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شمارش معکوس از سرگیری
آموزش حضوری دانشگاهها
از چه زمانی آغاز میشود؟

علیخاکیصدیقمعاونآموزشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری زمان
برگزاری کالسهای حضوری را بعد از
تزریق دو دوز واکسن دانشجویان اعالم
کرد و گفت :دانشگاهها احتماال اواسط
یا اواخر ترم جاری بازگشایی میشوند.
او دربــاره زمــان بازگشــایی
دانشــگاهها اظهــار کرد :بازگشــایی
دانشگاهها در وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری تابع سیاســت کلی ستاد ملی
مبارزه با کروناســت و برای عملیاتی
شدن آمورش حضوری ،تابع این است
که واکسیناســیون دو دوز دانشجویان،

هیئــت علمی و کارکنــان به صورت
کامل انجام شود .خاکی تصریح کرد :در
حال حاضر واکسیناسیون دو دوز اکثر
قریــب به اتفاق اعضای هیئت علمی و
کارکنان انجام شــده ،زیرا دانشگاهها
واکسیناسیون را از مرداد شروع کردهاند،
در حالی که واکسیناسیون دانشجویان
هنوز تکمیل نشده و تا زمانی که دوز دوم
واکسیناسیون تکمیل نشود بازگشایی
کالسها به صــورت حضوری فعال
در دســتور کار نیست و همان آموزش
الکترونیکی را خواهیم داشت.
او در پاسخ به این سوال که شروع
حضوری کالسها از آبان یا آذر چقدر
محتمل اســت؟ گفــت :این موضوع
برای شــرایط خاصی است ،به عنوان
مثال برخی دانشــگاهها یا موسسههای
آمــوزش عالی عمدتا از دانشــجویان
بومی تشــکیل شــده که هم کارگاه و
آزمایشگاه دارند و هم نیازی به خدماتی
مثل خوابگاه و ســلف سرویس ندارند
که بخواهد مشــکل ایجاد شود ،در این
حالت میتوانند با تصویب ستاد کرونا
در آن منطقــه ،کالس حضوری برگزار
کنند .معاون آموزشــی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری گفت :اگر قرار باشد
همین رویه نیز محقق شود احتماال برای
اواسط و اواخر ترم است و در کل قاعده
کلی آموزش الکترونیکی است.
او در واکنــش بــه مدیریــت
دانشــجویانی که قرار است با آموزش
حضوری از شهرهای مختلف به تهران
بیایند ،گفت :یکی از دغدغههای اصلی
از ســرگیری آموزش حضــوری در
دانشگاههایی که بیش از  ۵۰تا  ۶۰درصد
دانشجویانشان غیربومی هستند ،مسئله
سکونت در خوابگاهها و بحث خدمات
رفاهی است .خاکی صدیق اشاره کرد:
طبیعتا با توجه به شرایط شکنندهای که
بیماری کرونا و شیوع آن در کشور دارد،
اینکه بتوانیم به صورت صددرصد همه
دانشــجویان را به دانشگاه بیاوریم و به
آنها آموزش حضــوری بدهیم فعال
کمی بعید است ،لذا این اقدام به صورت
برنامه ریزی شــده توسط دانشگاهها
انجام خواهد شــد .معاون آموزشــی

