
نحوه پرداخت حقوق و مزایای 
فرهنگیان انتقالی در سال ۱۴۰۰

گروه علمی و آموزشــی-معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش، دســتورالعمل »نحــوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان 
انتقالی در سال ۱۴۰۰« را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، دستورالعمل »نحوه پرداخت حقوق 
و مزایای کارکنان انتقالی در ســال ۱۴۰۰« و همچنین پیش بینی اعتبار مربوط 
در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ را جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش 
اســتان ها ابالغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، به منظور پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا، بررسی موارد انتقال دائم ورودی و خروجی صرفاً پس از ثبت 
اطالعات در سامانه »hrm.medu.ir« قابل بررسی خواهد بود. شایان ذکر 
است؛ »تأیید نهایی اطالعات ثبت شده در سامانه از سوی ستاد«، »موافقت مبدأ 
و مقصد«، »تخصیص کد پرسنلی به کارکنان ورودی« و »تأیید کد ملی از سوی 
سازمان ثبت احوال«، »صدور احکام انتقال از سوی مبدأ و مقصد به شرط عدم 

تعهد« و ... از جمله شروط تحقق و اتمام فرآیند انتقال است.

علمی -آموزشی 4
گــروه علمی و آموزشــی- 
رضــوان حکیم زاده اظهــار کرد: در 
ســال گذشــته علی رغم دشــواری 
هــای موجود ،تــالش کردیم که هم 
جریان آموزش تداوم داشــته باشد و 
هم سالمتی دانش آموزان تامین شود 
و خوشــبختانه چنین شد و با مشکل 

خاصی مواجه نشدیم.
 وی افــزود: صــداو ســیما به 
بهترین شــکل ایفای نقش کرده و در 
کوتاه ترین زمان با راه اندازی »مدرسه 
تلویزیونــی« و اســتفاده از همکاران 
مجرب مــا در آمــوزش و پرورش 
توانســت آموزشهایی باکیفیتی باالرا 
ارائه کند. شبکه شاد و فضای مجازی 
هم مســیر دیگری بود که طی شد و 
از این طریــق آموزش های برخط و 
محتواهای تولید شده زیادی در اختیار 
دانش آمــوزان و اولیا قــرار گرفت. 
همچنیــن معلمان عزیــز در مناطق 
روســتایی و عشــایری سعی کردند 
کالس ها را به شکل حضوری برگزار 
کنند و در نهایت ســال تحصیلی را با 

موفقیت به پایان رساندیم.
نحوه ثبت نام دانش آموزان 

در مقاطع مختلف
وی ادامه داد: در خصوص ثبت 
نام، تأکید بر این بود که هیچ تاخیری 
در روند معمول امور، نداشــته باشیم. 
بنابراین ۲۲اردیبهشت بخشنامه ثبت 
نام به مدارس ارســال شد و ثبت نام 
برای تمــام پایه ها به اســتثنای اول 
ابتدایــی، به صورت مجازی صورت 
می پذیــرد و از آنجا که کالس اولی 
ها باید در برنامه سنجش و غربالگری 
شرکت کنند، ثبت نام آنها به صورت 
حضوری انجام می شــود که با کمک 

ســازمان آموزش و پرورش کودکان 
استثنایی با افزایش تعداد پایگاه های 
سنجش سعی در تسریع و تسهیل این 

فرآیند شده است.
اقدام آموزش و پرورش در 
مقابله با افــت تحصیلی دانش 
آموزان در شرایط شیوع کرونا

معاون وزیر آموزش و پرورش 
اظهار کرد: کودکان در دوره ابتدایی به 
دلیل شرایط سنی که دارند نمی توانند 
از طریق گوشی همراه یادگیری مؤثر 
داشته باشند، خصوصا آنها که امکان 
برخورداری از حمایت خانواده را در 
زمینه یادگیری ندارند، بنابراین ما یک 
برنامه جبرانی را برای تابستان در نظر 
گرفتیم که همه دانش آموزان دوره اول 
ابتدایی که در درس های فارســی و 
ریاضی »نیازمند تالش« و »قابل قبول« 
هســتند شناسایی شــده و ۱۴جلسه 
جبرانی برای آنها برگزار خواهد شد. 
در دوره دوم ابتدایی نیز برای دروس 
ریاضی، علوم و فارســی کلیه دانش 
آموزانی کــه »نیازمند تالش« و »قابل 
قبول« هســتند مشــمول این برنامه 

