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اخبار استان
اخبار آموزشی
رئیس مرکز سنجش خبر داد

مهلت ثبتنام دورههای

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران:

تربیت افراد کارآفرین از اولویتهای مراکز آموزش فنی و حرفهای است

ارشد و دکتری دانشگاه آزاد مجدد ًا تمدید شد

رئیــس مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی از تمدیــد مهلــت ثبتنــام
بــا آزمــون و بــدون آزمــون دکتــری تخصصــی و کارشناســی ارشــد ایــن دانشــگاه تــا
 ۱۶دیمــاه خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر ،بهــروز دانشــیان بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :بهمنظــور فراهــمآوردن
تســهیالت الزم بــرای آن دســته از داوطلبانــی کــه عالقهمنــد بــه ثبتنــام بــرای
شــرکت در آزمــون ورودی دورههــای دکتــری تخصصــی و کارشناســی ارشــد ناپیوســته
ســال  ۱۳۹5هســتند امــا تاکنــون بــرای ثبتنــام اقــدام نکردهانــد؛ مهلــت ثبتنــام
تــا ســاعت  ۲۴روز چهارشــنبه  ۱۶دیمــاه تمدیــد شــد.
وی بابیــان اینکــه بــه دلیــل اســتقبال بســیار خــوب و تقاضــای زیــاد داوطلبــان
مهلــت ثبتنــام تمدیــد شــد ،اظهارکــرد :بــر همیــن اســاس بهتمامــی داوطلبــان
یادشــده اکیــدا ً توصیــه میشــود کــه در ایــن مهلــت تمدیدشــده بــا مراجعــه بــه ســایت
مرکــز آزمــون بــه نشــانی  www.azmoon.orgو پــس از مطالعــه دفترچــه راهنمــا
نســبت بــه ثبتنــام اقــدام کننــد.
رئیــس مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــا اشــاره بــه توزیــع
کارت آزمــون دکتــری تخصصــی از ششــم تــا هشــتم بهمن مــاه  ،گفــت:
آزمــون دکتــری تخصصــی  ۹بهمنمــاه ســال  ۹۴و آزمــون کارشناســی ارشــد  ۷ ،۶و ۸
خردادمــاه ســال  ۹5برگــزار میشــود.

