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گــروه علمی و آموزشــی- 
کنکور سراســری امســال با رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی به صورت 
یکپارچه و در قالــب آزمونی جامع 
بــرای ۵ گــروه آزمایشــی ریاضی، 
تجربی، انســانی، هنــر و زبان از نهم 
لغایــت دوازدهم تیر برگزار شــد. 
حدود دو هفته ای از برگزاری کنکور 
می گذرد و تا اعالم نتایج و در نهایت 
انتخاب رشــته فرصت زیادی باقی 
است به همین علت تمامی مشاوران 
کنکوری به داوطلبان توصیه می کنند 
کــه در این زمان حتما آگاهی خود را 
از دانشــگاه های دولتی و غیر دولتی 
سراسر کشــور و همچنین رشته های 

مربوطــه افزایش دهند تــا بعد از آن 
با شکســت مواجه نشوند. انسان در 
طول زندگــی انتخاب های مهمی از 
جمله انتخاب همســر، انتخاب شغل 
و… دارد که انتخاب رشته تحصیلی 
در بدو ورود به دوره دوم متوســطه و 
دانشگاه یکی از این انتخاب های مهم 
و تعیین کننده اســت که باید با چشم 
باز و کسب اطالعات گسترده به ویژه 
اســتفاده از رهنمود های مشــاوران 
تحصیلی مدارس انجام شود تا نتیجه 

مطلوب حاصل شود.
برخــی از داوطلبــان با هدف 
گذاری های مناسب در کنکور، رشته 
مورد عالقه خود را قبول می شــوند 

و برخــی دیگــر بــدون آگاهی در 
رشــته هایی قدم می گذارند که همان 
جرقه ای بــرای در خطــر انداختن 
سرنوشت شان اســت؛ چرا که هیچ 
اطالعی از آن ندارنــد و تنها به دلیل 
نماندن پشت کنکوری یا شاید به قول 
همان اصطالح معروف قصد »رو کم 
کنی« اطرافیان را دارند که مشــاوران 
کنکوری آینده چنین افرادی را روشن 
نمی پندارند. در کنار تمامی موارد گفته 
شــده افرادی هم هستند که نسبت به 
رشــته های عملی بی تفاوت بوده و یا 
با اصرار اطرافیان به خصوص خانواده 
جــذب رشــته های نظــری از قبیل 
دندانپزشــکی، دارو سازی، مهندسی 

و ... می شــوند؛ چرا کــه آن ها معتقد 
هســتند یک سال یا شاید بیشتر وقت 
خود را برای کسب رتبه برتر گذاشته 
اند و هم اکنون باید با قدم گذاشــتن 
در رشــته های پول ساز آینده خود را 
تضمیــن کنند. البته برخی از افراد هم 
با خیال این رویا در ســر شــاید هیچ 
زمانی به هدف خود دست پیدا نکنند 
و بعد از فارغ التحصیلی بیکار بمانند 
و با پشیمانی روز های باقی مانده عمر 
خود را بگذرانند، اما نکته حائز اهمیت 
این است که رشته های عملی درصد 
زیادی از جامعه فارغ التحصیل را وارد 
بازار کار می کند و دیگر الزم نیست تا 

داوطلبان نگران اشتغال خود باشند.
بســیاری از روسای دانشگاهی 
رشته های فنی و مهارتی معتقد هستند 
که دانشــجویان باید در بدو ورود به 
دانشگاه دروس عملی را آموزش ببینند 
تــا بتوانند بعد از دریافت مدرک های 
خود تمــام توانایی های شــان را در 
جامعه درو کنند، با اینکه درصدی از 
داوطلبان ساالنه جذب رشته های فنی 
می شوند، اما به گفته کارشناسان آمار 
آن ها مورد قبول جامعه نیست. امروزه 
رشته های فنی و مهارتی در جامعه کم 
ارزش تلقی می شوند، به صورتی که 
باید ۵۰ درصد دانش آموزان ساالنه در 
اینگونه رشته ها جذب شوند، اما طبق 
آمار این رقم حدود ۳۰ درصد اســت 
که جامعه دانشگاهی را با نگرانی های 
زیادی رو به رو کرده اســت. از همین 
رو مصاحبــه ای در زمینــه گرایش 
دانش آموزان و دانشجویان به سمت 
رشــته های مهارتی با رئیس دانشگاه 
فنی و حرفه ای کشور انجام شده است 

که در ادامه می خوانید.
ریزش انگیزه داوطلبان در 
رشــته های مهارتی با اولویت 

قرار گرفتن رشته های نظری
ابراهیم صالحــی عمران رئیس 
دانشــگاه فنــی و حرفه ای کشــور 
درباره ســوق پیدا کــردن داوطلبان 

