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طوفان فناوری و کیفیت در 45 سال قبل گروه علمی و آموزشی- الگوندا 
یک خودرو سدان چهار درب لوکس 
اندازه کامل)فول ســایز( بود که توسط 
شرکت خودروســازی استون مارتین 
بین ســال های 1974 تــا 1990 تولید 
شــد. الگوندا در زمان خــود یکی از 
گــران قیمت تریــن و از نظر فناوری 
پیشرفته ترین خودروهای تولیدی بود. 
نــام این خودرو از مــارک الگوندا که 
استون مارتین در سال 1947 خریداری 
کرده بود، گرفته شد و در مجموع 645 
دستگاه از آن تولید شد. دو نسل متمایز 
از خودرو الگوندا وجود دارد که نسل 
اصلی طی یک بازه زمانی کوتاه در سال 
1974 بر اســاس استون مارتین وی8 
طراحــی و در خط تولید قرار گرفت، 
و مدل کامال بازطراحی شــده و گووه 
شکل )wedge-shaped( سری 2 

در سال 1976 معرفی شد.  
تاریخچه

اســتون مارتین در اواســط دهه 
1970 با مشکالت مالی مواجه بود، از 
این رو به معرفی محصولی نیاز داشت 
تا بتواند بخشی از ســرمایه مورد نیاز 
خود برای ادامه فعالیت های شــرکت 

را تامیــن کند. اســتون مارتین به طور 
ســنتی روی خودروهای اسپرت 2+2 
کار می کرد، امــا الگوندا یک خودرو 
ســدان چهار درب بود. پس از معرفی 
این مدل، اســتون مارتین موفق شــد 
سرمایه قابل توجهی را جذب کند.پس 
از تولید هفت دســتگاه از مدل سری 
1، الگونــدا بازطراحی خود توســط 
ویلیام تاونــز را تجربه کرد. هم عصر 
با خودروهای شــناخته شده ای مانند 
المبورگینی کانتاش، لوتوس اسپریت، 
و دی ام ســی دلورین، الگوندا نیز یکی 
از شناخته شــده ترین نام هایی است 
که بیــن خودروهایی با طراحی گووه 
شکل از آن یاد می شود. الگوندا استایل 
چشــمگیر را با فضای داخلی پوشیده 
شــده با چرم درجه یــک و ابزارهایی 
پیشــرفته ترکیب کرد. پیشرانه هشت 
ســیلندر خورجینی کاربراتوری 5.3 
لیتری در ترکیب با جعبه دنده اتوماتیک 
ســه سرعته، الگوندا را به خودرویی با 
مصرف سوخت باال تبدیل می کرد که 
اســتفاده از فناوری تزریق سوخت در 
ســری 3 نیز تغییر کمی در این شرایط 
ایجــاد کرد. خودروهای دست ســاز 

الگوندا با برچســب قیمت حدود 50 
هزار پوندی بین ســدان های لوکس 
بســیار گــران قیمت در جهــان قرار 
داشــتند. خودروهای کمی در این بازه 
قیمــت قرار می گرفتند که از آن جمله 
می توان به رولزرویس سیلور اسپریت/
سیلور اسپر و بنتلی مولسان اشاره کرد. 
استون مارتین الگوندا نخستین خودرو 
تولید انبوه بود که از پنل ابزار دیجیتالی 

استفاده می کرد. 
در مدل سری 3 از نمایشگرهای 
سی آرتی استفاده شد که بعدا مشخص 
شــد کمتر از نمایشگرهای ال سی دی 
مدل های پیشــین قابل اعتماد هستند. 
اگرچــه الگونــدا خودرویی بســیار 
پیشــرفته در زمان خود محسوب می 
شد اما میزان خرابی تجهیزات به نقطه 
ظعفــی جدی برای این خودرو تبدیل 
شــد. همچنین، طراحی گووه شکل 
جریان محبوب کوتاه مدتی بود که در 
خودروهای بعدی استون مارتین ادامه 

پیدا نکرد. 