وزارت علوم گفت :دانشگاهها شرایط
متفاوتیدارند،زیراامکاناتخوابگاهی،
امکانات غذاخــوری و رفاهی آنها با
هم فرق میکند .در دانشــگاهها درصد
دانشجویان بومی و غیربومی ،ترکیب
دانشجویان کارشناســی ،کارشناسی
ارشــد و دکتری با هم متفاوت است،
از این رو کالسها با جمعیت بیشــتر
و کمتــر مواجه اســت ،به همین علت
نیازمنــد برنامه ریــزی در داخل خود
دانشــگاهها برای این موضوع هستیم.
او اضافــه کــرد :برنامهریزی از جهت
اینکه با چه کالسی ،آموزش حضوری
شروع شود و چند درصد از دانشجویان
را میتــوان برای آمــوزش حضوری
پوشش داد ،در هر دانشگاهی متفاوت
است .نکته کلیدی این برنامه ریزیها
حفظ ســامت دانشجویان ،کارکنان و
استادان دانشگاههاست .خاکی صدیق
در پاســخ به این سوال که حدود  ۱۷ماه
از شــیوع کرونا میگذرد ،در این مدت
دانشجویان کاردانی و کارشناسی ارشد
که دو ســال دوره آموزشی دارند ،چه
میزان آموزش مطلوب را کسب کردند؟
گفت:تاکنونکهآموزشهاالکترونیکی
بوده ،ولی کالس حضوری برای برخی
کارگاهها و آزمایشــگاهها به صورت
محدود در برخی از دانشگاهها برگزار
شده اســت .معاون وزیر علوم گفت:
در تابستان  ۱۳۹۹یک سری دورههای
حضوری برای کارگاهها و آزمایشگاهها
داشــتیم و دانشــجویان کاردانی اگر
کارگاه یا آزمایشگاه داشته باشند ،ممکن
اســت این دورهها را حضوری شرکت
کرده باشند ،اما برای درسهای نظری
کالس حضوری نداشتیم و به صورت
الکترونیکــی آموزش دیدند .قطعا این
یک مشکل بوده و به این موضوع اذعان
میکنیم ،ولی نمیتوانســتیم بگوییم
دانشــجویان کاردانی با وجود شرایط
کرونا در دانشگاه حضور یابند.
او توضیح داد :طبق برنامه ریزی که
هردانشگاهدارد؛دانشجویانکارشناسی
ارشدسال ۱۳۹۸کهدانشگاههاراندیدند
و همین طور دانشــجویان کاردانی در
اولویــت حضور خواهند بود .واقعا راه

دومی وجود نداشته مگر این که بگوییم
علــی رغم تمام مخاطــرات حضور،
دانشجویان کاردانی حتما حضور پیدا
میکردند که این سیاست وزارت علوم
نبود.
باید انتظــار افت تحصیلی
دانشــجویان را در دوران کرونا
داشتهباشیم
خاکــی صدیق در پاســخ به این
ســوال که آیا گزارش افت تحصیلی از
دانشجویان کاردانی و کارشناسی ارشد
ورودی  ۹۸دارید؟ گفت :وقتی آموزش
مجــازی جایگزین آموزش حضوری
میشــود ،در حالی که زیرساختها به
صورت کامل آماده نیست ،باید انتظار
افت را داشــته باشــید و قطعا این افت
تحصیلی وجود دارد.
معاونآموزشیوزارتعلومتاکید
کرد :در کشور ما و سایر کشورهای دنیا
حتی در بهترین دانشگاههای جهان به
این خاطر افت آموزش وجود داشــته
اســت ،کســی نمیتواند این را کتمان
کنــد و یــک امر بدیهی اســت که راه
حلش اصال راه حل ســادهای نیست.
وقتی سالمت دانشجویان و استادان از
اولویت برخوردار است طبیعتا این خط
قرمز هم برای آموزش حضوری وجود
خواهد داشت ،لذا باید درصدی از افت
در آمــوزش را بپذیریم .خاکی صدیق
گفت :کاری که در ســتاد وزارت علوم
انجام شده ،این است که ما در سه نوبت
ارزیابی و نظرسنجی راجع به آموزش
الکترونیکی از دانشــجویان و استادان
را داشــتیم .ارزیابیهای کالن ما نشان
میدهد وضعیت آموزش الکترونیکی
در سطح کشــور به صورت کلی رشد
مثبت داشته است .او درباره آمار ارزیابی
آموزش مجازی گفت :رضایتمندی از
آمــوزش الکترونیکی در بهار  ۱۳۹۹تا
ســال  ۱۴۰۰خیلی با هم متفاوت بود،
بــه این دلیــل که همه دانشــگاهها در
سال  ۱۴۰۰زیرساختهای نسبتا قابل
قبولی داشتند .همچنین اعضای هیئت
علمی با ابزارهای آموزشی آشنا شده و
کارشناسهای خوبی در دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی تربیت شدند.

