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گــروه علمی و آموزشــی- 
کنکــور، غــول بی شــاخ و دمی که 
خیلی هــا ســاالنه درس می خوانند، 
تست می زنند و بعد از شکست دادن 

آن وارد محیط دانشگاه شوند.
بسیاری از افراد تنها راه رسیدن 
بــه قله های موفقیت را شــرکت در 
آزمون سراســری یا همــان کنکور 
می داننــد، به همین علــت با مطالعه 
دروس تخصصــی و عمومی و پیاده 
سازی آن ها در جلسه امتحان، خود را 
برای آینده ای درخشان آماده می کنند 
و بعد از قبولی در دانشــگاه به رشته 
مورد عالقه شان رفته و همان را ادامه 
می دهنــد تا بتوانند بعــد از دریافت 
مدرک فارغ التحصیلی اســم دکتر، 
مهندس، وکیل، حسابدار، مدیر و ... 
را در سر لوحه کار خود قرار دهند که 
با انجام همین روند پیروزی را نصیب 

خود می کنند.
اما در مقابــل خیلی از افراد هم 
بــدون توجه و آگاهی و تنها به منزله 
قبول شــدن و نماندن پشت کنکور 
به رشــته هایی می روند که در آینده 
احتمال ســقوط آن هــا را دو چندان 
می کند. برای مثال، چنین افرادی بعد 
از دو ترم درس خواندن در رشته ای که 
قبول شده اند متوجه می شوند که آن 
رشته متناسب به عالقه و استعداد های 
شــان نبوده و ادامــه تحصیل تنها از 
دست دادن عمر است به همین علت 
ترجیح به ترک تحصیل یا تغییر رشته 
می کنند، البته برخی از افراد هم هستند 
که بعد از اخذ مدرک کارشناســی با 
این معضــل مواجه می شــوند و از 
همیــن رو ترجیح می دهنــد که در 
مقاطع باالتر یعنی ارشــد و دکتری به 
رشــته های دیگری روی بیاورند که 

هیچ ارتباطی با مدرک آن ها ندارد.
از همیــن رو طــی چنــد روز 
گذشــته وزارت علــوم اقدام به اخذ 
تصمیمی عجیــب گرفت که در پی 

آن بــا اعتراضــات جمــع کثیری از 
داوطلبــان رو بــه رو شــد.  در واقع 
نامــه اداره کل برنامه ریزی آموزش 
عالی وزارت علوم به دانشــگاه ها در 
خصوص یکی از مصوبات شــورای 
ســنجش و پذیرش دانشجو منتشر 
شد که براساس آن با اشاره به مصوبه 
شــورا، پذیرش داوطلبان در کنکور 
کارشناسی ارشد را از سال ۱۴۰۱ در 
رشته های غیر مرتبط غیرممکن اعالم 

کرده بود.
در واقع ایــن نامه با اعتراض و 
انتقادات جمع کثیری از دانشجویان 
و به صورت کلی جامعه دانشــگاهی 

مواجه شد.
به همین علت وزارت علوم هم 
با صدور اطالعیه ای از ســوی مدیر 
کل دفتــر برنامه ریزی آموزش عالی 
در این زمینه اعالم کرد: تصمیم گیری 
درباره تغییر در رشته های مرتبط برای 
داوطلبان ورود به دوره کارشناســی 
ارشد به انجام مطالعات و بررسی های 

بیشتر موکول شده است.
در بخشــی از نامه محمدرضا 

آهنچیان آمده است:
»بر اســاس مصوبه هفدهمین 
جلسه »شــورای سنجش و پذیرش 
دانشــجو«، آزمون کارشناسی ارشد 
بــه روال ســال های گذشــته انجام 
می شود و تصمیم گیری درباره تغییر 
در رشــته های مرتبط برای داوطلبان 
ورود به دوره کارشناســی ارشــد به 
انجام مطالعات و بررسی های بیشتر 

موکول شده است.
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی 
آموزش عالی توضیح داده اســت که 
این دفتر مرجع تصمیم گیری درباره 
آزمون های ورودی دانشگاه ها نیست 
و تصمیمــات مقتضی در خصوص 
اجرای مصوبه »شــورای ســنجش 
و پذیــرش دانشــجو در تحصیالت 
تکمیلی« پس از انجام بررســی های 

