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گــروه علمــی و آموزشــی - 
حاجی میرزایی از تهیه و ارسال پیش نویس 
الیحــه رتبه بندی بــه دولت و تالش برای 

کسب شرایط بهتر جایگاه معلمان خبر داد.
تهیــه و ارســال پیش نویس الیحه 

رتبه بندی معلمان به دولت
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش 
و پرورش با اشــاره به حضور بیش از ۷۰۰ 
نفر از مدیــران آموزش وپرورش در برنامه 
گفتگوی هفته اظهار کرد: معتقدیم مسائل 

زمانی حل وفصل می شــود کــه اجماعی 
مشترکی از آن حاصل شود بنابراین در این 
برنامه که هر هفته برگزار می شود با حضور 
مســئولین مربوطه راجع بــه موضوعات 

مختلف بحث می شود.
او بر تعامالت بیشــتر با دستگاه های 
مختلف تأکیــد و بیان کرد: امســال برای 
آموزش و پرورش ســال بســیار دشواری 
بود و معلمان مسئولیت بسیار سنگینی را بر 
عهده دارند بنابراین مسیر تازه ای را معلمان 

می پیمایند که فراز و نشیب زیادی دارند؛ من 
از تالش های همه همکاران تشکر می کنم 
و به آن ها اطمینــان می دهم که برای ایجاد 
موقعیت مناســب تری بــرای آن ها تالش 

می کنیم.
حاجــی میرزایی از تهیه و ارســال 
پیش نویس الیحه رتبه بندی به دولت خبر 
داد و تصریــح کرد: این الیحه با قید فوریت 
در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار 
دارد بنابراین پس از طی مراحل تصویب به 

مجلس شورای اسالمی ارائه می شود.
او افزود: هدف از الیحه رتبه بندی این 

اســت که معلمان بر اساس صالحیت ها و 
تخصص های حرفه ای رتبه بندی شــوند 
و دریافتــی معلمان متناســب با رتبه هایی 
کــه دارند متفاوت باشــد. البته تمام تالش 
ما این اســت که معلمان از شرایط معیشتی 

مناسب تری برخوردار شوند.
وزیــر آموزش وپــرورش بیان کرد: 
ازآنجاکــه ما با خانواده ها مرتبط هســتیم، 
خانواده ها شــاهد این هستند که معلمان در 
این دوران کار ویژه ای انجام می دهند و انتقال 
آموزش به دانش آموزان در این شرایط کار 
بســیار دشواری است و تالش می کنیم این 

شــرایط را بــرای آن ها تســهیل کنیم و در 
دریافتی هایشان نیز بهبود حاصل کنیم.

او در خصــوص موضوع رتبه بندی 
گفــت: هرچند نظام رتبه بندی اجراشــده 
اســت، اما در بحث دریافتی ها قباًل از فصل 
۱۰ استفاده شده بود و سایر کارمندان دولت 
نیز از این فصل استفاده کردند و در اسفندماه 
همه کارکنان دولت به صورت یکســان از 
آن استفاده کردند عماًل اثر رتبه بندی خنثی 
شــد و ما تالش می کنیم که در الیحه جدید 
موقعیت مناسب تری را برای معلمان فراهم 

کنیم.

اینترنت شبکه شاد رایگان است
عضو کابینه تدبیر و امید در پاســخ به 
سؤالی در خصوص شبکه شاد، اظهار کرد: ما 
با یک پدیده غیرمنتظره ای روبه رو شدیم باید 
سریعاً کاری انجام می دادیم شاد یک مولود 
شش ماهه است با توجه به تالش هایی که در 
شش ماه انجام شده، این شبکه به بزرگ ترین 
بســتر ارائه خدمات مبتنی بــر اینترنت در 
کشــور تبدیل شــده اســت. این حجم از 
کاربران نیازمند زیرســاخت های قوی تری 
اســت؛ بنابراین هم وزارت ارتباطات برای 
تقویت و توسعه زیرساخت ها پیگیر است و 