نحوه رسیدگی به تقلب امتحانی دانشجویان
تغییر میکند

معــاون دانشــجویان داخــل ســازمان
دانشــجویان وزارت علــوم ،بــا اشــاره بــه
اصــالح بخشــی از شــیوهنامه اجرایــی
آییننامــه شــورای انضباطــی ،جزئیــات
نحــوه رســیدگی بــه تقلــب در جلســه امتحــان
توســط دانشــجویان را تشــریح کــرد.
دکتـــر ابوالحســـن ریاضـــی در گفتوگـــو
بـــا ا یســـنا  ،با بیـــــــا ن ا ینکـــه
اصـــالح بخشـــی از شـــیوهنامه اجرایـــی
آیین نامــــه شـــــورای انضــــباطی
مصوبـــه شـــورای عالـــی انقـــالب فرهنگـــی
ب ــه پای ــان رس ــیده اس ــت ،اف ــزود :بخش ــی ک ــه در ای ــن آییننام ــه م ــورد بازنویس ــی
قرارگرفت ــه «آیی ــن رس ــیدگی» اس ــت.از زم ــان تش ــکیل ی ــک پرون ــده انضباط ــی ت ــا
صـــدور رای مکانیزمـــی وجـــود دارد ،امـــا ایـــن مکانیـــزم در دانشـــگاهها دچـــار
تشـــتت اســـت .درواقـــع ازآنجاییکـــه برخـــی مـــوارد در آییننامـــه رســـیدگی
پیشبینینشـــده بـــود دانشـــگاهها بـــه صورتهـــای مختلـــف تشـــکیل پرونـــده
داده و بـــه موضـــوع رســـیدگی میکردنـــد کـــه ایـــن امـــر باعـــث میشـــد در مـــورد
یـــک تخلـــف ثابـــت آرای مختلفـــی صـــادر شـــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن بازنگــری در حــوزه تخلــف و تنبیــه نبــوده اســت
گفــت :درواقــع بازنگــری تنبیههــا و مجــازات در حــوزه ســازمان امــور دانشــجویان
نیســت و ایــن امــور در آییننامــه مصــوب شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی تعییــن
تکلیــف میشــود ،بنابرایــن مجازاتهــا و تنبیههــا مــورد بازنگــری قــرار نگرفتــه
اســت بلکــه شــیوهنامه بــه صــورت دقیــق ،جزئــی و بــا توجــه بــه مصادیــق
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
معــاون دانشــجویان داخــل ســازمان دانشــجویان وزارت علــوم بابیــان اینکــه
پیشنویــس ایــن شــیوهنامه بــا هماهنگــی و همفکــری وزارت بهداشــت و وزارت علــوم
صــورت گرفتــه اســت،اظهار کــرد :در حــال حاضــر ایــن پیشنویــس در انتظــار
امضــای وزرای علــوم و بهداشــت اســت کــه بایــد دقــت نظرهــای حقوقــی انجــام
شــود و امیدواریــم پــس از امضــای وزرا درتــرم تحصیلــی آینــده ابــالغ شــود.
دکتــر ریاضــی در ادامــه بــا اشــاره بــه بررســی نحــوه رســیدگی بــه انجــام تقلــب
در جلســه امتحــان توســط دانشــجویان اظهــار کــرد :یکــی از موضوعاتــی کــه
در ایــن شــیوهنامه مــورد بازنگــری قرارگرفتــه نحــوه رســیدگی بــه انجــام تقلــب
توســط دانشــجویان در جلســه امتحــان اســت .درگذشــته نحــوه رســیدگی بــه ایــن
تخلــف متفــاوت بــوده و اظهــار یــک ناظــر امتحــان منجــر بــه صــدور رای میشــده
درصورتیکــه اظهــار شــفاهی نمیتوانــد مبنــا باشــد .بنابرایــن ایــن امــر مــورد
بازنگــری قــرار گرفــت و تصریــح شــد کــه بــرای اثبــات ایــن تخلــف بایــد مــدارک
مســتند وجــود داشــته باشــد ،در جلســه امتحــان صورتجلســه شــود ،صورتجلســه
دارای امضــا باشــد،مدرک تقلــب ضمیمــه شــود و آن تقلــب بــه نحــوی در نمــره
گرفتــن دانشــجو تأثیرگــذار باشــد.
معــاون دانشــجویان داخــل ســازمان دانشــجویان وزارت علــوم در پاســخ بــه این ســؤال
کــه چنانچــه تقلــب از طریــق لبخوانــی صــورت بگیــرد چــه برخــوردی بــا متخلــف
میشــود  ،خاطرنشــان کــرد :درصورتیکــه تقلــب از طریــق لبخوانــی صــورت بگیــرد
ازآنجاییکــه کمیتههــای تجدیدنظــر و شــورای انضباطــی در جلســه حضــور نداشــتند و
ایــن امــر مــدرک مســتندی نــدارد نمیتــوان گفــت تقلبــی صــورت گرفتــه اســت.
مگــر اینکــه ایــن تخلــف در دوربیــن مداربســته دانشــگاه ضبطشــده باشــد کــه در ایــن
صــورت ســی دی بایــد همــراه ایــن پرونــده بــه شــورای انضباطــی مرکــزی ارســال شــود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران
در همایش استاندارد ،تجارت جهانی با رویکرد
کارآفرینی و ایجاد اشتغال مجموعهی سازمان
آموزش فنی و حرفهای را بهعنوان یک سازمان
عامالمنفعه و پیشگام در عرصهی مهارتآموزی
خواند.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش
فنی و حرفهای استان تهران ،حمیدرضا خانپور
توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت افراد خالق
فرمانده نیروی دریایی ارتش با تشریح تئوری
بازگشت به دریا از توجه ویژه به توسعه سواحل کشور
در برنامه ششم توسعه خبر داد.
بهگزارشخبرگزاریمیزان،امیردریادارحبیباهللسیاری در
جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
با اشاره اهمیت توسعه سواحل در کشور اظهار داشت:
در برنامه  5ساله ششم توسعه توجه به سواحل موردتوجه
ویِژه دولت قرارگرفته و امیدواریم زمینه اقتدار دریایی
ایران با توسعه سواحل فراهم شود.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در مورد ظرفیت
بهرهمندی از دریا تصریح کرد :باوجود تأکیدات
قرآن برای استفاده از دریا اما درمجموع بهخوبی از
ظرفیتهای این نعمت خداوندی استفاده نکردیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد :استفاده
از دریا ابعاد مختلفی دارد که میزان بهرهگیری از آن
به جغرافیا ،سیاست دولتمردان ،ویژگیهای مردمی،
سواحل و کیفیت آن بستگی دارد.
سیاری بیان داشت :تا سیاست کشوری بحری نشود

