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چرا چین و آمریکا ظرفیت تحصیالت تکمیلی را افزایش میدهند؟

با کاروان عشق
تا ابد ما کبوتر حرمیم!

یک بررسی در دانشگاههای تراز اول رتبه علمی نشان میدهد این دانشگاهها تعداد دانشجوی تحصیالت تکمیلی را افزایش دادهاند
چند دهه گذشته این ایاالت متحده بوده که بیشترین

حسین سروقامت

تعداد دانشآموختگان را داشت .پیشبینی میشود

تعداد فار غالتحصیالن چین تا سال  2030با افزایش

سارا طاهری

نویسنده و استاد دانشگاه

روزنامه نگار

 300درصدی -در مقایســـه با افزایش  30درصدی در

بهمناسبتایامشهادتساالرشهیداندراینستونسلسلهمطالبیپیراموناصحاب

توســـعه علمی پیشدرآمد توسعه در دیگر عرصههای

و هند میتوانند بیش از  60درصد فار غالتحصیالن در

اختصاص دارد.

میتواند ســـنگبنای توســـعه و تحقق اهداف اسناد

hsarvghamat @yahoo.com

حضرت سیدالشهدا (ع) منتشر میشود که این شماره بهمالکبنعبد سریع جابری

اقتصادهای بزرگ را تشکیل دهند.

کشور اســـت و رشد دانشآموختگان تحصیالت عالی

پیشـــتازی آمریکا در تعداد دانشجویان
دکتری

باالدستی کشور باشـــد .از این جهت گسترش مراکز

آموزش عالی در ســـطح کشور و امکان ادامه تحصیل

مالکبنعبد سریع جابری

جوانان ایران در گوشه و کنار این سرزمین میتواند گام

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

اروپا و ایاالت متحده -مواجه شود .تا سال  ،2030چین

تعداد دانشجویانی که در سال  2000در ایاالت متحده

مهمی باشد .در این میان توسعه در لغت بهمعنای رشد
حافظ

تاریخ پژواک رفتار انسانها و آیینه عبرت است؛ عبرتهای فراوان و عبرتگیرندگان اندک!
نام هرثمهبن ابیمسلم را شنیدهاید؟

در جهت پیشـــرفتهشدن ،قدرتمندتر شدن و بزرگتر
کنکاش و بررسی شده و پای ه برنامهریزیهای بلندمدت

بسیاری از دولتهاست .این مساله سالهاست که در
کشورهای در حال توسعه به آن پرداخته شده ،اما شاید

همســـری که از موالیان و شیعیان علیبنابیطالب بود :از صفین برمیگشتیم .سر راه به

هم این موضوع بهعنوان یکی از محورهای اصلی اسناد

کربال رســـیدیم .نماز صبح را در آن سرزمین خواندیم و آنگاه حضرت قدری از خاک کربال
برداشت ،نگاهی عمیق به آن کرد ،بویید و جملهای گفت که اسباب شگفتی همه ما شد.
همسر هرثمه خوب گوش میدهد .اشتیاق شنیدن را میشود بهواقع در چهرهاش دید.

-چه جملهای؟

در ایران کمتر به آن پرداخته شده است .هرچند در ایران

باالدستی مطرح است .درواقع اسناد باالدستی ایران
ازجمله برنامههای پنجســـاله توسعه و سند چشمانداز

 ۱۴۰۴نیز برمبنای مولفههای توســـعه تنظیم شـــده
است .مهمترین فاکتوری که در این اسناد به آن توجه

علی گفت خوشـــا به حال توای خاک؛ مردانی از تو سر بر میآورند که بیحساب و کتاب

و پرداخته شده است ،توسعه آموزش عالی بهصورت عام

شـــاید آن روز هرثمه از علی نپرسید که آن مردان کیانند و چرا خداوند چنین معاملهای با

امـــا در این میـــان آنچه باید به آن توجه شـــود تعداد

همســـر هرثمه چون کسی که شـــعاع نور خورشید را دیده ،بیاندکی تردید میگوید حاال

اذعان بســـیاری از کارشناســـان آموزش عالی کشور

علی چیزی جز حق و حقیقت به زبان نمیراند!

