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گروه علمی و آموزشی-  استفاده 
از برف روب های سنتی و انتقال آنها 
به مناطق برف گیر کار دشواری است، 
اما اســتفاده از برف روب رباتیک که 
وظایفــش را به طور خــودکار انجام 

می دهد، راه حل ساده تری است.
ربات برف روب اســنوبات اس 
۱ کــه با باتــری کار می کند، به طور 
خودکار مسیرهای پربرف را شناسایی 
و پاکســازی می کنــد و البته فعاًل در 
دومین مرحله بررسی آزمایشی قرار 

دارد.
ایــن ربــات با موفقیــت برای 
برف روبی پارکینگ های بزرگ سرباز 
مورد اســتفاده قرار گرفته و برای این 
کار نیازی به مداخله افراد نبوده است.
کاربــران برای اســتفاده از این 
ربات باید بانــد رادیویی آن را تنظیم 
کنند و ســپس با اســتفاده از تعدادی 

چراغ محوطه مــورد نظر خود برای 
برف روبی را تعیین کنند تا سیگنال ها 
برای چراغ های یادشده ارسال شده و 
در نهایت مسیر برف روبی مشخص 
شــود. در ادامه نیازی به دخالت افراد 
نیســت و برف روبی به طور خودکار 

انجام می شود.

نکته مهم این اســت که مســیر 
مشخص شــده برف روبی نباید یک 
شکل هندسی دقیق داشته باشد. یک 
اپلیکیشن اندرویدی یا آی او اس برای 
تنظیم دستی مسیر برف روبی در نظر 
گرفته شده است. همچنین می توان به 
صورت آنی و لحظه به لحظه مســیر 

برف روبی را با اســتفاده از یک دسته 
کنترل بی سیم تغییر داد.

این ربات ۱۹۹۹ دالر قیمت دارد 
و بســته به سطح حرکتی خود از یک 
خراش دهنده سطح یا برس چرخان 
برای کنار زدن برف اســتفاده می کند. 
این ربــات می تواند برف را تا فاصله 
۳.۷ متــری پرتــاب کنــد و حداکثر 
ارتفــاع برفی که این ربات در آن قادر 
به فعالیت اســت ۳۰۵ میلیمتر است. 
سرعت حرکت این ربات هم ۰.۴ متر 

در ثانیه است.
ربات یادشــده از حســگرهای 
لیدار برای شناســایی موانع استفاده 
کرده و با شارژ کامل باتری برای ۱.۵ تا 
حداکثر دو ساعت قابل استفاده است. 
این ربات ۶۵ کیلوگــرم وزن دارد و 
 به صــورت ضدآب طراحی شــده 

است.

گروه علمی و آموزشی-تمامی 
این تریم ها با جعبه دنده سی وی تی 
ارائه می شــوند و سامانه تمام چرخ 
محــرک نیز بــه عنوان آپشــن قابل 

گزینش خواهد بود.
پروباکــس نــام محصولــی از 
تویوتا اســت که اولین بار در ســال 
2۰۰2 معرفی و در ســال 2۰۱۵ یک 
فیس لیفت را پیشــت سر گذاشت. 
ایــن خودرو در کالس ال ســی ویی 
یــا همان ون تجاری ســبک قرار می 
گیرد. اکنون مدل 2۰22 توسط تویوتا 
معرفی شــده که در ادامه نگاهی بدان 

خواهیم داشت.
طراحی نمای ظاهری، بســیار 
ســاده و ابتدایی اســت امــا وقتی به 
لوگوی کمپانی ژاپنی در قسمت دماغه 
می رســیم این سادگی را به نوعی در 
قالب زیبایــی و اعتماد می پذیریم و 
این چیزی نیست جز قدرت یک برند 
که طی ســال های متمادی از تالش و 

خالقیت شکل گرفته است.
فضای کابین نیز بسیار ساده و دور 
از شرایطی است که در محصوالت روز 
سراغ داشته ایم. اما به هر ترتیب تویوتا 

این خودرو را با هدف کاربردی بویژه 
برای حمل و نقل شرکت ها طراحی 
کرده و حتــی آنرا برای خانواده های 
پرجمعیت پیشنهاد نمی دهدف پس 
اینجا فقط صحبت از استفاده تجاری 

و کار است!
در بخش پیشرانه نیز، هم اکنون 
پروباکس با تپنده ۱.۳ لیتری ۴ سیلندر 
۹۴ اســب بخاری به عنــوان گزینه 