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد

اگر صنعت کشتیسازی در کشور رونق یابد موجب اشتغال
زیادی خواهد شد
نباید انتظار داشت از منابع دریایی بهخوبی استفاده کنیم.
وی با تشریح ظرفیتهای دریایی برای توسعه
اقتصادی کشور خاطرنشان کرد :بهطور مثال اگر
صنعت کشتیسازی در کشور رونق یابد ،این کار
موجب ایجاد اشتغال بسیار زیادی خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به سوابق
تاریخی اهمیت سواحل و دریاها بیان داشت :از دیرباز
تاکنون ایران موردتوجه کشورهای استعمارگر بوده و
همیشه چشم طمع به این کشور داشتند و عمده دلیل
آنان همه وجود سواحل بکر ایران بود و استعمار و
استکبار هیچگاه نمیخواستند ایران از این ظرفیت
دریایی استفاده کند.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور خبر داد

مشکلی با استخدام پزشک در بیمارستان تأمین اجتماعی
زرند نداریم

رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت :با استخدام

پزشک عمومی و متخصص در بیمارستان امام علی (ع)
شهرستان زرند هیچ مشکلی نداریم.
به گزارش برنا از کرمان؛ سید تقی نوربخش
در جمع خبرنگاران افزود :بیمارستان زرند
یکی از بهترین بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی
است که ازنظر درجه اعتباربخشی باالترین
درجه را دارد.
وی افــزود :چــارت تشــکیالتی ایــن بیمارســتان
نیــز در حــال تصویــب اســت و هیــچ مشــکلی در

خصــوص اســتخدام یــا بهکارگیــری متخصــص و
پزشــک نداریــم.
وی تأکید کرد :بکارگیری پزشک منحصرا ً
در اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیست و نیاز
به مساعدت دانشگاه علوم پزشکی نیز دارد و بنا
براین ما هیچ محدودیتی ازنظر جذب متخصص و
پزشک عمومی نداریم و اگر دانشگاه علوم پزشکی
مساعدت کند نیازهای درمانی این بیمارستان حل
خواهد شد.

از آغاز اولین دوره بهیاری (کمک پرستاری) با
شرکت  ۶۰نفر خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛منافی
افزود :تاکنون  ۳۹۲نفر در این دوره ثبتنام کردهاند که
ثبتنام  ۱۳۶نفر نهایی شده و ثبتنام در این دورهها
همچنان ادامه دارد.
ویگفت:براساستفاهمنامهمنعقدشدهبینجهاددانشگاهی
و معاونت پرستاری وزارت بهـــداشت ،درمان و
آموزش پزشکی دوره آموزشی کمک پرستاری به مدت
یکسال با مجوز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در حال برگزاری است.
وی بابیــان ایــن مطلــب ،افــزود :بهمنظــور تأمیــن
نیــروی انســانی مهارتــی و غیردانشــگاهی در گــروه
پرســتاری و در جهــت کمــک بــه حــل مشــکل کمبــود
بهیــار و بــا توجــه بــه اعــالم معاونــت پرســتاری وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی مبنــی بر تشــریح
برنامههــای وزارت بهداشــت در حــوزه پرســتاری
در ســطح جامعــه ،معاونــت آموزشــی جهاد دانشــگاهی اســتان
اقــدام بــه برگــزاری دوره آموزشــی کمــک پرســتاری
(بهیــاری) کــرده اســت.
منافی عنوان کرد :با توجه به نیاز وزارت بهداشت،