نمیتواند مـــا را از اهمیت توجه به کمیت غافل کند؛

کسی که روز صفین اینسو بود و از حقیقت پشتیبانی میکرد ،روزگاری دیگر در سرزمین

در حال توســـعه ،تعداد دانشـــجویان در این مقطع از

مهم است کجا باشی و زیر کدام پرچم سینه بزنی!

در کشـــورهای توســـعهیافته اهمیت پیدا کرده است

وارد بهشت میشوند!

آنان میکند .اما علی ،خود پرده از این راز برداشت.

روز است ،به شوهرش گفت:
سالها گذشت.

کربال ،همراه با عبیداللهبنزیاد آنسوی دیگر قرار گرفت.

و توجه به تحصیالت تکمیلی بهصورت خاص است.

دانشـــجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی اســـت؛ به
توجه به کیفیت آموزش در ســـطح تحصیالت تکمیلی

چراکه طبق بررســـیها در کشـــورهای توسعهیافته یا
سایر کشورها پیشـــی گرفته است .این موضوع آنقدر

هرثمه از اســـب پیاده شـــد .اطراف خود را خوب نگریست .نگاهی به دور و بر خویش کرد

که ســـرمایهگذاریهای بســـیاری را صرفـــا در حوزه

شگفت را به خاطر آورد«:خوشا به حال توای خاک؛ مردانی از تو سر برمیآورند که بیحساب

انجام دادهاند .افزایش تعداد دانشجویان در حالی از

و درختانی را دید که روزی در کنار ســـپاه علی در سایه آنها آرمیده بود و ناگهان آن سخن

و کتاب وارد بهشت میشوند!»

تاســـیس دانشـــگاه و افزایش تعداد فار غالتحصیالن
سوی کشـــورهای توسعهیافته دنبال میشود که چند

بهســـرعت سوار شـــتر خویش شد ،نزد حسین رفت و آنچه را در صفین دیده و شنیده بود،

ســـالی است وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری سیاست

حضرت که تا آن لحظه ســـر خویش را پیش انداخته و به ســـخنان وی گوش میداد ،سر

در دستورکار قرار داده است .براساس بخشنامه ابالغی

موبهمو برای او بازگفت.

برآورد و فرمود[ :اکنون] تو با مایی یا برابر ما؟
مهم است با که باشیم و در برابر که!

هرثمه ،این روزها آدم این میدانها نیست .لذا حرفی گفت که آدمهای زبون به زبان میآورند.
-نه با شما هستم و نه در برابر شما ...نه این و نه آن!

من کودکانی دارم که در کوفه زندگی میکنند و از خشم عبیدالله نسبت به آنها میترسم!
-پس جایی برو که میدان جنگ و صحنه مبارزه را نبینی و صدای [استغاثه] ما را نشنوی.

سوگند به خداوندی که جان حسین در کف قدرت اوست ،امروز کسی نیست که فریاد ما

را بشنود و ما را یاری نکند مگر آنکه خداوند او را بهصورت در آتش دوزخ خواهد افکند.
هرثمه فراز به فراز این سخنان را شنید؛ از لب و دهان خود امام.

که ایـــن تعداد از  475هزار نفر بـــه  784هزار نفر در

شـــدن است .موضوع توسعه با مولفههای زیادی مورد

هم او که در رکاب علی به صفین رفت و هنگام بازگشت شاهد رخدادی شد ،بس شگفت!

و آنگاه که به خانه و کاشـــانه خود رســـید ،حکایت آن را کلمهبهکلمه با همسرش بازگفت؛

ثبتنام کردهاند نیز رشد صعودی داشته است بهطوری

ممنوعیت ایجاد رشتهمحل جدید در مقطع دکتری را

به دانشگاههای کشور در سال جاری ،هیچ دانشگاهی
حق ایجاد رشته جدید دکتری ندارد! وزارت علوم تعداد
باالی دانشجویان ارشـــد را یکی از دالیل این تصمیم

