
گروه علمی و آموزشی -   موضوع کنکور و 
تحت تاثیر قرار گرفتن تمام آموزه های تعلیم و 
تربیتی تحت این ماراتن بزرگ و غایت آرزوی 
قریب به اتفاق دانش آموزان این کشور گویی 
هیچگاه سر سازگاری با نسل جوان ندارد چه آن 
روز هایی که صحبت هایی برای حذف کنکور 
در آموزش و پرورش و آموزش عالی بسیار داغ 
می شد چه امروز که شیوع کرونا نظام آموزشی 

را دگرگون کرده است.
سال گذشته مواجهه با کرونا دگرگونی و تغییرات 
گسترده ای رقم زد و موضوع آموزش هم تحت 
تاثیر قرار گرفت. بسیاری از دوازدهمی ها هم 
ناگزیر بودند تا فشار کنکور و امتحانات نهایی 
را تــوام با هم آن هــم در آموزش های مجازی 

تجربه کنند.
اعــام حذفیات کنکــور و نارضایتی برخی 

داوطلبان
چند روز پیش بود که بخشی از مطالب درسی 
بــرای طرح ســوال در کنکور حذف شــد، 
موضوعی که فهرســت آن از سوی آموزش و 

پرورش به سازمان سنجش طبق روال هر ساله 
اعام شد.

آنچه در این سال تحصیلی کرونایی باعث گایه 
دانش آموزان پایه دوازدهم شد اعام دیرهنگام 
حذفیات مطالب درسی بود و آن ها معتقدند که 
امســال با توجه به فشردگی کار چرا این اعام 
زودتر انجام نشــد تا تمرکز کمتری روی کار 

گذاشته شود.
البته این موضوع هم در حالی پیش می رود که 
هنوز اظهار نظری برای حذفیات این مطالب در 
آزمون نهایی پایه دوازدهمی ها اعام نشده است 
و فقــط برای آزمون کنکور چنین حذفیات در 

نظر گرفته شده است.
یکی از معضات همیشگی داوطلبان کنکور و 
دانش آموزان سال آخر مدرسه چه در دوران نظام 
قدیمی آموزشی و چه امروز که نظام آموزشی 
تغییرات داشــته است تداخل برای آمادگی در 
امتحانــات نهایی و کنکور آن هم با دو فضای 
ارزشیابی کاما متفاوت، اما هر دو تاثیرگذار در 

نتیجه نهایی است.

موضوعــی که باعث می شــود دانش آموزان 
کنکــوری گاه یک آزمون را فدای آزمون دیگر 
کنند و گاه با ترفند های آموزشــی سعی داشته 
باشند تا حدی میان هر دو آزمون تعادل برقرار 

کنند.
افشین مسافری مشــاور تحصیلی دراین باره 
گفت که با توجه به فرصت ١٠٠ روزه تا کنکور 
و امتحانــات نهایی آنچه دغدغه اصلی دانش 
آموزان کنکوری محســوب می شود، آزمون 

سراسری است.
او بیان کرد: دانش آموزان باید در فرصت باقی 
مانده به رفع اشکال و کم کردن این اشکاالت و 

تثبیت نقاط قوت بپردازند.
مشــاور تحصیلی با اشــاره به ضرورت تهیه 
جدولــی از بودجه بنــدی ســواالت آزمون 
سراسری اظهار کرد: دانش آموزان باید بررسی 
کنند که در هر مبحث چه تعداد سوال در کنکور 
داریم مثا در ریاضی چه تعداد ســوال درباره 
حد و پیوستگی آمده است و بر این اساس برای 
مطالعه تا پایان دوران کنکور استراتژی مناسب 

را بچینند.
مســافری با بیان اینکه در دوران نوروز جمع 
بندی انجام شده اســت، گفت: دانش آموزان 
باید ایرادات و اشــکاالتی خود را درجه بندی 
کنند و آنها را در ســه دسته ضعف بسیار، نیاز 
به تمرین بیشتر و مواردی که تسلط کافی بر آن 
دارند، طبقه بندی کنند و براساس این طبقه بندی 

اولویت گذاری انجام شود.
به گفته این مشاور تحصیلی اولویت با برطرف 
کردن نقاط ضعفی است که بیشترین سوال را در 
آزمون سراسری داشته است، بعد از این مرحله 

