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گروه علمی و آموزشی- شرایط 
کرونایــی و تغییر رونــد آموزش ها 
در مــدارس، جــدا از تکمیل نبودن 
زیرســاخت های آموزش مجازی و 
آماده نبودن دانش آموزان، آسیب های 

آموزشــی جــدی به دنبال داشــت؛ 
هرچندکه شــرایط تحصیل مجازی با 
وجود خطرات شیوع کرونا ناگزیر بود؛ 
اما باید با ساماندهی اوضاع  فصل جدید 
تحصیل در دوران پساکرونا یعنی بهره 

گیری از فناوری های جدید در آموزش 
به شیوه ای درست و آنطور که متولیان 
امر به آن اذعان دارند، به کار گرفته شود 
که برخی از این عوامل مربوط به ســاز 
و کار هــای مدیریتی، برخی مربوط به 

موضوع آمــوزش و برخی مربوط به 
خانواده هاست. مجازی شدن آموزش، 
تعطیلی مدارس، مشکالت اقتصادی 
خانــواده ها، نبود زیر ســاخت های 
فناوری و چالش های معلمان و دانش 
آمــوزان باعث به هــم خوردن نظم و 
ساختار سیستم آموزشی طی دو سال 
شیوع کرونا در سطح کشور شده است 
و در کنار این موارد افت تحصیلی پنهان 
را نباید نادیده گرفت، همان اتفاقی که 
علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه 

هم چندی پیش به آن اشاره داشت.
بهنــام بهراد پژوهشــگر حوزه 
آموزش و پرورش در خصوص میزان 
افت تحصیلی دانش آموزان در دوران 
کرونــا به خبرنگار آموزش و پرورش 
گفت: طبق مطالعات، کشور هایی که 
در دوران کرونــا عملکــرد تحصیلی 
ضعیف تری دارند، با تعطیلی بیشتری 
مواجه بودند و به تناسب کشور هایی که 
عملکرد بهتری داشتند تعطیلی کمتری 
را در طول سال داشتند؛ بنابراین هر چه 
میزان تعطیلی هــا افزایش پیدا کند به 
همان میزان با افت یادگیری در دانش 
آموزان مواجه می شویم. این پژوهشگر 
در خصوص دالیل افت تحصیلی در 
دانش آموزان گفت: شواهد مطالعاتی 
زیادی نشــان می دهند کــه آموزش 
مجازی به هیچ عنوان قابلیت جایگزینی 
بــا آموزش حضوری را ندارد، به دلیل 
اینکــه مفاهیم و مطالبــی که معلم در 
کالس بــه صورت حضوری به دانش 
آموزان می آموزد و همچنین  ارتباط و 

تعامل معلمان با دانش آموزان بسیار اثر 
گذار تر از آموزش ها در فضای مجازی 
است. او گفت: اثر بخشی آموزش های 
مجازی برای دانش آموزان نســبت به 
دانشجویان کمتر است، بنابراین توصیه 
می شود که اگر قرار باشد آموزش های 
مجــازی موثر واقــع شــود باید از 
سامانه های مدیریت یادگیری نامتقارن 
استفاده کنند. بهراد ادامه داد: سامانه های 
مدیریت یادگیری نامتقارن آن دسته از 
سامانه هایی هستند که تدریس، منابع و 

مطالب از قبل آماده و در این سامانه ها 
بارگــذاری می شــود و دانش آموز با 
انتخاب کالس و فیلم های تدریس از 
این آموزش ها بهره مند می شود، نکته 
قابل توجه این است که دانش آموزان 
هرچند بار که می خواهند، می توانند از 
این فیلم های آموزشی بارگذاری شده 
در سامانه استفاده کنند، دانش آموزان 
بعد از مشــاهده فیلم هــا و یادگیری 
کامــل، تمرین هــای دروس آموزش 
داده را حل می کند و در آخر ارزشیابی 
مناسبی از دروس ارائه شده برای دانش 
آمــوز انجام می گیــرد؛ بنابراین یکی 
از ضعف های آمــوزش مجازی نبود 
تعامل بین دانش آموز و معلم  اســت. 
این پژوهشگر در خصوص چگونگی 