کارشناسی در ســطح کارگروه های 
تخصصــی و طــرح و تصویب در 
شــورای گســترش و برنامه ریزی 

آموزش عالی اتخاذ خواهد شد«.
کالف ســردرگمی داوطلبــان 
ارشــد با تصمیمات ضــد و نقیض 
وزارت علوم/ وقتی مســئوالن سدی 

در مقابل آرزو های جوانان می شوند
توضیح وزیر علوم درباره 
مصوبه اخیر شورای سنجش و 

پذیرش
منصــور غالمی وزیــر علوم، 
تحقیقات و فنــاوری درباره مصوبه 
اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور 
با موضــوع ممنوعیت ادامه تحصیل 
در رشــته های غیر مرتبط کارشناسی 
ارشد گفت: بحث رشته های مرتبط با 
مقاطع کارشناسی ارشد و یا پذیرش 
دانشــجوی ارشد یک موضوعی بود 
که در داخــل وزارت علوم در حال 

بررسی بود.
وی ادامه داد: شــورای سنجش 
و پذیرش آن را به معاونت آموزشــی 
وزارت علــوم محــول کــرد تا کار 
تحقیقاتی و بررســی بیشتری انجام 
داده و ســپس به شــورای سنجش و 

پذیرش ارائه شود.
وزیــر علوم ادامه داد: نامه ای که 
منتشر شــده بود علی القاعده باید از 
کانال شورای سنجش پذیرش اعالم 
می شــد که این فرایند طی نشده بود 

برای همین اعالم کردم، آن نامه فعاًل 
اجرایی نیســت تا اینکه موضوع در 
شورای سنجش پذیرش مطرح شود.
وی ادامــه داد: نظر خود من این 
است که در علوم انسانی می توانیم از 
همه رشــته ها دانشجوی کارشناسی 

ارشد پذیرش کنیم چون تجربه خوبی 
در گذشــته از این بابت داشته ایم در 
مورد بقیه رشــته ها هــم باید دید که 

محدودیت ها چیست.
پذیــرش  ممنوعیــت 
دانشــجوی ارشد از رشته های 

غیرمرتبط عاقالنه نیست
سیاوش خرسندی عضو هیئت 
علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیردرباره 
مصوبه ممنوعیت پذیرش دانشجوی 
ارشد از رشــته های غیرمرتبط اظهار 
کرد: مصوبــه ممنوعیــت پذیرش 

دانشــجوی ارشــد از رشــته های 
غیرمرتبط اقدام مناسبی نیست؛ چرا که 
باعث می شود تا برخی استعداد هایی 
کــه در حوزه هــای مختلــف طی 
سال های گذشــته بعد از تغییر رشته 
شکوفا شــده اند، دیگر چنین اتفاقی 

را در جامعه پدیدار نکنند.
از  تغییــر رشــته  افــزود:  او 
کارشناسی به ارشــد باعث می شود 
تا فعالیت های موثری بین رشــته ها 
اتفــاق بیوفتــد؛ بنابرایــن مصوبه 
ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از 
رشته های غیرمرتبط حرکت درستی 
نخواهد بود. خرسندی تصریح کرد: 
مشــکالتی که باعث تصمیم گیری 
در خصوص این مصوبه شــده جزو 
مشــکالت اجرایی بوده که قابل رفع 
اســت و وقتی که بعد از تغییر رشته 
دانشــجویان در کالس های جبرانی 
شــرکت می کنند باعث می شــود تا 
آن هــا اطالعات خــود را در در دو 

حوزه تکمیل کنند.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیر ادامه داد: دانشجویانی 
که تغییر رشــته داده اند باعث شده تا 
آن ها بتوانند فعالیت های ارزنده تری 
را انجــام دهند و به اینصورت ارتباط 