معــاون آموزشــی وزارت علوم
گفت :طبیعتا تا آموزش مطلوب خیلی
فاصلــه داریم ،ما زمان زیادی برای این
که روی آموزش الکترونیکی کار کنیم
نداشــتیم ،اما این نقیصه در سالهای
آینده برطرف خواهد شد .اگر آموزش
الکترونیکی در کنار آموزش حضوری
داشته باشیم و تقویتش کنیم ،ترم به ترم
بر کیفیت آموزش الکترونیکی افزوده
میشود.
رشــتههای علوم انسانی
نباید به صورت مجازی آموزش
داده شوند
رضا مهدی معاون دانشــجویی و
فرهنگی دانشگاه فنی و حرفهای کشور
 ،درباره رضایت جامعه دانشــگاهی از
آموزشهای مجازی اظهار کرد :دو الی
سهدههایمیشودکهبرخیازدانشگاهها
در دنیــا به ارائــه آموزشهای مجازی
میپردازنــد .او افزود :رســالت اولیه
دانشگاه پیام نور آموزشهای مجازی
و در نهایت امتحانات پایان ترم بود ،اما
حضوری بــودن آموزشها بولد کرد.
ادامه یافتن آموزشهای مجازی حتی
در دوران پسا کرونا بستگی به رسالت
هر دانشگاه و تعریف آموزش از همان
دانشگاهدارد.مهدیتصریحکرد:تمامی
مطالب برخی از دانشگاهها ممکن است
به صورت غیر حضوری ادامه پیدا کند،
ولی یکی از بهترین تجربههای خوب
دنیا این بوده که به سمت آموزشهای
ترکیبی یعنی حضوری و مجازی سوق
پیدا کند .معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشــگاه فنی و حرفهای کشور ادامه
داد :آموزشهای مجازی باعث کاهش
هزینه دانشگاه ،هزینه دانشجو و هزینه
استادان میشود و به اینصورت جامعه
دانشــگاهی میتواند در هــر زمان و
مکانی که تمایل داشــت در جلسات و
کالسهای دانشگاهی شرکت کند.
مهدی گفت :بخشــی از دروس
مانند :کارگاه ها ،صنایع دستی ،کارگاهها
و آزمایشها نیازمند حضور دانشجو در
ســر کالس درس بوده و مجازی بودن
آنها اهمیت ندارد .معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه فنی و حرفهای کشور