مدل ها
اســتون مارتین الگوندا در چهار 
مدل از خط تولید خارج شد که شامل 
مدل اصلی ســری 1 و مدل های گووه 
شکل سری2، ســری 3 و سری 4 می 
شوند. در مجموع 645 دستگاه الگوندا 

طی یک دوره 12 ساله تولید شدند.
سری 1 )1974 تا 1975(

الگوندا سری 1 بر اساس استون 
مارتین وی8 با اندازه محور طوالنی تر 
شــکل گرفت و در ســال 1974 طی 
نمایشــگاه خودرو لندن معرفی شد. 
این خودرو توسط ویلیام تاونز طراحی 
شــده بود. پیشــرانه هشــت سیلندر 
خورجینــی 5.3 لیتری بــا یک جعبه 
دنده 5 سرعته دستی یا یک جعبه دنده 
اتوماتیک جفت می شــد. پیشرانه این 
خودرو توانایی تولید 280 اسب بخار 
نیرو و 301 پوندفوت گشتاور را داشت 
و کســب بیشینه سرعت 240 کیلومتر 
در ساعت را ممکن می کرد. تنها هفت 

دستگاه از این مدل فروخته شد.

سری 2 )1976 تا 1985(
مدل گــووه شــکل الگوندا در 
سال 1976 در نمایشگاه خودرو لندن 
معرفی شد و طراحی آن با سری 1 کامال 
متفاوت بود. تحویل این مدل از الگوندا 
از ســال 1979 آغاز شد. خودروهای 
ســری 2 در ابتدا دارای نمایشگرهای 
ال ســی دی دیجیتــال و دکمــه های 
کنترل لمســی بودند اما این ویژگی ها 
در سال 1980 کنار گذاشته شدند. این 
مدل نیز از همان پیشــرانه 5.3 لیتری 
هشــت سیلندر ســری 1 استفاده می 
کرد. برچســب قیمت حدود 50 هزار 
پوندی در سال 1980، الگوندا سری 2 
را به گزینه ای گران تر نسبت به فراری 
400 یا مازراتی کیاالمی تبدیل می کرد.

عرضه این خودرو با اصالحات جزئی 
در سپر جلو و ورودی های هوا از سال 

1982 در آمریکا آغاز شد.
سری 3 )1986 تا 1987(

الگوندا ســری 3 برای یک سال 
در خط تولید قرار داشت و 75 دستگاه 

از آن ســاخته شــد. همه این خوروها 
بــه پیشــرانه های انژکتــوری مجهز 
بودند. نمایشــگرهای سی آر تی بعدا 
با نمایشگرهای فلورسنت جایگزین 

شدند.
سری 4 )1987 تا 1990(

الگوندا ســری 4 در نمایشــگاه 
خودرو ژنو 1987 معرفی شد و ویلیام 
تاونز تغییرات قابل توجهی در طراحی 
آن ایجــاد کرده بود. زوایای تیز در این 
مدل جای خود را به زوایایی گردتر داده 
و دیگــر از چراغ های جلوی پاپ آپ 

خبری نبــود. در نمای جانبی نیز خط 
سرتاســری میانی حذف شده و رینگ 
های 16 اینچی جدید استفاده شدند. با 
تولید یک دستگاه در هفته، در مجموع 
105 دستگاه الگوندا سری 4 تا ژانویه 

1990 تولید شد.

گروه علمی و آموزشــی- یک 
شرکت معماری آمریکایی طرحی برای 
یک برج ارائه کرده که ســاالنه قادر به 
جذب هزارتن کربن از اتمســفر زمین 
است.ایده آسمان خراشی که بتواند کربن 
را از جو زمین پاک کند، کمی عجیب به 
نظر می رســد. اما اگر طرح های جدید 
یک شــرکت معماری آمریکایی تایید 
شود، احتماالً چنین ساختمانی احداث 
شود.طراحان از طرح هایی بلندپروازانه 
برای ساختمانی مرتفع به نام »سکویای 
شــهری« رونمایی کرده اند که قادر به 
از بین بردن هزار تن کربن از اتمســفر 
زمین طی یک سال است. حدود 48500 

درخــت قادر به حذف این میزان کربن 
هستند. طرح مذکور به شرکت معماری 

»اســکیدومور، اویینگ و مریل« تعلق 
دارد و براساس فناوری های فعلی ارائه 

شــده است. در هرسازه مرتفع از روش 
های مختلفی برای حذف کربن استفاده 
می شــود. این روش ها شامل ساخت 
و ســاز با مواد جــاذب کربن، پرورش 
گیاهــان و جلبک و فنــاوری جذب 

مستقیم هوا هستند. 
در حقیقت شرکت معماری ادعا 
می کند برج سکویای شهری طی عمر 
60 ساله می تواند 4 برابر کربنی که هنگام 
ســاخت تولید می کند را از هوا حذف 
کند. کربن جذب شده برای تولید مواد 
زیســتی برای جاده ها، پیاده روها، لوله 
ها و دیگر بخش های زیربنای شــهری 

به کار می رود.