میان دو رشته ها را برقرار کنند.
خرســندی تاکید کــرد: تعداد 
افرادی که اقدام به تغییر رشته می کنند 
مطابــق یافته های وزارت علوم بیش 
از ۵ درصــد نبوده اســت و مصوبه 
گذراندن بــرای این آمــار حرکت 
معقولی نیست؛ چرا که معضل جدی 
برای اجرایی کردن این مصوبه وجود 
ندارد و باید وزارت علوم تغییر رشته 
از کارشناســی به ارشــد را همچنان 

ادامه دهد.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیر گفــت: با توجه به 
تجربه ها و سابقه هایی که کسب کرده 
ام، افــراد در زمینه مصوبه ممنوعیت 

پذیرش دانشجوی ارشد از رشته های 
غیرمرتبــط بــا بدنه علمی کشــور 
مشــورت کافی نکرده اند و این امر 
باعث شده تا تصمیم به اجرایی کردن 
آن بگیرنــد؛ بنابراین خواهشــمندم 
که آن ها بررســی های کارشناســانه 

بیشتری در این زمینه داشته باشند.
پذیرش  مصوبــه ممنوعیــت 
دانشــجوی ارشــد از رشــته های 
غیرمرتبــط اگر اجرایی شــود صد 
درصد می تواند روی سرنوشت جمع 
کثیری از فارغ التحصیالن تاثیر منفی 
بگــذارد.  در حال حاضر امکان تغییر 
رشته از کارشناســی به ارشد باعث 
شده تا آن ها بعد از دوران کارشناسی 
زمینه های مــورد عالقه خود را بهتر 
شناســایی کننــد و بعــد از ورود به 
گرایش هایی که به آن ها عالقه بیشتری 
دارند باعث می شود تا انگیزه بیشتری 
برای فعالیت در جامعه داشته باشند. 
وقتی انگیزه افراد افزایش یابد باعث 
می شود تا گرایش به کار هم متناسب 
با آن رشد داشته باشد. حال مشاهده 
نامه »ممنوعیت تغییر رشته داوطلبان 
از کارشناسی به ارشد« و سپس لغو آن 
بعد از گذشت چند روز نشان می دهد 
که مسئوالن وزارت علوم در تصمیم 
گیری های خود دو به شک هستند و 
بالفاصله بعد از اعتراضات داوطلبان 
ســریع عقب نشــینی کرده یا برای 
بررسی های بیشتر با نظر کارشناسانه 

آن را به تعویق انداخته اند.
اگر هم هیچ کدام از این فرضیات 
و نقل قول ها درست نباشد، باید گفت 
کــه وزارت علوم بــا تصویب یک 
تصمیم ناعادالنه باعث بر هم ریختن 
آرامش هزاران داوطلب کنکور ارشد 
و به تبــع آن مخاطبان آموزش عالی 
شــده اســت که همین امر می تواند 
انگیزه خیلی ها را گرفته و سدی مقابل 
رسیدن به آرزو های شان با تصمیمات 

یک شبه وزارت علوم باشد.

مصوبه ای برای ایجاد سد مقابل آرزو های جوانان؛

سردرگمی داوطلبان ارشد با تصمیمات 
ضدونقیض مسئوالن

واکنش های انتقادی به یک نامه داخلی وزارت علوم و ممنوعیت تغییر رشته در کنکور ارشد، منجر  به عقب نشینی این وزارتخانه شد.
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گروه علمی و آموزشی- فرآیند 
ثبت نام مدرســه برای اولیــا همواره 
مســیری پر فراز و نشیب بوده است و 
این شــرایط برای کالس اولی ها بیشتر 
خودنمایــی می کند. حــدود دو ماه تا 
شــروع ســال تحصیلی جدید باقی 
مانده اســت و آنطور که شرایط نشان 
می دهد همچنــان مالحظات مربوط 
به رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
حتی در صورت بازگشــایی مدارس 
و آمــوزش حضوری برقــرار خواهد 
بود. البته آنچه در این شــرایط موجب 
بالتکلیفی شــده،  ساز ناکوک  شرایط 
آموزشی  با اوضاع و احوال  خاص این 
روزها یعنی قرار گرفتن در سومین سال 
تحصیلی کرونایی است،  شرایطی که 
همچنان دو راهی و بالتکلیفی هایی  را 
برای خانواده های دانش آموزان  مقاطع 
مختلف تحصیلی به ویــژه نوآموزان  
کالس اولــی  رقم زده اســت. کالس 
اولی هایی که اولیای آنها در کنار دغدغه 
حفظ سالمتی در مقابله  با کرونا، به دلیل 
شرایط سنی این طیف از دانش آموزان، 
نگران وضعیت آموزشی فرزندانشان 
هم هســتند چراکه  آنها نه دوره پیش 
دبســتانی قابل توجهی طی کرده اند و 
نه تصویر روشــنی از مدرسه  برایشان 
ایجاد شده است. براساس اعالم معاون 
آموزش ابتدایی امســال یک میلیون و 
۵۴۶ هــزار نوآموز ۶ ســال تمام داریم 
که باید در کالس اول  دبســتان ثبت نام 
شوند. در این بسته خبری به مهم ترین 

