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اخبار استان
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

اخبار آموزشی

آزمون استخــــدام  25۰۰نفر
در  ۷استان برگزار نمیشود

با برگزاری آزمون در  5گروه آزمایشی

زمان ثبتنام آزمون سراسری سال  ۹5اعالم شد

همزمان دفترچه ثبتنام آزمون سراسری سال  95در روز  19بهمنماه از طریق سایت
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجو ،بــر اســاس اعام ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور داوطلبان
آزمــون سراســری ســال  95از روز  19بهمنمــاه میتواننــد بــرای ثبتنــام اقــدام کننــد.
دفترچــه ثبتنــام آزمــون سراســری ســال  95در روز  19بهمنمــاه از طریــق ســایت
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه نشــانی اینترنتــی www.sanjesh.org
منتشــر میشــود.
بــر ایــن اســاس ،آزمــون سراســری ســال  95در روزهــای  2۴و  25تیرمــاه ســال آینــده
برگــزار میشــود.
شــایان ذکــر اســت ،ایــن آزمــون ماننــد ســالهای گذشــته در  5گــروه آزمایشــی
برگــزار میشــود.

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت :آزمون
استخدام  2500نفر در شهرداریهای سراسر کشور
در  ۷استان برگزار نمیشود.
محمــد حســــــنآبادی در گفتوگــو
بــا فــارس ،اظهــار داشــت :آزمــون اســتخدامی
 2500نفر در سراســر کشــور در  ۷اســتان ،تهران،قم،
سیســتان و بلوچســتان ،ایــام ،اردبیــل و بوشــهر
برگــزار نمیشــود.
وی ادامــه داد :اســتخدام ایــن تعــداد منــوط بــه
برگــزاری آزمــون اســت .ایــن آزمــون در  2بهمــن
ســال جــاری در سراســر کشــور بــه صــورت
همزمــان برگــزار میشــود.
حســنآبادی افــزود :در ایــن آزمــون امتیازاتــی
نیــز بــرای ایثارگــران ،افــراد بومــی و کارکنــان
قــراردادی شــهرداریها در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه کارکنــان قــراردادی بــه ازای هــر ســال
کارکردشــان در شــهرداری رتبهبنــدی میشــوند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان تهران:

شهرداریهای تهران  ۸5۰۰نیروی مازاد دارند

شرایط دریافت وام دانشجویی نیمسال دوم اعالم شد

ثبتنام وام های دانشجویی از  2۶دی
آغاز شده و تا  ۶بهمن ماه ادامه خواهد داشت
براساس اباغ صندوق رفاه بعد از اتمام مهلت
مذکور پذیرش تقاضای وام مقدور نیست.
به گزارش خبرنگار مهر ،دانشجویان
متقاضی وام می توانند جهت ثبت نام از تاریخ
 2۶دی الی  ۷بهمن ماه با مراجعه به سیستم
گلستان و مطالعه فایل راهنمای موجود در
وبگاه اینترنتی مدیریت خدمات دانشجویی
– وام ها نسبت به ثبت نام اقدام کنند ،زمان
تحویل مدارك  10الی  1۴بهمن خواهد بود.