جبرانی می شوند.
هــدف از کالس های جبرانی، 
اهمیت یادگیری مهــارت های پایه 
دانش آمــوزان ابتدایی اســت تا در 
فرصت تعطیالت تابســتان شرایطی 
فراهم شــود که این دانــش آموزان 
در ســال تحصیلی جدید ضعف پایه 
نداشــته باشند. البته گزارش هایی که 
سازمان یونسکو و سازمان بهداشت 
جهانی منتشــر کرده است نشان می 
دهــد در اکثر کشــورهایی که درگیر 
ویــروس کرونا بوده اند نگرانی های 
جدی از میزان یادگیری دانش آموزان 

خصوصــا دوره ابتدایی و در مناطق 
کمتر برخوردار وجود دارد.

وی تصریــح کــرد: آموزش و 
پرورش با بسیج دانشجویی دانشگاه 
فرهنگیان تفاهم نامه ای را امضا کرده 
اســت که از ظرفیت دانشجو معلمان 
داوطلب برای کمک به جبران ضعف 
یادگیــری در دانــش آمــوزان دوره 

ابتدایی استفاده کنیم.
افزایش آمار بازماندگان از 

تحصیل 
حکیــم زاده ادامه داد: طبق آمار 
رســمی که از تطبیق اطالعات اسمی 
متولدیــن هر ســال با تعــداد دانش 
آموزان ثبت نام شــده در سامانه های 
رســمی آموزش و پرورش استخراج 
شده اســت، تعداد ۲۱۰هزار بازمانده 
از تحصیل داریم که در مقایسه با سال 
قبل که ۱۴۲هزار نفر بوده، رشد داشته 
است. عمده این مابه التفاوت مربوط 

به کالس اولی هایی اســت که امسال 
والدین آن ها ترجیح دادند کودکشان 
را یک سال دیرتر به مدرسه بفرستند 
که این اقدام مورد تائید نیســت چرا 
که این حق کودکان اســت و ما نمی 
توانیم جــای آن ها تصمیم بگیریم و 
آن ها را از حضور به موقع در مدرسه 
محروم کنیم و امیدواریم که امســال 

چنین اتفاقی نیفتد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی 

و روابط عمومــی وزارت آموزش و 
پرورش، حکیــم زاده افزود: با برنامه 
های مشــخصی توانستیم تعدادی از 
این بازمانده ها را پیدا کنیم و تا جایی 
که ممکن اســت آن هــا را به جریان 

آموزش بازگردانیم.
پیــش  کــه  اولی هایــی 

دبستانی را نگذرانده اند
وی بــا بیــان اینکــه علیرغم 
شرایط ســخت شیوع ویروس کرونا 

خوشبختانه توانستیم با برنامه آموزش 
مجازی رایگان و برنامه تلویزیونی که 
بسیار هم مورد توجه اولیا قرار گرفت، 
حدود یک میلیون و 6۰ هزار نو آموز 
را تحت پوشش قرار دهیم که این آمار 
نســبت به سال قبل ۱۰هزار نفر رشد 
داشته اســت افزود: برای تابستان دو 
برنامه در نظــر گرفتیم که یک برنامه 
مربوط به تــداوم یادگیری کودکانی 
است که دیرتر به برنامه های آموزشی 
پیوســتند و دیگری برای نوآموزانی 
اســت که به هر دلیل نتوانســتند از 
کالس ها استفاده کنند.خوشبختانه با 
هدف گذاری که با همکاری سازمان 
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
داشــتیم، قرار شد در سال جدید 6۰۰ 
هزار نفر از این افراد هم تحت پوشش 
برنامه سنجش اولیه یا غربالگری قرار 
گیرند کــه در صورت نیــاز بتوانیم 

مداخالت به هنگام داشته باشیم.
حکیــم زاده تأکیــد کــرد: از 
۲۰تیرماه ثبت نام پیش دبســتانی در 
ســامانه »پادا« شروع شده است که به 
دلیل اهمیتی که دوره پیش دبســتانی 
دارد و نقــش تعییــن کننده ای که در 
موفقیت هــای بعدی دارد از خانواده 
ها خواهشمندیم از این فرصت به نفع 

کودکان استفاده کنند.
زمان بازگشایی مدارس در 

سال تحصیلی جدید
معاون آمــوزش ابتدایی گفت:  
تصمیم بر این اســت که با هماهنگی 
وزارت بهداشت از اول مهر طبق روال 
معمول بازگشایی را داشته باشیم. البته 
ما تابع ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم 
و امیدواریم که برنامه واکسیناسیون و 
شرایط به گونه ای پیش برود که بتوانیم 