اضافه کرد :بخشــی از مطالب دروس
علوم انسانی باید حتما حضوری برگزار
شوند؛ چرا که مجازی بودن آنها امکان
پذیر نیست و دانشــجویان و استادان
بایــد حتما به صورت چهره به چهره و
حضوری و چالشی برای درک مطالب
بیشتر با یک دیگر تمایل داشته باشند.
مهــدی بیان کــرد :آموزشهای
مجازی در رشــتههای علوم انســانی
فرصت مباحث چالشــی را از استادان
و دانشــجویان میگیــرد؛ بنابرایــن
آموزشهای ترکیبی یعنی حضوری و
مجازی در این زمینه الزامی است .معاون
دانشــجویی و فرهنگی دانشگاه فنی و
حرفهای کشــور افزود :آموزشهای
آنالیــن و آفالیــن و معرفی کتابها
و جزوهها هم برای شــناخت بیشــتر
استادان و دانشجویان از مباحث کتاب
امری الزم و ضروری است .مجازی تنها
یک شکل نبوده و با روشهای گوناگون
و نوین میتوان آموزش دانشجویان را
ارتقا داد .مهدی اضافه کرد :تجربه دنیا
نشــان میدهد که دانشگاهها و مدارس
بخشی از مطالب دروس خود را باید به
صورت حضوری ،آموزشی و ترکیبی
برگزار کننــد و درصد هرکدام از آنها
برای نوع آموزشهای ارائه شده باید از
سوی مدیران آموزشی تعیین شود.
آمــوزش حضــوری از
چــه زمانی برای دانشــجویان
محقق میشــود؟  /حفظ سالمت
دانشــجویان؛ اولویــت اصلی
آموزش عالی
معــاون فرهنگی و دانشــجویی
دانشــگاه فنی و حرفهای کشور افزود:
مرکــز  ITدانشــگاه ما بیــش از ۳۰
آزمایشــگاه مجــازی راه اندازی کرده
که این روش کمک زیادی به پیشــبرد
دروس عملی میکند ،اما در هر صورت
برگــزاری کالسهــای حضوری در
اولویت دانشــگاههای وزارت علوم،
تحقیقــات و فناوری اســت .مهدی
تصریح کرد :اگر استادان ترجیح دهند
که دانشــجویان نیازمنــد حضور در
کالسها هســتند ،باید زمینه حضور
آنها در کالسهای درس فراهم شوند.

گــروه علمی و آموزشــی-
پیشرانه  8سیلندر در صنعت خودرو
همواره نماینده حســی از قدرت و
هیجان بوده اســت .زمانی که درباره
خــودروی  8ســیلندر صحبت می
کنیم ،این محصول بطور خودکار در
سطحی باالتر از نمونه های  4سیلندر

و  6سیلندر قرار می گیرد و به نوعی
جایگاه برتری را در اختیار دارد حتی
اگر مشــکالتی مانند مصرف باال یا
اســتهالک بیشــتر قطعات را همراه
داشته باشد!
اما در این مطلب ،یک  8سیلندر
را معرفــی می کنیم که در شــرایط

نامتعارفــی بایــد قابلیت های خود
را به نمایش بگذارد! زیرا براســاس
ادعــای "اســترند کرفت"(مالک
طرح)؛ با اولین جت اســکی مجهز
به موتور  8سیلندر مالقات خواهید
کرد.
این وســیله لوکس از موتور 8

ســیلندر شــلبی دیتونا جی تی 6.2
لیتری  600اســب بخاری اســتفاده
خواهد کرد .این پیشــرانه با سیستم
خنــک کننده اختصاصــی دمایش
کنترل می شود.
نکته جالب در رابطه با طراحی
جــت اســکی اســترند کرفت به

شــباهت آن با سوپراســپرت هایی
ماننــد بوگاتی ویــرون و  ...مربوط
می شود.
از امکانات اختصاصی دیگر می
توان به سیستم استریو ،نمایشگر 15
اینچی لمسی که تمامی فعالیت های
پیشــرانه و سیستم صوتی را نمایش

مــی دهد ،پنل هــای تزئینی چوبی،
دوربین زیرآب و  ...اشاره کرد.
در رابطــه با زمــان تولید انبوه
و قیمــت احتمالــی آن اطالعاتــی
ارائه نشــده امــا قطعا برچســب
قیمت کهکشــانی همــراه خواهد
داشت.

گروه علمی و آموزشــی -نوع
جدیدی از بتن ،میتواند خود را ترمیم
کنــد و همچنین کارهــا و هزینههای
تعمیر و نگهداری را کاهش میدهد.
گروهــی از دانشــمندان نــوع
جدیــدی از مواد بتنی فــوق مقاوم را
طراحی کــرده اند که میتواند خود را
ترمیمکند.
این بتــن جدیــد از  30درصد
دوام بیشتری نسبت به بتن درجه یک
رایج برخوردار اســت ،به این معنی که
ترکهای کمتری در آن ایجاد میشود
و در صورت بــروز ترک نیز میتواند
خود را ترمیم کند.
"پدرو ســرنا" محقق موسســه
علوم و فناوری بتن( )ICITECHکه
بخشیازدانشگاهپلیتکنیک"والنسیا"
اســت ،میگوید :ویژگیهای این بتن

