
۲۲ دانشگاه سراسری مامور همکاری 
مشترک با دانشگاه های خارجی شدند

گروه علمی و آموزشــی- معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی 
وزارت علوم از همکاری مشترک ۲۲ دانشگاه با دانشگاه های خارج از کشور در 
قالب آئین نامه کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی خبر داد. عبدالحمید 
علیزاده گفت: اخیرا آئین نامه ای از ســوی مرکز علمی بین المللی وزارت علوم 
تدوین و با امضای وزیر علوم ابالغ شد که به موجب آن مدیریت همکاری بین 

المللی با یک کشور خاص را به یک دانشگاه خاص واگذار می کند.
وی ادامه داد: تا کنون ۲۲ کارگروه ملی بر اساس این سند و آئین نامه تشکیل 
شده که به صورت رسمی کار خود را با کشورهای مختلف آغاز کرده اند که عنوان 
مثال می توان به دانشگاه خوارزمی اشاره کرد که کارگروه ملی برای همکاری با 
دانشــگاه های کشور اتریش است. معاون مرکز همکاری های علمی بین المللی 
وزارت علــوم ادامه داد: ۲۱ دانشــگاه دیگر در ایــن قالب این آئین نامه فعالیت 
می کنند، و موضوع آئین نامه مذکور مأموریت سپاری به دانشگاه ها برای تقویت 
نهادهای علمی ایران است که تدوین، ابالغ و عملیاتی شده است. وی درباره آمار 
تعداد پروژه های علمی با دانشگاه های خارجی گفت: آمار تعداد پروژه های بین 
المللی با محققان کشورهای خارجی بسیار باال است به عنوان مثال کارگروه های 
ملی همکاری با اتریش، آلمان، سوئیس، ترکیه و هند، هرکدام به صورت مشترک 
با محققان داخل کشور در حال انجام ۱۵ تا ۲۰ طرح بین المللی هستند که برخی 

از آنها نهایی شده است. 

علمی -آموزشی 4
گروه علمی و آموزشی- حسین 
خنیفر، در نشســت بــا اعضای هیأت 
امنای دانشــگاه فرهنگیان که با حضور 
وزیر آموزش و پرورش در ســاختمان 
شهیدرجایی برگزار شــد، اظهار کرد: 
دانشگاه فرهنگیان تنها در مقام تربیت 
کننده نیروی انســانی اســت و برنامه 
ریزی برای این نیروها، باید لزوما توسط 
وزارت آموزش و پرورش در قالب های 
برنامه ریزی رشته ای، جنسیتی و استانی 
طی بازه های زمانی ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ 
ساله صورت گیرد. وی افزود: خانواده 
ها باید بدانند که گزینش و استخدام  و 
تغییر روندها در جذب دانشجومعلمان 
در مواردی مانند نسبت های جنسیتی، 
تعلقــات مذهبی و ... توســط وزارت 
آموزش و پــرورش صورت می گیرد 
و در اختیار دانشگاه فرهنگیان نیست. 
خنیفر با اشاره به تغییرات سن پذیرش 
داوطلبان در دانشگاه فرهنگیان، گفت: 
طبق مصوبه شــورای عالی آموزش و 
پرورش، سن پذیرش دانشجو معلمان 
در دوره لیســانس ۳۵ سال، کارشناسی 
ارشــد ۴۰ ســال و دکتری ۴۵ ســال 
تعریف شــده اســت. رئیس دانشگاه 
فرهنگیان، با اشاره به تفاوت فاحش بین 
نیروی انســانی بازنشسته یا در آستانه 
بازنشســتگی و نیروی انســانی مورد 
نیاز این دستگاه، تصریح کرد: ۴ روش 
برای کاهش فاصله بین نیروی انسانی 
جذب شــده و نیروهای خارج شده، 
پیشنهاد شده است که عبارتند از؛ تداوم 
دوره های کارشناسی پیوسته با ظرفیت 
ســاالنه ۲ هزار نفر. تــداوم دوره های 

مهارت آموزی با ظرفیت ســاالنه ۴۰ تا 
۵۰ هزار دانشجو تا سال ۱۴۰۳ .  پذیرش 
دانشجویان با مدرک کارشناسی از سایر 
دانشــگاه ها و ارائه مدرک کارشناسی 
ارشد رشته ای در دانشگاه فرهنگیان ؛ و 

راه اندازی دوره های کاردانی آموزش 
ابتدایی تا سال ۱۴۰۳.