شرایطعمومی
اولویت نیاز مالی ،عدم استفاده از وام یا بورس تحصیلی ،عدم اشتغال به کار در زمان
دریافت وام دانشجویی ،مشروط نبودن در دو نیمسال متوالی ،دانشجویانی که در مرخصی
تحصیلی باشند نمی توانند متقاضی وام شوند.
دانشجویان مشمول دریافت وام
کارشناسی :ورودی مهر  91به بعد ،کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی مهر  93به بعد،
دکتری تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه :ورودی مهر  91به بعد.
مدارک مورد نیازجهت دریافت وام
الف -دانشجویانی که در نیمسال های قبل ،از وام استفاده کرده اند:
 1ثبت درخواست وام در سامانه گلستان -2نداشتن بدهی معوقه در مقاطع تحصیلی قبل.ب -دانشجویانی که برای اولین بارمتقاضی وام هستند می بایستی نسبت به آماده سازی
مدارك به شرح ذیل و بارگذاری آنها در هنگام ثبت نام اقدام کنند:
کارت ملی و کارت دانشجویی ،تصویر صفحات شناسنامه ،سند محضری همراه با
تحویل تعهدنامه محضری وتصویرمدارك ضامن معتبر +آخرین کپی حکم کارگزینی ضامن
دربازه زمانی تعیین شده ،افتتاح حساب بانکی تجارت در یکی از شعب بانك تجارت(ترجیح
دانشگاه شهید بهشتی)
دانشجویان متقاضی وام دانش هسته ای :اسکن و بارگذاری گواهی اشتغال به تحصیل
در هر ترم
تذكرات مهم:
دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی تسهیات صندوق رفاه دانشجویان هستند،
موظفند نسبت به بارگذاری سند محضری و کلیه مدارك عنوان شده در سامانه گلستان
اقدام کنند.
دانشجویان رشته مهندسی هسته ای که متقاضی وام دانش هسته ای هستند ،موظفند
نسبت به بارگذاری گواهی اشتغال به تحصیل در هر ترم اقدام کنند.
دانشجویان متقاضی ودیعه مسکن و یا مسکن ترمی (ویژه روزانه) می بایست دارای
اجاره نامه معتبر با کد رهگیری بوده و نسبت به بارگذاری آن در سیستم گلستان اقدام کرده
و اصل و کپی آن را در بازه زمانی تعیین شده به کارشناسان رشته های خود در مدیریت
خدمات دانشجویی ارائه کنند.
به عاوه عدم استفاده ازخوابگاه برای دانشجویان متقاضی ودیعه مسکن و وام مسکن
ترمی در آن ترم اجباری است .
باتوجه به اباغ اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان ،ثبت نام وام و بارگذاری مدارك
میبایست درموعد تعیین شده انجام پذیرد و پس ازاتمام مهلت مقررپذیرش تقاضای وام
مقدورنخواهدبود.
دانشجویانی که درطول تحصیل از ودیعه مسکن بهرهمند شدهاند نمی توانند از وام
مسکن ترمی استفاده کنند.
دانشجویان روزانه مقطع دکتری متقاضی اولین بار وام ویژه دکتری می بایستی فرم شماره
 1و  2را از وبگاه اینترنتی مدیریت خدمات دانشجویی  -وام ها و متقاضیان دومین بار وام
پژوهانه می بایستی فرم شماره  3را از وبگاه اینترنتی مدیریت خدمات دانشجویی  -وام ها
دریافت نموده و بعد از تکمیل و تائید واحدهای مربوطه نسبت به بارگذاری آن اقدام کنند.
اسکن کلیه مدارك می بایستی خوانا و حجم فایل اسکن شده حداکثر 200 kbباشد.
ثبت نام دانشجو در سیستم گلستان و درج مبلغ از سوی کارشناس وامها صرفا جهت
بررسی شرایط متقاضی به تشخیص مدیریت خدمات دانشجویی برای پرداخت وام بوده
وعما تعهدی برای پرداخت آن ایجاد نمی کند.

مدیــر کل دفتــر نوســازی و تحــول اداری
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور
خاطرنشــان کــرد :در ایــن آزمــون  120ســؤال
مطــرح شــده کــه  90ســؤال آن تخصصــی در
حــوزه مشــخص شــده و  30ســؤال نیــز مربــوط به

مدیـرکل امـور روسـتایی و شـوراهای اسـتان
تهـران گفـت :شـهرداریهای اسـتان تهـران  ۸هزار
و  500نیـرو مـازاد بـر قانـون دارنـد.
بـه گـزارش مهـر ،احمـد تواهـن صبح یکشـنبه
در چهارمیـن دوره آموزشـی اعضـای
شـورای اسـامی شـهرهای تابعـه اسـتان تهـران با
محوریـت دبیرخانـه هیـات حـل اختـاف اظهـار
داشـت 20 :سـال از تشـکیل شـوراهای اسـامی
شـهر و روسـتای کشـور مـی گـذرد ،امـا بـه نظـر
می رسـد عامـل فرهنگی و عوامل حقوقـی دلیل ایجاد
برخی تخلفات در شـوراها اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه  2هـزار و  500پسـت