گروه علمی و آموزشی- تصویر 
ثبت شده با "تلسکوپ فضایی هابل"، 
یک پیش ستاره را نشان می دهد که در 
یک سحابی در حال شکل گیری است.

ســتاره ها از ابرهایی از گاز و غبار 
متولد می شوند که تحت جاذبه گرانشی 
خود فرو می پاشند. با فروپاشی ابر، یک 
هســته متراکم و داغ تشکیل می شود و 
جمــع آوری غبار و گاز را آغاز می کند 
و جرمی موســوم به "پیش ســتاره" 
را پدیــد مــی آورد. تصویــری که یا 

"تلســکوپ فضایی هابــل" به ثبت 
رســیده است، یک پیش ستاره موسوم 
به "J1672835.29-763111.64" را 
در سحابی "IC 2631" نشان می دهد. 
این ســحابی، بخشــی از یک ناحیه 
تشکیل دهنده ستاره در قسمت جنوبی 
"آفتاب پرست"است.  فلکی  صورت 
پیش ســتاره ها با انــرژی گرمایی که 
توســط ابرهای اطراف آنها منتشــر 
می شود و انباشته شدن مواد حاصل از 
گاز و غبار مجاور می درخشند. نهایتا، 

ماده کافی جمع آوری می شود و هسته 
پیش ستاره آنقدر داغ و متراکم می شود 
که همجوشی هسته ای را آغاز کند و به 
یک ستاره کامل تبدیل شود. گاز و غبار 
باقیمانده می تواند به سیاره ها، سیارک ها 
و دنباله دارها تبدیل شود یا به صورت 

غبار باقی بماند. 
ایــن تصویر، بخشــی از پروژه 
هابل برای بررســی 312 پیش ســتاره 
در ابرهای مولکولی اســت که پیشتر 
با "تلســکوپ فضایی اســپیتزر" و 

"رصدخانه فضایی هرشل" شناسایی 
شــده بودند. پیش ســتاره ها بیشتر در 
نور مادون قرمز قابل مشاهده هستند، 
زیرا انرژی گرمایــی زیادی را از خود 
ســاطع می کنند و نور مرئی آنها توسط 
غبار اطراف پنهان می شود. قابلیت های 
مادون قرمز پیشــرفته تلسکوپ هابل 
می توانند پیش ستاره ها را بهتر شناسایی 
کنند و ساختار آنها از جمله گاز و غبار 
انباشته شــده و اجرام کم نور همراه را 

مورد بررسی قرار دهند.

طراحی برجی که ساالنه هزارتن کربن حذف می کند

ستاره ای متولد می شود!

گروه علمی و آموزشــی- رضا 
مهدی معاون دانشــجویی و فرهنگی 

دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور درباره 
اهمیــت تغییر ســرفصل های دروس 

دانشگاهی اظهار کرد: اکثر برنامه های 
درســی و حتی رشــته های تحصیلی 

در دانشــگاه های ایران کهنه و قدیمی 
هســتند و با نیاز ها و تحوالت جامعه 
تناســب ندارنــد. تغییــر و تحول در 
برنامه های درسی و رشته های تحصیلی 
دانشــگاهی ضرورت است و خیلی از 
متخصصان جامعه و کارشناسان علوم 
تربیتــی و آمــوزش عالی و روســا و 
اســتادان دانشگاه ها هم به این موضوع 
واقع هستند و سال هاست که این مسئله 
در حال مطرح شدن است تا برنامه های 
تحصیلی دانشــگاه ها بروز و بازنگری 
شوند و تغییر یابند. مهدی تصریح کرد: 
اصوال برنامه های درسی باید به صورت 
مســتمر همســو با تغییر و تحوالت 
محیطی و حتی تغییــرات فناوری در 
جامعه بروز شوند. به عنوان مثال، وقتی 
از فضای مجازی می توانیم استفاده کنیم 
و دروس را بــه صــورت آنالین و در 
شبکه الکترونیکی عرضه کنیم، قطعا این 
برنامه های درسی شاید پاسخگوی نوع 
یاددهی و یادگیری و روش های مجازی 
نباشــد. معاون دانشجویی و فرهنگی 
دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور ادامه 
داد: باید برنامه های دانشگاهی مطابق با 
تغییرات صنعت، نظام بانکداری، تولید، 
خدمات و ... تدوین شوند.  برنامه های 
موجود زمانی که انجام شده اند با توجه 
به نیاز های آن زمان و جامعه و صنعت 
و خانواده بوده اند و هم اکنون بایســتی 
تغییر کنند. مهدی با بیان اینکه بازنگری 

