم براي بهره گیري از توانمندي زنان جهت توسعه کشور فراهم شود .  

به گزارش ایرنا ، آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی زن و علم (جایزه دکتر مریم میرزاخانی) با هدف تقویت خودباوري و مسئولیت پذیري بانوان

دانشگاهی ، پیش از ظهر دوشنبه در تاالر عالمه امینی کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران برگزار شد .  

مریم میرزاخانی ریاضی دان و استاد دانشگاه استنفورد تنها زن و نخستین ایرانی برندٔه مدال فیلدز (باالترین جایزه در ریاضیات) روز 23 تیرماه 96 در

40 سالگی به دلیل ابتال به بیماري سرطان در کالیفرنیاي آمریکا درگذشت .  
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جوان

1398/02/03
سیل ، کنکور ارشد و دکترا را هم جابه جا کرد/کنکور روي آب !

> با پیگیري جدي کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، زمان برگزاري کنکور هاي سال 98 در شوراي سنجش و پذیرش دانشجو با تغییراتی مواجه

شد .  

تغییراتی که اعتراض و رضایت خاص خود را هم به دنبال داشت .

> سرویس دانشگاه جوان آنالین : با پیگیري جدي کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، زمان برگزاري کنکور هاي سال 98 در شوراي سنجش و

پذیرش دانشجو با تغییراتی مواجه شد .  

تغییراتی که اعتراض و رضایت خاص خود را هم به دنبال داشت .  

پیش از این برخی داوطلبان کنکور ارشد در شبکه هاي 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 مادران ، جوانان کمی پریشان تر هستند چراکه مدارس و دانشگاه هاي آن ها ویران شد و برخی از آن ها هم در روز هاي

نزدیک به کنکور ، شرایط مناسبی ندارند .  

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري از روز هاي 5 و 6 اردیبهشت تاریخ هایی که تعیین شدند زمان برگزاري آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 

1398 به روز هاي 23 و 24 خرداد 1398 تغییر یافت .  

برگزاري آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشکی هم از روز هاي 30 و 31 خرداد 1398 به روز هاي 27 و 28 تیر 1398 تغییر کرد .  

  . Ph) آزمون دکتري تخصصی و دکتري پژوهشی

D) رشته هاي علوم پایه پزشکی هم از روز هاي 12 و 13 اردیبهشت 1398 به روز هاي 30 و 31 خرداد 1398 تغییر یافت .  

فرصتی براي مرور کاربران و مخاطبان زیادي از عدم برگزاري کنکور ارشد در اردیبهشت ابراز خوشحالی و رضایت کردند و این مسئله را نه تنها

فرصتی براي مرور دروس و نکات کلیدي ، بلکه کمک و خدمتی به هموطنان سیل زده دانستند .  

به عنوان مثال یکی از این کاربران که از مناطق سیل زده بود در اینستاگرام نوشت به رغم آنکه همه داوطلبان از ماه ها برنامه ریزي و درس خواندن

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

هستند ، کمک کند .  

تعویق یک ماهه اما دانشجوي دیگري با هشتگ بی انصاف نباشیم در عین نارضایتی از تغییر زمان برگزاري کنکور با داوطلبان مناطق سیل زده

همدردي 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 98 منصفانه ترین راه حل ممکن را تغییر زمان برگزاري کنکور دانست و نوشت مخالفت با تعویق یک ماهه این زمان

به بهانه قرار گرفتن در ماه مبارك رمضان یا همزمانی با امتحانات پایان ترم توجیه مناسبی نیست و باید داوطلبان و دانشجویان این موضوع را درك

کنند و خودشان را به جاي کسانی بگذارند که تمام زندگی شان را در سیل از دست داده اند؛ به قول این کاربر تغییر زمان برگزاري کنکور انگیزه اي

است براي ادامه راه جوانان مناطق سیل زده ! ماه رمضان و کنکور این گونه نیست که تمامی جوانان و کنکوري هاي امسال از این ماجرا راضی

باشند و تأخیر در زمان برگزاري را فرصتی براي مرور مجدد نکات بدانند؛ بلکه کامًال برعکس برخی نظرات ، این ماجرا را به ضرر دانشجویان می

دانند و براي این امر دالیل متنوعی را عنوان می کنند ، مثًال همزمانی برگزاري کنکور با ماه مبارك رمضان یا امتحانات پایان ترم دانشگاه شان ! از

آنجایی که در ابتداي امر با اعالم اطالعیه سازمان سنجش مبنی بر عدم تعویق زمان برگزاري کنکور ، خبر اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق

سیل زده مطرح شد خیلی از دانشجویان با این موضوع مخالفت کردند چراکه از نظر آن ها دادن سهمیه در کنکور باعث جابه جا شدن زیاد رتبه ها

می شود و این امر عادالنه نیست .
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

جوان

1398/02/03

 

فقط سهمیه کافی نیست با خواندن اجمالی تمام نظرات داوطلبان به راحتی می توان فهمید که حرف اصلی مخالفان تغییر زمان کنکور ، همزمانی با

ماه رمضان و امتحانات پایان ترم دانشگاه ها و حرف اصلی موافقان تغییر این ، زمان همدردي با دانشجویان مناطق سیل زده و فرصتی تازه براي

مطالعه نکات آزمون است .  

هرچند در این بین عده اي ساز مخالفت با سهمیه دادن به داوطلبان مناطق سیل زده را زدند ، اما تعداد آن ها محدود بود چراکه همگان به خصوص

آنان که تجربه شرکت در کنکور را دارند می دانند هیچ کس یک شبه و بدون مطالعه عمیق و تنها با اعمال سهمیه نمی تواند رتبه برتر شود و تنها

آنان که ماه ها تالش کردند و فرصت گذاشته اند ، پیروز رقابت هستند .  