شرایط و ضوابطی که نوآموزان کالس 
اولی برای برداشــتن نخستین گام های 
علمــی خــود در دوران تحصیل نیاز 

دارند،  اشاره کرده ایم.
کدام کودکان مشــمول نام 
نویســی در دوره اول ابتدایــی 

می شوند؟
براساس ضوابط موجود برای نام 
نویســی نوآموزان  کالس اول، حداقل 
ســن ثبت نام ۶ سال تمام است؛ یعنی 
متولدین قبل از اول مهر۱٣٩۴می توانند 
برای پایه اول ابتدایی ثبت نام کنند، البته 
برای آن دشــته از دانش آموزانی  هم که 
به هر دلیل بازمانده  از تحصیل درمقطع 
اول ابتدایی هستند،  حداکثر سن ورود 
به پایه اول، در مدارس شــهری، ٩ سال 
تمام و در مناطق روستایی ۱۱ سال تمام 
است،  براین اساس یعنی متولدین بعد  
از اول مهر ۱٣٨٩در مناطق روســتایی 
امکان تحصیل در کالس  اول را دارند.

نام نویســی کالس اولــی ها از 
اوایل خرداد آغاز و تا حدود شــهریور 
ادامه پیدا می کند البته که قریب به اتفاق 
اولیا برای نام نویسی درمدارس در این 
برهه زمانی دست به کار شده اند اما آن 
گروه از خانواده هایی که قصد ثبت نام 
فرزندانشان  در مدارس خاص همچون  
مدارس شاهد را دارند، هنوز در تکمیل 
فرایند  ثبــت نام میان پذیرش یا رد نام 
نویسی فرزندشان بالتکلیف مانده اند، 
مشکل محدوده بندی مناطق برای ثبت 
نام مدرســه هم که تا حدی با مجازی 

شدن آموزش ها تعدیل شده بود، امسال  
جایش را به پیش ثبت نام اینترنتی داد که 
گویا مانند دیگر سامانه های راه اندازی 
شــده در ایام کرونا تا رســیدن به یک 
مجموعه کامل و کارا هنوز راه بسیاری 

در پیش دارد.
انجام سنجش سالمت؛ مجوز 

ورود برای ورود به کالس اول
طرح سنجش سالمت نوآموزان 
نزدیک به ســه دهه ای می شــود که 
برای نوآموزان ورود به مدرســه مجوز 
ورودشان خواهد بود و بدون انجام این 
مرحله، نام نویسی میسر نمی شود. البته 
که ۴ -۵ ســالی است سنجش سالمت 
نوآموزان پیش دبستانی هم امکان پذیر 
شده است تا زمان مداخالت بهنگام  در 
مواجهه با مشــکالت سالمت کودک 
کاهش یابــد. الزامات  ثبت نام کالس 
اولی ها به این ترتیــب خواهد بود که 
نزدیکترین مدرســه محل ســکونت 
انتخــاب و ثبت  نــام موقت و دریافت 
نوبت برای ســنجش ســالمت انجام 
می شود سپس بنا بر نوبت گیری انجام 
شده،  نوآموز برای انجام  تست سنجش 
به مراکز معرفی شــده مراجعه کرده و 
تحت آزمایش های شــنوایی،  بینایی،  
آمادگی تحصیلی،  ســالمت جسمانی  
و غربالگری تحصیلــی  قرار می گیرد 
و امســال سنجش حرکات اصالحی و 
شناســایی  بیماری های خاص  هم در 