حداقــل در دوره ابتدایی قســمتی از 
آموزش را به صورت حضوری داشته 
باشــیم. اما در هر حال اگر هم شرایط 
مهیا نشــود ما آمادگی آن را داریم که 
در بستر فضای مجازی سال تحصیلی 

را آغاز کنیم.
تأثیر کرونا در محتوا و فرم 

برنامه های آموزشی
وی افزود: کرونا با همه دشواری 
هایی که داشت فرصت هایی را برای 
آموزش ایجاد کرد. معلمان توانمندی 
های خوبــی در عرصه اســتفاده از 
فناوری به دست آوردند و یاد گرفتند 
که چطور می توانند از بســتر فناوری 
بــرای ایجاد شــبکه هــای ارتباطی 
گسترده و منظم استفاده کرده و منابع 
یادگیــری متعددی را از طریق فضای 
مجازی در اختیار همه دانش آموزان، 

خانواده ها و معلمان قرار دهند.
حکیــم زاده ادامــه داد: قطعــا 
برنامه این اســت که به دوران گذشته 
برنگردیم و در عین حال که بیشــتر از 
قبل به ارزش های آموزش حضوری 
واقف شدیم اما یاد گرفتیم که چطور 
می توانیم از بســتر فناوری برای غنی 
تر کردن منابع یادگیری استفاده کنیم.

شهریه در مدارس دولتی
معاون آمــوزش ابتدایی گفت:  
هرگونــه کمک در مــدارس دولتی 
پس از آغاز سال تحصیلی و به شکل 
داوطلبانــه خواهد بــود و هیچگونه 
اجبــاری وجود نــدارد و خانواده ها 
می توانند شــکایات خود را از طریق 
سامانه مرکز ارزیابی عملکرد و ستاد 
های ثبت نام در کلیه مناطق با مسئولین 
در میــان بگذارند تا در اســرع وقت 

رسیدگی های الزم صورت گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش خبر داد:

زمان بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش گفت: تصمیم بر این است که با هماهنگی وزارت بهداشت از اول مهر طبق روال معمول

 بازگشایی را داشته باشیم. البته ما تابع ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و امیدواریم که برنامه واکسیناسیون و شرایط به گونه ای پیش برود که بتوانیم حداقل 
در دوره ابتدایی قسمتی از آموزش را به صورت حضوری داشته باشیم اما در هر حال اگر هم شرایط مهیا نشود ما آمادگی آن را داریم که در بستر فضای 

مجازی سال تحصیلی را آغاز کنیم.
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گروه علمی و آموزشی- قرار 
است غرب استرالیا به بزرگترین قطب 
اجرای طرح های هیدروژن سبز مبدل 
شود و با استفاده از انرژی خورشیدی 
و بــادی هیــدروژن و آمونیــاک در 

حجمی بی سابقه تولید شود.
در این منطقه از نور خورشید و 
انرژی باد بــرای تولید ۵۰ گیگاوات 
انرژی استفاده شده و از این طریق ۳.۵ 
میلیون تن هیدروژن سبز یا ۲۰ میلیون 

تن آمونیاک در سال تولید خواهد شد.
با اجرای این طرح، پروژه تولید 
انرژی های تجدیدپذیر ۴۵ گیگاواتی 
قزاقستان که چند هفته قبل اخباری در 
مورد اجرای آن با همکاری آلمانی ها 
منتشر شــده بود در رتبه دوم اهمیت 

قرار خواهد گرفت.
توجه به تولید هیدروژن ســبز 
با توجه به ضرورت کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای و دی اکسیدکربن 

در جو زمین افزایش یافته است. قرار 
است تا سال ۲۰۵۰ جهان به طور کامل 
از انتشــار گازهای گلخانه ای رهایی 
یابد و باتری هــای فعلی نمی توانند 
انرژی مورد نیاز کشتی ها، کامیون ها و 
هواپیماها را تأمین کنند. لذا هیدروژن 
سبز جایگزینی مناسب تلقی می شود 
و از آن می توان در صنایع تولید فوالد 

هم استفاده کرد. 
پیش بینی می شود هیدورژن سبز 

جایگزینی مناسب برای زغال سنگ و 
نفت هم باشد.

وســعت قطب تولید هیدروژن 
سبز اســترالیا ۱۵ هزار کیلومتر مربع 
خواهــد بود و یــک صحرای بزرگ 
صخره ای و ســرخ رنگ در نزدیکی 
شــهر کال گورلی استرالیا به این کار 
اختصــاص می یابد. انتظــار می رود 
تکمیل ســرمایه گذاری برای اجرای 

این طرح تا سال ۲۰۲۸ طول بکشد.

