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گــروه علمی و آموزشــی-  
یکــی از قدرتمندترین ابررایانه های 
جهان که یکــی از ۵۰۰ ابرکامپیوتر 
برتــر دنیاســت، از نــور بــه جای 
اســتفاده  الکتریکــی   جریــان 

می کند.
ابررایانه فرانســوی موسوم به 
"ژان زی")Jean Zay( کــه یکی 
از قدرتمندتریــن رایانه های جهان و 
جزو ۵۰۰ ابررایانه برتر دنیا اســت، 
اکنون اولین ماشــین "محاســباتی 
دارای عملکرد باال")HPC( اســت 
کــه دارای هم پردازنــده فوتونیکی 
اســت، به این معنی که اطالعات را 
با اســتفاده از نور ارسال و پردازش 

می کند.
ایــن توســعه برای نخســتین 
بار اســت که در ایــن صنعت اتفاق 
می افتد. این پیشرفت طی یک برنامه 

آزمایشی به دست آمد. 
"ایگــور کارون" مدیــر عامل 
و یکــی از بنیان گــذاران شــرکت 
و  شــرکت ها  از   "LightOn"
موسســات دخیل در توســعه این 
ابررایانه گفت: این برنامه آزمایشــی 
کــه یک فناوری محاســباتی جدید 
را در یکــی از ابررایانه هــای جهان 
ادغــام می کنــد، بدون مشــارکت 
ویــژه آژانس هــای آینده نگر مانند 

IDRIS/" و   "GENCI"
CNRS" امکان پذیر نبود. همراه با 
ظهور محاسبات کوانتومی، این اولین 
نمایش جهانی، دیدگاه ما را تقویت 
می کند که گام بعدی پس از ابررایانه 
ابرمقیاس در مورد محاسبات ترکیبی 

خواهد بود.
این فنــاوری اکنــون در چند 
مــاه آینده بــه کاربــران منتخبی از 
جامعــه تحقیقاتــی "ژان زی" ارائه 
خواهد شــد که از این دستگاه برای 
انجــام تحقیقــات در زمینــه مبانی 
یادگیری ماشــین، حریم خصوصی 
آمــاری(،  تفاضلی)محرمانگــی 
تجزیــه و تحلیــل تصویربــرداری 
ماهــواره ای و وظایف پردازش زبان 

 طبیعــی)NLP( اســتفاده خواهند 
کرد. 

فنــاوری  اینکــه  ضمــن 
"LightOn" از سال ۲۰۱۸ توسط 
جامعــه محققان بــا موفقیت مورد 

استفاده قرار گرفته است.
تفاضلی  خصوصــی  حریــم 
یا محرمانگــی آمــاری، راهکاری 
برای به اشــتراک گــذاری همگانی 
اطالعات)پایگاه داده ها( بر اســاس 
توصیــف الگــوی کلــی داده های 
آن، بــدون نقــض حریم خصوصی 
اطالعــات رکوردهای موجود در آن 

پایگاه  داده  است. 
برای نمونه، اینکه در یک درس 
چه تعداد از دانش آموزان نمره کامل 

دریافت کرده انــد، بدون اعالم نمره 
تک تــک دانش آمــوزان آن کالس، 
حریم خصوصی تفاضلی محسوب 

می شود.
ابررایانه ها در چند سال گذشته 

مسیری طوالنی را پیموده اند. 
در ژوئــن ۲۰۱۸ اعــالم شــد 
کــه وزارت انرژی ایــاالت متحده 
جدیدترین و قدرتمندترین ابررایانه 
 )Summit("جهان به نام "سامیت
را در اختیار دارد.  "سامیت" با سرعت 
۲۰۰ پتافالپ و حداکثر ظرفیت کار 
می کرد و در هر ثانیه ۲۰۰ کوادریلیون 

محاسبه انجام می داد. 
ایــن اعــداد در آن زمــان از 
ظرفیــت ۹۳ پتافــالپ ابررایانــه 
 Sunway("تایهوالیت "سان وی 
و  چیــن   )TaihuLight
همچنیــن رکــورددار قبلــی به نام 
"تایتان")Titan( در ایاالت متحده 

بهتر بود.
سپس در ژوئن سال ۲۰۲۰ فاش 
شد که جدیدترین ابررایانه ژاپنی به 
دارای   )Fugaku("فوگاکــو" نام 
سریع ترین ســرعت محاسباتی در 
جهان اســت. این برای اولین بار در 
۹ سال گذشــته بود که یک ابررایانه 
ژاپنی مقام اول را در دنیای ابررایانه ها 

به دست آورد.