و تغییر برنامه های دروس دانشگاهی و 
حتی رشــته های دانشگاهی با توجه به 
پیشــرفت دانش و تحول در بازار کار و 
اشتغال بسیار مهم و حیاتی است، تاکید 
کرد: باید درباره نحوه انجام این کار فکر 
کنیم، نه اینکه درباره ضرورت داشتن یا 

نداشتن آن فکر کنیم.
لــزوم بازنگری برنامه های 

درسی مطابق با نیاز های جامعه
معــاون دانشــجویی و فرهنگی 
دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور اضافه 
کرد: گروه های آموزشــی، دانشکده ها 

و دانشــگاه ها حتما بایــد برنامه های 
درسی خود را مطابق با نیاز های جامعه 
و تحــوالت فنــاوری بازنگری کنند، 
چرا که بازنگری کلمه مهمی اســت و 
همیشه در دانشــگاه ها و مراکز علمی 
مورد توجه اســت و گفته می شــود.
مهــدی تاکید کرد: باید دید که گروه ها 
و دانشکده ها و دانشگاه ها چه وظایفی 
در برابر تغییر برنامه های درسی دارند؟ 
در واقع، بازنگری ها می توانند بر اساس 
معیار های مختلفی انجام شوند که شاید 
مهم ترین معیار بحث کارآمد ســازی 

است که برنامه های درسی باید کارآمد 
باشــند، دومین نکته هم روزآمد سازی 
است که برنامه های درسی و رشته های 
تحصیلی باید روزآمد باشند و مطابق با 

نیاز های روز طراحی شوند.
برنامه هــای درســی باید 

مطابق اشتغال بروز شوند
او با بیان اینکه مســئله سوم برای 
اهمیت داشــتن تغییر ســرفصل های 
دروس اشــتغال فــارغ التحصیــالن 
اســت، تاکید کرد: برنامه های درســی 
باید بر اســاس امکان و تسهیل اشتغال 

پذیری دانش آموختگان بروز شوند و 
وظیفه دانشــگاه ها در این زمینه کامال 
مشــخص اســت و هر مدیر گروه و 
رئیس دانشــگاهی قطعا جوابی در این 
زمینه دارد. معاون دانشجویی و فرهنگی 
دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور ادامه 
داد: بایــد به تدریج و مطابق یک برنامه 
زمان بندی دقیق، برنامه های درســی و 
رشته های تحصیلی بازبینی شوند، این 
بازنگری ها و تغییرات می توانند عمیق 
و اساسی یا یک مرور مختصر و اعمال 
برخی تغییــرات و اصالحات جزئی 

باشــند که در هر اصالح و تغییر عمیق 
و سطحی باید کارآمد سازی و روزآمد 
ســازی برنامه های درسی مورد توجه 
قرار بگیرد.مهــدی در پایان یادآوری 
کرد: اصوال باید در فضای دانشــگاه ها 
یا محیط های علمی این فرهنگ نهادینه 
شود تا بازنگری در برنامه های درسی و 
رشته های تحصیلی صورت بگیرد و در 
مقابل کسانی هم که نسبت به این قانون 
بی توجهی می کنند باید دلیل غفلت را 
پرســید تا بتوان به نتیجه خوبی دست 

یافت.

تغییــر  ضــرورت 
سرفصل های دانشگاهی متناسب 

با کارآفرین شدن آموزش عالی
ابراهیم صالحی عمــران رئیس 
دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور درباره 
علــل خالق و کارآفریــن نبودن نظام 
آموزش عالی کشور اظهار کرد: رجوع 
دانشگاه های کشور به سمت کارآفرین 
شــدن الزاماتی را طلب می کند و اولین 
کاری که باید در زمینه کارآفرین شدن 
دانشگاه ها صورت بگیرد این است که 
الگو های دید مدیران به مفهوم، نســل 

و کارکرد های دانشــگاهی تغییر کند. 
دانشگاه ها باید با توجه به آنچه سیاست 
گذاری کرده اند، نقش موثری در زمینه 
کارآفرینی ایفا کنند؛ بنابراین  سیاست 
گذاری و عرضه در ذهن مدیران بسیار 
مهم است؛ چرا که منجر به نتایج مثبتی 
شود. رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای 
کشــور ادامــه داد: بر اســاس دیدگاه 
مدیران از دانشگاه ها حرکت کارآفرین 
شــدن آموزش عالی به ســمت برنامه 
ریزی استراتژیک ســوق داده خواهد 
شد؛ بنابراین حرکت در این زمینه یک 