هم ما پیگیر این موضوع هستیم وکاربران نیز 
می دانند که مشکالت این شبکه روزبه روز 

کمتر می شود.
وزیر آموزش وپــرورش اضافه کرد: 
هرکســی از شبکه شاد اســتفاده کند قطعًا 
اینترنتش رایگان اســت و اگر کسی بابت 
اینترنت شــاد پولی پرداخت کند با توجه به 
شــماره ای که وزارت ارتباطات اعالم کرده 
اســت بالفاصله رســیدگی می شود و اگر 
هزینه ای پرداخت شده باشد، بازگشت داده 

می شود.
بارکد دار شدن

 صفحات کتاب های درسی 
حاجی میرزایــی تصریح کرد: وقتی 
وارد زیست بوم جدید شدیم ظرفیت های 
ویژه ای ایجاد شــد یکــی از این ظرفیت ها 
بارکد هســت که روی هر یک از صفحات 
کتاب های درســی یک کد قرار می گیرد و 
با قرار گرفتن گوشــی روی آن کد کاربران 
می توانند از ارزش افزوده بیشتری بهره مند 
شوند، فیلم های مناسب تکمیلی را برای آن 
محتوا دریافت کنند این موضوع به صورت 
آزمایشی و برچســب در برخی مناطق در 

حال انجام اســت البته سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی اطمینان داده است که 
همه کتاب ها را تا پایان سال به سیستم بارکد 

مجهز کند.
او اضافه کرد: هرچند این موضوع از 
طریق برچسب انجام می شود، اما سال آینده 

در درون خود کتاب قرار می گیرد.
وزیر آموزش وپرورش در پاســخ به 
سؤالی در خصوص تغییر کتب درسی گفت: 
تغییر کتاب های درسی کار پیچیده ای است 
و اگر دقت کافی در این خصوص صورت 
نگیرد ممکن است خطا هایی اتفاق بیفتد که 
دارای آثار گســترده ای باشد چنانکه بعضًا 

شاهد این موضوع بوده ایم.
وزیر آموزش وپرورش در پایان گفت: 
وقتی با این تغییرات مواجه شدیم آیین نامه ای 
را تدوین و ابالغ کردیم که اوال فرایند تغییر 
کتاب های درســی را کاماًل نظام مند کردیم 
و دوم تغییراتــی در دو ســال اخیر صورت 
گرفتــه بود که به تدریــج در جریانش قرار 
گرفتیم بنابراین گروهی را معین کردیم که 
همه تغییرات دو ســال اخیر را بررسی کنند 

تا اگر اشکاالتی در آن است اصالح شود

گروه علمی و آموزشی -  کاربران 
و کارشناســان همچنان مشغول بررسی 
محصــوالت پرچــم دار خانــواده ی4۰ 
Huawei Mate هســتند. در یکــی از 
اولین گزارش هایی که از قطعات تشکیل 
 Mate و +Pro 4۰ Mate دهنده گوشی
RS Porsche Design 4۰ منتشر شد، 
کارشناســان به جزئیات جالبی درباره ی 
حافظه ی فلش این گوشی اشاره کرده اند.

در ایــن دو مدل، حافظه ی فلشــی 
استفاده شــده که لوگوی HiSilicon را 
روی خود دارد؛ موضوعی که نشان می دهد 
این حافظه توســط یکی از شــرکت های 
زیرمجموعه ی خود هواوی تولید شــده 
اســت. نتایجی که پس از انجام بررسی ها 
 Huawei SFS ۱.۰ روی مــاژول فلش
به دســت آمده بیان گــر موضوعی جالب 
است. بر اســاس این نتایج می توان گفت 
سرعت انجام عملیات در ماژول حافظه ی 
جدید هواوی نســبت به حافظه ی فلش 
UFS 3.۱، تقریبا دو برابر است. بنابراین 
سرعت نوشتن ترتیبی آن ۱۲۸۰ مگابایت 
بر ثانیه و سرعت نوشتن تصادفی آن ۵4۸ 
مگابایت بر ثانیه اســت. برای مقایسه الزم 
اســت بدانید که این اعداد برای حافظه ی 
UFS 3.۱ فعلی به ترتیب ۷۰۰ مگابایت 

بر ثانیه و چیزی بین ۲۰۰ تا 3۰۰ مگابایت 
بر ثانیه هستند.