اثر بخشی آموزش های مجازی گفت: 
زمانی که یک پلتفرم استانداردی برای 
آموزش هــای مجازی وجود داشــته 
باشــد این آموزش هــا می توانند اثر 

بخش باشند.
ســاختار اپلیکیشــن شاد 

نیازمند تغییرات است
او افزود: طبق پژوهش های انجام 
شده برای تاثیر آموزش مجازی توسط 
شبکه شاد که این آزمایش را با مشارکت 
حدود ۵۰ هزار معلم در رشته، مدرسه و 

استان های مختلف انجام دادیم، نتیجه 
مطالعه انجام شده نشان داد که سامانه 
شاد حدود ۶۲ درصد در آموزش های 
مجازی اثر بخشی دارد. بهراد ادامه داد: 
در صورتی که یک ســامانه مناسب و 
برخط باید بتوانــد بیش از ۹۰ درصد 
از نیاز های کاربران خود را تامین کند، 
متاسفانه ســامانه شاد اینگونه نیست؛ 
بنابرایــن برای حل مشــکل آن الزم 
اســت این سامانه را تقویت شود؛ ولی 
در شرایط فعلی سامانه شاد پاسخگوی 
نیاز هــای کاربران خود نیســت. این 
پژوهشــگر گفــت:  مشــاهدات و 
مطالعات انجام شده نشان می دهد که 
ایران در بحث روند آموزشــی از قبل 
افت تحصیلی داشــته است و با چنین 

وضعیتی از آمــوزش حضوری وارد 
آموزش مجازی شــدیم، متاسفانه این 
آمــوزش مجازی را هم با ســامانه ای 
پیش می بریــم که نیاز کاربران خود را 

رفع نمی کند.
احتمال تداوم افت تحصیلی 

با غیر حضوری شدن مدارس
این پژوهشــگر با اشاره به اینکه 
برخالف تصور بسیاری که می گویند 
با حضوری شدن آموزش ها افت های 
تحصیلی به وجود آمده جبران می شود 

گفت: شواهد بین الملی نشان می دهد 
که افت های تحصیلی به این شــکل 
عمدتــا پایدار هســتند و قابل جبران 
نیســتند. او گفت: متاسفانه ایران جزو 
آن دســته از کشــور هایی بود که در 
دوران همه گیری کرونا به طور مداوم 
تعطیل بــود در صورتی کــه به طور 
میانگین متوســط تعطیلی مدارس در 
کشــور های دیگر ۵۳ روز بوده است، 
حتی بعضی از کشور ها در دوران همه 
گیری کرونا مدارس پیش دبســتانی و 
دبستان را تعطیل نکردند، به دلیل اینکه 
مشخص شــده بود انتشار بیماری در 
این گروه ســنی کمتر است. او افزود: 
یکی از مهم ترین کار هایی که باید بعد 
از حضوری شدن مدارس انجام شود 

انــدازه گیری میزان افت دانش آموزان 
در دوران آموزش مجازی است. بهراد 
گفت: با توجه به عملکرد ضعیفی که در 
آموزش حضوری پیش از بحران کرونا 
داشتیم، نبود پلتفرم و زیر ساخت های 
فناوری مناســب که مشکالت دانش 
آموزان در سراســر کشور را پوشش 
دهد  همچنین طبق آمار ها که مشخص 
شد  ۵/۳ میلیون از دانش آموزان به دلیل 
عدم دسترسی به سیستم های مناسب از 
تحصیل جــا ماندند،   بخش عمده ای 
از دانــش آموزان ترک تحصیل کردند 
و آن دســته از دانش آموزانی که از نظر 
تحصیلی در سطح باالیی قرار داشتند 
با مشــکالت به وجود آمده در پاندمی 
کرونا دچار افت های تحصیلی زیادی 

شدند.
نقش وضعیــت اقتصادی 

خانواده بر افت تحصیلی
او افزود: نکته قابل توجه این است 
ســطح اقتصادی و اجتماعی خانواده 
نقش چشمگیری در پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان دارد بنابراین محرومیت 
و کم برخــورداری هم می تواند یکی 
از دالیــل افت تحصیلی دانش آموزان 
در شرایط کرونا باشد. این پژوهشگر 
معتقد است که آموزش و پرورش تولید 
کننده نیروی کار متخصص برای همه 
نهاد های کشور است، بنابراین هر میزان 
افت کیفیت در نظام آموزشــی که در 
روند تحصیلی دانش آموز خود را نشان 
دهد، باعث تحت تاثیر قرار گرفتن ابعاد 

همه نهاد ها در کشور می شود.