حال که اطالعیه نهایی شوراي سنجش و پذیرش دانشجو براي تغییر زمان برگزاري کنکور هاي سال 98 منتشر شده و هیچ کدام از تاریخ ها در ماه

مبارك رمضان انتخاب نشده اند ، آن ها که نگران این مسئله بودند آرام گرفتند .  

حال امیدواریم مسئوالن دانشگاهی فکري براي جابه جایی و تغییر زمان برگزاري امتحانات پایان ترم دانشجویان کنند تا دیگر هیچ مخالفی براي

این تصمیم شوراي سنجش نباشد و همه داوطلبان آسوده خاطر این کنکور پرحاشیه و پرفراز و نشیب را پشت سر گذارند چراکه ابراهیم خدایی ،

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برنامه ریزي براي تغییر زمان امتحانات را برعهده خود دانشگاه ها می داند .
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اعتماد

1398/02/03
دانشگاه ها به دلیل بدهی و تاخیر در پرداخت بودجه به زانو درآمده اند

رییس دانشگاه تربیت مدرس از به زانو درآمدن دانشگاه ها به دلیل بدهی و تاخیر در پرداخت بودجه خبر داد .   > محمدتقی احمدي ، 

احمدي در گفت وگو با ایلنا با اشاره به پیگیري بودجه کمک هزینه تحصیلی دانشجویان پزشکی که موجی از اعتراضات را در پی داشته است ، گفت :

دانشجویان پزشکی در زمینه کمک هزینه تحصیلی نگرانی داشتند ، گرچه دانشگاه تربیت مدرس از منابع خود براي این کمک ها مبلغی را در نظر می گیرد

اما این میزان در قیاس با سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی کمتر است؛ از این رو دانشجویان ما تقاضا داشتند این مقدار کمی رشد کند .  

بودجه دانشگاه تنظیم شده است .   ما نیز به دانشجویان اعالم کردیم این کمک هزینه نسبت به مقدورات 

وي همچنین ادامه داد : سال گذشته رشد شش تا هفت درصدي را براي این کمک هزینه در نظر گرفتیم و امسال نیز با توجه به رشد بودجه ، یک

رشدي را در نظر می گیریم ، ولی باید این را در نظر داشت که دانشگاه هاي علوم پزشکی با توجه به اینکه بیمارستان دارند و از محل این بیمارستان ها

وزارت علوم هستیم که گرفتار کسب درآمد می کنند ، دست شان در کمک هزینه ها بازتر است اما ما محدودیت هاي زیادي داریم و تنها دانشگاه 

مساله رشته هاي پزشکی شده ایم .

رییس دانشگاه تربیت مدرس همچنین تاکید کرد : در زمان انتخاب رشته به داوطلبان اعالم کردیم تا بدانند دانشگاه ما راجع به مقیاس این  <

کمک هزینه ها با توجه به بودجه و امکانات خودش تصمیم می گیرد و این طور نیست که تابع ضوابط وزارت بهداشت باشد .  

دانشجویان نیز این مساله را قبول کردند به شرطی که این هزینه ها به تعویق نیفتد و عیدي هاي آنها نیز داده شود که همه اینها نیز مرتب انجام

می شود .  

احمدي در پاسخ به این سوال که آیا اعتبارات بودجه اي دانشگاه تربیت مدرس به طور مرتب داده می شود ، گفت : وعده هاي خوبی مطرح می

شود که این اعتبارات می رسد اما همه دانشگاه ها از این بابت به زانو درآمده اند زیرا ده ها میلیارد بدهی ایجاد شده و مدت هاست راجع به هزینه

هاي غذا و اجاره هاي خوابگاه ها بدهکاریم .  

دولت محترم هم قول داد و بعضا با مکاتباتش تایید کرد که بودجه ما را می دهد و ما هم تعهدات دریافت صد درصدي بودجه را ایجاد کردیم ، ولی

هنوز خبري نشده است .  

رییس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تعامل این دانشگاه با جامعه گفت : دانشگاه ما سابقه همکاري خوبی با بنگاه ها و دستگاه ها در رفع

مسائل جامعه داشته است که یکی از نمونه هاي آن هیات جامع پالسکو بوده است .  

دانشگاه ما در این پروژه به عنوان هیات ملی انتخاب شد و من مسوول اداره آن بودم که در یک زمان مشخص گزارش مهمی را به رییس جمهور

دادیم و روي سایت ها نیز منتشر شد .  

احمدي افزود : مساله مهم این بود که یک گروه علمی و دانشگاهی بی طرف بدون وابستگی به سازمان هاي اجرایی باید مساله را بشکافد تا

کمبودها و کاستی هاي سازمان ها را بیان کند .  

این کار را تا به حال هیچ کس انجام نداده بود ، ولی دانشگاه ما آن را انجام داد .  

این کار تقریبا فصل الخطابی بود تا دعواهایی که می توانست مشکالت سیاسی ایجاد کند ، کنترل شود .  

نزدیک به ده ها هزار ساعت ، 140 نفر روي این امر تحقیق کردند .  

این گروه براي اینکه دیگر اتفاقاتی چون پالسکو رخ ندهد و کارهاي زیربنایی آینده دچار مشکل نشوند ، یکسري تحقیقات را تهیه و تقدیم کردند .  

وي در خصوص این تحقیقات گفت : چند پیشنهاد مطرح شد که می دانم دو ، سه مورد از آنها پیش رفت .  

یکی از آن پیشنهادات بحث ساختمان هاي موجود در تهران است که باید ایمنی آنها قاعده مند شده و شهرداري براي اجراي آن وارد عمل شود .  

در تاریخ کشور هیچ کس تا به حال دنبال این کار نرفته بود و حتی وزارتخانه ها نیز در انجام آن کوتاهی می کردند .  