عمدتابهدلیلطراحیمخلوطواستفاده
ازاجزاییمانندافزودنیهایکریستالی،
نانوالیاف آلومینا و نانوکریســتالهای
ســلولزی امکان پذیر شــده است که
توانایی ترمیم مواد را بهبود میبخشد.
وی افــزود :یکــی دیگــر از
ویژگیهای کلیدی که این بتن جدید
را قادر میســازد از رقبا پیشی بگیرد،
کار و هزینه بســیار کمتر برای تعمیر و
نگهداری است .این ماده میتواند بسیار
بیشــتر از حد معمول ،یعنی تقریب ًا 50
ســال دوام بیاورد .این امر به ویژه برای
زیرساختهاییمانندسازههاینزدیک
به دریا یا نیروگاههای زمینگرمایی که
تحتفشارمحیطیقرارمیگیرند،مفید
است.
"مارتــا روی فلورز" یکی دیگر
از محققان موسســه ""ICITECH

گفت :در این پروژه ما نشــان میدهیم
که چگونه دوام مواد ســیمانی به یک
ویژگــی تبدیل میشــود که میتواند
از طریق همافزایــی بین ترکیب مواد
و مفهوم ســاختاری طراحی شود .ما
ترکیبات سیمانی جدیدی را با ظرفیت
خودترمیمی در مرحله ترک خوردگی
طراحی کردهایم و در حال آزمایش آن
هســتیم .این بتن نشان دهنده تغییر در
فلسفه طراحی مواد با دوام است ،یعنی
حرکت از مفهوم محافظت غیرفعال به
حفاظت "فعال" .برای اعتبارســنجی
این بتن ،از آن در ســاخت شش سازه
آزمایشی در مقیاس بزرگ استفاده شد
کــه در حال حاضر در دنیای واقعی در
حالارزیابیهستند.دوسازهدروالنسیا،
دو سازه دیگر در ایتالیا و یکی در مالت
و یکی در ایرلند هستند .این سازهها به

طور مداوم کنترل میشوند و از شبکه
گســتردهای از حسگرها برای بررسی
لحظهای بتن استفاده میشود .این کار،
مهندسانراقادرمیسازدتاعملکرداین
بتن فوق قــوی جدید را طی روزها و
هفته و سالها بررسی کنند.
دادههای این نظارت فعال و زنده
به متخصصان این حوزه اجازه میدهد
تــا وضعیت ســازهها را در هر لحظه
بررسیکنند.
"خوان ســوتو" یکــی دیگر از
محققــان این پــروژه گفــت که این
ماده جدیــد ،پنجره قابل توجهی را به
روی آینده ســاخت و ساز و معماری
میگشــاید و میتواند همراه با مقابله
با عوارض زیســت محیطی ،منجر به
پیشــرفتهای بزرگی در این صنعت
شود.

با وجود گذشت  ۴ترم متوالی از مجازی شدن آموزش ها ،هم اکنون مسئوالن وزارت علوم
در حال برنامه ریزی برای حضوری شدن کالسها هستند.

براســاس صحبتهــای مســئوالن آموزشعالی کشــور ،ظرفیت پذیرش بــدون کنکور
دانشــگاهها ســال به ســال بیشــتر میشــود ،پس طبیعتا تعــداد افرادی کــه انتخاب
رشــته نمیکننــد و از ایــن ظرفیــت اســتفاده میکنند نیز هر ســال افزایــش مییابد.
گروه علمی و آموزشی -حدود ۴
ترمی از آموزشهای مجازی میگذرد
و دانشــگاهها همواره تالش خود را در
بهتر برگزار کردن آنها کرده اند.
با وجود اینکه خیلی از دانشجویان
و استادان نسبت به نحوه آموزشهای
مجازی و اختــاالت موجود در آنها
گالیهمند بوده اند ،اما چارهای جز ادامه
دادن این نوع از آموزشها وجود ندارد.
جامعه دانشگاهی معتقد است که
آموزشهای مجازی میتوانند بخشی
از دروس را پوشــش دهند ،اما نه اینکه
تمامی مباحث تدریس شده واحدهای