سایر مباحث پوشش داده شود.
او درباره نحوه مطالعه برای امتحانات نهایی بیان 
کرد: دانش آموزان حتما کتاب درسی را با دقت 
بخوانند تا تمرینات را با تمرکز و دقت حل کنند 
چرا که اگر دانش آموزی به کتاب درسی تسلط 
داشــته باشد حتما با نمرات خوب از پس این 

موضوع بر می آید.
وعده هایی که بــرای آزمون نظام قدیمی ها به 

ثمر نرسید

آزمون سراســری بــرای داوطلبان نظام قدیم 
آنطور که سازمان سنجش پیشتر اعام کرده بود 
از سال ١۴٠٠ مطابق با کنکور نظام جدید خواهد 
بــود، اما در این میان وعده هایی برای تغییر این 

روند داده شــد که به نتیجه نرسید و سرانجام 
آزمون برای این داوطلبان با کنکوری های نظام 

جدید برگزار خواهد شد.
آزمونی که طبق اعام اولیه سازمان سنجش تیر 

ماه برگزار خواهد شد، اما سال گذشته این روند 
با توجه به شیوع کرونا با اما و اگر های بسیاری 
مواجه شد و باید دید این روند امسال چطور به  

انجام می رسد؟

  دانش آموزان پایه دوازدهم و کنکوری امسال فشار مضاعفی را در روند آموزش تجربه کردند و محتوای آموزش حضوری در بستر مجازی مورد توجه قرار گرفت.
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    گروه علمی و آموزشــی -  معاون 
آموزشی وزیر علوم گفت: اکنون رتبه 
بندی دانشگاهها در دستور کار وزارت 

علوم قرار دارد.
علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر 
علوم در اخبــار۲٠ اظهار کرد:  با پایان 
دوره کارکرد ســطح بندی دانشگاه ها 
اکنون رتبه بندی دانشگاه ها در دستور 
کار وزارت علوم قرار دارد.اهداف رتبه 
بندی و سطح بندی هر دو ارتقای کیفی 
دانشــگاه ها و ارائه مدل جامع ارزیابی 
دانشگاه است.او ادامه داد: وزارت علوم 
براساس برنامه های کان کشور موظف 
به پیگیری رتبه بندی دانشگاه ها است.
رتبه بندی دانشــگاه ها در حال حاضر 
تنها منحصر به دانشــگاه های دولتی 
اســت.  در حــال حاضــر رتبه بندی 
دانشگاه ها تنها به دانشگاه های دولتی 
منحصر می شود اما این فرایند روندی 
پویا را دنبــال می کند که هدف نهایی 
آن ارتقای ســطح آموزشی و پژوهشی 

دانشگاهها است.
 او ادامه داد: ســطح بندی در تیرماه ۹۵ 
توســط وزارت علوم اعام و در اواخر 
ســال ۹۷ و ۹۸ دوره کارکرد آن به اتمام 
رسید و طرح رتبه بندی در دستور کار 
قرار گرفت. رتبه بندی با ســطح بندی 
متفاوت، ولی اهداف یکســانی دارد. 
رتبه بندی بر اســاس معیار هایی است 
که بر اســاس بومی ســازی استخراج 
شــده است و از فرامین اسناد باالدستی 
به ما اباغ شــده و یک تکلیف قانونی 
اســت که توسط شورای عالی انقاب 
فرهنگی بر عهده وزارت علوم گذاشته 

شده است.
هاکــی صدیق گفــت: در رتبه بندی 
دانشگاه ها شاخص های مانند آموزش 
۳٠ درصــد، پژوهــش ۲۵ درصــد، 
فنــاوری و نــوآوری ۲٠ درصــد، اثر 
گذاری اقتصادی ١٠ درصد و خدمات 
اجتماعی و زیر ســاخت ها پنج درصد 
در نظر گرفته شــده اســت و برخی از 

این شــاخص ها برای اولیــن بار ارائه 
شده است.