احمدي با اشاره به پیشنهاد دیگري که از سوي هیات پالسکو براي جلوگیري از اتفاقات مشابه ارایه شده بود ، گفت : یکی دیگر از پیشنهادات

26بررسی عملکرد مدیریت ستاد بحران تهران بود که با عنوان «شهر بزرگ» ارایه شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت .  
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روزنامه فرهیختگان

1398/02/03
رئیس دانشگاه تربیت مدرس : /دانشگاه ها به زانو درآمدند !

رئیس دانشگاه تربیت مدرس از به زانو درآمدن دانشگاه ها به دلیل بدهی و تاخیر در پرداخت بودجه خبر داد.  <

رئیس دانشگاه تربیت مدرس از به زانو درآمدن دانشگاه ها به دلیل بدهی و تاخیر در پرداخت بودجه خبر داد .    <

محمدتقی احمدي در گفت وگو با ایلنا با اشاره به پیگیري بودجه کمک هزینه تحصیلی دانشجویان پزشکی که موجی از اعتراضات را در پی داشته

است ، گفت : «دانشجویان پزشکی در زمینه کمک هزینه تحصیلی نگرانی داشتند ، گرچه دانشگاه تربیت مدرس از منابع خود براي این کمک ها

مبلغی را در نظر می گیرد ، اما این میزان در قیاس با سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی کمتر است ، از این رو دانشجویان ما تقاضا داشتند این مقدار

کمی رشد کند .  

بودجه دانشگاه تنظیم شده است .   ما نیز به دانشجویان اعالم کردیم این کمک هزینه نسبت به مقدورات 

» احمدي در پاسخ به این سوال که آیا اعتبارات بودجه اي دانشگاه تربیت مدرس به طور مرتب داده می شود ، گفت : «وعده هاي خوبی مطرح می

شود که این اعتبارات می رسد ، اما همه دانشگاه ها از این بابت به زانو درآمده اند ، زیرا ده ها میلیارد بدهی ایجاد شده و مدت هاست راجع به هزینه

هاي غذا و اجاره هاي خوابگاه ها بدهکاریم .  

دولت محترم هم قول داد و بعضا با مکاتباتش تایید کرد که بودجه ما را می دهد و ما هم تعهدات دریافت صد درصدي بودجه را ایجاد کردیم ، ولی

هنوز خبري نشده است . »
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روزنامه فرهیختگان

1398/02/03
دانشگاه ها به زانو درآمدند !

رئیس دانشگاه تربیت مدرس از به زانو درآمدن دانشگاه ها به دلیل بدهی و تاخیر در پرداخت بودجه خبر داد.  <

رئیس دانشگاه تربیت مدرس از به زانو درآمدن دانشگاه ها به دلیل بدهی و تاخیر در پرداخت بودجه خبر داد .    <

محمدتقی احمدي در گفت وگو با ایلنا با اشاره به پیگیري بودجه کمک هزینه تحصیلی دانشجویان پزشکی که موجی از اعتراضات را در پی داشته

است ، گفت : «دانشجویان پزشکی در زمینه کمک هزینه تحصیلی نگرانی داشتند ، گرچه دانشگاه تربیت مدرس از منابع خود براي این کمک ها

مبلغی را در نظر می گیرد ، اما این میزان در قیاس با سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی کمتر است ، از این رو دانشجویان ما تقاضا داشتند این مقدار

کمی رشد کند .  

بودجه دانشگاه تنظیم شده است .   ما نیز به دانشجویان اعالم کردیم این کمک هزینه نسبت به مقدورات 

» احمدي در پاسخ به این سوال که آیا اعتبارات بودجه اي دانشگاه تربیت مدرس به طور مرتب داده می شود ، گفت : «وعده هاي خوبی مطرح می

شود که این اعتبارات می رسد ، اما همه دانشگاه ها از این بابت به زانو درآمده اند ، زیرا ده ها میلیارد بدهی ایجاد شده و مدت هاست راجع به هزینه

هاي غذا و اجاره هاي خوابگاه ها بدهکاریم .  

دولت محترم هم قول داد و بعضا با مکاتباتش تایید کرد که بودجه ما را می دهد و ما هم تعهدات دریافت صد درصدي بودجه را ایجاد کردیم ، ولی

هنوز خبري نشده است . »
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پیام سمنان

1398/02/02
جلسه بررسی راه هاي همکاري صدا و سیماي مرکز سمنان با دانشگاه دامغان برگزار شد

> سرویس خبر در این نشست که با حضور مدیرکل و معاونان بخش هاي مختلف صدا و سیماي مرکز سمنان و مدیران دانشگاه دامغان و دانشکده هنر

برگزار شد ، حجت االسالم توکلیان مدیرکل صدا و سیماي مرکز سمنان گفت : جامعه هنري تاثیرگذارترین قشر در کشور است و صدا و سیما مرجع

ترین رسانه تصویري براي جذب مخاطب محسوب می شود.

> سرویس خبر در این نشست که با حضور مدیرکل و معاونان بخش هاي مختلف صدا و سیماي مرکز سمنان و مدیران دانشگاه دامغان و دانشکده

هنر برگزار شد ، حجت االسالم توکلیان مدیرکل صدا و سیماي مرکز سمنان گفت : جامعه هنري تاثیرگذارترین قشر در کشور است و صدا و سیما

مرجع ترین رسانه تصویري براي جذب مخاطب محسوب می شود .  

به گزارش روابط عمومی صدا و سیماي مرکز سمنان ، وي با بیان این که رسانه به ویژه صدا و سیما در راستاي تامین نیاز جامعه پیش می رود ،

گفت : استان سمنان ظرفیت هاي قوي دارد و از پتانسیل ها و استعدادهاي دانشگاهی استفاده می کند .  