کنکوری به سمت و سوی رشته های 
فنــی و حرفه ای و مهارتی اظهار کرد: 
امروزه رشــته هایی مانند: پزشــکی، 
دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی و 
... در جامعه دارای پول زیاد و اشتغال 
هســتند. او افزود: متاسفانه آموزش 
و پرورش و دانشــگاه ها متناســب با 
استعداد و توانایی های دانش آموزان 
در رشته های پایین تر به آن ها رشته های 
مختلــف را نمی شناســانند و در این 
زمینــه فعالیت های حرفه ای صورت 
نمی گیرد. صالحــی عمران تصریح 
کــرد: فضای فرهنگــی خانواده ها و 
فضای فرهنگی مدارس در ســطوح 
پایین تر آموزشی بر مبنای رشته های 
خاصی شــکل گرفته اســت و آن ها 
دانشــگاه و رشته های نظری را عامل 

رشد و توسعه اشتغال خود می دانند.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای 
کشــور ادامــه داد: انگیــزه ورود به 
رشــته های فنی و حرفه ای با اولویت 
قرار گرفتن رشــته های نظری کاهش 
پیــدا کرده اســت، در حــال حاضر 
بایســتی ۵۰ درصد دانــش آموزان 
مقاطع متوســط در رشته های فنی و 
حرفه ای تحصیل کنند، اما متاســفانه 
این آمار حدود ۳۰ درصد اســت و به 
همین علت شرایط الزم فراهم نیست. 
صالحی عمران گفــت: ورودی های 
دانشــگاه فنی و حرفه ای به شدت کم 

هستند. 
برای مثال سال گذشته این آمار 
برای ما حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده است 
و خیلی از دانش آموزان بعد از دریافت 
مدرک دیپلم از دانشــگاه های فنی به 
رشته های نظری روی می آوردند. او 
اضافه کــرد: در حال حاضر برخی از 

دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ای 
بعــد از دریافت مــدرک دیپلم برای 
ادامــه تحصیل در رشــته های نظری 
آمــاده می شــوند و دیگر ســمت و 
ســوی رشــته های عملی و مهارتی 
نمی روند که همیــن موضوع باعث 
ایجاد اشکاالت اساسی در رشته های 

مهارتی خواهد شد. 
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای 
کشور تاکید کرد: باید یک کار فرهنگی 
در خصوص سوق دادن دانش آموزان 
به ســمت و سوی رشته های عملی و 
مهارتی انجام شــود و نظام آموزش 
و پرورش عمومی بایســتی نســبت 
به این موضوع توجه ویژه ای داشــته 
باشــد. همچنین قوانین و اشــتغال و 
استخدام هم در این خصوص بایستی 

بیــش از پیش ضرورت یابد. صالحی 
عمران اضافه کرد: برنامه های توسعه 
یافتگی کشــور مانند سند چشم انداز 
۱۴۰۴ در دولــت تدوین و در مجلس 
تصویب می شوند و سپس طبق روال 
عادی تبدیل به قانون خواهند شــد. 
طراحی، اجرا و ارزشــیابی ۳ قسمت 
مهم این برنامه ها هستند، اما همیشه در 
تمامی برنامه ها بین مطالب گفته شده، 
طراحی شــده و اجرا شده هماهنگی 

وجود ندارد.
او افزود: خیلی تابع نظم و قانون 
برنامه های توســعه کشور نبوده ایم و 
شــاید این موضوع به علت فرهنگ 
جامعه ما باشــد، گاهی اوقات عمل 
نکردن به مطالب نوشــته شده نشان 
از بــی نظمی فکری مــا در عقیده و 
عمل اســت که در حال حاضر بیشتر 
کارشناســان عقیده دارنــد که اکثر 
برنامه های توسعه یافته کشور بین ۲۰ 

تا ۳۰ درصد اجرایی می شود و همین 
عامل یک معظل جدی است.