شــرکت هواوی در مراسم رسمی 
معرفی این گوشــی ها به این موضوع که 
اســتفاده از فلش درایوهای ساخت خود 
را در گوشــی های هوشــمند آغاز کرده، 
اشــاره ای نکرد. اما در هر حال، اســتفاده 
از این چیپ های حافظه در گوشــی های 
جدیــد هواوی، بار دیگر ثابت می کنند که 
این شرکت به  طور پیوسته در حال اجرای 
سیاســت تکمیل زنجیــره تامین قطعات 
به صورت داخلی اســت تا وابســتگی به 

شرکت های دیگر به حداقل برسد.
هواوی اخیرا ســری گوشی موبایل 
Huawei Mate 4۰ را در چیــن عرضه 
کرده اســت. این سری چهار عضو رسمی 
 Huawei دارد؛ از ســری گوشی موبایل
 Mate  ،4۰ Mate 4۰ مدل های Mate
Pro 4۰ و Pro 4۰ Mate+  بــه بــازار 
 Huawei Mate عرضه شده اند و مدل
RS Porsche Design 4۰ هنــوز به 
صورت عمومی در دســترس قرار نگرفته 

است.
ایــن محصــوالت پــس از عرضه 
در بــازار چیــن، مدت زمــان زیادی در 
قفسه ی فروشگاه ها باقی نماندند. سایت 

JD.com در اولیــن روز فروش ســری 
محصوالت Huawei Mate 4۰ خود، 
تنها پس از گذشــت ۱۱ ثانیه از فعال شدن 
فروش، تمام موجودی اش فروش رفت. 

دقت داشــته باشــید که 
ســایت JD.com یکی 
از بزرگ ترین پلتفرم های 
محصــوالت  فــروش 
اطالعات  است.  هواوی 
 JD.com از  موجــود 
نشــان می دهنــد که در 
حــال حاضــر، ســری 
 Huawei گوشی های 
Mate 4۰ محبوب ترین 
گوشــی های هوشــمند 
موجــود در ایــن پلتفرم 

هستند.
شــایان توجه است 
که فروش جهانی گوشی 
 Mate پرچم دار هواوی
4۰ کــه مجهز بــه اولین 
پردازنــده ۵ نانومتــری 
 5G مجهــز به فنــاوری
دنیا اســت بــه زودی در 
آغاز  بین المللی  عرصــه 

خواهد شــد. این گوشــی 

توانســته بهترین عملکــرد پردازنده در 
گوشی های اندرویدی و همچنین بهترین 
عملکرد دوربین در بین تمام گوشی های 

هوشمند را از آن خود کند.

استفاده Pro+ Huawei Mate 40 از حافظه فوق سریع ساخت هوآوی

تهیه و ارسال پیش نویس الیحه 
رتبه بندی معلمان به دولت

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

گروه علمی و آموزشی - رئیس مرکز 
ســنجش و پایش کیفیت آمــوزش وزارت 
آموزش و پرورش با توجه به شــرایط شیوع 
کرونا در کشــور و اســتفاده از آموزش های 
ترکیبــی در روند آموزشــی و ارزشــیابی 
تحصیلی برای برخی دانش آموزان، چالش ها 
و راهکارهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در 
سال تحصیلی ۱4۰۰-۱3۹۹ را تشریح کرد. 
خسرو ساکی با اشاره به لزوم ارتقای آگاهی 
حرفه ای معلمان و دانش آموزان در استفاده از 
روش های متنوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
و نقش و اهمیت ارزشیابی در ارتقای کیفیت 
فرآیند یاددهی و یادگیری به ویژه در زیست 
بــوم کرونایــی تصریح کــرد: از مهمترین 
چالش های ناشــی از آموزش غیرحضوری 
که می تواند فرایند یاددهی-یادگیری را دچار 
اختــالل کند می توان به کم  توجهی به فرایند 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اشاره کرد که اگر 
از این بخش یاددهی- یادگیری غفلت شود، 
بدون شــک موجب کاهش بازده یادگیری 