این معاینات  سنجیده می شود.
چنانچه  نوآموز در تست سنجش 

سالمت که بنا بر تعرفه رسمی آموزش 
و پرورش امسال با هزینه ای معادل ۵۰ 
هزار تومان انجام می شود،  با مشکالتی 
مواجه باشــد به انجــام آزمایش های 
تخصصی ارجاع  داده خواهد شد و اگر 
در این مرحله هم مشکالت سالمت او 
تایید شــود، به مدارس دانش آموزان با 

نیازهای ویژه ارجاع داده می شود.
ثبت سفارش کتاب درسی به 

شرط نام نویسی در مدرسه
براساس برنامه ریزی که سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی به 
عنــوان متولی توزیع کتــاب و برنامه 
درســی دارد،  ثبت سفازش کتاب های 
درســی کالس اولی هــا، هفتمی ها و 
دهمی ها از ششــم تیرماه آغاز شــده 
است و تا شــهریور ادامه دارد.ثبت نام 
کتاب درسی می تواند از طریق مدرسه 
در قالــب ثبت ســفازش گروهی یا به 
طور انفرادی از ســوی خانواده نوآموز  
از طریق ســامانه فروش و توزیع مواد 
 irtextbook.ir آموزشی به نشــانی
انجام شود.برای ورود به این سامانه کد 
ملی دانش آموز، نــام کاربری و ۶ رقم 
سمت راست شماره سریال شناسنامه 
دانش آموز، رمز عبور ورود به ســامانه 
در نظــر گرفتــه و قیمت مصوب یک 
مجموعه کامل کتاب درسی ٢٩ هزار و 
۵۰۰ تومان اعالم شده است و مدارس 
هم درصورت ثبت ســفارش گروهی  
نبایــد مبلغــی بیش از ایــن قیمت را 

دریافت کنند.

گــروه علمی و آموزشــی- 
رنجروور ایووک L از سیســتم عامل 
InControl ویرایش دوم استفاده می 
کند که از ســخت افزار مرتبط با آن می 
توان به نمایشــگر دوگانه ۱۰.٢ اینچی 
لمســی که قابلیت هماهنگ سازی با 

تلفن های هوشمند را دارند، نام برد.
اخیرا تصاویری از نســخه ویژه 
رنجروور ایووک در بازار چین منتشــر 
شــده که با نام L شناســایی می شود. 
همانطور که مــی دانید این نامگذاری 
در خودروها به کلمه LONG اشــاره 
دارد و بــه مفهوم فاصله طوالنی تر بین 

محورها در مقایسه با نسخه استاندارد 
اســت. ایووک L از منظر ابعاد برابر با 
۴۵٣۱ میلیمتر در طول توسعه یافته در 
شرایطی که تریم استاندارد این خودرو 
۴٣7۱ میلیمتر طول دارد. این تغییرات 
در ابعاد موجب شده تا فضای بیشتری 
داخل کابین ایجاد شود. تمامی ایووک 
های L با کیت اسپرت آر-داینامیک و 
رینگ آلومینیومی ٢۰ اینچی عرضه می 
شــوند. رنجروور ایووک L از سیستم 
عامــل InControl ویرایــش دوم 
استفاده می کند که از سخت افزار مرتبط 
با آن می توان به نمایشگر دوگانه ٢.۱۰ 

اینچی لمسی که قابلیت هماهنگ سازی 
با تلفن های هوشمند را دارند، نام برد.

عالوه بر این نمایشــگر دیجیتال 
۱٢.٣ اینچی ویژه اطالعات کیلومتر در 

نظر گرفته شده است. 
پیش بینی می شود 

این محصــول در بــازار چین حدود 
۶۶۵۰۰ دالر قیمت داشته باشد.در رابطه 
با نوع پیشرانه ایووک ال اطالعاتی منتشر 

نشده و تصاویر نیز محدود هستند.