صالحــی عمران بیــان کرد: در 
ســال ۱۴۰۴ یک برنامه چشــم انداز 
۲۰ ســاله تحقق می یابد. با مشــاهده 
تمام کشور های آسیای شمال شرقی، 
کره، ســنگاپور، مالزی، ایرلند و ... به 
این نتیجه دســت می یابیم که آن ها در 
یک برنامه ۲۰ ســاله به توسعه دست 
یافتند، چرا که بیــن قوه مجریه، قوه 
مقننه و تمامــی افراد اختالف نظری 
در خصوص تحقق برنامه نوشته شده 
وجود نداشته اســت. او اضافه کرد: 
گاهی اوقــات برنامه های موجود در 
کشور یک ساله هستند و اصوال عادت 
نکرده ایم که خیلی نگاه به برنامه چشم 
انداز حتی در مجلس و دولت داشــته 

باشیم، یعنی برنامه محور نبوده ایم تا 
بتوانیم براساس آن عمل کنیم؛ بنابراین 
این موضوع یک مشکل اساسی است 
و تا زمانی که اعتقاد در نظر و عمل به 
وجود نیاید به توسعه دست نخواهیم 

یافت.
نســل امروز آینده ســاز 

فردای کشور است
ســبحان کیان مشاور تحصیلی 
اظهار کرد: نسل امروز بی شک آینده 
ساز فردای کشور است و دانش سیال 
امروز، توســعه فراگیرتکنولوژی و 
تغییــرات ســریع در عرصــه علم و 
فنــاوری در جهان، نیازمند ســاختن 
نســلی کارآمد و با مهارت برای آینده 

است.
وی ادامه داد: مهارت آموزی در 
نظام های آموزشــی پیشرفته جایگاه 
ویــژه ای دارد، زیــرا تنهــا آموزش 
سطحی منابع درسی به دانش آموزان 

نمی تواند آنــان را برای زندگی آینده 
آمــاده کنــد. این کارشــناس گفت: 
هدایــت تحصیلی فرایندی اســت 
که بایــد از دوره تحصیلــی ابتدایی 
آغاز شــود. کیان اظهار کرد: در نظام 
آموزشی ۶-۳-۳ به صورت متمرکز 
در پایه هفتم تــا نهم بر روی هدایت 
تحصیلی کار می شود. وی یادآورشد: 
دانــش آموز با ورود بــه پایه هفتم و 
دوره اول متوسطه، با هدایت مشاوران 
تحصیلــی آگاهی الزم را پیدا می کند 
تــا خود و توانمندی هایش را در کنار 
نیاز های شــغلی جامعه بهتر بشناسد. 
کیــان تصریــح کــرد: از مهمترین 
عوامل رضایــت از زندگی، رضایت 
شــغلی اســت و لذا انتخاب رشــته 
اشــتباه در مدرسه و دانشگاه می تواند 
منجر به این شــود که فرد عمری را با 
نارضایتی زندگی کند و از پیامد های 
عدم انتخاب شغل مناسب رنج ببرد. 
این مشاور تحصیلی گفت: مشاوران 
در مشــاوره های فــردی و گروهی 
می کوشــند تــا خانواده هــا و دانش 
آمــوزان را با مهارت های حرفه ای در 

کنار هدایت تحصیلی آشنا کنند. 
وی ادامه داد: مشاوران مدارس 
دانــش آموزان را با برگزاری ۲ آزمون 
توانایــی و رغبــت در پایه نهم مورد 

بررسی قرار می دهند. 
انتظار می رود تا مشاوران کنکور 
و مــدارس سراســر کشــور در این 
فرصت باقی مانده تا کنکور سراسری 
داوطلبــان را بــا تمامی رشــته ها به 
خصوص رشته های فنی آشنا سازند 
تا متقاضیان بتوانند با شناخت و آگاهی 
نســبت به آن ها قدم در مسیر انتخاب 
رشته موفق بگذارند. البته الزم است تا 
والدین و اطرافیان داوطلبان کنکوری 
هم تنها بــه دادن نظر اکتفــا کرده و 
دخالتی بی مورد در این زمینه نداشته 
باشــند تا داوطلبان بتوانند با در نظر 
گرفتن توانایی ها و استعداد های شان 
انتخاب رشته ای مناسب داشته باشند.

رشته های مهارتی تضمینی برای آینده شغلی؛

داوطلبان کنکور به این رشته ها 
توجه ویژه  داشته باشند

داوطلبان کنکور در زمان انتخاب رشته توجه ای به رشته های مهارتی داشته باشند چراکه اشتغال برای 
فارغ التحصیالن این رشته ها بسیار در دسترس تر است.
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گروه علمی و آموزشی- غالمی 
علوم گفــت: کالس های تحصیالت 
تکمیلی در صورت واکسیناســیون از 
مهر حضوری می شود اما این احتمال 
برای دانشجویان کارشناسی کم است.