خنیفــر  مواجهه شــدن با کمبود 
شــدید معلم، محدودیــت در فضا و 
امکانات و رشد مهارت آموزی از ۲۹۰۰ 

نفر در ســال ۹۴ به ۷۰ هزار نفر در سال 
۱۴۰۰ را از علل تاسیس مراکز آموزشی 
مهــارت آموزی )ماده ۲۸( دانســت و 
بیــان کرد: این مراکز به صورت موقتی 
و برای جلوگیری از تراکم و شــلوغی 

پردیس ها تاســیس شده اند که با رفع 
نیازهای آموزش و پرورش، این مراکز 
تعطیل شــده یا تغییر کاربری خواهند 
داد. وی گفت: خوشــبختانه با فعالیت 
های انجام شــده، قادر خواهیم بود در 
مهرمــاه  ســال ۱۴۰۰،  حدود ۷۷ هزار 
نفر فارغ التحصیل دانشــگاه فرهنگیان 
را بــه عنوان معلم، در اختیار آموزش و 
پرورش قرار دهیــم تا در کالس های 
درس ، مشغول به فعالیت شوند. رییس 
دانشگاه فرهنگیان در پایان گفت: تا به 
امروز دو مرتبه موفــق به بازنگری در 
موارد درســی دانشگاه فرهنگیان شده 
ایم. این بازنگری برای بار اول، در سال 
۹۵ و برای بار دوم با فاصله ۳ ســال، در 

سال ۹۸ صورت گرفت.
طراحی ۱۰ میلیون سیم کارت 

دانش آموزی
دکتر ســید جواد حسینی، معاون 
وزیــر آموزش و پــرورش اظهار کرد: 
طرح هدایت شــامل چند محور اصلی 
است و شناســایی دقیق دانش آموزان 
نیازمنــد به تفکیک منطقه، مدرســه و 

جنســیت اولین محــور طرح هدایت 
اســت که این کار از طریق شناســایی 
دانش آمــوزان نیازمند از طریق مدیر و 
شورای مدرسه و بارگذاری اطالعات 
در سامانه طرح هدایت امکان پذیر شده 

اســت. وی افزود: سامانه طرح هدایت 
با راهبری فنــاوری اطالعات وزارت 
hedayat. آموزش وپرورش به آدرس

medu.ir در دســترس همه خیرین، 
خانواده ها، رؤســای ادارات و مدیران 
مدارس قرار دارد و در مرحله اول ادارات 
کل استان ها باید از طریق دسترسی که به 
مدیران مدارس داده شده است اطالعات 
دانش آموزان نیازمند را به روزرســانی 
نمایند. وی تصریح کرد: کمک خیرین 
بــه دانش آموزان کم برخــوردار برای 
خرید تجهیزات هوشــمند آموزشی 
از طریق ســامانه هدایــت امکان پذیر 
اســت و خیرین می تواننــد با انتخاب 
یک یا چند مدرسه به تأمین تجهیزات 
هوشمند آموزشی به ویژه تبلت کمک 
کنند. حسینی محور دوم طرح هدایت 
را تأمین منابع ۳ میلیون تبلت دانســت 
و گفت: در تفاهم نامه با اســتانداری ها 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار تبلت تعهد شده 
است و مؤسسات عمومی و غیردولتی 
نیز تعهد تأمین یک میلیون و ۲۸۰ هزار 
و ۹۱۵ تبلــت را داده اند. وی گفت: در 

بودجه سال جاری نیز ۵۰۰ میلیارد اعتبار 
برای طرح هدایت دیده شــده است که 
از این طریق نیز ۱۲۵ هزار تبلت تأمین 
خواهد شد و در مجموع تاکنون تأمین 
۲ میلیــون و ۹۸۰ هــزار تبلت با اعتبار 