گروه علمی و آموزشــی- یک 
شرکت تجاری از تولید دوربینی پرنده 
خبــر داده که در جیب جا می شــود و 
عکس هــا و ویدئوهــای باکیفیتی در 

حین پرواز تهیه می کند.
این دوربین که توســط شرکت 
ایرپکس تولید شــده ســبک ترین و 
کوچک تریــن دوربیــن پرنده جهان 
اســت و می تواند بــا قرارگرفتن در 
زوایای مختلــف عکس های مدنظر 
خود را تهیــه کند. دوربیــن مذکور 

حداکثر می تواند ۱۸ متر از سوژه خود 
فاصله بگیرد و کنترل آن با اســتفاده از 
یک اپلیکیشن تلفن همراه ممکن است. 
دوربین یادشــده دارای چهار موتور و 
پره است و از جمله دیگر امکانات آن 
می توان به تثبیت گر تصویر، سیســتم 

فرود خودکار و غیره اشاره کرد.
دوربین ایرپیکس با گوشی های 
اندرویدی و آیفون ســازگاری داشته 
و دارای دوربیــن ۱۲ مگاپیکســلی با 
میــدان دید ۷۰ درجه اســت و دقت 

عکس های آن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل 
اســت. ابعاد این دوربین ۱۰ سانتیمتر 

در ۸.۵ ســانتیمتر بوده و امکان 
اتصال آن بــه برنامه های 
مختلف ویرایش تصاویر 
در گوشی نیز وجود دارد. 

از ایــن طریق به ســرعت 
می توان تصاویــر را ویرایش 

کــرده و در فضــای مجــازی به 
اشــتراک گذاشت. قیمت این دوربین 
پرنــده ۱۵۹ دالر بوده و شــارژ آن از 

طریق پورت یو اس بی انجام می شود.

گروه علمی و آموزشی- یک 
خبر ناامید کننده برای طرفداران االنترا 
ان الین ۲۰۲۲ به عدم امکان سفارش 
جعبه دنده دســتی مربوط می شود. 
تنها جعبه دنده قابل ســفارش نمونه 

۸ سرعته دوکالچه است.
همزمــان با معرفی االنترا ۲۰۲۱ 
توسط هیوندای، اطالعات مرتبط را 
اینجــا در گروه خودروی عصر ایران 
منتشــر کردیم. مدتی بعد نیز نسخه 
پرفورمنس خــودروی مذکور با نام 
االنترا N ارائه شــد که این محصول 
جذاب کره ای را نیــز )اینجا( مورد 

بررسی قرار دادیم.
تصاویر مربــوط تریم N الین 
۲۰۲۲ روی خط رســانه های قرار 
گرفته که نسخه اســپرت االنترای 
محبوب را بــا جزئیات پرفورمنس 

ارائه می دهد.
هیونــدای برای این محصول از 

پیشرانه ۴ سیلندر توربوشارژ ۲ لیتری 
با ۲۷6 اســب بخار خروجی استفاده 
کرده که پیــش از این نیز در خانواده 
محصــوالت پرفورمنس خود به کار 
گرفته بود اما یــک خبر ناامید کننده 
برای طرفداران االنترا ان الین ۲۰۲۲ به 
عدم امکان سفارش جعبه دنده دستی 
مربوط می شود. تنها جعبه دنده قابل 
سفارش نمونه ۸ ســرعته دوکالچه 

است.

خودرو در آزمایش ها طی ۵.۳ 
ثانیه از حالت توقف به ســرعت ۹6 

کیلومتر برساعت رسیده است.
االنترا ان الین ۲۰۲۲ از فناوری 
آی دی ای اســتفاده می کند که بطور 
ساده می توان آنرا درایو شفت خالقانه 
ای دانســت که چرخه انتقال نیرو از 
جعبه دنده به محورها را تســهیل می 
کند. همچنین استفاده از روتورهای 
۱۴.۱ اینچــی در چــرخ جلــو و 

بروزرســانی های دیگــر عملکرد 
بهتری را برای سیســتم ترمز همراه 

داشته است.
در سیستم تعلیق نیز بروزرسانی 
بخش های مختلف تجربه رانندگی 
نرم تر و دلچسب تری را ایجاد خواهد 
کرد. رینگ ها در حالت استاندارد ۱۹ 
اینچی هســتند و با الســتیک های 
میشلن سری پایلوت ۴اس هماهنگ 

شده اند.
قیمت خودرو و بازارهای هدف 
آن هنوز از جانب هیوندای مشخص 

نشده است.