منصــور غالمی وزیــر علوم، 
دربــاره  فنــاوری  و  تحقیقــات 
واکسیناســیون دانشجویان و استادان 
اظهــار کرد: مطابق هماهنگی هایی که 
با وزارت بهداشــت داشته ایم، تقاضا 
کــرده ایم تــا واکسیناســیون جامعه 
علمی را در دســتور کار قرار دهند و 
این موضوع از ظرف وزارت بهداشت 

پذیرفته شد.
او افزود: با هماهنگی های وزارت 
بهداشــت و پذیرایــی کــه در زمینه 
واکسیناسیون اســتادان و دانشجویان 
داشته اند، باید گفت که واکسیناسیون 
کارکنــان،  اســاتید،  دانشــگاهیان، 
دانشــجویان )به تربیت از دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و سپس جوان تر 

ها( انجام شود.
غالمــی تصریح کرد:از آن جایی 
کــه اجرایی شــدن واکسیناســیون 
دانشــجویان مبتنی بر فراهم شــدن 
امکانات واکسیناسیون است؛ بنابراین 

امیدوار هســتیم کــه در مــرداد ماه 
مطابق وعده های وزارت بهداشــت 

واکسیناسیون انجام شود.
منتظر آمادگی وزارت بهداشت 
بــرای واکسیناســیون جامعه علمی 

هستیم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
ادامه داد: منتظر هســتیم تا شــرایط 
بــرای واکسیناســیون جامعه علمی 
در وزارت بهداشــت آماده شــود و 
زمان بندی واکسیناســیون تحت نظر 
وزارت بهداشت است و امیدواریم که 
واکسیناسیون دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی و اســتادان و کارکنان تا مهر 
ماه فراهم شــود تــا بتوانند در مهر ماه 
حضوری در دانشگاه ها فعالیت کنند و 
گروه بعدی هم نهایتا تا نیم ســال دوم 

تحصیلی واکسینه شوند.
حضــوری  دربــاره  غالمــی 
شــدن کالس هــا از مهر بیــان کرد: 
اگر واکسیناســیون انجام شود، برای 
تکمیلی  تحصیــالت  دانشــجویان 
کالس هــا را به صــورت حضوری و 
برای دانشــجویان کارشناسی به قبل 
هم پیش بینی ما این اســت که احتمال 

حضوری خیلی کم باشد.

گروه علمی و آموزشی- ولف 
از منظر ابعاد برابــر با ۴7۶۵ میلیمتر 
در طــول، ۱9۳۰ میلیمتر در عرض و 
۱۶8۵ میلیمتر در ارتفاع توسعه یافته 
اســت. ابعاد قسمت بار آن نیز برابر با 
۱۶۵۲ میلیمتر در طول، ۱۴9۰ میلیمتر 
در عرض و ۳97 میلیمتر برای عمق، 

است.
آلفا موتورز کالیفرنیا)آمریکا( از 
یک محصول جدید طی همکاری با 
Heimplanet رونمایی کرده که در 
واقع کمپری آینده نگر و متفاوت در 

نوع خود محسوب می شود.
 Heimplanet گفتنی اســت
در زمینه تولید انواع تجهیزات مرتبط 
با کمپینگ و ماجراجویی در طبیعت 

فعالیت دارد.
محصول جدیــد مذکور ولف 
پــالس نام دارد و شــامل یک چادر 
ماژوالر بســیار باکیفیت است که با 
ظاهری متفاوت از نمونه های مشابه 
در قســمت پشت پیکاپ قرار می 

گیــرد و پس از نصب یک محیط امن 
را در طبیعت در اختیار کاربران خود 

قرار خواهد داد.
ایــن بخش کمــپ ماننــد از 
پلیستر و کامپوزیت های فوق العاده 
مرغوب تولید شــده و در برابر انواع 
شرایط جوی مقاومت دارد.این کمپ 

پیشرفته روی پیکاپ الکتریکی ولف 
از آلفا موتورز سوار شده است.

پیکاپ آلفا
در ایــن پیــکاپ از دو موتور 
الکتریکی و سامانه تمام چرخ محرک 
استفاده شده است. برد حرکتی آن نیز 
حدود ۴۴۰ کیلومتر اســت. خودرو 

طــی ۶.۲ ثانیه از حالــت توقف به 
ســرعت 9۶ کیلومتر برســاعت می 
رسد.البته نسخه ساده تر با یک موتور 
الکتریکی نیــز در برنامه کار کمپانی 
قرار دارد.شــاخص یدک کشی ولف 
برابر با ۱۳۶۰ کیلوگرم اســت.ولف 
از منظر ابعاد برابــر با ۴7۶۵ میلیمتر 
در طــول، ۱9۳۰ میلیمتر در عرض و 
۱۶8۵ میلیمتر در ارتفاع توسعه یافته 
اســت. ابعاد قسمت بار آن نیز برابر با 
۱۶۵۲ میلیمتر در طول، ۱۴9۰ میلیمتر 
در عرض و ۳97 میلیمتر برای عمق، 
اســت.رینگ ها در اندازه های ۱۶ و 
۱8 اینچی ارائه می شوند.فضای داخل 
کابین برای دو نفر طراحی شــده و از 
امکانات این محیط مینیمال می توان به 
نمایشگر دیجیتال اطالعات کیلومتر، 
نمایشگر سیستم ســرگرمی، موارد 
دارای بافت نرم، بلوتوث و سیســتم 

صوتی حرفه ای اشاره کرد.