ده هزار میلیاردی تعهد شده است. وی 
تصریح کــرد: تاکنون و در قالب طرح 
هدایــت ۲۸۵ هــزار تبلــت تهیه و به 
دانش آموزان نیازمند اهدا شــده است.  
حسینی با بیان اینکه محور بعدی طرح 
هدایت نحوه تأمین تبلت ها است اظهار 
کرد: تأمین تبلت ها با محوریت شرکت 
صنایع آموزشی و از طریق همکاری با 
۷ شرکت داخلی این تبلت ها از طریق 
تولیــدات داخلــی و واردات صورت 
خواهــد گرفــت. وی افــزود: عالوه 
بــر واردات تبلت، خــط تولید تبلت 
شرکت صنایع آموزشی نیز هفته آینده 
راه اندازی خواهد شد. حسینی تصریح 
کرد: ادارات کل استان ها در خصوص 
نحوه تأمین تجهیزات هوشمند آموزشی 
از مشاوره شرکت صنایع آموزشی بهره 
الزم را ببرند. معاون وزیر محور بعدی 
در طرح هدایت را تبلیغات دانســت و 
گفت: تبلیغات محیطی و اطالع رسانی 
طرح هدایت از طریق عقد تفاهم نامه به 

شرکتی معتبر واگذار شده است.
وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه، 

برنامه ریزی و انجام کلیه امور مرتبط با 
تولید محتوای تبلیغی و اطالع رسانی، 
ترویــج، تبلیــغ و عمومی ســازی با 
بهره گیری از کلیه رســانه های دیداری 
و شنیداری، فضای مجازی، مطبوعات، 

خبرگزاری ها، صداوســیما، برگزاری 
رویدادهــا، اجرای نشســت خبری 
به منظور جلب حمایت مادی و معنوی و 
حداکثرسازی مشارکت مردمی در تأمین 
وسایل هوشمند آموزشی و تجهیزات و 
امکانات و سایر نیازمندی های موردنظر 
وزارت آموزش وپرورش از جمله تبلت 
و گوشــی برای دانش آموزان نیازمند و 
جلــب و جذب خیرین، شــرکت ها، 
مؤسسات و نهادها، کارخانه ها و صنایع 
بــزرگ در اجرای این طــرح از طریق 
ایفای مســئولیت اجتماعــی برعهده 
شــرکت می باشد. حسینی با بیان اینکه 
آســیب های فضای مجازی و استفاده 
از تجهیزات هوشمند آموزشی توسط 
دانش آموزان یکی از دغدغه های اصلی 
وزارت آموزش وپرورش است اظهار 
کــرد: اینترنت و فضــای مجازی در 
ســه بعد به عنوان ابزار، محتوا و عمل 
ارتباطی آســیب زا اســت و صیانت 
از دانش آمــوزان در برابر آســیب های 
فضای مجــازی از جمله دغدغه های 
وزارت آموزش وپرورش اســت. وی 
گفت: طراحــی نرم افزارهای کنترلی 
ویــژه والدیــن، طراحــی ۱۰ میلیون 
ســیم کارت دانش آمــوزی توســط 
وزارت ارتباطــات و واگــذاری آن از 
اول مهرمــاه، تولید تبلت های داخلی با 
سیستم عامل دانش آموزی و برگزاری 
دوره های آموزشی سواد رسانه ای ویژه 
دانش آمــوزان و خانواده هــای آنان از 
جمله برنامه های اندیشیده شده وزارت 
آموزش وپــرورش در حوزه صیانت از 

آسیب های فضای مجازی است.

طراحی۱۰میلیونسیمکارتدانشآموزی؛

۷۷ هزار معلم جدید در مهر ۱۴۰۰ به 
مدارس ورود می کنند

رئیس دانشگاه فرهنگیان، گفت: در مهرماه سال ۱۴۰۰،  حدود ۷۷ هزار نفرمعلم فارغ التحصیل از دانشگاه 
فرهنگیان، به کالس درس خواهند رفت. همچنین معاون وزیر آموزش و پرورش از طراحی ۱۰ میلیون سیم کارت 

دانش آموزی و واگذاری آن از اول مهر خبر داد.
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 حســینی بــا بیان اینکــه محور بعدی طــرح هدایت نحــوه تأمین تبلت ها اســت اظهار 
کــرد: تأمیــن تبلت ها بــا محوریت شــرکت صنایع آموزشــی و از طریق همــکاری با ۷ 
شــرکت داخلی این تبلت هــا از طریق تولیــدات داخلی و واردات صــورت خواهد گرفت.