گروه علمی و آموزشی-یک 
طرح مفهومی از یک قطار هوشــمند 
تمام شیشــه ای لوکس به مانند یک 
قصــر روی ریل حرکت خواهد کرد 
و با طول ۴۰۰ متر شــامل ۱۴ واگن 
خواهد بود و ٣۵۰ میلیون دالر ارزش 

خواهد داشت.
یک طــراح فرانســوی به نام 
 Thierry("گوگــن "تیــه ری 
Gaugain( که بــه خاطر طراحی 
قایق های لوکــس از جمله قایق ٨۰ 

متری "ونوس" که متعلق به "استیو 
جابز" فقید بود، مشــهور اســت، با 
رونمایــی از طراحــی مفهومی یک 
قطار لوکس با دیوارهای شــفاف به 
نام "قطــار G" توجهات را به خود 

جلب کرده است.
این قطار به طول ۴۰۰ متر که به 
عنوان "قصری روی ریل" توصیف 
شده است، از ۱۴ واگن تشکیل شده 
اســت که هر کدام به جای اتاق های 
جداگانــه دارای یک ســالن بزرگ 

هستند.
این طرح مفهومی شــامل یک 
ســالن اســتقبال در مرکز قطار، یک 
سالن مسکونی، یک فضای تفریحی، 
یــک اتاق اجتماعات و یک ســالن 

بزرگ است.
کناره های این قطار نیز می توانند 
به شــکل تراس هــای مخصوص 
دربیایند. نکته اعجاب آور این طرح 
یک باغ اســت به عنوان یک پناهگاه 
آرام برای مهمانان عمل خواهد کرد.

نمــای خارجی این قطار از یک 
فناوری شیشه ای استفاده می کند که 
مــی تواند از حالت مات به شــفاف 
تغییــر یابــد و باعث تغییــر کامل 
روحیه و شرایط برای مسافران شود. 
همچنین این شیشه ها در حالت مات 
می تواننــد مانند یک صفحه نمایش 
 عمل کنند و تصاویر دلخواه را نمایش 

دهند.
"گوگــن" می گوید ســرعت، 
هدف نیســت. درعوض، این قطار 

برای تشــویق به سفرهای داخلی در 
فضایی طراحی شــده است که سفر 
بــا آن می تواند به اندازه رســیدن به 

مقصد، سرگرم کننده باشد.
هزینه ســاخت این قطار حدود 
٣۵۰ میلیون دالر تخمین زده شــده 
اســت و ساخت آن دو سال و نیم به 
طول می انجامد. ایــن قطار رویایی 
برای تقریباً ۱٨ نفر جای خواب دارد 
و با ســرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت 

حرکت خواهد کرد.

این طرح می تواند به برجســته 
سازی سفر ریلی به عنوان یک روش 
حمل و نقل پایدارتر و ایمن تر برای 

ثروتمندان جهان عمل کند.
از آنجــا کــه قطارها انتشــار 
کربــن بســیار کمتری نســبت به 
سایر اشــکال محبوب حمل و نقل 
دارنــد، "گوگــن" امیدوار اســت 
کــه قطار لوکس وی شــروع کننده 
 رونــد جدیدی از تجمــالت کمتر 

آالینده باشد.

دغدغه خانواده های نوآموزان چیست؟!

رنجروو ایووک L؛ شاسی بلندی که فقط ویژه چینی ها تولید می شود!

قصری شیشه ای روی ریل

تغییر رشته از کارشناسی به ارشد باعث می شود تا فعالیت های موثری بین رشته ها اتفاق بیوفتد؛ 
بنابراین مصوبه ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد از رشته های غیرمرتبط حرکت درستی 
نخواهد بود. خرسندی تصریح کرد: مشکالتی که باعث تصمیم گیری در خصوص این مصوبه 
شده جزو مشکالت اجرایی بوده که قابل رفع است و وقتی که بعد از تغییر رشته دانشجویان در 
کالس های جبرانی شرکت می کنند باعث می شود تا آن ها اطالعات خود را در در دو حوزه تکمیل کنند.