افراد جویای کار در بروجرد آموزشهای
تخصصیمیبینند
بـــه ارائـــه آمـــوزش بـــه افـــراد جویـــای کار در ایـــن شهرســـتان
اقـــدام میکنـــد.
وی بابیـــان اینکـــه آموزشهـــا بهصـــورت رایـــگان ارائـــه
داده میشـــود ،افـــزود :دانشآموختـــگان دانشـــگاهی و تمامـــی
افـــراد جویـــای کار میتواننـــد در دورههـــای برگزارشـــده
حرفهآمـــوزی در مشـــاغل مختلـــف ثبتنـــام کننـــد کـــه پـــس
از اتمـــام آموزشهـــا گواهینامـــه معتبـــر آمـــوزش مهـــارت بـــه
آنهـــا ارائـــه میشـــود.
رئیـس اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بروجـرد بـا تأکید بر

لـزوم توسـعه مهارتهـای مرتبـط بـا بـازارکار در ایـن شهرسـتان
عنـوان کـرد :رشـتههای فنیوحرفـهای کـه در بـازار کار شهرسـتان
بروجـرد کارایـی بیشـتری دارنـد شناسـایی شـده و بـا همـکاری
سـازمان فنـیو حرفـهای دورههای آموزشـی آن در سـه مرکز فنی و
حرفـهای بروجرد راهاندازی شـده اسـت کـه عالقهمنـدان میتوانند
بـه صـورت رایـگان در ایـن دورهها شـرکت کنند.
وی توانمندسـازی افـراد و نیـروی انسـانی را یـک ضـرورت
اساسـی دانسـت و بیـان کرد :یکـی از شـاخصههای توانمندسـازی
نیروهـای آمـاده بـه کار ارائـه آموزشهـای مبتنـی بر مهارت اسـت
کـه ایـن مهـم میتوانـد در اشـتغالزایی و کارآفرینـی افـراد جویای
کار تأثیـر به سـزایی داشـته باشـد.
فرشـید با اشـاره بـه مراحل اجـرای طرح کارورزی دانشـجویان
دانشـگاهی در شهرسـتان بروجـرد خاطرنشـان کـرد :پـس از ابـالغ
طـرح کارورزی دانشـجویان در واحدهـای کاری تاکنـون  ۱۶واحد
پذیرنـده بـرای معرفـی کارورز در سـامانه اعالمشـده ثبتنـام کرده
کـه در حـال رایزنـی بـرای صـدور گواهینامـه آمـوزش بینالمللـی
برای ایـن واحدها هسـتیم.

واگذاری دانشگاه پیام نور
به بخش خصوصی
صحت ندارد

رئیـس دانشـگاه پیـام نـور کشـور گفـت :واگذاری
دانشـگاه پیـام نور به بخـش خصوصی صحـت ندارد و
اینگونـه صحبتـی مطرح نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا  ،علیاصغر رسـتمی ابوسـعیدی
در جمـع خبرنـگاران گفـت :دانشـگاه پیـام نـور
یـک دانشـگاه دولتـی اسـت و بـرای اینکـه بخواهـد
بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود بایـد دولـت تصمیم
بگیـرد که بـرای آن هیچ تصمیمی گرفته نشـده اسـت و
جـای هیـچ نگرانی نیسـت.
وی افـزود :البتـه برخی از رسـانهها بـه این موضوع
پرداختنـد و صحبـت از انحـالل قسـمتی از دانشـگاه را
مطـرح کردنـد کـه درسـت نیسـت و ایـن موضـوع را
تکذیـب میکنیـم.
رئیـس دانشـگاه پیـام نـور کشـور در خصـوص
جمعیـت دانشـجویی ایـن دانشـگاه بیـان کـرد :ایـن
دانشـگاه در یـک مقطـع زمانـی بیـش از یکمیلیـون
نفـر جمعیـت دانشـجویی داشـت ولـی بـه دلیـل افـت
جمعیـت دانشآمـوزی افـت جمعیـت دانشـجویی را
شـاهد بودیـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه پیـام نـور ازنظـر
کمی رشـد بسـیار خوبی داشـته افـزود :ما بایـد بر روی
مسـائل کیفـی ایـن دانشـگاه تمرکـز کنیـم کـه در ایـن
راسـتا طـرح آمایـش آموزش عالـی در شـورای انقالب
فرهنگی در دسـت بررسـی اسـت.
رسـتمی ابوسـعیدی بیـان کـرد :زمانی کـه این طرح
تصویـب شـود دانشـگاه پیـام نور هـم بر اسـاس همان
تصمیـم عمـل و حرکـت میکند.
وی خاطرنشـان کـرد :اکنـون بـا توجـه بـه کاهـش
تعـداد دانشـجویان بایـد از محلهـای مختلـف ماننـد
شـرکتهای دانشبنیـان و مراکـز رشـد درآمدزایـی
داشـته باشـیم تـا جایگزیـن کمبـود دانشـجو و شـهریه
شو د .
وی ادامـه داد :بـه شـهریه متکـی بودن کافی نیسـت
و حتمـ ًا بایـد از طریق شـرکتهای دانشبنیـان و مراکز
رشـد و قـرارداد بـا بخشهـای مختلـف ماننـد صنعـت
و کشـاورزی تعامـل و درآمدزایـی داشـت ،کـه اینهـا
میتواننـد فوایـدی بـرای دانشـگاه به وجـود آورد.