گروه علمی و آموزشــی- با 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی، 
امتحانات نیم سال اول همه پایه ها به 

صورت حضوری است.
به فصل امتحانات میان ترم بیش 
از ۱۵ میلیون دانش آموز رسیده ایم که 
از ایــن آمار حدود ۷ میلیون در پایانه 

متوسطه اول و دوم تحصیل می کنند.
امتحانــات نیم ســال اول همه 
پایه ها به صورت حضوری اســت و 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی از 
جمله لزوم استفاده از ماسک، رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی و به همراه 
داشــتن محلول ضدعفونی کننده و 

خــوددداری از تجمــع در فضا های 
سربســته از جمله دستورالمعل های 

بهداشتی است که باید رعایت شود.
تاکنون بیش از ۹۰ درصد دانش 
آموزان واکســینه شدنه اند طبق گفته 
مســئوالن آموزش و پرورش، داشتن 
کارت واکسن از شروط لزوم حضور 

در مدارس است.
امتحانات نهایــی دانش آموزان 
پایه دوازدهم که در امتحانات خرداد 
و شهریور نتوانســته اند قبول شوند 
از دوم تا بیســت و هفتــم دی ماه به 
 صــورت حضوری برگــزار خواهد 

شد.

استفاده یکی از قدرتمندترین ابررایانه های جهان از نور 
به جای جریان الکتریکی

نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان  

گروه علمی و آموزشــی- دانشگاه ها 
چندی است که با مهیا شدن شرایط و کاهش 
آمار مبتالیان به کرونا، آغوش خود را به روی 
دانشــجویان گشودند اما خبر شیوع ویروس 
جهــش یافته اومیکرون در ایــران، به یکباره 
حضور دانشــجویان در دانشگاه ها و پررنگ 
شــدن آموزش حضوری را به نوعی متزلزل 
کرده اســت. دانشــگاه ها در حال حاضر در 
انتظار تصمیم جدید ستاد ملی مقابله با کرونا 
در خصوص نحوه برگزاری امتحانات و ترم 
جدید تحصیلی هستند.  در همین رابطه علی 
خاکی صدیق معاون آموزشــی وزارت علوم 
دربــاره آخرین وضعیت امتحانات پایان ترم 
دانشگاه ها با توجه به شناسایی ویروس جهش 
یافته اومیکرون در کشــور می گوید: تصمیم 
گیــری در ارتباط با نحوه برگزاری امتحانات 
پایــان ترم در نیمســال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به 
عهده دانشــگاه ها گذاشته شده است. برخی 
دانشگاه ها به لحاظ امکانات امکان برگزاری 
امتحانات پایان ترم و اســکان دانشجویان را 
دارند و برخی دیگر خیر. وی با تاکید بر اینکه 
دانشگاه ها باید برای برگزاری آزمون حضوری 
با ستاد کرونای اســتان خود هماهنگ کنند، 
افزود: اگر پیک جدیدی در کشــور رخ دهد، 
قطعاً دانشگاه ها به لحاظ رعایت پروتکل ها و 
حفظ سالمتی دانشجویان این موضوع را مد 
نظر قرار خواهند داد. خاکی صدیق همچنین 
در خصــوص تصمیم گیری برای حضوری 
بــودن ۱۰۰ درصدی آمــوزش در ترم جدید 
تحصیلی گفت که هنوز اظهار نظر درباره این 
موضوع زود اســت و باید منتظر بمانیم که با 
توجه سویه جدید کرونا در کشور چه اتفاقی 
خواهد افتاد. در نیمسال اول تحصیلی جاری 
تقریباً بخشی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
و اغلب دانشجویان دکتری امکان حضور در 
دانشــگاه ها را پیدا کردند اما کارشناســی ها 
همچنان به صورت مجازی ترم را پشــت سر 
می گذارند؛ از ابتدای شروع ترم وزارت علوم 
و دانشگاه ها بر برگزاری حضوری امتحانات 
تاکید کردند اما حاال مشخص نیست با شیوع 
اومیکرون مدل برگزاری امتحانات به کدام سو 
تغییر خواهد کرد. برخی دانشگاه ها حتی برای 
آمــوزش حضوری تمامی مقاطع در ترم بعد 
ابراز امیدواری کرده اند اما باز هم محقق شدن 
را تابعی از شــرایط کرونایی در کشور عنوان 
می کنند. در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت 
بهداشت اما کالس های آموزشی از ابتدای ترم 
به صورت حضوری برگزار شد و امتحانات 