میداند .این تصمیم وزارت علوم در حالی اســـت که با

خبر

سال  2013رســـیده است .برخالف تحصیل در دوره
مطالعهرشدعلمیکشورهای

مختلفمیتوانفهمیدتعداد

دانشجویان در این مقطع با
افزایش و توســـعه علمی آنها

رابطه مســـتقیم دارد .نباید

فرامـــوش کرد که تحصیالت

تکمیلی در ذات خود کیفیت
ایجـــاد میکند و توســـعه

کیفی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاههاپیششرط تحقق

اســـناد باالدستی در توسعه
علمی و فناوری کشور است

و تداوم شتاب علمی کشور

که مـــورد تاکید رهبر معظم

طبق بررسیها در
کشورهای
توسعهیافته یا در
حال توسعه ،تعداد دانشجویان
در این مقطع از سایر کشورها
پیشی گرفته است .این موضوع
آنقدر در کشورهای توسعهیافته
اهمیت پیدا کرده است که
سرمایهگذاریهای بسیاری را
صرفا در حوزه تاسیس دانشگاه
و افزایش تعداد
فارغالتحصیالن انجام دادهاند

انقالب اســـت ،بـــا کاردانی
و کارشناســـی امکانپذیـــر

آنان رابطه مســـتقیمی وجود

دارد .آمارهـــای پایگاه (SCI
mago Jounal & Counry

 )Rankایـــن ادعـــا را اثبات

میکنـــد .طبـــق آماریهای
این پایگا ه (که رنکینگ علمی

کشـــورها را بررسی میکند)

آمریـــکا از ســـال  1996تـــا
 2016ـ با حـــدود  1/8برابر

کردن تولیـــدات علمی خودـ
رتبه اول جهانی را حفظ کرده؛
اما این فاصله با کشورهای رتبه

بعدی کمتر شده است .یعنی
سال  1996تولیدات علمی

آمریـــکا چهاربرابـــر تولیدات
رقیـــب رتبه دوم جهانی یعنی

نیست .نکته مهم دیگری که شاید مسئوالن وزارت علوم

انگلیس بود .ســـال  2016چین جایگاه دوم را کسب

توسعه و رشد علمی است .تربیت اعضای هیاتعلمی

تولیدات چین بود.

آن را فراموش کردهاند ،حضور هیاتعلمی توانمند برای
توانمنـــد نیـــز بدون توســـعه تحصیـــات تکمیلی و
دانشآموختگان این مقطع میسر نخواهد بود.

در حال حاضر حدود چهارمیلیون دانشـــجو در کشور

مشغول به تحصیل هستند و به گفته مسئوالن آموزش

عالی ،نســـبت استاندارد استاد به دانشجو یک به 20

اســـت؛ بنابراین آموزش عالی کشور به  200هزار عضو
هیاتعلمی نیازمند است ،عددی که تا رسیدن به آن

راه زیادی باقی است.

کرد و تولیدات علمی آمریکا نیز در این سال  1/2برابر

متحده نسبت به چین بسیار بیشتر هستند.

رشد علمی ایران

موضوع رشد و تداوم علمی در کشور آنقدر اهمیت دارد
که در ســـند علم و فناوری ،بر توجه ویژه به استعداد و

عالقهمندی دانشـــجویان در انتخاب رشته تحصیلی

تاکید شده است و افزایش ورود دانشجویان به دورههای

تحصیالت تکمیلی را خواســـتار شده است .اما بهنظر

میرســـد در چند ســـال اخیر مســـئوالن توجهی به

برنامهریزی برای خروجیهای دانشـــگاه نداشتهاند.

این را میتوان از تصمیم وزارت علوم مبنیبر ممنوعیت
ایجاد رشتهمحل جدید در مقطع دکتری فهمید!

این در حالی است که مطالعه رشد علمی دانشگاه آزاد

اسالمی طی چند سال اخیر نشان میدهد این دانشگاه

نهتنها توجه به کیفیت را ســـرلوحه امور خود قرار داده
است ،بلکه با توجه به میزان خروجی خود توانسته است

باالترین رتبه علمی را در میان دانشـــگاههای کشور به

دست آورد .دانشگاه آزاد اسالمی این روزها توانسته رتبه
 111جهان در پایگاه  ESIرا ازآن خود کند .شـــهریور
سال  96بود که خبر رسید رتبه این دانشگاه در پایگاه

چین پیشتاز در تعداد دانشآموختگان
کارشناسی

بهروزرسانی پایگاه اســـتنادی  ،ESIرتبه دانشگاه آزاد

رقم آمریکا مدرک کارشناسی به دانشآموختگان اعطا

 ۱۱۱جهان ارتقا پیدا کرده است.