پوشش وام شهریه  ۳۰درصد

اولین دوره کمک پرستاری در جهاد دانشگاهی
آذربایجانشرقی آغاز شد

درمان و آموزش پزشکی به تکمیل کادر کمک پرستاری،
 ۱۰هزار فرصت شغلی برای این دوره مهیا است و جهت
استخدام ،گذراندن دوره آموزش یکساله کمک پرستاری
الزامی است.
وی خاطرنشان کرد :در پایان و پس از آزمون،
گواهینامه کمک پرستاری (بهیاری) به فراگیران اعطا
میشود.
سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی
آذربایجانشرقی ،بابیان اینکه طول دوره و شکل نظام
آموزشی بر اساس آئیننامه و ضوابط دوره یکساله
آموزش با رویکرد مهارتآموزی است ،گفت :آموزش
نظری این دوره سه ماه و کارورزی دوره  ۹ماه است.
وی همچنیــن در رابطــه بــا دیگــر برنامههــای
معاونــت آموزشــی جهــاد دانشــگاهی ،گفــت :برگــزاری
دورههــای آموزشــی بــرای دهیــاران ،شــروع دورههــای
آموزشــی بــا بــرق منطقــهای ،شــروع دورههــای
آموزشــی بــا اداره اســتاندارد ،شــروع دورههــای جدیــد
آمادگــی ارشــد پزشــکی ،شــروع دوره در انجمــن
لوازمخانگــی کارخانجــات اســتان ،پایــان مراحــل اخــذ
مجــوز برگــزاری دورههــای گردشــگری از ســازمان
میــراث فرهنگــی ،عقــد تفاهمنامــه بــا موسســه

رئیس دانشگاه پیام نور:

رئیس صندوق رفاه:

سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بروجرد:

رئیـس اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بروجـرد گفـت:
آموزشهـای تخصصـی بـه نیروهـای جویـای کار بـا همـکاری
سـازمان فنـی و حرفـهای بروجـرد ارائـه میشـود.
کامـــران فرشـــید در گفتوگـــو بـــا تســـنیم در بروجـــرد،
اظهارداشـــت :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اغلـــب نیروهـــای جویـــای
کار و یـــا مشـــغول در واحدهـــای مختلـــف کاری فاقـــد مهـــارت
کافـــی بـــرای اشـــتغال در واحـــد موردنظـــر خـــود هســـتند ،اداره
تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی بروجـــرد بـــا انعقـــاد تفاهمنامـــه
همـــکاری بـــا ســـازمان فنیوحرفـــهای ایـــن شهرســـتان نســـبت

و کارآفرین که بتوانند باارزش افزوده و تولید
ثروت ،فرصت شغلی پایدار را به دست آورند را
از ا و لو یت ها ی فعا لیت مر ا کز آ مو زش
فنی و حرفهای عنوان نمود و افزود :دکترین آموزش
فنی و حرفهای ،پاسخگویی ،تقاضامحوری ،کارآفرینی
و اشتغال پایدار جوانان جویای کار است.
وی به تشریح سیاستها و راهبردهای سازمان
در تدوین استانداردهای شغل و شایستگی بر اساس
تقاضامحوری و بازارمحوری پرداخت و افزود:
تضمین دسترسی به مهارتهای وسیع شغلی،
تضمین کیفیت آموزشهای عملی و کاربردی و
تربیت شهروند جهانی ماهر و متخصص باصالحیت
حرفهای بینالمللی امکانپذیر است.
مدیرکل استان تهران ارتقای دانش ،نگرش و
بینش جوانان و تلفیق علم ،فن ،هنر و مهارت با
رویکرد کارآفرینی را در فراهم نمودن بسترهای
مناسب اشتغال ضروری خواند و تصریح نمود:
باید علم در خدمت مهارت ،فن و حرفه باشد و
مراکز آموزش عالی نباید مانع کسبوکار جوانان
فعال شوند.
حمیدرضا خانپور از کلیه شرکتکنندگان در