وي به تولیدات آثار ارزشمند مرکز سمنان در بخش مستند ، تله فیلم و خبر اشاره کرد و گفت : به همت هنرمندان استان سمنان سال گذشته صدا و

سیماي مرکز سمنان افتخارات خوبی را در جشنواره هاي ملی و بین المللی کسب کرده است .  

مدیرکل صدا و سیماي مرکز سمنان افزود : تعهدات واحد سیماي مرکز سمنان ساالنه تولید 1500 ساعت برنامه است .  

در ادامه نیک کار قائم مقام صدا و سیماي مرکز سمنان گفت : صدا و سیماي مرکز سمنان آماده همکاري و استفاده از توانمندي هاي دانشگاه

دامغان به ویژه دانشجویان رشته هنر دانشکده هنر این دانشگاه می باشد .  

وي افزود : فارغ التحصیالن پسر رشته هاي کارگردانی و تدوین می توانند به صورت امریه در صدا و سیماي مرکز سمنان دوران سربازي خود را

بگذرانند .  

وي افزود : با وجود دانشکده هنر در دانشگاه دامغان می توان از ظرفیت ها و تولیدات دانشجویان هنر این دانشکده ، پس از رعایت الگو هاي پخش

و تایید ، براي پخش در صدا و سیما استفاده شود .  

رئیس دانشگاه دامغان گفت : در این دانشگاه 5000 دانشجو در 8 دانشکده و 67 رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا در ادامه دکتر بصیري 

تحصیل می کنند .  

وي افزود : دانشکده هنر دانشگاه دامغان 330 دانشجو دارد که در رشته هاي ادبیات نمایشی ، تلویزیون و هنرهاي دیجیتالی تحصیل می کنند .  

وي افزود : در دانشکده هنر این دانشکاه 10 کارگاه طراحی ، گرافیک ، تدوین ، انیمیشن ، عکاسی و تئاتر براي آموزش دانشجویان فعال است .  

در ادامه پس از بیان نظرات و دیدگاه هاي معاونین صدا و سیما و دیدگاه هاي معاونین دانشگاه دامغان درخصوص نحوه همکاري دانشکده هنر با

صدا و سیماي مرکز سمنان ، چگونگی استفاده از تولیدات دانشجویان هنر و استفاده از طرح ها و ایده دانشجویان در صدا و سیما و تولید برنامه هاي

متنوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد همکاري هاي الزم انجام شود .  

بازدید از امکانات و توانمندي هاي دانشکده هنر دانشگاه دامغان و نمایش آثار و تولیدات دانشجویان هنر و بازدید از نمایشنامه هاي چهارمین

جشنواره تئاتر دانشجویی کشور از دیگر برنامه هاي این جلسه بود .

29

http://new.e-sepaar.net/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=9487415


سه شنبه 3 اردیبهشت 1398گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهی

روزنامه آفرینش

1398/02/02
میز خبر

> همکاري علمی مشترك دانشگاه امیرکبیر و سن پترزبورگ هیئتی از دانشگاه حمل نقل سن پترزبورگ روسیه در راستاي توسعه همکاري هاي مشترك

از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند .

> همکاري علمی مشترك دانشگاه امیرکبیر و سن پترزبورگ هیئتی از دانشگاه حمل نقل سن پترزبورگ روسیه در راستاي توسعه همکاري هاي

مشترك از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند .  

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص بازدید هیأتی از دانشگاه به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دکتر سید احمد معتمدي 

حمل ونقل سن پترزبورگ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : این هیئت دانشگاهی از نقاط مختلف دانشگاه از جمله برج فناوري و دانشکده مهندسی

عمران بازدید کردند .  

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه هدف از این بازدید توسعه ارتباط و همکاري مشترك میان دو دانشگاه بود ، تأکید کرد : دانشگاه

حمل ونقل سن پترزبورگ از دانشگاه هاي قدیمی و معتبر کشور روسیه به شمار می رود که قرار است در آینده با این دانشگاه همکاري هاي

مشترکی داشته باشیم .  

معتمدي اظهار داشت : این دانشگاه در زمینه تحقیقات و فناوري کاربردي بسیاري از جمله موضوعات ریلی ، جاده اي و پل ها فعالیت دارد .  

وي افزود : با توجه به اینکه دانشگاه حمل ونقل سن پترزبورگ یک دانشگاه تخصصی است بنابراین قرار است در آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر با

این دانشگاه تفاهم نامه اي منعقد کند .  

این دو دانشگاه همکاري هاي خود در سطح آموزش ، پژوهش و فناوري را توسعه خواهند داد .  

وي افزود : دانشگاه صنعتی امیرکبیر با این دانشگاه ها در (حوزه صنعتی) ، ایجاد مرکز مشترك ، در (حوزه پژوهشی) ، ایجاد کارگاه هاي همتا یابی ،

پروژه هاي مشترك و آزمایشگاه هاي مجازي ، در (زمینه آموزش) استاد راهنماي مشترك ، فرصت مطالعاتی ، تبادل دانشجو ، مدرسه تابستانی و

برنامه هاي مدرك مشترك همکاري خواهند داشت .
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روزنامه شروع

1398/02/02
اعضاي هیات علمی دانشگاه ها را زنان تشکیل می ابتکار در جشنواره زن و علم : /27 درصد 

دهند

> معاون رئیس جمهوري در امور زنان و خانواده با اشاره به پیشرفت هاي باورنکردنی زنان ایران در 40 سال گذشته در عرصه علم و دانش گفت : حدود

اعضاي هیات علمی را زنان تشکیل می دهند. یک چهارم زنان ایران تحصیالت دانشگاهی دارند ، نیمی از دانشجویان ما دختر هستند و 27 درصد 

> به گزارش شروع آنالین ، معصومه ابتکاردر دومین جشنواره ملی زن و علم (جایزه مریم میرزاخانی) افزود : هم زمان با چهلمین سالگرد پیروزي

انقالب اسالمی ایران ، 40 شاخص تحوالت حوزه زنان را بر پایه آمار استخراج کردیم .  