چیندرسال 1/1،2010میلیوننفروبیشازچهاربرابر
کرده اســـت .چین در ســـال  2016نیز  4/7میلیون

دانشآموخته در حوزههای علوم ،فناوری ،مهندسی و
ریاضی (هند رتبه دوم است با  2/6میلیون دانشآموخته

ثابتکردن این ادعا ســـخت نیســـت؛ با نگاه کوتاهی

جدیـــد) را در اختیار داشـــت؛ در حالی که این رقم در

دانشآموختگان در مقطع تحصیالت تکمیلی و تعداد

طبق آنچه انجمن جهانی اقتصاد گزارش داده است ،در

به آمارهای جهانـــی میتوان ثابت کرد که بین تربیت

کارشناسی ،دانشجویان دکتری علوم و مهندسی ایاالت

آمریکا  568هزار نفر بود .این آمار در حالی اســـت که

 ESIبه  129ارتقا پیدا کرده است اما حاال طبق آخرین

اســـامی در این پایگاه از دوازدهم ماه می ۲۰۱۸به
البته توجـــه به توســـعه تحصیالت تکمیلی و رشـــد

دانشآموختگان آن ،به این معنی نیســـت که نباید از
کیفیت غافل شد؛ چراکه دلیل عمده توسعهنیافتگی

علمـــی در کشـــورهای توســـعهنیافته «بیدلیـــل» و
«بیکیفیت» بودن توسعه تحصیل در سطوح مختلف

تحصیلی است.

پاسخ مدیرعامل خبرگزاری آنا درخصوص قطع همکاری با برخی خبرنگاران این مجموعه

اما نماند! البد رفت جایی که میدان نبرد را نبیند و صدای استغاثه حسین را نشنود.

حسـن کربالیـی در گفتوگـو بـا «تسـنیم» بـا اشـاره بـه جایـگاه رسـانههای

و رسـانههای داخلـی و خارجـی ضدانقلاب مبنیبـر اخـراج همـه خبرنـگاران

جدیـد خبرگـزاری آنـا در حـوزه اطالعرسـانی و خبـر ،قـرارداد برخـی از آنـان

نگفتم تاریخ آیینه عبرت است؟

آزاد اسلامی بـا توجـه بـه ظرفیـت علمی پیدا و پنهان و نیروهـای جوان ،خالق

همه خبرنگاران زن!»کربالیی افزود« :هماینک تعداد قابلتوجهی از همکاران

جنجـال راه انداختهانـد؟»او افـزود« :شـاخص و معیـار ما بـرای ادامه همکاری

میبینید سرنوشت آدمها را؟!

دانشـگاه آزاد اسلامی در سـپهر رسـانهای کشـور گفت« :رسـانههای دانشگاه

اما نه؛ همیشه هم اینگونه نیست .بر تارک بلند تاریخ انسانهایی درخشیدهاند که تمامی

و تحصیلکرده این دانشـگاه سـعی دارند با اسـتفاده از این پتانسـیل حضوری

جان بر سر پیمان نهادهاند و به جانان پیوستهاند .انسانهایی با عظمت ...قابل احترام؛

منظور رسـانههای دانشـگاه آزاد اسلامی با رویکردی جدید که وجه غالب آن

غالمشان شبیب ،به کربال آمد و سینهبهسینه با غربت امام مواجه شد.

منطقی و علمی برقرار سـازند ».مدیرعامل خبرگزاری آنا در ادامه در پاسـخ به

معادلههای عالم را برهم زدهاند.

یکی هم مالک بن عبد سریع جابری؛ که روزی با برادر مادری و پسرعموی خویش و همچنین
باید سهمی از حمیت دینی یا غیرت عربی داشته باشی تا بفهمی در آن ساعات چه کشید

و بر او چه گذشت!

استغاثه امام شعلهای به جان او افکند که لهیب آن جز با رشادت و شهادت فرو نمینشست!

ما باشیم و گرد غربت بر چهره حسین بنشیند؟

ما باشیم و پسر فاطمه در این دشت تنها بماند؟
اینکه گفتی غریب یعنی چه؟

از وطن بینصیب یعنی چه؟
تا ابد ما کبوتر حرمیم

قُمری و عندلیب یعنی چه؟

کبوتر حرم ،پَر در پَر برادر ،آنقدر گرد شمع وجود حسین گشت تا به یاران شهیدش پیوست.