گروه علمی و آموزشــی-پس 
 Huawei از اینکه شــرکت هــواوی
در اوایــل ماه میالدی جــاری )ژوئن( 
و در جریــان آخرین کنفرانس معرفی 
محصول جدید خــود، برای اولین بار 
طراحی خارجی گوشــی هوشــمند 
ســری جدید Huawei P۵۰ را نشان 
داد، اکنون برخی افشــاکنندگان دنیای 
 Pro فناوری تصاویــر رندری از مدل
این گوشی را ارائه دادند که نشان دهند 
وجود یک نمایشــگر منحنی و ماژول 
دوربیــن دوتایی با آرایش لنز های ۱+۳ 
اســت.در اوایل ماه میــالدی جاری، 
شــرکت چینــی هــواوی در جریان 
آخریــن کنفرانــس معرفی محصول 
جدید خود، از نســخه جدید سیستم 
عامل HarmonyOS رونمایی کرد. 
در کنفرانس مطبوعاتی، سیستم عامل 
مورد انتظار HarmonyOS ۲ رسمًا 
معرفی شد و این شرکت از چند دستگاه 

که با این سیستم عامل فعال می شوند، 
 Huawei MatePad Pro از جمله
و series ۳ Huawei Watch نــام 
برد. عالوه بر این، این شرکت همچنین 
برای اولین بار طراحی خارجی گوشی 
 Huawei P۵۰ هوشمند سری جدید

را در معرض دید عموم قرار داد.

یو چنگدونگ، مدیرعامل مشاغل 
مصرفی هــواوی، در ایــن کنفرانس 
مطبوعاتــی گفــت که گوشــی های 
پرچمدار ســری P هــواوی به طور 
معمول هر بهار به روز می شوند. با این 
حال، به دلیل تحریم های ایاالت متحده، 
 P۵۰ این شرکت نتوانسته است سری

را در موعد مقــرر به بازار عرضه کند. 
این ســخنان درحالی مطرح شــد که 
اخیراً مجموعه های مختلفی از آخرین 
 Pro Huawei P۵۰ رندر های گوشی
به صورت آنالیــن در فضای مجازی 
ظاهر شد.این رندر های جدید اساساً با 
 Huawei تصاویر محدود قبلی که از
Pro P۵۰ منتشــر شــده بود، سازگار 
است. این تصاویر جدید نشان می دهد 
که ایــن دســتگاه دارای یک طراحی 
صفحه منحنی با حفره ای برای دوربین 
سلفی اســت. در عقب این گوشی نیز 
از ماژول حلقه ای دوتایی استفاده شده 
و آرایــش لنز هــا طــرح »۳ + ۱« را به 
نمایش می گذارد. این بدان معنی است 
 Huawei که ماژول دوربین گوشــی
Pro P۵۰ دارای ســه دوربیــن در 
بــاال و یــک دوربین در پایین اســت. 
Huawei P۵۰ بــا سنســور دوربین 
 IMX۸۰۰ منحصر به فرد سفارشــی

سونی عرضه می شود که یک لنز بسیار 
بزرگ نزدیک به ۱ اینچی دارد. این لنز 
بزرگترین سنسور در تاریخ سونی است 
کــه می تواند جلوه های تصویربرداری 
قدرتمندتری را به همراه داشــته باشد.
عالوه بر این، تصاویر رندر جدید نشان 
می دهد که این گوشــی در چهار طرح 
رنگ آبی، ســفید، طالیی و آبی-سبز 
عرضه خواهد شــد. چنــد هفته پیش 
 Huawei نیز، اخباری مبنی بر استفاده
Standard Edition P۵۰ از صفحه 
نمایش های Visionox منتشــر شد. 
عــالوه بر این، این گزارش ادعا می کند 
کــه Pro Huawei P۵۰ از صفحــه 
نمایش BOE و Visionox استفاده 
 Huawei+ خواهــد کرد. در مــورد
Pro P۵۰ ســطح باال، از جدیدترین 
نســل صفحه نمایش BOE استفاده 
خواهد کرد. در این نمایشگر از چیدمان 
کریستال شــش ضلعی که به صورت 