دانش آموزان و اتالف منابع می  شود.
رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت 
آموزش وزارت آمــوزش و پرورش افزود: 
کافــی نبــودن زیرســاخت های ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات و ســخت افزارها 
و نرم افزارهــای مــورد نیــاز آزمون هــای 
الکترونیک در اقصی نقاط کشور به ویژه برای 
دانش آموزان مناطق محروم و حاشــیه نشین 
کالن شــهرها،  اختالل در فرایند ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی به دلیل پیچیدگی های فنی 
و اجرایی آموزش و سنجش غیرحضوری و 
کاهــش زمان آموزش حضوری، پایین بودن 

صحت و امنیت ارزشیابی الکترونیک آنالین 
از نــگاه دانش آمــوزان، والدین و معلمان به 
دلیل ضعف نظارت مستقیم و دقیق بر فرآیند 
ارزشیابی، تقلب در آزمون های آنالین به علت 
اینکه در فرهنگ آموزشی مرسوم به ارزشیابی 
پیشــرفت تحصیلی به عنوان عامل ارتقای 
پایه و گــذر تحصیلی و کم توجهی معلمان 
به ویژه در شرایط کنونی به استفاده از روش ها 
و ابزارهای متنوع ارزشــیابی تکوینی به دلیل 
زمــان بر بودن و اطالع ناکافی از شــیوه های 
دقیق  اجــرای و نمره گذاری آن ها  از دیگر 
چالش های فرایند یادگیری در بســتر فضای 
مجازی و آموزش غیرحضوری اســت. وی 
در ادامــه گفت: برای مقابله با این چالش ها و 
ارتقای کیفیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
غیرحضوری )الکترونیک( در فضای مجازی 
مواردی همچون تمهید پهنای باند مورد نیاز 
و زیرساخت های فناورانه برای بهره برداری 
از آزمون های آفالین و آنالین،  طراحی و راه 
اندازی بات )Internet bots(آزمون ساز و 
بانک ســؤال در شبکه آموزش دانش آموزان 
)شاد(، تالش برای تغییر نگرش دانش آموزان، 
والدین، معلمان از نگاه به ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی به عنوان سنجش از یادگیری برای 
ارتقای پایه و گذر تحصیلی به سنجش برای 
یادگیری، توسعه فرهنگ ارزشیابی آنالین با 
تقویت همکاری میان دانش آموزان، والدین، 
معلمان و مدیران آموزشی،  تدوین آیین نامه و 
شیوه نامه اجرایی ارزشیابی الکترونیک آنالین، 
اعتبار بخشــی به نتایج حاصل از ارزشیابی 
پیشرفت تحصیلی الکترونیک و جلوگیری از 
تقلب و سرقت علمی با استفاده از روش ها و 

ابزارهایی نظیر بحث وگفت وگوی آنالین 
معلــم با دانــش آموزان و انجام ارزشــیابی 
پیشــرفت تحصیلی در برنامه های آموزشی 

مدرسه تلویزیونی ایران حائز اهمیت است.
ســاکی ادامــه داد: تهیــه و تدویــن 
بسته های ارزشــیابی شامل تکالیف درسی، 
پروژه هــای فردی و گروهــی، آزمون های 
کوتاه، آزمون های تشــریحی، فعالیت های 
عملی، آزمایشگاهی، تربیت بدنی و سالمت 
و بهداشــت ) پیک آزمون( و ارســال آن به 
همراه بســته های آموزشــی پیش بینی شده 
برای دانش آموزانی که دسترسی به اینترنت 
یا تجهیزات هوشــمند و مدرسه تلویزیونی 
ایــران را ندارند و اندیشــیدن تمهید امکان 
عودت پاسخ های دانش آموزان به مدرسه و 
بررسی و ارائه بازخورد و ثبت نتایج حاصل 
از این ارزشیابی ها به عنوان عملکرد پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان مذکور در نظر گرفته 