این همایش بهعنوان شرکای اجتماعی یاد نمود و
خواستار همکاری و نقشآفرینی در تدوین مشاغل
جدید شغلی ،فراهم نمودن همکاری آموزشی
در راستای اشتغال مولد و پایدار جوانان و آشنایی
آنان با دنیای واقعی کار شد.
بر اساس این گزارش در پایان این همایش از
جمعی از کارآفرینان مهارتی ،واحدهای تولیدی،
صنفی و خدماتی و فعال درزمینه آموزش با حضور
مهرداد بذرپاش عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی
و کمیسیون صنایع و نماینده مردم شریف تهران،
ری ،شمـیرانات ،اسالمـــشهر و پردیس و
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران تقدیر
به عمل آمد.
شایان ذکر است همایش استاندارد ،تجارت
جهانی با رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال به
همت موسسه آموزشی گفتگوی عصر قلم و
آموزش فنی و حرفهای استان تهران در مرکز
بینالمللی همایشهای صداوسیما با حضور جمعی
از کارآفرینان ،مدیران واحدهای صنعتی ،تولیدی،
خدماتی ،مدیران و موسسین آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای
کشور و  ...برگزار شد.

اخبار آموزشی

افزایش یافت

شــیخ الرییــس اســکو ،برگــزاری ســه دوره حضــوری و
دو دوره مجــازی بــا دانشــگاه شــهید مدنــی و برگــزاری
آزمــون آنالیــن بــرای جهــاد دانشــگاهی ارومیــه بــرای
حــدود شــش دوره دیگــر برنامههایــی اســت کــه
توســط معاونــت آموزشــی جهــاد دانشــگاهی در حــال
برگــزاری اســت.
منافی خاطرنشان کرد :عالقهمندان برای کسب
اطالعات بیشتر در خصوص برنامهها و دورههای
آموزشی این معاونت میتوانند با شماره تلفنهای
 ۳۳۳۶۴۸۹5و ۳55۴۲۰۳۱و ۳۳۳۷۰۴۳۱و  ۳۴۴۴۰۰۳۸و
 ۳۶555۷۴۴تماس حاصل نموده و همچنین جهت ثبتنام
در دوره میتوانند به نشانی komakparastari.ir
مراجعه نمایند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت:
در سال تحصیلی جدید ،دانشجویان  ۳۰درصد بیشتر از
سال گذشته زیرپوشش وام شهریه قرار گرفتند.
مهندس ذوالفقاریزدان مهر در گفتگو با مهرافزود:
امسال سعی کردیم درصد پوشش وام شهریه را حدود
 ۳۰افزایش دهیم تا دانشجویان بیشتری از این امکان
استفاده کنند.
وی افزود :باوجوداینکه سال گذشته باید  ۷۰میلیارد
تومان به وام شهریه اختصاص می یافت ،رقم تخصیصی
دولت برای این وام صفر بود.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد :بنابراین
صندوق رفاه دانشجویان این وام را در سال جاری از
درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان پرداخت کرد.
وی افزود :همچنین درسال جاری به اندازه
سال گذشته برای وام شهریه اختصاص داده شد،
علیرغم اینکه تخصیصی به صندوق تعلق نگرفته بود.
یــزدان مهــر افــزود :بــا پیگیریهایــی کــه انجــام
دادیــم و بــا توجــه بــه نامــه وزرای علــوم و بهداشــت
بــه رئیسجمهــور  ۴۰درصــد ایــن وام اختصــاص داده
شــد و امیدواریــم مابقــی آن نیــز بــه صنــدوق رفــاه
دانشــجویان اختصــاص داده شــود.