پایه ارائه می شــود. همچنین پیشرانه 
های ۱.۵ لیتری ۴ سیلندر ۱۰۷ اسب 
بخــاری و ۱.۵ لیتــری هیبرید نیز در 
کاتالوگ فروش تویوتا قرار می گیرد.
تمامی این تریم ها با جعبه دنده 
ســی وی تی ارائه می شوند و سامانه 
تمام چرخ محرک نیز به عنوان آپشن 

قابل گزینش خواهد بود.
تویوتا در تصاویر مرتبط به تریم 

های جی تــی و همچنین تی آر دی 
اشــاره داشته که نمونه جی تی دارای 
آپشن شــامل شیشه های برقی جلو، 
آینه تاشــوی الکتریکی، سوکت برق 

۱۰۰ ولت و شیشه ایمنی می شود.
در تریــم تی آر دی نیز جزئیات 
اسپرت بدنه مانند اسپلیتر جلو، رینگ 
۱۴ اینچی متفاوت و ... ارائه می شوند.
قیمت پایه بــرای پروباکس از 
۱۳۰۵۴ دالر آغــاز و به ۱۷۶۳2 دالر 
می رسد. البته این قیمت ها مربوط به 

بازار ژاپن است.

گروه علمی و آموزشــی- ما به 
طور کلی بشــقاب پرنــده را به عنوان 
وســیله ای می شناســیم که توســط 
بیگانگان در فیلم هــای علمی تخیلی 
استفاده می شــوند، اما دانشمندان "ام 
آی تی" در حال تبدیل این تصورات به 
واقعیت و ایجاد وسیله ای شبیه آن برای 

کاوش در ماه هستند.
این وســیله می توانــد از طریق 
نیروی دافعه الکترواســتاتیکی بر فراز 
سطح ماه شــناور بماند و حرکت کند. 
الکتروســتاتیک یا الکتریسیته ساکن و 
یا ایســتابرق به شاخه ای از علم فیزیک 
گویند که به مطالعه بارهای الکتریکی 
و نیروهای بین آن ها در حالتی که بارها 

بدون حرکت هستند، می پردازد.
این دستگاه شــبیه بشقاب پرنده 
در داســتان های علمی تخیلی است و 
با ارسال پرتوهای کوچکی از یون های 
باردار به ســمت سطح ماه می تواند کار 

کند. ســطح ماه به دلیل قرار گرفتن در 
معرض میلیاردها سال تابش خورشیدی 
باردار اســت و هنگامی که نیروی آن با 
نیروی ماه برخورد می کند، نیروی برآر 
کوچکــی ایجاد می کند. نیــروی بَرآر 
مؤلفــه ای از نیروی وارد شــده بر یک 
جسم توسط سیال است که در راستای 
عمود بر راســتای حرکت سیال وارد 

می شود. تفاوت آن با نیروی پسار در این 
است که نیروی پسار در جهت موازی 
و موافق با حرکت یا فشــار جسم وارد 
می شود. معموال نیروی برآر در جهت 
باال و برای مقابله با نیروی گرانش عمل 
می کند، اما می تواند در هر جهتی عمود 
به جهت حرکت سیال نیز عمل کند.با 
توجه به اینکه ماه فاقد جو محافظ است، 

سطح آن مستقیما در معرض پالسمای 
فضایی و پرتوهای فرابنفش خورشید 
است و این باعث می شود که بار مثبت 
داشــته باشد، به اندازه ای که گرد و غبار 
ماه تا یک متر )۳.۳ فوت( باالتر از سطح 
آن معلق می مانند و این همان اثری است 
که باعث می شــود موهای ما در هنگام 
شارژ اســتاتیک ایستاده بمانند.اگرچه 
محققان تنها این مفهوم را در آزمایشات 
شبیه سازی مورد بررسی قرار داده اند و 
در محیط های واقعی مورد آزمایش قرار 
نگرفته است، اما پیش بینی محققان این 
است که این وسیله در صورت تکمیل 
احتماال در واقعیت نیز عملکرد خوبی 
خواهد داشت.آنها امیدوارند بتوانند از 
کاوشگرهایی در ماموریت های آینده 
به ماه و ســیارک ها استفاده کنند که آن 
کاوشگرها از پیشرانه یونی برای شناور 
مانــدن و مانور ایمن بــر روی زمین 

ناهموار و ناشناخته استفاده می کنند.