سرخط اخبار
معاون آموزشـــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی ،زمان حذف و اضافه نیمسال

اول سال تحصیلی  97-98را ابالغ کرد .زمان حذف و اضافه نیمسال اول از هفتم تا دوازدهم

مهرماه خواهد بود .تمام دانشجویان در مدتزمان مذکور و با رعایت ضوابط و مقررات آموزشی

میتوانند نسبت به حذف و اضافه اقدام کنند.

مرکز ســـنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اســـامی نتایج آزمون  EPTشهریورماه دانشگاه آزاد

اسالمی را اعالم کرد .داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی

 English.iau.ac.ir/eptاز نتیجه این آزمون آگاهی یابند.

صندوق رفاه دانشـــجویان وزارت علوم اعالم کرد« :تا  ۵۰درصد حق آتشســـوزی سراهای

دانشـــجویی که با شرکت بیمه معرفیشـــده قرارداد منعقد کنند ،توسط صندوق رفاه پرداخت

میشود».

سیدحسین ساالرآملی ،قائممقام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در امور بینالملل از جذب

هزار و  ۵۰۰دانشجوی خارجی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

چشـمگیر و فعالتـر در عرصـه رسـانه داشـته باشـند ».او افـزود« :بـه همیـن
تخصصگرایی خواهد بود سـعی خواهند کرد بین رسـانه و دانشـگاه ارتباطی

سـوالی دربـاره علـت قطـع همـکاری با تعـدادی از همـکاران در ایـن مجموعه
خبـری ،ضمـن تکذیـب ادعـای برخـی کانالها و شـبکههای اجتماعی معاند

نیمکت خبر

زن از خبرگـزاری آنـا گفـت« :یـک خبرنـگار را هـم اخراج نکردهایم ،چه برسـد به
مـا در «آنـا» خواهـران محتـرم و تحصیلکـردهای هسـتند که با اشـتیاق در حال

فعالیتند ».او با بیان اینکه دلیل قطع همکاری با تعدادی از خبرنگاران اعم از
زن و مـرد اتمـام قـرارداد آنان بوده اسـت ،گفت« :قـرارداد تعدادی از خبرنگاران

«آنا» به اتمام رسـیده بود ،خب طبیعی اسـت وقتی مدت یک قرارداد به پایان

میرسـد ،در هر جای دنیا و در هر سـازمان و اداره و شـرکتی ،بنا به هر دلیلی

ممکن اسـت قرارداد تمدید شـود و ممکن هم اسـت قرارداد تمدید نشـود؛ این
اتفـاق عجیبـی نیسـت ».مدیرعامـل خبرگـزاری آنـا افـزود« :با توجه بـه رویکرد

زماندریافتمجوزخروجازکشوردانشجویانبرای اربعین
دبیـر سـتاد ملـی اربعیـن دانشـگاهیان

گفـت  « :ثبتنـا م مجـوز خـرو ج ا ز
کشـور دانشـجویان بـرای پیـاد هروی
اربعیـن هفتـه آینـده آغـــاز میشـود».
علـی بهرامـی ،دبیـر سـتاد ملـی اربعین

دانشـگاهیان بـا اشــــاره بـه ثبتنـام

دریافـت مجـوز خـرو ج دانشـگاهیان

بـرای پیـادهروی اربعین گفـت« :ثبتنام

تمدیـد نشـد .آیـا ایـن اتفاق شـگفتانگیزی اسـت کـه برخی اینچنیـن جار و

چـه بـا خانمهـا و چـه بـا آقایـان کارآمـدی ،تخصـص و تدیـن اسـت ».کربالیـی
تاکیـد کـرد« :بـرای تحـول در خبرگـزاری آنـا و ارتقـای آن تالش خواهیـم کرد و

شـانتاژها و فضاسـازیها هیـچ اثـری بـر عزم ما نخواهـد داشـت ».او در خاتمه

افزود« :بهزودی از طرح جدید سـایت و سـامانه پیامکی خبرگزاری آنا رونمایی

خواهد شـد و به یاری خداوند متعال بیش از گذشـته در راسـتای انجام رسـالت

خود که همانا دفاع از آرمانها و ارزشهای واالی انقالب ،پیگیری خواستهها
و مطالبات مردمی و نقد سـازنده مسـئوالن و ...اسـت ،گام برخواهیم داشـت».