کرونا چطور بر کیفیت آموزش ها اثر گذاشت؟

افت تحصیلی پنهان معضل جدید 
نظام آموزشی

یک پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در خصوص دالیل افت تحصیلی شدید دانش آموزان 
در دوران آموزش مجازی توضیح داد.

گروه علمی و آموزشــی- طرح 
واکسیناســیون دانش آموزان زودتر از 
آنچه که وعده داده شــد، از امروز کلید 
می خورد، اما همچنان برخی شائبه ها 

در مورد اجرای کار وجود دارد.
دو قطبــی موافقت و مخالفت با 

بازگشایی مدارس قصه پر چالش این 
روز هایی بوده که چند قدم تا شــروع 
مهر ١۴۰۰ بیشتر نمانده است، چالشی 
که دانش آمــوزان را در میان آموزش 
مجازی و حضــوری بالتکلیف نگه 
داشــته اســت و واکسیناسیون یکی 

از آن عوامل گره گشــایی محســوب 
می شــود که اندکی خیال خانواده ها را 
برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه 
آسوده می کشــند و همچنان اندر خم 
عوامل متعددی اســت. البته که بهرام 
عین الهی وزیر بهداشت اعالم کرد که 

واکســینه شدن دانش آموزان ١۲ تا ١٨ 
سال در دستور کار قرار گرفته است و 
سامانه هم برای این منظور باز شد، این 
در حالی اتفاق افتاد که قبل تر محدوده 
زمانی آغاز واکسینه کردن دانش آموزان 

اواسط مهرماه عنوان شده بود.
اما و اگر های ثبت نام در ســامانه 

سالمت
براســاس اعالم رسمی وزارت 
بهداشت، واکسیناسیون دانش آموزان 
با ثبت نــام دانش آموزان کنکوری که 
پیشتر قول واکســینه گردن آن ها داده 
بود، آغاز شــد.به این ترتیب ســامانه 
نوبت دهــی واکســن کرونــا، برای 
دانش آموزان ســال آخر متوسطه دوم 
)متولدین اول مهــر ١۳٨۲ تا اول مهر 

١۳٨۳( باز شد.
در  دانش آمــوزان  حضــور 
مراکز واکسیناســیون صرفاً بر اساس 

نوبت دهی از طریق ســامانه سالمت 
بــوده و واکسیناســیون دانش آموزان 
سایر مقاطع تحصیلی در روز های آینده 
و پس از باز شــدن سامانه نوبت دهی 

برای این گروه سنی خواهد بود.
ایــن اطــالع رســانی موجب 
شــد تا اولویت بندی واکسیناســیون 
دانش آموزان مشــخص شــد، ضمن 
آنکه محمد محسن بیگی مدیرکل دفتر 
سالمت اعالم کرد که واکسینه کردن با 
اولویت دانش آموزان بزرگتر و مدارس 

استثنائی انجام خواهد شد.
اخیرا هم سید جواد حسینی رئیس 
سازمان آموزش و پرورش استثنائی به 
ایــن موضوع اذعان داشــت که برای 
واکسیناســیون دانش آموزان مدارس 
با نیاز های ویژه، اســامی در حال آماده 

سازی است.
واکســن های اعالم شــده برای 

واکسیناسیون مورد تایید است؟!
بعد از آنکه زمزمه واکسیناسیون 
دانش آموزان مطرح شــد، گزینه های 
در نظر گرفته شده واکسن سینوفارم و 
سوبرنا بود که به دفعات مورد توجه قرار 
گرفت و بعد از عملیاتی شدن موضوع 
واکسیناسیون، حیدر محمدی معاون 
ســازمان غذا و دارو بار دیگر واکسن 
در نظر گرفته شده برای واکسینه کردن 
دانش آموزان را همین دو نوع واکسن 

اعالم کرد.
البتــه در مــورد تاییدیه های این 
واکسن ها از سوی نهاد های تعیین کننده 
شک و شبهه وجود دارد، هرچند که تا 
مجوز کمیته واکسیناسیون نباشد، این 