موتور محرکه است. 
صالحی عمران گفت: دانشگاه ها 
اگــر کارآفریــن شــوند، می توانند 
رشته های دانشگاهی را تغییر دهند و بر 
تغییر سرفصل های دروس دانشگاهی و 
روش های آموزش و سیستم ارزشیابی، 
ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بیرون 

تاثیرگذار باشند. 
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای 
کشــور اضافه کرد: تغییر ایده و تفکر 
مسئوالن باید درون سیستم تاثیربگذارند 
و دانشــگاه را به سوی جامعه حرکت 
دهند؛ در واقع دانشگاه را باید از بیرون به 
درون دید نه از درون به بیرون دانشگاه؛ 
بنابراین اگر این روش اصالح شــود؛ 
می توانیم الگو برداری خوبی در زمینه 
ارتباط قوی میان دانشگاه ها با صنعت و 

جامعه ایجاد کنیم.

گــروه علمی و آموزشــی-  
اپــل اعــالم کــرده با اجــرای یک 
برنامــه به کاربرانــش اجازه می دهد 
دستگاه هایشان را با استفاده از قطعات 

و ابزارهای رسمی اپل تعمیر کنند.
این درحالی اســت کــه اپل از 
مدت ها فقط به تکنسین های مجاز و 
تأیید شده خود اجازه می دهد قطعات 
و نرم افزارهای مورد نیاز دستگاه های 
شــرکت را فراهم کنند. این شرکت 
آمریکایــی روز گذشــته اعالم کرد 
کاربرانــش می توانند بــه قطعات و 
ابزارهای اصلــی اپل برای تعمیر دو 
مدل جدید آیفون و به تدریج برخی 

رایانه های مک دسترسی پیدا کنند.
اپــل اعالم کــرد ســال آینده 

یک فروشــگاه آنالیــن برای تعمیر 
محصوالتش راه انــدازه می کند که 
بیش از 200 قطعه و ابزار برای تعمیر 
دســتگاه های آیفون 12 و 13 در آن 
عرضه می شــوند. نخستین مرحله 
این پروژه روی قطعات اصلی مانند 
باتری، دوربین و نمایشــگر متمرکز 
اســت و احتماالً بقیــه قطعات بعداً 
عرضه می شــوند. اپل از مشتریانش 
می خواهد تــا راهنمــای تعمیر را 
بررسی کنند و سپس قطعات 

مورد نیازشــان را از فروشگاه آنالین 
Self Service Repair سفارش 
دهنــد. این شــرکت هزینه قطعات 
را اعــالم نکرده اما اعتبــاری برای 
مشتریانی در نظر می گیرد که قطعات 
اســتفاده شــده را برای بازیافت به 

شرکت بر می گردانند. 
به نوشــته انگجت، این 

شرکت تاکید کرده برنامه 
افرادی  برای  مذکور 

با تجربه کافی در 

زمینه تعمیر دستگاه های الکترونیکی 
اجرا می شــود. بنابراین بهتر اســت 
بیشــتر افراد برای دریافت سرویس 
به افراد حرفه ای در اپل اســتورها یا 
تهیــه کنندگان مجــاز مراجعه کنند. 
اپل دلیــل برنامه جدید خود را اعالم 
نکرده اســت. اما این اقدام احتماالً به 
فشارهای دولت آمریکا مربوط است. 
کاخ سفید، کمیسیون فدرال تجارت 
و چند ایالت مختلف در این کشــور 
از اقداماتی برای حق تعمیر دستگاه ها 

پشتیبانی کرده اند. 
اقدامــات مذکور اپــل و بقیه 
شرکت های بزرگ را مجبور می کند به 
مشتریان اجازه دهند دستگاه هایشان را 

خود تعمیر کنند.

اپل قطعات و ابزار تعمیر آیفون را در اختیار مشتریانش می گذارد

دانشــگاه ها اگــر کارآفریــن شــوند، می تواننــد رشــته های دانشــگاهی را تغییــر دهند 
و بــر تغییــر ســرفصل های دروس دانشــگاهی و روش هــای آمــوزش و سیســتم 
ارزشــیابی، ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه بیــرون تاثیرگــذار باشــند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور مطرح کرد: 

چرا تغییر سرفصل دروس 
دانشگاهی اهمیت دارد؟

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور درباره اهمیت تغییر سرفصل دروس دانشگاهی
 توضیحاتی را ارائه کرد.
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