گروه علمی و آموزشی- یک 
هوانورد عمودپرواز برقی با ظرفیت 
یــک نفر موســوم بــه "iFLY" با 
اســتفاده از هشــت پروانه و هشت 
موتــور الکتریکی که بــا باتری کار 
می کنند، پرواز می کنــد و به زودی 
می توانــد حالتی ویژه از حمل و نقل 

هوایی باشد.
تصــور کنیــد کــه وســیله 
عمودپــرواز  پــروازی  نقلیــه 
خود  مخصوص   )eVTOL(برقی

را دارید که شما را با فشار یک دکمه 
بــه هرجایی کــه می خواهید منتقل 
می کنــد. این رویا ممکن اســت به 
عنوان یک داستان علمی-تخیلی به 
نظر برسد، اما یک استارتاپ موسوم 
به "نکست")NeXt( در فکر تبدیل 

آن به واقعیت است.
این شــرکت در وبسایت خود 
نوشته اســت: "iFLY" یک وسیله 
نقلیه شــخصی عمودپــرواز کاماًل 
برقی اســت که بــرای حمل و نقل 

ایمن، راحت و مناســب ایجاد شده 
اســت. اگر از کسی بپرسید فهرستی 
از آرزوهای خــود را بازگو کند، به 
احتمــال زیاد توانایی پرواز در صدر 
آن فهرســت قــرار دارد و این آرزو 
یکی از قدیمی ترین و ماندگارترین 
آرزوهــای بشــر اســت. اکنــون 
"iFLY" با فراهــم کردن پروازی 
تک نفره، ســاده و ایمن، این آرزوی 

دیرینه بشر را برآورده می کند.
"iFLY" بــا اســتفاده از یک 

برنامه همراه کار می کند که در آن شما 
به راحتی روی نقشه گوشی هوشمند 
مجهز به سیســتم عامــل اندروید یا 
iOS خود ضربــه می زنید تا مقصد 

و مکان فرود خود را انتخاب کنید.
این پرنده نیازی به خلبان ندارد 
و به شــکل خودران پــرواز می کند 
و بــه ســادگی کاربر را بــه مقصد 
مورد نظر وی می رســاند. هم اکنون 
شــرکت "نکســت" در حال اخذ 
مجوزهــای الزم از اداره هوانوردی 

فدرال)FAA( است تا بتواند مجوز 
پــرواز با این پرنــده را بدون مجوز 
خلبانــی دریافــت کنــد. همانطور 
که گفته شــد "iFLY" با اســتفاده 
از هشــت پروانه و هشــت موتور 
الکتریکی که بــا باتری کار می کنند، 
پرواز می کند و بــه یک کابین برای 

حمل مسافر مجهز شده است.
شرکت "نکست" این پرنده را 
بسیار ایمن ســاخته است. به عنوان 
مثال این پرنده محاســبه می کند که 

شارژ باتری برای پیمایش چه میزان 
مسافت مطمئنی کافی است تا حتما 
در یک مکان امــن فرود آید. ضمن 
اینکــه "iFLY" به یک چتر نجات 
مجهز اســت که در مواقع اضطراری 
به طور خــودکار برای فرودی ایمن 

باز می شود.
شــرکت "نکســت" به تازگی 
بــرای "iFLY" حق ثبــت اختراع 
دریافت کرده است و اکنون به دنبال 

سرمایه گذاران است.

احتمال حضوری شدن کالس های کارشناسی از مهر کم است

آلفا ولف پالس؛ سطح متفاوتی از تجربه طبیعت با کمپ ماژوالر

با پرنده عمودپرواز برقی تک نفره آشنا شوید

 باید یک کار فرهنگی در خصوص سوق دادن دانش آموزان به سمت و سوی رشته های عملی و مهارتی 
انجام شود و نظام آموزش و پرورش عمومی بایستی نسبت به این موضوع توجه ویژه ای داشته 
باشد. همچنین قوانین و اشتغال و استخدام هم در این خصوص بایستی بیش از پیش ضرورت یابد.