فرایند انجام نمی شود.
او معتقد است در مطالعات مربوط 
به واکسن کرونا افراد زیر ١٨ سال قرار 
ندارند و معموال از ١٨ سال تا ۵۰ یا ۵۵ 

سال را مورد مطالعه قرار می دهند. حال 
برای واکسیناسیون کودکان علیه کرونا، 
نیاز اســت که این گروه سنی هم مورد 

مطالعه قرار گیرند.
با وجود این شــرایط آموزش و 
پرورش واکســینه شدن دانش آموزان 
را بدون اجبار و صرفا توصیه ای اعالم 

کرده است.
واکسیناسیون و بازگشت به میز و 

نیمکت های خالی مدارس
شروع واکسیناسیون دانش آموزان 
زودتر از موعد اعالم شــده در مراحل 
عملیاتی قرار گرفته اســت و یکی از 
اصلی ترین پیش شرط ها برای شروع 
آموزش حضوری هم انجام همین کار 
بود، به این ترتیب به نظر می رســد تا 
مدارس یک گام دیگر به میزبانی دانش 
آموزان نزدیک تر شوند؛ البته که شیوع 

باالی کرونا همچنان در کمین است.

بر این اساس آموزش و پرورشی ها 
و حتی وزارت بهداشت واکسینه کردن 
را عاملی موثر و تسهیل کننده در شروع 
آموزش حضــوری می دانند، اما تنها 
مســیر عنوان نشده اســت و مدیرکل 
دفتر سالمت آموزش و پرورش تاکید 
داشت که در شهر های بزرگ و پر تراکم 
با وجود واکسیناسیون هنوز بازگشایی 

در مهر مجاز نیست.
بر این اســاس همچنان مدارس 
شهرهای بزرگ خالی از دانش آموزان 
خواهند بود و شهرهای کوچک و کم 
تراکم می تواننــد در مهر هم آموزش 
حضوری داشته باشند، الگوریتم دانش 
آمــوزان در مدارس به آبــان موکول 
می شــود و انتظار مــی رود بعداز دو 
سال تحصیلی مجازی، امسال باردیگر 
آموزش و پــرورش دانش آموزان به 

روال سابق خود باز گردد.

گــروه علمی و آموزشــی-  
منهارت پرفورمنــس به عنوان یکی 
از برترین تیونرهای بین المللی یکبار 
دیگر سراغ هموطن خود رفته تا طی 
یک پروژه جــذاب، ب ام و "اکس۶ 
ام کامپتیشــن" را تبدیل به جواهری 

از کربن کند!
طبق نامگذاری های متداول در 
 MHX۶ منهارت، ایــن پروژه با کد
WB 7۰۰ شناسایی می شود که عدد 
7۰۰ به کانال توان پیشرانه و دو حرف 
آخــر به واید بادی یا همان کیت بدنه 
حجیم برای این خودرو اشاره دارند.

در قســمت پیشــرانه، نمونــه 
۴.۴ لیتری ٨ ســیلندر توربو دوقلو با 
بروزرسانی هایی که پشت سر گذاشته 
برابر با 7۳۰ اســب بخار خروجی را 
در اختیار کاربــر خود قرار می دهد. 
همچنین مشتریان می توانند به عنوان 
آپشن، درخواست حذف کاتالیزورها 
و فیلترها در سیستم اگزوز را نیز بدهند 
که اثر چشــمگیری در بهبود صدای 

خروجی پیشرانه و تنفس دارد.
سیســتم تعلیــق نیــز کامــال 

بروزرسانی شده و ارتفاع این کراس 
اوور ۳۰ میلیمتر در مقایســه با نسخه 

استاندارد کاهش یافته است.
منهــارت در کیــت بدنه ای که 
برای  WB 7۰۰ MHX۶ اســتفاده 
کرده از ۲۴ پنل فیبرکربنی بهره می برد 
کــه اثر مهمی در بهبود نمای ظاهری 
پروژه داشته اند. از جمله این قطعات 
کربنی می توان به گریل)جلوپنجره(، 
اســپویلر عقب، دیفیوزر عقب، قاب 
آینــه های کناری، رکاب های جانبی 