آموزشیبهشیوهغیرالکترونیکیباشند.
وزارت خانههای علوم و بهداشت
در تالش هســتند تا بــرای رهایی از
چالشهــای آموزش مجــازی مانند:
قطعی اینترنت ،قطعی برق ،اختالل در
سامانهو...هرچهسریعترواکسیناسیون
جامعه دانشگاهی را به اتمام برسانند تا
دانشجویان همانند ترمهای قبل از کرونا
مجدد پشــت صندلیهای دانشگاه و
آموزشهای چهره به چهره با یک دیگر
باشند.
آموزش های حضوری بعد
از تزریق دو دوز واکسن کرونا

علمی -آموزشی

رانندگی با سوپراسپرت  8سیلندر لوکس روی آب!

ابداع نوع جدیدی از بتن خود ترمیم شونده

تویوتا و یک مدل کمیاب با امضای زاگاتو
گروه علمی و آموزشــی-
زاگاتــو یکی از باســابقه ترین نام
های فعال در صنعت خودرو است
کــه ابتدا در ســال  1919از ایتالیا
فعالیت خود را آغاز کرد .زاگاتو به
عنوان یک کمپانی مستقل در زمینه
طراحــی بدنه خــودرو همکاری
هــای نزدیکی با مطرح ترین های
جهان مانند اســتون مارتین داشته
است.
اخیرا تصاویری منتشــر شده
که براساس آن مشخص می شود،
زاگاتو در سال  2001فعالیت هایی
را با تویوتا انجام داده است .زاگاتو
دبیلو ام  189محصولی است که بر
پایه تویوتا ام آر-اس توسعه یافته
است.
نکته جالب آنکه دبلیو ام 180
نیــز خودرویی بســیار کمیاب
اســت و تنها  100دســتگاه
تولید و طی ســال  2001در
ژاپن به فروش رســید .این
خــودرو در واقع عضویی از
سومین نســل خانواده ام آر2
تویوتا محسوب می شود.

نســل ســوم اســپرت
استاندارد:
نسخه زاگاتو تغییرات اساسی
در قســمت دماغــه همــراه خود
دارد که دقیقا نشــانگر بلندپروازی
هــای طراحان ایتالیایی در صنعت
خودرو است .رســمی که در کار
سایر طراحان ایتالیایی مانند برتونه
نیز می توان مشاهده کرد.
چراغ های اصلی جلو که هر
کدام از  3بخش تشکیل شده اند به
همراه بامپری(ســپر) که یک طرح
هندســی را تداعی می کند،
مجموعه جالبی را شــکل

داده است.
در نمای عقب نیز یک طراحی
مشــابه اما در حالت عمودی قرار
دارد .یــک دیفیــوزر کوچــک و
خروجی اگزوز بزرگ شــرایطی
بســیار هماهنگی را با آنچه که در
قسمت جلو مشاهده کردیم ،ایجاد
کرده است.
داخل کابین تغییرات خاصی
با نسخه استاندارد نداشته است.

در بخــش پیشــرانه نمونــه
اســتاندارد  1.8لیتری تویوتا پس
از بروزرســانی ها  15اسب بخار
خروجی بیشتری را ارائه می دهد
تا مجموع خروجی پیشــرانه برابر
با  155اســب بخار باشد .گشتاور
نیز برابر با  178نیوتن متر اســت.
این مجموعه با جعبه دنده  5سرعته
اتوماتیک هماهنگ شــده اســت.
قیمت این زاگاتو برای حراج هنوز
مشخص نشده است.