آموزش عالی بسیار زیاد بود و پیشرفت هاي ابتکار گفت : در این 40 سال تحوالت براي زنان به خصوص در عرصه علم و دانش همچنین 

باورنکردنی دارند .  

دختران ایرانی در سال هاي اخیر تا 60 درصد ورودي هاي کنکور را از آن خود کردند .  

ابتکار در ادامه ، گفت : با وجود همه مشکالت کشور ، پیشرفت زنان در زمینه هاي مختلف ادامه دارد و گام هاي استواري در عرصه هاي علمی

برداشته اند .  

عرصه هاي علوم ، تکنولوژي ، مهندسی و ریاضیات جزء موضوعات مورد توجه در عرصه بین المللی است؛ چرا که دختران ایرانی در این زمینه

پیشرفت داشتند و یکی از نمونه هاي آن میرزاخانی است .  

آموزش عالی انتظار افزایش حضور بانوان را داریم .   آموزش عالی تحوالت زیادي داشتیم؛ اما همچنان از مدیریت  وي اظهار کرد : در مجموعه 

معاون زنان و خانواده رئیس جمهوري ، افزود : همان طور که رئیس جمهوري در سایر دستگاه هاي دولتی ، نگاه بلندي دارد و ابالغ کرد که 30

آموزش عالی حتی دانشگاه ها هم این انتظار را داریم .   وزارت علوم و  درصد از پست هاي مدیریتی دولت در اختیار بانوان قرار گیرد ، در 

آموزش عالی به اندازه انگشتان یک دست است .   حضور زنان در عرصه هاي مدیریتی 

ابتکار تاکید کرد : انتظار حضور زنان اندیشمند و مدیر در عرصه هاي مدیریتی ، فرهنگی ، علمی و آموزشی بیشتر احساس می شود و این مسئله

خیرات و برکات زیادي براي کشور ما خواهد داشت و افق روشنی را براي جوانان ایرانی ترسیم می کند .  

معاون رئیس جمهوري در امور زنان و خانواده در مورد شخصیت جهانی میرزخانی نیز تاکید کرد : شخصیت جهانی پروفسور میرزاخانی و نقشی که با

جایزه فیلدز همچنین تحول نگرشی که در علوم ریاضی ایجاد کرد ، تراز جهانی دارد که حتی به جنسیت هم ربط پیدا نمی کند .  

معاون زنان و خانواده رییس جمهوري اظهار کرد : مریم را در هر زاویه اي که نگاه کنیم یک شخصیت جهانی است و خوشبختیم در ایران این

فرصت را پیدا کردیم که بتوانیم با این تراز جهانی نقش زنان را در علم براي کشور خودمان و دنیا معرفی کنیم .  

ابتکار گفت : این شخصیت ممتاز علمی و استعدادهاي دختران و پسران ایرانی را به نمایش می گذارد و این مسئله نشان می دهد چقدر در مقابل

این همه استعداد و توانمندي مسئول هستیم .  

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري همچنین معاونت زنان و خانواده ریاست دومین جشنواره ملی زن و علم ویژه جایزه وي ادامه داد : با همکاري 

مرحوم دکتر مریم میرزاخانی برگزار شد .  

از حضور معاون اول رئیس جمهوري در این مراسم تشکر می کنم؛ چرا که توجه و اهمیتی را که دولت براي علم و دانش به خصوص نقشی که زنان

در این عرصه دارند ، با حضور خود مورد تاکید قرار داد .  

وي همچنین از فعاالنی که روز تولد مریم میرزاخانی را به عنوان روز جهانی زنان در ریاضیات نامگذاري کردند ، تشکر کرد .  

معاون رئیس جمهوري اظهار امیدواري کرد که از این فرصت بین المللی براي معرفی زنان ایرانی به دنیا استفاده شود .  

دومین جشنواره ملی زن و علم امروز دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیري معاون اول و معاون رئیس جمهوري در امور زنان و خانواده در کتابخانه

عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد .
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

روزنامه شروع

1398/02/02

 

زنده یاد میرزاخانی ریاضی دان زن ایرانی و اولین برنده ایرانی مدال فیلدز بود که تیرماه سال 1396 به علت بیماري سرطان درگذشت .  

در نشست جهانی زنان در ریاضیات ، به پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران ، روز تولد میرزاخانی (12 ماه مه برابر با 22 اردیبهشت) به عنوان

روز جهانی زنان در ریاضیات نام گذاري شد .
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کسب و کار

1398/02/03
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردي عنوان کرد/کیفیت بخشی به آموزش هاي مشاور عالی 

علمی و تأمین محیط کارگاه سیاست جدید دانشگاه

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردي با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه 30 درصد دانشجویان کشور باید به سمت رشته هاي > مشاور عالی 

مهارتی سوق داده شوند ، گفت : اما اکنون در پایان برنامه ششم قرارداریم و تنها 350 هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردي کشور تحصیل می کنند .

> به گزارش کسب و کار نیوز ، در پایان این مراسم شیخ االسالمی به عنوان رئیس جدید معرفی و منصوب شد .  

انتهاي پیام.
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روزنامه فرهیختگان

1398/02/03
اعضاي هیات علمی دانشگاه تهران بازنگري شد آیین نامه استخدام 

اعضاي هیات علمی با توجه به نیازهاي دانشگاه به گونه اي بازنگري شده تا با روحیه اي باز رئیس دانشگاه تهران گفت : «آیین نامه استخدام   <

بهترین بهره مندي از توانمندي استادان صورت گیرد.