مصوب در شـوراهای اسـامی شـهر تهـران داریم،
افـزود :ایـن در حالـی اسـت کـه  11هـزار نفـر در
شـهرداریها مشـغول بـه کار هسـتند کـه علـت آن
عملکـرد شـوراها اسـت.
تواهــن ادامــه داد :قانــون شــوراها شــاید
ضعــف داشــته باشــد ،امــا بایــد اجــرا شــود و
همیــن بــی قانونــی موجــب شــده از  320عضــو
شــورای شــهر تهــران  ۴5پرونــده وارد هیاتهــای
حــل اختــاف شــود و  ۸عضــو شــورا هــم
ســلب عضویــت شــده و  3۷نفــر محکــوم شــوند.
همچنیــن  11عضــو شــورا هــم بــا قــرار وثیقــه در
مراجــع قضایــی آزاد هســتند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد سیستان و بلوچستان

ایجاد بیش از  ۳۷هزار فرصت شغلی
در سیستان و بلوچستان

رمضان پودینه معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد
سیستان و بلوچستان گفت :در برنامه  5ساله پنجم
توسعه فرصت های شغلی  3۷هزار و  211طرح
ایجاد و اجرایی شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران از زاهدان؛
رمضان پودینه در نشست تخصصی شورای مدیران
با حضور مدیرکل آمار و برنامه ریزی کمیته امداد
کشور افزود :برنامه  5ساله پنجم توسعه این نهاد در
سه سرفصل شامل فرصتهای شغلی  ،آموزشهای
فنی و حرفهای و ایجاد زمینه های الزم به منظور
کسب درآمد به جز از مسیر اشتغال تعریف شده
است.
وی ادامــه داد :در برنامــه  5ســاله پنجــم توســعه
فرصتهــای شــغلی از مجمــوع  22هــزار و 250

اشــتغال تعهــد شــده  3۷هــزار و  211طــرح
اجرایــی و  1۶۷درصــد تحقــق برنامــه صــورت
گرفتــه اســت.
پودینـه بـا اشـاره بـه اینکـه سیاسـت کلـی این
نهـاد بـه سـمت اشـتغال و خوداتکایـی خانـواده
اسـت ،گفـت :شناسـایی ،پذیـرش و تشـکیل
پرونـده ،خدمات پشـتیبانی (پایدارسـازی مشـاغل)
خودکفایـی و خـروج از قسـمت حمایـت امـداد
از جملـه مراحـل موردنظـر بـرای ایجـاد اشـتغال و
کارآفرینـی در یـك فرآینـد نظامنـد و دقیـق اسـت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد مطرح کرد

اشتغالزایی  ۱۷۰۰نفر با بهرهبرداری

از شهرکهای کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
جعفر گوهرگانی رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی
کهگیلویـه وبویراحمـد گفـت :بـا بهرهبـرداری از
شـهركهای کشـاورزی اسـتان برای یك هزار و  ۷00نفر
فرصـت شـغلی ایجـاد میشـود.
بـه گـزارش تسـنیم از یاسـوج ،جعفـر
گوهرگانـی عصـر امـروز در نشسـت سـتاد راهبـردی
شـهركهای کشـاورزی کهگیلویـه و بویراحمـد،
اظهار داشـت :یك شعبه شرکت شهركهای کشـاورزی در
سـال  93در اسـتان راهاندازی شد.
رئیس سازمان جهاد کشـاورزی کهگیلویه وبویراحمد
گفـت :زیرسـاختهای الزم بـه ویـژه منابـع آب
بـرای  10مجتمـع در بخش کشـاورزی تامین و فراهم
می شود.
وی بـا بیان اینکه شـرکت شـهركهای کشـاورزی
و طرحهـای کشـاورزی اسـتان نیازمنـد حمایـت