نیز به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
در همین حال مســعود یونسیان عضو 
کمیته علمی مقابله با کرونا انتقاد کرده اســت 
که تعامل پررنگی بین ستاد ملی و کمیته علمی 
کرونا نیست و در حال حاضر نه تنها امتحانات 
مدارس برقرار است، بلکه معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت هم اعالم کرده که امتحانات 

دانشجویان باید به شکل حضوری باشد.

آخرین وضعیت برگزاری امتحانات در 
دانشــگاه های دولتی و غیردولتی و همچنین 
تقویم آموزشــی در نیمســال دوم تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ در ادامه این گزارش آمده است:

دانشگاه تهران
معاون دانشجویی دانشگاه تهران داشت 
اعالم کرد: امتحانات دانشجویان کارشناسی 
ارشــد و دکتــری قطعاً حضوری اســت اما 
امتحانات دانشــجویان کارشناسی احتماالً 
مجازی خواهد بود. بر اساس تقویم آموزشی 
دانشگاه تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ ثبت نام دانشجویان در تمامی 
مقاطع از روز شــنبه ۹ بهمن ماه آغاز می شود 
و تا روز پنج شــنبه ۱۴ بهمن مــاه ادامه دارد. 
کالس ها از ۱۶ بهمن ماه آغاز می شود و فرایند 
حذف و اضافه در روزهای ۳۰ بهمن، ۱ اسفند 
و ۲ اسفند ماه صورت می گیرد. امتحانات میان 
تــرم نیز از ۲۰ فروردین ماه آغاز می شــود و 
یکم اردیبهشــت ماه پایان می پذیرد. حذف 
اضطراری نیز در روزهای ۳۱ اردیبهشت ماه، 
یکم و ۲ خردادماه انجام می شــود. بر اساس 
تقویم آموزشی دانشگاه تهران ۱۸ خرداد زمان 
پایان کالس ها خواهد بود. همچنین امتحانات 
)دروس عمومی( پایــان ترم از ۲۶ خردادماه 
۱۴۰۱ آغاز می شود و تا تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۱ 

ادامه دارد.
دانشگاه شهید بهشتی

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با 
تاکید بر اینکه امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۰-
۱۴۰۱ از ۱۸ دی ماه آغاز خواهد شــد، گفت: 
امتحانات کارشناسی و ارشد غیرحضوری و 
امتحانات مقطع دکتری به صورت حضوری 
است. بر اســاس تقویم آموزشی دانشگاه در 
نیمسال دوم تحصیلی، انتخاب واحد از روز 
شــنبه ۹ بهمن ماه شروع می شود و ۱۱ بهمن 
ماه پایان می یابد. شروع کالس ها ۱۶ بهمن ماه 
خواهــد بود و ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ پایان می یابد. 
امتحانات نیز در بازه زمانی شنبه ۲۱ خردادماه 
تا چهارشنبه یکم تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

دانشگاه شریف
دانشگاه شریف هنوز تکلیف برگزاری 
امتحانات را مشخص نکرده اما از دانشگاه خبر 
می رسد که به احتمال زیاد امتحانات در تمامی 