خودکار توســعه یافته است، استفاده 
می شود که مشــابه چیدمان الماس ال 
 Huawei P۵۰ جی است. البته سری
 ۲ HarmonyOS با سیســتم عامل
خارج از جعبه عرضه خواهد شــد. هر 
سه مدل ســری Huawei P۵۰ برای 
اولیــن بار از یک حفــره مرکزی برای 
دوربین سلفی اســتفاده می کنند. زیر 
 Kirin مجموعه، این سری از پردازنده
۹۰۰۰E / ۹۰۰۰ اســتفاده خواهد کرد. 
در کل صفحات از سنسور اختصاصی 
IMX۸۰۰ سونی استفاده خواهد شد. 
 Pro Huawei P۵۰+ ،با این حــال
دارای یک لنز مایع نیز خواهد بود. برای 
روشــن نگه داشــتن این گوشی، یک 
باتــری ۴۲۰۰ میلی آمپر یا ۴۳۰۰ میلی 
آمپر ساعتی، در نظر گرفته شده است. 
این تلفن های هوشمند از شارژ سریع 
ســیمی 66 وات و شارژ سریع بی سیم 

۵۵ وات پشتیبانی می کنند.

گروه علمی و آموزشی- اخیرا 
 Aurea" یک اســتارت آپ به نــام
Technologies" در شهر هالیفاکس 
کانــادا موفق به توســعه توربین بادی 
متفــاوت و تاشــدنی و در عین حال 
کاربردی شده است که می تواند وسایل 
الکترونیکی شخصی را به راحتی شارژ 

کند.
 )Cat Adalay("کت آداالی"
بنیانگــذار و مدیــر عامل شــرکت 
"Aurea Technologies " کــه با 
کمک دیگر همــکاران خود موفق به 
توســعه این توربین بادی کارآمد شده 
اســت، گفت: ماموریت ما اســتقالل 
در تأمیــن انرژی پاک اســت. توربین 
آنها که شــاین)Shine( نام دارد، یک 
توربین بادی ســه پونــدی و ۴۰ واتی 
است که می تواند وسایل الکترونیکی 
شــخصی را شارژ کند. شــاین اولین 
دستگاه از سری تجهیزات گروه انرژی 
تجدیدپذیر است که توسط این شرکت 

ایجاد  شده است.
 )Shine(اصل عملکرد شــاین
همانند توربین های بادی عظیم است 
اما اندازه آن بســیار کوچک تر است و 

افراد می توانند برای مصارف شخصی 
از آن استفاده کنند. شاین نه تنها می تواند 
انرژی وسایلی مانند تلفن، تبلت، چراغ 
و دوربین را به راحتی تأمین کند، بلکه 
می توانــد در شــرایط مختلف آب و 
هوایی به ســرعت برق تولید و ذخیره 

کند.
ظرفیت باتری آن به گونه ای است 
که ظرفیت چهار بار شارژ کردن کامل 
تلفن را دارد و می تواند تقریباً به اندازه 
یک بطری آب ۱۰۰۰ میلی لیتری جمع 
شــود که این موضوع سبب می شود 
گزینه خوبی برای افرادی که در گشت 
و گذار از کوله پشتی برای حمل وسایل 

خود استفاده می کنند، باشد.
محققــان بــرای توســعه آن با 
چالش هایــی روبرو بودنــد چرا که 
وســیله مورد نظر آنها هم باید به اندازه 
کافی بــادوام و هم ســبک و هم کم 
حجم می بود. عالوه بر آن می بایســت 
به راحتی قابل حمــل بوده و به اندازه 
کافی نیز کارآمد باشد تا انرژی زیادی 

تولید کند.
 cubic(از آنجا که باد رابطه مکعبی
relationship( با نیرو دارد، باد هنگام 