و تعامـل دسـتگاههای خدماترسـان از جملـه
آب منطقـهای ،شـرکت برق ،شـرکت گاز ،منابع طبیعی
و محیـط زیسـت اسـت ،عنـوان کـرد :بـرای پیشـبرد
اهـداف ایـن شـعبه در اسـتان نیازمنـد توجـه بیـش از
پیش مسـئوالن هسـتیم.
گوهرگانـی افزود :این شـرکت نوپا اسـت و با ایجاد
یـك هـزا رو  ۷00فرصـت شـغلی مسـتقیم میتوانـد
تحولـی در جهـت رفـع بیکاری در اسـتان باشـد.
وی بیـان کـرد :تـا کنون حـدود  15میلیـارد تومان
بـرای سـاخت ایـن  10مجتمـع هزینـه شـده اسـت
و بـا تکمیـل آنهـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه  20هـزار تـن
محصـوالت کشـاورزی در زمینـه محصـوالت
گلخانـهای ،سـبزی ،صیفـی ،دام و شـیات در اسـتان
وجـود دارد.
رئیس سـازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

ایجاد  ۱۱۰۰شغل در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
مدیرعامل منطقـــــــــه ویژه اقتصادی خلیج فارس
اعام کـــــــــرد :در  9ماهه منتهی به پایان آذر ماه امسال
یك هزار و  100شغل ایجاد شده است.
مســعود هندیــان در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در
مــورد آمــار ایجــاد اشــتغال در منطقــه ویــژه اقتصــادی
خلیــج فــارس بیــان داشــت :در برنامــه بلندمــدت منطقــه
تــا افــق  1۴0۴بیــش از  30هــزار نفــر فرصــت شــغلی
پیــش بینــی شــده کــه تاکنــون بــرای  1۴هــزار شــغل
محقــق شــده اســت.
وی عنــوان کــرد :بــه ارزش  5.5میلیــارد دالر پــروژه
در دســت اجــرا اســت ،ایــن پــروژه هــا تــا پایــان ســال 9۷

هــوش و اســتعدادیابی اســت.
حســنآبادی خاطرنشــان کــرد :آزمــون
اســتخدامی  2500نفــر در شــهرداریهای سراســر
کشــور بــا مســئولیت اســتانداریها برگــزار میشــود
و وزارت کشــور تنهــا نقــش نظارتکننــده دارد.
وی یــادآور شــد :بــه غیــر از شــغل آتشنشــانی
و راهــور قطــار شــهری بانــوان نیــز میتواننــد در
مشــاغل مختلــف در ایــن آزمــون شــرکت کننــد.
مدیــر کل دفتــر نوســازی و تحــول اداری
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور
اظهــار داشــت :متقاضیــان میتواننــد بــا مراجعــه
بــه ســایتهای اســتانداریهای سراســر کشــور
نســبت بــه دریافــت کارت ورود بــه جلســه در
ایــن آزمــون اقــدام کننــد.
حســـنآبادی خاطرنشـــان کـــرد :افـــرادی کـــه
در ای ــن آزم ــون اس ــتخدام میش ــوند بایـــــــ ــد
 ۷ســـال تعهـــد اســـتخدامی در حـــوزه قبـــول
شـــده بدهنـــد.

بــه بهــره بــرداری مــی رســد و 1۶هــزار نفــر شــغل جدیــد
ایجــاد خواهــد شــد.
هندیــان بــا اشــاره بــه برنامههــا و چشــم اندازهــای
ایجــاد اشــتغال در اســتان هرمــزگان ،گفــت :بــا جــذب
بیشــتر ســرمایه گــذاران در حــوزه صنعــت ومعــدن
شــاخصهای اشــتغال در اســتان هرمــزگان بهبــود و
ارتقــاء خواهــد یافــت.
مدیــر عامــل منطقــه ویــژه گفــت :در راســتای
شناســایی جوینــدگان شــغل در اســتان هرمــزگان
واحــد کار و اشــتغال منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس
بــر اســاس نیازهــای صنایــع مســتقر  ،فرآینــد شناســایی ،