وی افــزود: نوآوری و شــرکت های 
دانش بنیان و اختراعات در دستور رتبه 
بندی دانشگاه مد نظر قرار گرفته شده و 
در حدود ١٠٠ شاخص است. فعا رتبه 
بندی مخصوص دانشــگاه های دولتی 
اســت. پروژه ای دیگــر تحت عنوان 
ســطح بندی موسسات آموزش عالی 

دولتی و غیر انتفاعی انجام می شــود و 
دانشگاه آزاد نیز اقدامات خودش را در 

این خصوص انجام می دهد.
او بیــان کرد: رتبه بنــدی بحثی پویا و 
دینامیک است و به نوعی باعث پایش 
دانشگاه ها محسوب می شود و ممکن 
است که دانشــگاهی جز ١٠ دانشگاه 
برتر باشــد، اما در ســال بعد رتبه اش 

تغییر کند.

سرنوشت ملغی شدن سطح بندی دانشگاه ها چه شد؟

گروه علمی و آموزشــی -  یک مشــاور تحصیلی درباره 
راهکار های موثر جهت افزایش تمرکز دانشــجویان توضیحاتی 

را ارائه کرد.
مها دشتی، مشاور تحصیلی درباره توجه و تمرکز در زمان مطالعه 
اظهار کرد: هر شخصی باید مطابق سبک مطالعه و شخصیت خود 
از راه حل هایی که قبا امتحان کرده و به نتیجه رسیده استفاده کند.

او افــزود: راه حل هایی که برای ایجــاد تمرکز در زمان مطالعه 
دانشجویان موثر نیستند باید دور انداخته شوند، طبیعی است که 
تمرکز همه افراد در زمان مطاالعه به سمت و سوی دیگری سوق 
داده می شود بنابراین باید با استفاده از تکنیک های مناسب جلوی 

این معضل را بگیرند.
دشــتی درباره راهکار های موثر بــرای افزایش تمرکز در میان 
دانشــجویان گفت: گاهی اوقات علت حواس پرتی افراد کند 
خوانی اســت که باید ســرعت مطالعه آن ها از طریق خودشان 
بررســی شود و حتما ســرعت مناسبی را برای مطالعه محتوی 
دروس در نظر بگیرند، همچنین الزم اســت تا در ابتدا بررسی 
شــود که آیا دانشــجویان تنها در زمان مطالعه یک درس دچار 
اختال تمرکز می شــوند یا اینکه با همه درس های شان در این 
زمینه مشــکل دارند؟ در صورت اختــال در همه دروس باید 
روند تحصیلی و مطالعه آن ها به کمک یک مشــاوره تحصیلی 

مفید است.
این مشاور تحصیلی تصریح کرد: همچنین دانشجویان با استفاده 
از آماده سازی اولیه باید هدف خود از مطالعه دروس را مشخص 
کنند تا توجه و تمرکزشــان افزایش یابد، همچنین در این زمان 

نوشتن و نکته برداری از مطالب کتاب بسیار مهم بوده و باید در 
زمان و مکان مشخصی انجام شود، امروزه افراد فکر می کنند که 
تفریح و استراحت مانع نتیجه مثبت آن ها از مطالعه خواهد شد 

که باید گفت این موضوع کاما نادرست است.
دشــتی با بیان اینکه تا ۳٠ دقیقه بعد از غذا خوردن نباید مطالعه 
انجام شود، تاکید کرد: شرایط مطالعه باید با فردی منطبق باشد، 
ممکن است برخی افراد بعد از ۳٠ دقیقه مطالعه نیاز به استراحت 
داشته باشند و برخی دیگر نیم ساعت، اما بیشتر از ۵٠ تا ۵۵ دقیقه 

نباید هیچ مطالعه ای بدون استراحت ادامه پیدا کند.
او اضافه کرد: همه انسان ها به نیاز های اولیه از قبیل، خواب، غذا، 
استراحت و تفریح احتیاج دارند تا بتوانند عوامل رشدی خود را 
پیگیری کنند، همچنین مکان مطالعه دروس بسیار حائز اهمیت 
بوده و مترو یا اتوبوس به هیچ عنوان جای مناســبی برای حفظ 
مطالب کتاب نیســت و نقش حالت های بدن افراد هم در زمان 
مطالعه بسیار مهم است، برای مثال برخی افراد با حالت نشسته 
درس را متوجه می شــوند و برخی دیگــر با حالت راه رفتن یا 
خوابیده که در اینصورت خود افراد باید بدن شــان را با شرایط 