گروه علمی و آموزشی- نتایج 
یــک مطالعه نشــان می دهد باوجود 
سهولت استفاده از رایانه برای تایپ 
کردن یادداشــت ها یا تماشای فیلم 
برای آمــوزش، افــراد مهارت های 
خاص را هنگام نوشــتن با دست به 
طــور قابل توجهی بهتر و ســریع تر 

می آموزند.
محققان دانشــگاه جانز هاپکینز 
در ایــن مطالعــه متوجه شــدند که 
نوشتن با دست نسبت به تایپ کردن 
بــه مهارت خوانــدن، هجی کردن و 
درک مطلــب کمک قابل توجهی می 

کند.    
محققــان این مطالعــه را روی 
۴۲ بزرگسال که می خواستند الفبای 

عربــی بیاموزند، انجــام دادند. آنها 
شــرکت کنندگان در ایــن مطالعه را 
به ســه گروه، نویسندگان، تایپیست 
ها و تماشــاگران فیلم تقسیم کردند.  
همه یک بار این حروف را با تماشای 
فیلم های ویدیویی از این حروف به 
همراه شــنیدن صوتی از نام و صدای 

آنها فراگرفتند.
ســپس افــرادی کــه در گروه 
تماشــاگران فیلم قرار داشتند باید با 
نمایــش یک حروف بر روی صفحه 
نمایش این حرف را بازگو می کردند، 
افرادی که در گروه تایپیست ها قرار 
داشــتند باید این حــرف را بر روی 
صفحه کلید خــود پیدا می کردند و 
افرادی که در گروه نویســندگان قرار 

داشــتند باید این حرف را با مداد بر 
روی کاغذ می نوشتند.

بعد از 6 جلسه، همه گروه ها می 
توانســتند حروف را تشخیص دهند 
و هنگام آزمایش اشــتباهات کمتری 
انجام دادند. اما گروه نویسنده سریع 
تر از گروه های دیگر به این ســطح 
از مهارت رســیدند به طوری که این 
گروه تنها پس از دو جلســه توانستند 

این مهارت را تکرار کنند.
نتایج این مطالعه نشــان داد که 
حتــی اگر همه افراد ســه گروه این 
بررسی در تشخیص این حروف تبحر 
به دســت آورده بودند، اما آموزش از 
طریق نوشتن نســبت به روش های 
دیگــر بهترین بود و افرادی که از این 

شــیوه آموزش استفاده می کردند در 
زمــان کمتری بــه آن هدف آموزش 

دست یافتند.
محققان گفتند که دســت خط 
دروس بصری و شنیداری را تقویت 
می کند. عمل نوشــتن با دست، یک 
تجربه ادراکی - حرکتی را فراهم می 
کند که آنچه در مورد حروف آموخته 
می شــود، از جمله اشکال، صداها و 
برنامــه های حرکتی آنها را متحد می 

کند.
با اینکه شــرکت کننــدگان در 
ایــن مطالعه همه بزرگســال بودند 
اما محققان اظهار داشــتند که انتظار 
مــی رود همان نتایــج را در کودکان 
نیز مشــاهده کنند. محققــان اظهار 

داشــتند،  یافته های این مطالعه برای 
کالس هایی که به استفاده از تبلت و 
لپ تــاپ روی آورده اند و نیز برای 

بزرگســاالنی که از طریق برنامه ها یا 
به صورت شنیداری در حال فراگیری 

زبان هستند، پیامدهایی دارد.

غرباسترالیابزرگترینقطبهیدروژنسبزجهانمیشود

کوچکتریندوربینجیبیپرندهبرایتهیهعکسوفیلم

االنتراNالین2022؛اسپرتهمراهباویژگیهایفنیاختصاصیهیوندای

نوشتنبادستبهترازتایپکردنبهفراگیریکمکمیکند

حکیــم زاده تأکید کرد: از 
۲۰تیرماه ثبت نام پیش 
دبســتانی در ســامانه 
»پادا« شروع شده است 
کــه به دلیــل اهمیتی که 
دوره پیــش دبســتانی 
دارد و نقش تعیین کننده 
ای کــه در موفقیت های 
بعــدی دارد از خانواده 
از  خواهشــمندیم  هــا 
ایــن فرصــت بــه نفع 
کودکان اســتفاده کنند.