و... اشاره کرد.
در فضای داخل کابین نیز ٨ پنل 
فیبرکربن شاخص مورد استفاده قرار 
گرفته که از جمله باید به فرمان کامال 

کربنی و قاب صندلی ها اشاره کرد.
گفتی است؛  منهارت پرفورمنس 
مجموعه ای اســت با ۳۰ سال سابقه 
کــه بطــور تخصصی بــه تیونینگ 
خودروهــای آلمانی بویــژه ب ام و 
مشــغول اســت. یکی از روش های 
جالــب گــروه منهارت عــالوه بر 

تغییــرات ظاهری، جایگزینی موتور 
محصوالی مانند ایــی۳۰، ایی۴۶ یا 
ایــی۹۰ ام۳ با موتــور محصوالت 
بسیار بزرگ تر مانند پیشرانه ۵ لیتری 
١۰ ســیلندر ایی۶۰ ام۵ است. خوب 
طبیعتا چنین تغییری در بخش موتور 
نیازمند بروزرسانی شاسی، تغییرات 
در سیســتم ترمــز، تعلیــق و اگزوز 
خواهد بود و این جادوی مهندســان 
گروه تخصصی منهارت در ووپرتال 
آلمان اســت. رنگ طالیی به عنوان 
المان ثابت منهــارت در بخش های 
مختلف پــروژه های ایــن کمپانی 

مشاهده می شود.

گروه علمی و آموزشــی-
هواپیمای برقی و تک سرنشــین 
رولــز رویس برای نخســتین بار 
١۵ دقیقــه در آســمان پرواز کرد. 
ایــن هواپیمــا دارای پک باتری با 
متراکم ترین میــزان انرژی به کار 
 رفتــه در یک وســیله نقلیه هوایی 

است.
بــرای  رویــس  رولــز 

حــوزه  در  فعالیــت 
تولیــد  و  هوانــوردی 

موتورهای جت مشــهور 
اســت. اکنون یک هواپیمای 
تمام الکتریک این شــرکت 

 نخســتین پرواز خود را انجام داده 
است.

 Spirit of هواپیمــای 
 ١۵ پــروازی   Innovation

دقیقــه ای انجام داد که ســرآغاز 
مرحله آزمایشــی آن اســت. در 
این مرحله اطالعاتی درباره 
قدرت الکتریکی هواپیما 

و سیســتم محرکه آن جمع آوری 
می شود.

رولز رویس در بیانیه ای اعالم 
کرد ایــن هواپیمای برقی مجهز به 

یک پک باتری با ۶ هزار ســلول و 
۳ موتور اســت که می توانند ۴۰۰ 
کیلووات ساعت انرژی تولید کنند. 
همچنیــن این شــرکت ادعا 

ســرعت  می کنــد 
هواپیمای مذکور به تدریج 

به ۳۰۰ مایل بر ســاعت می رسد. 
این هواپیمای تک سرنشین دارای 
پــک باتری بــا متراکم ترین میزان 
انرژی اســت که تاکنون در یک 
وســیله نقلیه هوایی بــه کار رفته 

است.
پــرواز آزمایشــی هواپیمای 
رولــز رویس یک ســال پس از 
برنامه ریزی برای بلند شدن 

آن زمین انجام شده است.
همچنیــن  شــرکت  ایــن 
مشــغول توســعه یک تاکســی 
 Tecnam هوایــی با همــکاری
اســت. هــدف از ایــن همکاری 
ســاخت یک هواپیمــای تجاری 
 برقی بــرای بازار حمل ونقل 

است.

منهارت پرفورمنس و رونمایی از X6 ام کامپتیشن؛

شاسی بلند قدرتمند »ب ام و« با قطعات ویژه و پوشش کربنی اختصاصی

آموزش مجازی از کی آغاز می شود؟!

پرواز آزمایشی هواپیمای برقی رولزرویس انجام شد
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آمــوزش و پرورش تولید کننده نیروی کار متخصص برای همه نهاد های کشــور اســت، 
بنابرایــن هــر میزان افت کیفیت در نظام آموزشــی کــه در روند تحصیلــی دانش آموز 
خود را نشــان دهــد، باعث تحت تاثیر قرار گرفتن ابعاد همه نهاد ها در کشــور می شــود.

واکسیناسیون دانش آموزان؛ از ثبت نام تا تزریق