موجود وفق دهند.
این مشاور تحصیلی بیان کرد: حذف تکنولوژی در زمان مطالعه 
الزم اســت و این جریان در زمان کرونا غیر قابل نقد اســت، اما 
توصیه می شــود هنگام مطالعه تنها تمرکز خود را روی صفحه 
آموزشی قرار دهند، همچنین ذهن آگاهی یکی دیگر از عوامل 
تاثیرگذار در جهت افزایش تمرکز افراد اســت تا بتوانند تجربه 

خود را در لحظه افزایش دهند.

بهترین روش ها برای افزایش تمرکز دانشجویان

    گروه علمی و آموزشــی -  مدیرکل دفتر ســامت 
آموزش و پــرورش درباره چگونگی فعالیت مدارس 
در خیز چهــارم کرونا و وضعیت برگزاری امتحانات 

نهایی توضیح داد.
محمد محســن بیگی مدیرکل دفتر سامت آموزش و 
پرورش درباره چگونگی فعالیت آموزشی مدارس در 
خیز چهارم کرونا و افزایش تعداد شهر های با وضعیت 
نارنجــی و قرمز بیان کرد: رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی برای فعالیت مدارس مطابق گذشته اعمال 
خواهد شد و در شهر های نارنجی و قرمز به هیچ وجه 

بازگشایی حضوری مدارس انجام نمی شود.
او ادامه داد: در شــهر های با وضعیت زرد و آبی دانش 
آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی و هنرستانی ها آن هم 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و حضور حداکثر ١٠ 
دانش آموز در هر کاس می توانند به صورت اختیاری 

در آموزش حضوری شرکت کنند.
مدیرکل دفتر سامت آموزش و پرورش درباره وضعیت 
برگزاری امتحانات نهایی با وجود شیوع بیشتر بیماری 
تصریح کرد: مطابق تصمیم گرفته شــده و با توجه به 

اهمیت امتحانات نهایی در انتخاب رشته دانش آموزان 
و کنکور داوطلبان آزمون سراسری، ارزشیابی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و به طور حضوری خواهد بود.

محســن بیگی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای 
ســال تحصیلی آینده بازگشایی حضوری مدارس در 

دســتور کار اســت یا خیر، گفت: در این مورد صرفا 
پیشنهاداتی ارائه شده است و هنوز کار قطعیت ندارد و 
باید ببینیم که وضعیت شیوع بیماری در کشور چگونه 
خواهــد بود، فعا درباره اظهار نظر برای این موضوع 

زود است.

امتحانات نهایی حضوری است
چگونگی فعالیت مدارس در خیز چهارم کرونا؛

فنآوری هایی که در دوره شیوع کرونا پیشرفت کردند
گروه علمی و آموزشــی -  شــیوع جهانــی بیماری 
کووید-١۹ از بیش از یک سال پیش تاکنون، زندگی میلیاردها 
نفر را در جهان مختل کرده است. با این حال پاندمی کرونا، باعث 
پیشرفت سریع برخی فنآوری ها شده و صاحبان بعضی صنایع 

را به ثروت های بزرگ رسانده است.
شــیوع جهانی بیماری کووید-١۹ از بیش از یک ســال پیش 
تاکنون، زندگی میلیارد ها نفر را در جهان مختل کرده است. با 
این حال پاندمی کرونا، باعث پیشرفت سریع برخی فنآوری ها 
شــده و صاحبان بعضی صنایع را به ثروت های بزرگ رسانده 
است. شــاید صنعت دارو و درمان و به ویژه شرکت هایی که 
موفق به تولید واکســن کرونا شدند، شاخص ترین نمونه این 

فنآوری ها باشند.
وانتیالتور هایی که ویروس کرونا را از بین می برند

وانتیاتور های بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان ها در یک 
ســال و نیم گذشــته، نه تن ها به بیماران بــرای تنفس کمک 
کرده اند، بلکه اتاق های بستری را هم از ذرات آلوده به ویروس 

پاکسازی می کنند.
 ریس توماس، پزشک بیمارستان گاتگویل ولز این فناوری را 
تنها در سه روز طراحی کرد و راه انداخت. این دستگاه کمک 
به تنفس، ارزان است و سر هم کردن قطعات آن تنها یک روز 

طول می کشد.
ماسک های FFP۳ تقریبا جلوی تمام ریزذره ها را می گیرند

پوشــاندن صورت با ماسک یکی از مهم ترین و در عین حال 
ســاده ترین راه های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است. 