گروه علمی و آموزشی- سازمان 
هوا و فضای آمریکا )ناســا( اعالم کرد 
که بزرگ ترین و قوی ترین تلسکوپ 
جهان را به فضا فرستاده است تا عالوه 
بر نظــارت نزدیک تر بر ســیاره های 
بسیار دور، به دنبال حیات بر روی سایر 
ســیاره ها باشد. به گزارش رسانه های 
آمریکایی، "تلســکوپ فضایی جیمز 
وب" ناســا از گویان فرانسه با استفاده 
از موشک اروپایی آریان به فضا پرتاب 
شد.این تلســکوپ ۱۰ میلیارد دالری 
در فاصلــه ۱.۶ میلیون کیلومتری زمین 
یا چهار برابر فراتر از ماه مستقر خواهد 
شــد. طی کردن فاصله زمین تا مقصد 
برای این تلســکوپ یــک ماه به طول 
خواهد انجامیــد و پنج ماه دیگر آماده 
ســازی لنزهای مادون قرمز آن به زمان 

نیاز خواهد داشت.
اول، آینــه عظیــم و آفتاب گیر 
تلســکوپ باید باز شود. آنها به شکلی 

تا شده اند تا در دماغه مخروطی موشک 
جــا بگیرند. در غیــر این صورت، این 
رصدخانه فضایی  قــادر نخواهد بود 
به  ۱۳.۷ میلیارد ســال )طبق نظریات( 

تاریخچه جهان هستی  نگاه کند.
بیل نلسون مدیر ناسا، تلسکوپ 
فضایــی جیمز وب را ماشــین زمانی 
توصیــف کــرد کــه درکی بهتــر از 

جســتجوی ابدی ما از جهان هستی و 
جایگاه ما در آن، اینکه ما که هســتیم و 

چه هستیم، ارائه خواهد داد.
نلسون پس از پرتاب این موشک، 
در مرکــز فضایی کنــدی در فلوریدا 
گفت: ما چیزهای باورنکردنی را کشف 
خواهیم کرد که هرگز تصور آن را نمی 
کردیم. او همچنین هشــدار داد: هنوز 

چیزهای بی شماری وجود دارد که باید 
به خوبی کار کننــد. ما می دانیم که در 
یک پاداش بزرگ ریســک بزرگی نیز 
وجود دارد. این تلســکوپ قرار است 
جایگزین تلســکوپ هابل شود و به 
نام  جیمز وب مدیر اسبق سازمان ناسا 
در دهه ۱۹۶۰ میلیادی نام گذاری شده 
اســت. ناســا با همکاری آژانس های 
فضایی اروپا و کانادا این تلســکوپ ۷ 
تنی را ســاخته است و هزاران نفر از 2۹ 
کشور از سال ۱۹۹۰ تاکنون در ساخت 
آن نقش داشــته اند. ناســا اعالم کرده 
اســت که عمر عملیاتی این تلسکوپ 
۱۰ سال است. اما این سازمان همچنین 
به گونه ای تلسکوپ فضایی جیمز وب 
را طراحی کرده اســت که در آینده یک 
فضاپیما بتواند به آن ســوخت رسانی 
کند. توماس زور بوکن رئیس عملیات 
علمی ناسا گفت که این هدیه شگفت 

انگیزی برای کریسمس است.

ربات برف روب هم از راه رسید

پروباکس؛ محصولی جدید که با عنوان ساده ترین تویوتا مدل 2022 معرفی می شود!

بزرگترین تلسکوپ جهان به فضا فرستاده شدبشقاب پرنده در ماه !

گروه علمی و آموزشی- مطابق 
مصوبه »سیاست ها و ضوابط ساماندهی 
و پذیرش متقاضیــان ورود به آموزش 
عالی پس از پایان متوسطه« که در جلسه 
۸۴۳ شــورای عالی انقالب فرهنگی به 
تصویب رسید قرار شد که از سال ۱۴۰2 

کنکور دو بار در سال برگزار شود.
مسئوالن شــورای عالی انقالب 
فرهنگی مدعی هستند که بیش از 2 سال 

به صورت مستمر روی این موضوع کار 
شده است و چند سالی هم می شود که 
ستاد نقشه جامع علمی کشور روی این 
طرح کار می کند. بر همین اساس قرار 
اســت که از سال ۱۴۰2 تاثیر امتحانات 
نهایــی پایه دوازدهم بــه صورت ۶۰ 
درصد قطعی در کنکور سراسری لحاظ 
شــود، اما در ســال ۱۴۰۱ این تاثیر ۴۰ 
درصد خواهد بود در این آزمون موارد 