مهــارت هــا  ،تجــارب و تخصصهــا را اولویــت بنــدی
میکنــد.
هندیــان ادامــه داد :راه انــدازی ســامانه جــذب نیــرو
در منطقــه ویــژه اقتصــــــــــــادی خلیــج فــارس
رضایــت منــدی مراجعــان را بــه حــد قابــل قبولــی
ارتقــا داد ،در ایــن واحــد یــك ســــــــــــــــامانه
مکانیــزه ثبــت نــام پیــش بینـــــــــــی شــده اســت
کــه متقاضیــان میتواننــد بــا ثبــت نــام و دریافــت
کــد رهیگــری توانمنــدی هــای خــود را بــرای اشــتغال
بــه منطقــه ویــژه اعــام کننــد.

تصریـح کـرد :بـرای تکمیـل و اتمـام زیرسـاختهای
ایـن مجتمعهای کشـاورزی نیازمند بیـش از  5میلیارد
تومان اعتبار هسـتیم.
گوهرگانـی بـا بیان اینکـه در حال حاضـر بیش از
 1۴هـزار تن ماهی سـردآبی در اسـتان تولید میشـود،
تصریـح کـرد :در صورتی که سـه مجتمع شـیات بید
انجیـر چـرام ،قـات بویراحمـد و چناربـرم دنـا فعال
شـوند تولید سـاالنه سـه هـزار تـن ماهی سـردآبی به
محصـوالت اسـتان اضافه میشـود.

اخبار آموزشی
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه تشریح کرد:

دالیل کاهش واحدهای
مقطع دکتری دانشگاه آزاد

معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه آزاد
گفت :کاهش تعداد واحدهای مقطع دکترای این دانشگاه
مطابق با آئیننامه وزارت علوم است و سبب افزایش سطح
کیفی علمی دانشجویان و تولید علمی با کیفیت کشور در
سطح ملی و بین المللی میشود.
فرهاد حسینزاده لطفی معاون آموزشی و تحصیات
تکمیلی دانشگاه آزاد در گفتوگو با فارس ،با ارائه
توضیحاتی در رابطه با تعداد واحدهای درسی در
مقطع دکترای دانشگاه آزاد گفت :آئیننامه دکترای تخصصی در
وزارت علوم ،تعداد واحدهای درسی مقطع دکتری برای
تمام رشتههای تحصیلی  3۶واحد تصویب شده است که
این تعداد واحد در دانشگاه آزاد بیشتر بود یعنی تعداد  ۴2یا ۴۴
واحد تدریس میشد.
وی افزود :این موضوع در شورای برنامهریزی دانشگاه آزاد
مطرح شد و پس از تصویب در این شورا مقرر شد تمام
رشتهها و گرایشهای دانشگاه آزاد که مطابق بخشنامههای
قدیم از  ۴2تا  ۴۴واحد( مجموع واحدهای آموزشی و
پژوهشی) اجرا میشده است همانند سایر دانشگاههای ذیل
وزارت علوم به  3۶واحد کاهش یابد.
حسینزاده لطفی با بیان اینکه این اقدام دانشگاه آزاد
کاما مطابق آئیننامه وزارت علوم است و در کیفیت
آموزشی تاثیر منفی ندارد ،اظهار داشت :این موضوع سبب
افزایش سطح کیفی علمی دانشجویان و افزایش تولید علمی
باکیفیت کشور در سطح ملی و بین المللی میشود ،بر این
اساس دانشگاه آزاد برای دانشجویان ورودی مهرماه 9۴
به بعد ،مجموع دروس نظری و رساله را از  ۴۴واحد به
 3۶واحد کاهش داده است که این کار سبب کاهش یك
نیمسال تحصیلی و درنتیجه کاهش حدود  10میلیون تومانی
شهریه نیز میشود.
وی با بیان اینکه گذراندن  10واحد جبرانی موردنظر
الزامی نیست ،گفت :گذراندن  ۴واحد الزامی است و مابقی
 ۶واحد در صورت عدم کسب  33/33درصد دروس کنکور
دکتری تخصصی الزامی می شود که شهریه این  10واحد،
برمبنای کارشناسی ارشد محاسبه می شود .مبلغ ذکر شده
به مراتب کمتر از شهریه  ۸واحد تقلیل یافته دروس دکتری
تخصصی است.
حسین زاده ادامه داد :در سالهای اخیر درصد عمدهای
از مقاالت ارسال شده از طرف دانشجویان تحصیات
تکمیلی به مجات معتبر به دلیل ضعف زبان و عدم رعایت
اصول تحقیق و نگارش مقاله ،توسط ناشرین معتبر دنیا
مردود میشود ،بنابراین قرار گرفتن  ۴واحد جبرانی «روش
تحقیق پیشرفته» و «زبان تخصصی پیشرفته» به صورت
الزامی برای همه دانشجویان دکتری تخصصی به دلیل باال
بردن سطح معلومات دانشجویان جهت ارائه مقاالت با
کیفیت باالتر بوده است.
تعداد زیادی از دانشجویان ورودی مهرماه  9۴به دلیل
داشتن حداقل کیفیت دروس آزمون مطابق بخشنامه مشمول
 ۶واحد جبرانی نشدهاند .اصوالً این  ۶واحد برای ارتقای
سطح علمی پایه ای دانشجویان تعریف شده است که قب ً
ا
به صورت غیررسمی اما قانونی در اختیار گروهها بوده و
توسط برخی گروهها ارائه میشده است.
معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی با بیان اینکه اگر
یك گروه آموزشی یا واحد دانشگاهی بدون بررسی سوابق
آزمون دانشجویان 10 ،واحد جبرانی را الزامی کرده باشد،
خاف بوده و ملزم به اصاح آن است ،گفت :این دروس
بر اساس بخشنامه باید ارائه شود چرا که  ۶واحد جبرانی
فقط مختص دانشجویانی است که در آزمون ورودی دکتری
تخصصی موفق به اخذ حداقل  33/33درصد نشدهاند.