اعضاي هیات علمی با توجه به نیازهاي دانشگاه به گونه اي بازنگري شده تا با روحیه اي رئیس دانشگاه تهران گفت : «آیین نامه استخدام   <

باز بهترین بهره مندي از توانمندي استادان صورت گیرد .  

اعضاي هیات علمی دانشگاه تهران ، اظهار کرد : «کلیات » محمود نیلی احمد آبادي در گفت وگو با ایرنا درباره اجراي آیین نامه جدید استخدام 

این آیین نامه تنظیم شده و به محض تایید هیات امنا این آیین نامه جدید اجرا می شود .  

اعضاي هیات علمی موجود درحالی براي همه دانشگاه ها به طور یکسان نوشته شده که عملکرد هر دانشگاه با » او افزود : «آیین نامه استخدامی 

دیگري متفاوت است .  

اعضاي هیات علمی را با » احمدآبادي به تبصره هاي موجود در آیین استخدامی دانشگاه ها اشاره کرده و گفت : «این تک ماده و تبصره استخدام 

پیچیدگی همراه کرده ، از این رو سعی شده با توجه به نیازهاي دانشگاه تهران و به منظور چابک سازي و روشن کردن این فرآیند ، آیین نامه جدید

نوشته شود . »
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آرمان امروز

1398/02/03
جزئیات افزایش 440 هزار تومانی حداقل حقوق کارمندان

> با ابالغ هیات دولت ، حداقل حقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري؛ کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مبلغ 15 میلیون و 634 هزار ریال تعیین شد.

> با ابالغ هیات دولت ، حداقل حقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري؛ کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان

دولت مبلغ 15 میلیون و 634 هزار ریال تعیین شد .  

به گزارش مهر ، با تصویب هیات دولت حداقل حقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ

پرداخت کارکنان دولت مبلغ 15 میلیون و 634 هزار ریال تعیین شد .  

به طوري که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و 400 هزار ریال کمتر نباشد .  

هیات وزیران در جلسه 28 فروردین 1398 به پیشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور ضرایب حقوقی

اعضاي هیات علمی شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، حقوق 

آموزش عالی و قضات و مقامات را تصویب کرد .   دانشگاه ها و مؤسسات 

اعضاي هیات علمی بر اساس این مصوبه که مورخ 31 فروردین ماه از سوي معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده ، آمده است : یک) ضریب حقوق 

آموزش عالی و قضات به میزان 30 هزار و 200 ریال تعیین می شود .   دانشگاه ها و مؤسسات 

دو) ضریب حقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370

(از جمله کارمندان وزارت اطالعات و شاغالن پست هاي سیاسی وزارت امور خارجه) براي سال 1398 به میزان 2 هزار و 120 ریال تعیین می شود

  .

حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و 400 هزار ریال کمتر نخواهد بود .  

سه) ضریب حقوق مقامات و هم طرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوري و مدیران عامل و اعضاي هیات مدیره و رؤساي دستگاه

هاي اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی

جمهوري اسالمی ایران ، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضاي شوراي اسالمی شهر مراکز استان ها به میزان 2000 ریال تعیین می شود

  .

چهار) افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت هاي دولتی داراي مقررات خاص از

جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان انرژي اتمی

ایران ، سازمان هاي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

، در سال 1398 به میزان 18 درصد تعیین می شود .  

پنج) حداقل حقوق و مزایاي مستمر شاغالن موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه هاي اجرایی مشمول این

قانون و سایر مشموالن ماده مذکور به استثناي مشموالن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان 15 میلیون و 630

هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایاي مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود .  

شش) حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان هشت میلیون و450 هزار ریال تعیین

می شود که با احتساب فوق العاده هاي موضوع ماده (6) قانون یادشده ، این میزان نباید کمتر از 15 میلیون و 630 هزار ریال شود و مابه التفاوت آن

تا مبلغ 15 میلیون و 630 هزار ریال به سقف محاسبه شده ، اضافه خواهد شد .
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

آرمان امروز

1398/02/03

 

کارمندان به افزایش حقوق نیاز دارند رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس نیز روز گذشته گفت : افزایش 400 هزار تومانی و 10درصدي حقوق

شاغالن و بازنشسته ها و همسان سازي حقوق بازنشستگان براي بسیاري ارزشمند است و به آن نیاز دارند ، چراکه انتظار داشتند در فروردین ماه این

مبلغ را دریافت کنند .  

به گزارش فارس ، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در جلسه علنی روز دوشنبه پارلمان طی تذکري با استناد به مواد 18 تا 22 آئین نامه

داخلی مجلس ، اظهار کرد : هیات رئیسه مجلس باید از مصوبات مجلس در محاوره هاي عمومی دفاع کند؛ ما مصوبه اي در خصوص افزایش

حقوق کارمندان دولت داشتیم اما شاهد آن هستیم که هر روز یک مسئول دولتی در این خصوص صحبت می کند و صحبت هاي متناقضی درباره

نحوه اجراي آن مطرح می شود .  

او افزود : در حالی که قانون مصوب مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال جاري کامال روشن است ، مسئوالن دولتی اظهاراتی

متناقض دارند .  

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی تصریح کرد : خواهشمندم تا هیات رئیسه مجلس بر این موضوع تاکید کند تا دیگر شاهد این صحبت ها نباشیم ،

زیرا 400 هزار تومان و 10 درصد براي شاغالن و بازنشسته ها و همسان سازي براي بازنشستگان براي بسیاري ارزشمند است و به آن نیاز دارند ،

چراکه انتظار داشتند تا در فروردین ماه این مبلغ را دریافت کنند .  