زیر تاثیرگذار خواهند بود.
سابقه تحصیلی

سابقه تحصیلی شــامل دروس 
عمومی و تخصصی سال آخر مدرسه یا 
همان پیش دانشگاهی است که از طرف 
وزارت آمــوزش و پرورش به صورت 
همگانی از تمام دانشــجویان سراسر 
کشور گرفته می شود و سطح سواالت 
آن به صورت استاندارد و کیفی خواهد 

بود.
آزمون اختصاصی

کنکور سراســری از میان دروس 
تخصصی رشته های تحصیلی ۳ سال 
آخر مدرسه در هر کدام از گروه آموزشی 
است که سازمان سنجش سواالت آن را 
از کتب های درســی وزارت آموزش و 

پرورش انتخاب می کند.
سنجش

در ســنجش داوطلبان کنکوری، 
فرآینــد ارزیابی میزان دانش، توانایی و 
پیشرفت تحصیلی متقاضیان برای ورود 
به موسســه مورد نیاز است به صورت 
»نمره کل سابقه تحصیلی« و »نمره کل 

آزمون اختصاصی« تحقق می یابد.
پذیرش

پذیــرش هم به معنــای گزینش 
داوطلبان برای ورود به موسســه های 
مورد نیــاز در رشــته های پرمتقاضی 
است که از طریق شورای عالی انقالب 

فرهنگی انجام می شود.
تمام دانشــگاه ها و موسســات 
آمــوزش عالی دولتــی و غیردولتی و 
دانشــگاه آزاد اســالمی که تحت نظر 
وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری، 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی یا شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی بــوده و دارای مجوز پذیرش 
دانشجو از ان هستند موسسه را تشکیل 
می دهند. گفتنی است که میانگین وزنی 
نمــرات ترازشــده دروس تخصصی 
در گروه های آموزشــی علوم ریاضی، 
علوم انسانی، علوم تجربی، زبان و هنر 
نمره کل آزمــون اختصاصی داوطلبان 

کنکوری را تشکیل می دهند که اجرای 
آن از سال ۱۴۰2 به بعد است. طبق اعالم 
شورای عالی انقالب فرهنگی عناوین 
و ضرایب دروس آزمون اختصاصی و 
سابقه تحصیلی در هر کدام از گروه های 
آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و 
زبان از سوی شورای سنجش و پذیرش 
دانشــجو تعیین می شود و هر سه سال 
قابل بازنگری اســت و حداقل دوسال 
قبل از اجرا باید اطالع رســانی عمومی 
شود و زیرگروه ها برای پذیرش از سال 
تحصیلی ۱۴۰2 و بعد از آن، در هر گروه 
آزمایشی حذف می شود. مطابق تبصره 

2 سازمان سنجش این اختیار را دارد که 
برای برخی از رشــته های خاص مانند 
تربیت بدنی یا رشته های هنر عالوه بر 
آزمــون اختصاصی به برگزاری آزمون 
عملی یا تشــریحی بپــردازد. پذیرش 
در رشــته محل هایی کــه پرمتقاضی 
نیستند مطابق سوابق تحصیلی و مطابق 
مصوبات شــورای سنجش و پذیرش 
دانشــجو انجام خواهد شد و در رشته 
محل های پرمتقاضی هم با اعمال نمره 
کل نهایی حاصــل از ترکیب نمره کل 
آزمون اختصاصی و نمره کل ســابقه 
تحصیلی خواهد بود.  ســهم نمره کل 
سابقه تحصیلی کنکور سراسری برای 

پذیرش دانشــجو در ســال تحصیلی 
۱۴۰۱ بــا توجه به ســابقه تحصیلی 
موجود ۴۰ درصد با تأثیر مثبت اســت 
و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰2 
تاثیر آن به صورت ۶۰ درصد قطعی در 
نمره کل نهایی اختصاص می یابد و ۴۰ 
درصد باقی مانده آن سهم خود آزمون 

را تشکیل می دهد. 
مطابــق مــاده ۴ وزارت آموزش 
و پرورش بایســتی ســوابق تحصیلی 
کامل دانش آمــوزان را ایجاد کند تا از 
سال ۱۴۰2 تمام داوطلبان برای پذیرش 
در دانشــگاه ها دارای سابقه تحصیلی 