شده است. 
رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت 
آموزشــی با اشــاره به اهمیت ارزشــیابی 
مستمر)تکوینی( از آموخته های دانش آموزان 
به شــیوه های مذکور گفت: در صورت لزوم 
برای انجام ارزشیابی پایانی در شرایط موجود 
نباید صرفاً به ارزشیابی الکترونیک بسنده کرد 
و الزم اســت تدابیری برای برگزاری آزمون 
های پایانی حضوری متناســب با شرایط هر 
مدرسه ) تعداد  دانش آموز، فضای برگزاری 
آزمــون و امکان توزیع دانش آموزان در زمان 
هــای مختلف( و رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی اتخاذ  شود. 
ســاکی تصریح کرد: بــا وجود آنکه 

هنوز اکثریت معلمــان و مدیران مدارس با 
نگاه ســنتی مرسوم معتقدند مؤثرترین شیوه 
و ابزار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی 
تراکمی)پایانی(با استفاده از آزمون های مداد 
ـ کاغذی)کتبی( است اما زیست بوم کرونایی 
تغییــر در دیدگاه و اســتفاده از رویکردهای 
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی نوین و به 
کارگیــری روش های چندگانــه گردآوری 

اطالعات را اجتناب ناپذیر ساخته است . 
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت آمــوزش و پرورش وی در 
پایان گفت: امید اســت این تغییرات منجر به 
پارادیم شــیفت از تاکید بر رویکرد سنجش 
از یادگیری به تاکید بر رویکردهای سنجش 
برای یادگیری و به عنوان یادگیری و استفاده 
از روش هــا و ابزارهای متنوع و متعدد  نظیر 
آزمون های شفاهی، آزمون های عملکردی، 
کارپوشــه، پروژه هــای فــردی و گروهی، 
پژوهش های دانــش آموزی، انجام تکالیف 
کالســی، مشــاهده رفتار در موقعیت های 
واقعی و شبیه سازی شده، خود سنجی)خود 
ارزیابی(، ســنجش همســاالن، آزمون های 
کتاب باز، آزمون هــای کوتاه و . . . به منظور 
ارزیابی دقیق تر از آموخته های دانش آموزان 
و تعمیق، تثبیت و بهبود کیفیت یادگیری شود.

چالش ها و راهکارهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش تشریح کرد:
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گروه علمی و آموزشی -  شرکت 
تحقیقاتی Canalys در گزارش جدیدی 
به معرفی فهرســت ۱۰ تلفن هوشمند دنیا 
پرداختــه که نــام آن ها از ســه برند بزرگ 
مشاهده می شــود. بازار موبایل پس از طی 
دو فصل ســخت و نزولی باالخره توانست 
در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ به شرایط مناسب تری 
برسد، و سامسونگ هم موفق شد تا با پشت 
سر گذاشتن هوآوی دوباره جایگاه نخست 
بزرگ ترین فروشندگان موبایل را در دست 
بگیرد. در این دوره شــیائومی هم با پیشی 

گرفتن از اپل به جایگاه ســوم این فهرست 
رفت.

حاال شرکت Canalys فهرستی از 
۱۰ تلفن هوشمند پرفروش این سه ماهه را 
منتشــر کرده که نام آیفــون ۱۱ در صدر آن 
دیده می شود. پرچمدار ۲۰۱۹ اپل با فروش 
بیش از ۱۶ میلیون دستگاه در رده نخست و 
آیفون SE ۲۰۲۰ در رده دوم قرار گرفته اند. 
گفتنی است که تاخیر در عرضه سری آیفون 
۱۲ باعث شد این محصوالت در فصل سوم 
۲۰۲۰ حضور پیدا نکنند و برای مشاهده اثر 

آن ها بر بازار موبایل باید منتظر گزارش های 
فصل چهارم باشیم.