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت ، گفت : حرف شما درست است و دولت باید دقت الزم را داشته

باشد زیرا قانون مجلس شوخی بردار نیست؛ آنچه در خصوص حقوق در سال جاري تصویب شده ، الزم االجراست .
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روزنامه آفرینش

1398/02/02
ایجاد دو رشته دکتري در دانشگاه محقق اردبیلی

آموزش عالی با ایجاد دو رشته مکانیزاسیون > معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی از موافقت قطعی شوراي گسترش 

کشاورزي و مدیریت بازاریابی در مقطع دکتري در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد .

آموزش عالی با ایجاد دو رشته مکانیزاسیون > معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی از موافقت قطعی شوراي گسترش 

کشاورزي و مدیریت بازاریابی در مقطع دکتري در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد .  

آموزش عالی با ایجاد دو رشته مکانیزاسیون کشاورزي و رشته مدیریت راهبردي گرایش مدیریت ترحم مصري از موافقت قطعی شوراي گسترش 

بازاریابی در مقطع دکتري در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت : این دو رشته در دفترچه انتخاب رشته دکتري که طی روزهاي اخیر توسط

سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده ، گنجانده شده اند .  

وي افزود : براي پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید براي رشته مکانیزاسیون کشاورزي دو نفر براي دوره روزانه و یک نفر براي دوره نوبت دوم

شبانه و براي رشته مدیریت راهبردي گرایش مدیریت بازاریابی سه نفر براي دوره روزانه و دو نفر براي دوره نوبت دوم (شبانه) ظرفیت اختصاص

یافته است .  

مصري با بیان اینکه هدف رشته مکانیزاسیون کشاورزي ، برنامه ریزي تاکتیکی و استراتژیکی در حوزه کشاورزي است ، تأکید کرد : این رشته

عالوه بر جنبه هاي مدیریت و تحلیل سیستم ، به حوزه هاي انرژي در کشاورزي و مدیریت پسماند کشاورزي پرداخت می کند .  

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد : با توجه به اینکه 40 درصد نیروي فعال اقتصادي استان در حوزه کشاورزي

فعالیت می کنند ، امید می رود ایجاد این رشته در دانشگاه مادر استان بتواند به مدیریت کالن کشاورزي استان کمک کند .  

وي همچنین با اشاره به رشته مدیریت راهبردي گرایش مدیریت بازاریابی ، گفت : فارغ التحصیالن این رشته به مباحث مربوط به بازار ، مباحث

تدوین استراتژي هاي سازمانی ، شناخت مشتریان و نحوه ارتباط با آن ها ، شناخت فرایندهاي فروش ، بازاریابی و خدمات به مشتریان زمینه تسلط

داشته و بازار کار مناسبی خواهند داشت .

37

http://new.e-sepaar.net/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=9497387


سه شنبه 3 اردیبهشت 1398گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالی

جوان

1398/02/02
مصوبه افزایش حقوق کارمندان ابالغ شد

> حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مبلغ 15میلیون و

634هزار ریال تعیین شد .

> سرویس اقتصادي جوان آنالین : با تصویب هیئت دولت حداقل حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ، کارمندان مشمول قانون

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ به میزان 15 میلیون و 634 هزار ریال تعیین شد به طوري که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال

1397 از مبلغ چهارمیلیون و 400 هزار ریال کمتر نباشد .  

هیئت وزیران در جلسه 28 فروردین 1398 به پیشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور ضرایب حقوقی

شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، حقوق اعضاي هیئت علمی

آموزش عالی و قضات و مقامات را تصویب کرد .   دانشگاه ها و مؤسسات 

براساس این مصوبه که مورخ 31 فروردین ماه از سوي معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده ، آمده است : 1 ــ ضریب حقوق اعضاي هیئت علمی

آموزش عالی و قضات به میزان 200 ر .   دانشگاه ها و مؤسسات 

30 ریال تعیین می شود .  

2 ــ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ــ مصوب

1370 ــ (از جمله کارمندان وزارت اطالعات و شاغلین پست هاي سیاسی وزارت امور خارجه) براي سال 1398 به میزان 120 ر .  

2 ریال تعیین می شود .  

حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهارمیلیون و 400 هزار ریال کمتر نخواهد بود .  

3 ــ ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوري و مدیران عامل و اعضاي هیئت مدیره و رؤساي دستگاه

هاي اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی

جمهوري اسالمی ایران ، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضاي شوراي اسالمی شهر مراکز استان ها به میزان 2000 ریال تعیین می شود

  .

4 ــ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهاد ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت هاي دولتی داراي مقررات خاص از

جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل : شرکت ملی نفت ایران ، سازمان انرژي اتمی

ایران ، سازمان هاي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

، در سال 1398 به میزان 18 درصد تعیین می شود .  

5 ــ حداقل حقوق و مزایاي مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوري براي کارمندان دستگا ه هاي اجرایی مشمول این

قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثناي مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان 15 میلیون و 630

هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایاي مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود .  

6 ــ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان هشت میلیون و 450 هزار ریال تعیین

می شود که با احتساب فوق العاده هاي موضوع ماده (6) قانون یادشده ، این میزان نباید کمتر از 15 میلیون و 630 هزار ریال شود و مابه التفاوت آن

تا مبلغ 15 میلیون و 630 هزار ریال به سقف محاسبه شده ، اضافه خواهد شد .
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کسب و کار

1398/02/03
دانشگاه شهید چمران ، میزبان استارتاپ کارآفرینی اجتماعی

> رویداد منطقه اي استارتاپ تخصصی کارآفرینی اجتماعی ، 11 تا 13 اردیبهشت ماه به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود .

> دکتر عبدالرحیم هوشمند ، رییس شوراي سیاست گذاري رویداد منطقه اي استارتاپ کارآفرینی اجتماعی در گفت وگو با ایسنا ، با اشاره به

برگزاري این رویداد در اردیبهشت ماه ، گفت : پیش از این بنا بود که رویداد منطقه اي استارتاپ تخصصی کارآفرینی اجتماعی در روزهاي 28 تا 30

فروردین ماه برگزار شود که با توجه به شرایط پیش آمده در استان هاي جنوبی و غربی کشور و آبگرفتگی بسیاري از مسیرها و در نهایت تعطیلی

دانشگاه ها در استان خوزستان ، تصمیم بر این شد که این رویداد با چند روز تاخیر در تاریخ 11 تا 13 اردیبهشت ماه برگزار شود .  

وي افزود : تاکنون بیش از 150 نفر از طریق وب سایت مربوط به این رویداد ثبت نام کرده اند و با توجه به اینکه زمان برگزاري رویداد به تعویق

افتاده است ، زمان ثبت نام نیز تمدید شده و دانشجویان عالقه مند به شرکت در این رویداد همچنان می توانند با مراجعه به وب سایت رویداد به

  . http : //sostartup آدرس

ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند .  

هوشمند تصریح کرد : دانشگاه ها عالوه بر ماموریت آموزشی و پژوهشی ، باید نسبت به اهمیت نقش دانشگاه ها در ارتقاي مسئولیت اجتماعی و

سرمایه اجتماعی برنامه ریزي جدي تري انجام دهند .  

دانشگاه ها باید بتوانند نیروهایی تربیت کنند که عالوه بر تخصص علمی ، در حل مسایل اجتماعی و کارآفرینی نیز نقش موثري در جامعه و

پیشرفت کشور ایفا کنند و غفلت دانشگاه ها در تربیت اجتماعی دانشجویان سبب آسیب به جامعه و بروز معضالت در جامعه خواهد شد که نهایتًا

اختالل در رشد و توسعه اجتماع را به دنبال دارد .  

رییس شوراي سیاست گذاري رویداد منطقه اي استارتاپ کارآفرینی اجتماعی با اشاره به مشکالت کنونی در جامعه ، اظهار کرد : طی تفاهم نامه اي

وزارت علوم ، برگزاري این رویداد استارتاپی پیش بینی شده که اجراي این بین شوراي اجتماعی وزارت کشور و معاونت فرهنگی و اجتماعی 

رویداد در سه منطقه و با محوریت دانشگاه هاي جامع از جمله شهید چمران اهواز ، فردوسی مشهد و اصفهان برگزار می شود .  

وي ادامه داد : رویداد استارتاپ کارآفرینی اجتماعی به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز در حیطه جغرافیایی دانشگاه هاي ایالم ، فارس ،

کردستان ، کرمانشاه ، خوزستان ، بوشهر ، کرمان و هرمزگان برگزار خواهد شد و دانشجویان این دانشگاه ها نیز می توانند در رویداد ثبت نام کنند .  

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به برگزاري دو پیش رویداد تاکنون ، گفت : دو پیش رویداد با موضوع «خلق ایده

کسب و کار» در اسفندماه گذشته برگزار شد و سومین پیش رویداد نیز صبح روز چهارشنبه 11 اردیبهشت و پیش از آغاز پذیرش رویداد برگزار

خواهد شد .  

چهار گروه شامل صاحبان ایده ، متخصصان حوزه گرافیک ، اصحاب رسانه و خبرنگاران و متخصصان IT می توانند در رویداد ثبت نام و تجربه کار

گروهی و شبکه سازي را کسب کنند .  

وي با تاکید بر حمایت از ایده هاي برتر ، تاکید کرد : بر اساس تصمیم شوراي سیاست گذاري رویداد ، سه تیم برتر جمعًا به میزان 15 میلیون تومان

جایزه دریافت خواهند کرد .  

عالوه بر این 10 ایده برتر نیز که با راي حاضران در روز شروع رویداد انتخاب می شوند ، جوایز نقدي دریافت خواهند کرد .  

انتهاي پیام.
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روزنامه فرهیختگان

1398/02/03
پیام نور از اخراج خود خبر دادند تعدادي از اساتید پیمانی دانشگاه 

وزارت علوم پذیرفته شده اند ، اعالم کردند تا خرداد 98 اخراج می شوند و پیام نور که از طریق فراخوان مرکز جذب  > تعدادي از اساتید دانشگاه 

تعدادي نیز مهر سال گذشته اخراج شده اند.

وزارت علوم پذیرفته شده اند ، اعالم کردند تا خرداد 98 اخراج می شوند پیام نور که از طریق فراخوان مرکز جذب  > تعدادي از اساتید دانشگاه 

و تعدادي نیز مهر سال گذشته اخراج شده اند .  

پیام نور طبق دستورالعمل به گزارش مهر ، یکی از این اساتید در این باره اعالم کرده است : «تخلفی که صورت گرفته ، این است که دانشگاه 

جذب هیات علمی مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی ، باید از زمانی که فرد در فراخوان رسمی شرکت و مدارك خود را کارگزاري می مرکز 

کند ، تا 144 روز تعیین تکلیف می کردند .  

پیام نور مانده است .   وزارت علوم ارسال می شد اما 10 سال در  پرونده ها باید همان سال به 

اعضاي هیات علمی را به سه دسته تقسیم کردند افرادي که توسط دانشگاه پذیرش شده بودند ، بدون بررسی ، حکم بعد از کشمکش هاي فراوان 

وزارت علوم پذیرش شده بودند براساس شاخص سال هاي 95 و 96 بررسی شده و تعداد پیمانی دریافت کردند و افرادي که توسط فراخوان 

کثیري را عدم اولویت زدند . »
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