ابالغ دستورالعمل اجرایی پرداخت وام به دانشجویان

مرتضـــی اکبـــری ،مدیرعامـــل بانـــک
قرضالحســـنه مهر ایـــران با اشـــاره به
تفاهمنامه امضاشـــده با سازمان مرکزی

دانشگاهآزاداسالمیگفت«:براساسمفاد

این تفاهمنامه ،بانک قرضالحسنه مهر

ایران با همکاری صندوق رفاه دانشجویان

دانشگاهآزاداسالمیبهدانشجویانتمامی
مقاطع این دانشگاه از کاردانی تا دکتری

بهصـورت یکپارچـه از طرح سـامانه سـقا از هفته آینده هشـتم مهرمـاه آغاز میشـود ».او افزود« :امسـال با

تخصصیتسهیالتقرضالحسنهپرداختمیکند».اوافزود«:سقفوامدانشجوییپرداختیتوسطشعببانک

پلیـس 10+اخذ میشـود) به سـامانه نظام وظیفـه مراجعه و درخواسـت مجوز خـروج خود را ثبـت کنند».

دانشگاه آزاد اسالمی تبیین میشود ».مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران ضمن تاکید بر ضرورت تامین

نقـدی سـهمیلیون تومـان پرداخـت کننـد و هـم میتواننـد گزینـه ضمانـت سـازمانی (سـتاد ملـی اربعین

در پیشرفت کشور ،باید تدابیری اتخاذ شود که دانشجویان دغدغه کمتری نسبت به هزینههای تحصیل داشته

رایزنیهایـی که با نظام وظیفه داشـتیم قرار بر این شـد که دانشـجویان بـا کد ملی و کد سـخا (که از دفاتر
دبیر سـتاد ملی اربعین دانشـگاهیان ادامه داد :در بخش وثیقه مالی دانشـجویان هـم میتوانند بهصورت

دانشـگاهیان) را انتخـاب کننـد کـه ضمانـت سـازمانی را سـتاد ملـی دانشـگاهیان و بسـیج دانشـجویی
بهعنـوان شـبکه این کار در کل کشـور انجـام میدهند که پـس از انتخاب این گزینه سـامانه نظـام وظیفه

گزینـه کـد سـخا را برایشـان نمایـش داده کـه ایـن کـد (کـد سـخا) را بـا مراجعـه بـه سـامانه سـتاد اربعیـن

دانشـگاهیان و ثبـت اطالعـات خـود و ضامنشـان و تحویـل مـدارک بـه دفاتر بسـیج دانشـجویی سراسـر

کشـور پـس از نهایتا  ۴۸سـاعت پیامکی دریافـت میکنند که کد اعتباری سـهمیلیون تومانی صادر شـده

قرضالحسنه مهر ایران  ۲۰۰میلیون ریال در ازای هر نفر است که معرفی و سازوکار نحوه پرداخت آن از سوی
مالی برای دانشجویان مقاطع آموزش عالی بهویژه دکتری بیان کرد« :با توجه به نقش دانش و آموزش مهارت

باشند ».اکبری گفت« :بانک قرضالحسنه مهر ایران برای ارج نهادن به تحصیالت تکمیلی کارمزد تسهیالت
ویژه دانشجویان را از چهار درصد به سه درصد کاهش داده است و دانشجویان میتوانند با داشتن معرفینامه

از ســـوی دانشـــگاه به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند ».اکبری دررابطه با نحوه بازپرداخت این

تسهیالت گفت« :وامهای دانشجویی در سررسیدهای  ۲۴تا  ۴۸ماهه تقسیط شده است تا فشار مالی ناشی

از پرداخت شهریهها کاهش یابد ».مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران دررابطه با ضمانتهای الزم برای

و میتوانند به سـامانه (سـتاد ملـی اربعین دانشـگاهیان) مراجعه کرده ،کـد را بردارنـد و آن را در گزینه کد

تشکیل پرونده تصریح کرد« :طبق بخشنامهها و قوانین بانک مرکزی ،تسهیالت اعطایی به هر دانشجو تا سقف

وثیقـه نقـدی را انجـام میدهد.

قابل پرداخت است که تالششده شرایط ضامنان برای دانشجویان تسهیل شود».

سـخای نظـام وظیفـه وارد و خرو جشـان را نهایـی کننـد؛ درواقـع ایـن کـد اعتبـاری کار سـهمیلیون تومان
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