سه تلفن هوشمند برتر اندرویدی به 
ترتیب گلکسی A21s، گلکسی A11 و 
گلکســی A51 بودند. گلکسی A21s با 
فاصله بسیار کمی در رده سوم قرار گرفته و 
با باتری بزرگ ۵ هزار میلی آمپر ساعتی خود 
گزینه جذابی برای طرفداران گوشــی های 
بادوام است. این دستگاه دوربینی چهارگانه 
دارد و با قیمت ۲۰۰ دالر به فروش می رسد. 
سامسونگ دو گوشی دیگر هم در رده هشتم 

و دهم دارد که گلکســی A31 و گلکسی 
Core A01 هستند.

سه موبایل باقی مانده این فهرست را 
محصوالت شــیائومی تشکیل می دهند که 
 4G 10X شــامل ردمی نــوت ۹ / ردمی
)رده ششــم(، ردمی ۹ )رده هفتم( و ردمی 
9A )رده نهم( اســت. با توجه به این که نام 
شیائومی وارد فهرست سه فروشنده بزرگ 
موبایل شده، عجیب نیست که نام سه تلفن 
هوشمند این شرکت را در فهرست حاضر 

می بینیم.

فهرست 10 موبایل پرفروش سه ماهه سوم 2020 منتشر شد

گروه علمی و آموزشــی - تولید 
یک مینی ون توسط پورشه شاید عجیب 
ترین خبر خودرویی در نوع خود باشد! 
محصولــی که به هیچ عنوان با ســابقه 
خودروســاز مذکور و انتظاری که از آن 
وجود دارد، تطابق نخواهد داشت اما به 
هر ترتیب مــرزی برای ماجراجویی در 
صنعت خودرو وجود ندارد و پورشــه 
نیز با ارائــه یک مینی ون مفهومی به نام 
Vision Renndienst مخاطبان خود 
را غافلگیر کرده اســت. این محصول در 

سال ۲۰۱۸ تولید شده است.
هرچنــد رونمایی از این محصول 

برنامــه  از  بخشــی 

"پورشه دیده نشده" محسوب می شود 
و نمی توان آنــرا تصمیمی جدی برای 

تولید دانست.
گفتنی اســت پورشــه طی برنامه 
مذکور اخیرا به رونمایی از محصوالتی 
پرداخته که طی ســالیان گذشته و برنامه 
های تحقیق و توســعه، نمونه های اولیه 

آنها را تولید کرده است.
براســاس اطالعات ارائه شــده؛ 
طراحی نمای بیرونی این خودرو با الهام 
از شــاتل های فضایی انجام شده است. 
جانمایی صندلی های داخل کابین نیز به 
ســبک خودروهای فرمول ۱ مک الرن 
اســت که صندلی راننــده در مرکز و دو 

سرنشین دیگر در طرفین و مقداری عقب 
تــر قرار دارد و در نهایت 3 صندلی دیگر 
نیز ردیف آخر را شــکل داده اند. بدین 
ترتیــب کابین آن فضــای راحتی برای 

جابجایی ۶ سرنشین را ارائه می دهد.
پیشرانه این محصول نیز از نوع تمام 
الکتریکی بوده که هنوز جزئیات دقیق آن 

مشخص نشده است.
یکی دیگــر از محصوالت معرفی 
شــده در برنامه "پورشــه دیده نشده"؛ 
سوپر اسپرتی با کد ۹۱۹ استریت است که 

در ســال ۲۰۱۷ نمونه اولیه آن تولید شده 
اســت. این خودرو از شاسی یکپارچه 
فیبرکربنی و پیشرانه هیبریدی ۹۰۰ اسب 

بخاری استفاده می کند.
جالب آنکه طراحی این مدل بسیار 
مورد توجه مخاطبان قرار گرفته اســت. 
چراغ هــای اصلی جلو، فــرم کابین و 
طراحی فوق العاده نمای عقب شــامل 
چراغ هــای اصلی و خروجــی اگزوز 
بــاالی آن؛ همه چیز در ســطحی فوق 

العاده قرار دارد.