نتایج نقل و انتقاالت
دانشجویان دانشگاه آزاد
تا  ۳۰دی منتشر می شود

نتایــج بررســی درخواســتهای نقــل و انتقــال و
مهمانــی دانشــجویان دانشــگاه آزاد تــا  30دی مــاه از
طریــق ســامانه نقــل و انتقــال ایــن دانشــگاه اعــام
می شود.
بــه گــزارش مهــر ،تمامــی نتایــج مربــوط بــه
درخواســتهای نقــل و انتقــال و مهمانــی دانشــجویان
دانشــگاه آزاد از طریــق ســامانه نقــل و انتقــال دانشــگاه
صــورت میگیــرد بنابرایــن بــه ســواالت مراجعــان
به صورت حضوری پاسخ داده نخواهد شد.
در ایــن ســامانه بــرای نیمســال دوم تحصیلــی ســال
جــاری تعــداد  19هــزار و  9۷۸دانشــجو ثبــت نــام کردنــد
کــه از ایــن تعــداد  ۶0درصــد متقاضیــان دختــر و  ۴0درصــد
پســر بــوده انــد.
از مجمــوع متقاضیــان نقــل و انتقــال و مهمانــی
ایــن دانشــگاه تعــداد  ۷هــزار و  ۴دانشــجو در مقاطــع
کارشناســی ارشــد و دکتــری تخصصــی ۷9۴ ،دانشــجو در
مقطــع کارشناســی ناپیوســته 10 ،هــزار و  ۷۴۶دانشــجو
در مقطــع کارشناســی پیوســته ۶2 ،دانشــجو در مقطــع
کاردانــی ناپیوســته ۴5۷ ،دانشــجو در مقطــع کاردانــی
پیوســته و  ۸15دانشــجوی در مقطــع دکتــری حرفــهای
بــوده انــد.