تولید سریع انرژی کاماًل کارآمد است. 
وقتی سرعت باد دو برابر می شود، میزان 
خروجی نیرو هشــت برابر می شــود 
و هنگامی که ایــن موارد را با فناوری 
پیشرفته شاین با پره های با بازده باال و 
طراحی ســبک ترکیب می کنید، برای 
خود یک شارژر بادی تهیه می کنید که 
می تواند بیشترین انرژی را با وزنی کم 
برای شما تأمین کند. شاین آماده تولید 
است و شرکت تولید کننده نیز توربین 
را در یک کمپین کیک استارتر با قیمت 
اولیه ۲۴۰ دالر برای ســرمایه گذاری 

جمعی گذاشته است. سرمایه گذاری 
جمعــی)Crowdfunding( کــه 
برخی اوقات تأمین سرمایه از اجتماع 
یــا تأمین مالــی جمعی نیــز نامیده 
می شــود، معموالً مشــارکت جمعی 
توسط افرادی است که سرمایه گذاری 
مشترک می کنند. این کار اغلب از طریق 
اینترنت انجام می شود تا از تالش های 
یک کارآفرین توســط عموم جامعه یا 
سازمان ها حمایت شود. این کمپین تا 
زمان جمع آوری مبلــغ ۵۰ هزار دالر 

ادامه خواهد داشت.

گروه علمی و آموزشی- بیوک 
انکلیــو یکی از محصــوالت جنرال 
موتورز است که از سال ۲۰۰۸ تا کنون 
روی خط تولید قرار دارد. این خودرو 
از زمان معرفی تا سال ۲۰۱۷ در کالس 
شاســی بلند فول سایز و از سال ۲۰۱۸ 
تا کنون در کالس میان سایز تولید می 

شود
مــدل ۲۰۲۲ انکلیــو را باید یک 
بروزرسانی از نسل دوم با نگاهی دقیق 
به مدل ویژه بازار چین دانســت. به هر 
ترتیب محصول نهایی خودرویی زیبا 
و جذاب اســت کــه توانایی رقابت با 

برترین های بازار جهانی را دارد.
تاکیــد بر چــراغ هــای اصلی 
باریک در قســمت دماغه، بامپر)سپر( 
بازطراحی شده با دی الیت ال ایی دیی 
و در مجموع بدنــه عضالنی خودرو 
در قسمت های مختلف به خوبی می 

توانند مخاطب را برای دقایقی درگیر 
جزئیات کنند.

رینگ های آلومینیومی در حالت 
استاندارد ۲۰ اینچی هستند.

کابین و ایمنی
فضای داخل کابین انکلیو لوکس 
و باکیفیت شکل گرفته که این ویژگی 

را در تــک تک جزئیات آن به 
خوبی می توان مشــاهده 
کــرد. اســتفاده از مــواد 
دارای بافــت نرم، فناورانه 
های مــد روز، دکمه جدید 
الکترونیــک برای انتخاب 
دنده، صندلی های مجهز به 
ماســاژور، گرم کن و تهویه 
و ... بر جذابیت های کابین 

افزوده است.
در بخــش ایمنی نیز 
مواردی مانند: کروز کنترل 

تطبیقی، ترمــز اضطراری اتوماتیک با 
توانایی تشخیص عابر، هشدار خروج 
از خط و دســتیار حفــظ خودرو بین 
خطوط، نوربــاالی اتوماتیک، نمایش 
نقاط کور دید راننده، شناسایی عالئم 

ترافیکی جاده و ... قابل اشاره هستند.
پیشرانه

برای پیشرانه از موتور 6 سیلندر 
۳.6 لیتری با ۳۱۰ اسب بخار خروجی 
در هماهنگی با جعبه دنده ۹ ســرعته 
اتوماتیک اســتفاده شده است. سامانه 
تمــام چرخ محرک در حالت آپشــن 
ارائه می شــود. قیمــت انکلیو ۲۰۲۲ 

هنوز مشخص نشده است.

درباره گوشی پرچمدار هواوی Pro P50بدانید

توسعه یک توربین کاربردی برای استفاده شخصی

بیوک با »انکلیو« یکی از زیباترین کراس اوورهای 2022 را معرفی کرد

کیفیت و تنوع کاال 

را در فروشگاه ما 

تجربه کنید محصوالت  شوینده
 بهداشتی آرایشی مهدی
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