از مینی ون فضایی تا هیبرید 900 اسب بخاری
پورشه و آلبوم »دیده نشده ها«؛

گروه علمی و آموزشــی -  معاون 
آموزشــی وزارت علوم گفت: کالس های 
دانشــگاه ها در حال حاضر همه به صورت 
غیرحضوری برگزار می شــود و در این دو 
هفته نیز آموزش در دانشــگاه ها کامال غیر 
حضــوری خواهد بود. علی خاکی صدیق 
درباره وضعیت دانشــگاه ها با آغاز اجرای 

طرح دو هفته ای محدودیت های جدید که از 
اول آذر ماه به دلیل کنترل کرونا اعمال خواهد 
شــد گفت: در حال حاضــر کالس های 
دانشــگاه ها به صــورت غیرحضوری و 
مجازی برگزار می شود و در این دو هفته نیز 
آموزش در دانشگاه ها کاماًل غیر حضوری 
خواهــد بود. معــاون آموزشــی وزارت 

علوم دربــاره کالس های عملی با توجه به 
محدودیت های کرونایی در دو هفته مذکور 
نیز گفت: با توجه به شرایط موجود کرونا در 
کشور، برنامه ای برای حضور در کالس های 
عملی نداریم تا ستاد کرونا مجوز صادر کند.
وی افزود: همچنین هیچ دانشجویی 

ملزم به حضور در دانشگاه نیست.

بر اساس تصمیم ســتاد ملی کرونا، 
طرح جامع اعمــال محدودیت هایی برای 
کنترل کرونا با سطح بندی شهرها به مناطق 
قرمز، نارنجی و زرد از شــنبه اول آذر ماه به 
مدت دو هفته در سراسر کشور اجرا می شود 
و بعد از آن در مورد تمدید، تشدید یا کاهش 

آن تصمیم گیری می شود.

وضعیت آموزش دانشگاه ها از اول آذرماه کامال غیر حضوری خواهد بود
معاون آموزشی وزیر علوم:

گــروه علمــی و آموزشــی - 
مشخصات ســری موبایل های گلکسی 
جدید سامسونگ به نام گلکسی اس ۲۱ 

فاش شد.
مشخصات ســری موبایل جدید 
گلکســی S21 سامســونگ به تازگی 
فاش شده و به نظر می رسد مدل »اولترا« 

این سری کانون توجهات خواهد بود. 
اندازه نمایشــگر در نســخه های 

مختلف این موبایل تغییر چندانی نخواهد 
داشــت اما در مدل اولترای ۶.۸ اینچی از 
یک نمایشــگر LTPO با قابلیت صرفه 
جویی در مصرف باتری و پشــتیبانی از 
قلم S اســتفاده می شود. البته قلم همراه 
دســتگاه عرضه نمی شود بلکه کاربر می 

تواند آن را به طور جداگانه بخرد.
این سری شامل S21 با اندازه ۶.۲ 
اینچ و S21+ با اندازه ۶.۷ اینچ است که 

در برخی کشورها با تراشه اسنپ دراگون 
۸۷۵ و در برخی دیگر با اکسینوس۲۱۰۰ 

عرضه خواهد شد.
دوربین دســتگاه هــا در مدل های 
S21 عــادی تغییر چندانی نمی کند. در 
این دستگاه یک دوربین ۱۲ مگاپیکسل، 
یک دوربین تله فوتو۶4 مگاپیکســلی و 
یک دوربین ۱۲ مگاپیکســلی اولترا واید 

وجود دارد. 

اما در نسخه اولترا یک دوربین ۱۰۸ 
مگاپیکسلی ، دوربین های تله فوتو 3Xو 

10X به کار می رود. 
تمام دستگاه های این سری قابلیت 
فیلمبــرداری 4K با ۶۰ فریــم در ثانیه 
دارند. دیگر قابلیت های جدید شــامل 
وای فای۶ در نسخه اولترا و حالتی برای 
ثبت ویدیو از دوربین های جلو و پشــت 

به طور همزمان است.

ویژگی های گلکسی اس 21 فاش شد