بعد از بحران ماســک در ماه های نخســت پاندمی، در زمان 
شیوع موج دوم و سوم، استفاده از ماسک های پارچه ای کم کم 
کنار می رود و ماســک های قوی تر، جای ماسک های سه الیه 

جراحی را می گیرند.
در اروپا بعد از اجبار به پوشاندن صورت با ماسک FFP۲ در 
محیط های بسته در اتریش و برخی ایاالت آلمان، حاال مساک 
FFP۳ به بازار می آید. شرکت فرانسوی R-Pur از سال ۲٠١۵ 
مشــغول ساخت ماسک هایی برای مقابله با آلودگی هواست. 
این ماسک ها که پیشتر عمدتا مصرف صنعتی داشتند یا در نقاط 
بسیار آلوده شهری برای افراد بیمار تجویز می شدند، با شیوع 

جهانی ویروس کرونا، مشتری های بسیاری پیدا کرده اند.
ماســک های FFP۳ با پنج الیــه محافط گاز، گرده های گل و 
گیاهان، ریزگرد ها و ریزذره های ســمی مرتبط با آالینده های 

جوی و باکتری ها و ذرات حامل ویروس را فیلتر می کنند.
دستگیره هایی که خود را تمیز می کنند

ویروس کرونا روی سطح های فلزی تا سه روز دوام می آورد. 
به این ترتیب دستگیره های فلزی درها، یکی از سطوح بالقوه 

انتقال ویروس به شمار می روند.
اســتارتاپ سوئیســی کلین موشن، دســتگیره هایی ساخته 
اســت که پس از هربار استفاده، با پوشاندن خودکار یک الیه 
ماده ضدعفونی کننده روی خــود، ۹/۹۹ درصد باکتری ها و 

ویروس ها را از بین می برد.
شــرکت فون ُســپ، از پرتو های فرابنفش برای از بین بردن 
ویروس همزمان با شارژ سریع تلفن همراه استفاده می کند. باید 

تلفن را در جعبه های کوچک شارژ و ضدعفونی قرار دهیم.
استفاده از پهپاد برای رساندن مرسوالت پستی و غذا به 

مشتریان
شــرکت ایرلندی مانا، با پهپاد درخواســت های مشتریان از 
دارو گرفته تا غذا را به در منزل مشــتریان می رســاند. این کار 
باعث کاهش تماس بین افراد و انتقال ویروس، و البته همزمان 
بیکاری شــمار قابل توجهی از پیک ها می شــود. پهپاد های 
شــرکت مانا کاال را در زمان جابه جایی با پرتو های فرابنفش 

ضدعفونی هم می کنند.
این پهپاد ها می توانند سفارش هایی به بزرگی یک جعبه کفش 
را در ارتفاعــی بیــن ۵٠ تا ۸٠ متر و با ســرعت ۸٠ کیلومتر 
در ســاعت جابه جا کنند. کاربرد این فنآوری در آینده به ویژه 

می تواند در مناطق صعب العبور، بسیار کارساز باشد.
ساعت های کالسیک هم هوشمند می شوند

شــیوع پاندمی کووید-١۹ باعث توجه بیشــتر به سامتی و 
سوخت و ساز بدن شد. ساعت های هوشمند از سال ها پیش 
یکی از ابزار های جدی برای کنترل ضربان قلب، شمار قدم ها، 
کیفیت خواب و میزان کالری ســوزانده شده و استقامت بدن 

در زمان ورزش بود.
شرکت سوئیسی ویتینگز یک ساعت هوشمند، مشخصا برای 
بررسی وضعیت سامت کاربر ساخته است. ویتینگز سکنواچ، 
شکل و شمایل کاسیک دارد و نسبت به ساعت های هوشمند 
قبلی، دقیق تر است. قیمت این ساعت مشابه اپل و سامسونگ 

از ۲۸٠ یورو شروع می شود.