باشــند.از ســال ۱۴۰۴ به بعد هم تمام 
داوطلبان در هر گروه آزمایشــی باید 
دارای ســوابق تحصیلی مرتبط و کامل 
در گروه آزمایشــی متناســب با نظام 
آموزشــی جدید آمــوزش و پرورش 
باشند. ستاد راهبری نقشه جامع علمی 
کشور وظیفه دارد که نسبت به بررسی 
و ســاماندهی سیاســت های حاکم بر 
ســهمیه های پذیرش دانشجو در تمام 
مقاطع تحصیلی طی حداکثر شش ماه 
اقدام کرده و سیاســت های پیشنهادی 
را بــه تصویب شــورای عالی انقالب 

فرهنگی برساند.
دروس عمومــی در کنکور 

حذف می شوند
معــاون  ســوزنچی  ابراهیــم 
سیاستگذاری شــورای عالی انقالب 
فرهنگی با بیان اینکه بر اســاس طرح 
شــورای عالی انقالب فرهنگی کنکور 
از ســال ۱۴۰2 فقــط شــامل دروس 
تخصصــی اســت و دروس عمومی 
حذف خواهد شــد افــزود: با این کار 
ســواالت تخصصــی می تواند عمیق 
ترطرح شود؛ چرا که با حذف سواالت 
دروس عموم مدت زمان پاسخگویی به 
سواالت تخصصی افزایش می باید. او 
گفت: کنکور قابل حذف شدن نیست، 

زیرا بیش از یک میلیون متقاضی برای 
حدود ۸۰ هزار صندلی دانشــگاه های 
دولتی و دانشــگاه های خوب دانشگاه 
آزاد وجود دارد. معاون سیاست گذاری 
شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح 
کرد: با اجرای این طرح بخش زیادی از 
مافیای کنکور حذف می شود و سواالت 
کنکور و آموزش و پرورش به ســمت 

استاندارد شدن حرکت خواهد کرد. 
اما و اگر هایی دربــاره برگزاری 
کنکور از ســال ۱۴۰2 وجــود دارد و 
انتقاداتی هم نسبت به ناقص بودن این 
مصوبه از ســوی مجلس مطرح شده 
است که باشگاه خبرنگاران جوان این 

موضــوع را از شــورای عالی انقالب 
فرهنگی پیگیری کرد.

دو مرحله ای شدن کنکور از 
سال ۱۴۰۲ قطعی است

منصور کبگانیان قائم مقام ســتاد 
راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 
در گفت وگــو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان، درباره اظهار نظرات مجلس در 
زمینه ناقص بودن مصوبه دو مرحله ای 
شدن کنکور گفت: دو مرحله ای شدن 
برگــزاری کنکــور از ســال ۱۴۰2 به 

صورت قطعی اجرایی خواهد شد. 
او افــزود: هرگونه آئیــن نامه و 
کمبودی در مصوبه دو مرحله ای شدن 
کنکور از سال ۱۴۰2 وجود دارد باید از 
سوی شورای سنجش و پذیرش اعالم 
شود تا شورای عالی انقالب فرهنگی آن 
را بررســی کنند چرا که نقش ما نوشتن 

ریز آئین نامه نیست.  
کبگانیان تصریح کرد: شــورای 
سنجش و پذیرش این اختیار را دارد که 
اگر مشکلی در زمینه دو مرحله ای شدن 
کنکور وجود داشته باشد برخی از آن را 
مصوب کنــد و اگر هم ما در این زمینه 
وظیفه ای داشــته باشیم بالفاصله برای 
اصالح در دستور کار قرار خواهیم داد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه 
جامع علمی کشور ادامه داد: مصوبه دو 
مرحله ای شــدن کنکور از سال ۱۴۰2 
قطعی است و باید اجرایی شود و افراد 
نباید کاری کنند که دستگاه های اجرایی 
به سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا 
کنند؛ چرا که مصوبات شــورای عالی 

انقالب فرهنگی الزم االجراست.

صفر تا صد تغییر و تحول نحوه 
برگزاری کنکور از سال ۱۴۰۲
برگزاری کنکور سراسری از سال ۱۴۰۲ با تغییر و تحوالتی روبه رو شده است که در ادامه می خوانید.
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طبــق اعام شــورای عالی انقــاب فرهنگی عناویــن و ضرایب دروس آزمــون اختصاصی 
و ســابقه تحصیلــی در هر کدام از گــروه های آزمایشــی ریاضی، تجربی، انســانی، هنر و 
زبان از ســوی شــورای ســنجش و پذیرش دانشــجو تعیین می شــود و هر ســه سال قابل 
بازنگری اســت و حداقل دوســال قبــل از اجرا باید اطاع رســانی عمومی شــود و زیرگروه 
ها برای پذیرش از ســال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، در هر گروه آزمایشــی حذف می شــود.