مقاطع به صورت مجازی برگزار می شود.
رسول جلیلی سرپرســت دانشگاه در 
آخرین اظهار نظر خود نیز اعالم کرد: با توجه 
به مشــکالت خوابگاه ها، احتمال برگزاری 
حضــوری امتحانات پایان ترم خیلی ضعیف 
است. برای ما مهم تر از تصمیمات بخشنامه ای، 
ســالمت دانشجویان، اســتادان و کارمندان 
دانشگاه اســت و علی رغم درخواست های 
مکرر برای از ســرگیری فعالیت ها و حضور 
دانشجویان و اســتادان، تالش خواهیم کرد 
تا در این تصمیم به ســالمت دانشجویان که 
مشــتریان و ذی نفعان اصلی ما هستند توجه 

ویژه ای داشته باشیم.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر نیز همچنان 
تکلیف برگزاری امتحانات را روشــن نکرده 
و قرار اســت در یکی دو روز آینده معاونت 
آموزشــی اطالعیه ای در این خصوص صادر 
کند. ثبت نام دانشجویان در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی در نیمسال دوم تحصیلی در روزهای 
۹ و ۱۰ بهمــن ماه انجام می شــود؛ شــروع 
کالس ها از روز شــنبه ۱۶ بهمن ماه خواهد 
بود و آزمون های پایانی نیز از روز شــنبه ۲۱ 
خردادمــاه آغاز می شــود و ۲ تیرماه به پایان 

می رسد.
دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس 
تقویم آموزشی بازنگری شده سال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ را برای اجرا به دانشکده ها ابالغ 
کرد. بر اســاس این برنامه؛ پایان کالس های 
اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰، روز ۳۰ دی  نیمســال 
مــاه و امتحانات پایان تــرم از ۲ تا ۲۳ بهمن 

برگزار خواهد شد. هچنین ثبت اولیه نمرات 
در ســامانه گســتان از ۲ تا ۲۹ بهمن و مهلت 
اعتراض دانشــجویان ۳۰ بهمن تا ۴ اسفندماه 
در نظر گرفته شده است. نمرات نهایی نیز ۵ تا 
۹ اسفند ثبت می شود. بر اساس این اطالعیه، 
انتخــاب واحد نیمســال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
برای دانشــجویان دکتری ۲۵ تا ۲۹ دی ماه و 
برای دانشــجویان کارشناسی ارشد ۲۷ تا ۲۹ 
دی ماه صورت می گیرد. همچنین کالس های 
دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی از ۳۰ 
بهمن آغاز می شــود. حذف و اضافه دروس 
نیز در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفندماه و پایان کالس 
۲ تیرماه ۱۴۰۱ خواهد بود. امتحانات نیمسال 
دوم نیز از ۴ تا ۲۵ تیر برگزار می شــود. در این 
اطالعیه تاکید شــده است که شیوه برگزاری 
امتحانات همچون نیمســال گذشته مجازی 
خواهد بود و در صورت بروز هرگونه تغییر در 
این باره، مراتب اعالم و اطالع رسانی می شود.

دانشگاه عالمه طباطبایی

علی آدمی، معاون آموزشــی دانشــگاه 
عالمه با اشــاره به بخشــنامه مورخ وزارت 
علوم، تحقیقات و فنــاوی که تصمیم گیری 
در خصوص برگزاری حضوری امتحانات را 
با توجه به شــرایط واکسیناسیون دانشجویان 
و اعالم ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا، بر عهده 
دانشگاه ها گذاشته است، اعالم کرد: بر اساس 
تصمیمات دانشــگاه و تدوین دستورالعمل 
از ســرگیری تدریجی آموزش حضوری که 
بــه وزارت عتف نیز اطالع داده شــده، فقط 
امتحانات دانشجویان مقطع دکتری ورودی 
ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به صورت حضوری برگزار می شود 
و امتحانات ســایر دانشــجویان به صورت 

مجازی برگزار می شود.
دانشگاه آزاد

رضا همدانچی، مدیر کل روابط عمومی 
دانشــگاه آزاد اظهار کرد: با توجه به شناسایی 
سویه جدید کرونا در کشور بر اساس تصمیم 

هیات رئیســه، امتحانات مقاطــع کاردانی و 
کارشناسی تمامی واحدهای دانشگاه آزاد به 
صورت مجازی برگزار می شود. وی افزود: در 
خصوص نحوه برگزاری امتحانات دانشجویان 
ارشد و دکتری هنوز تصمیم گیری نشده اما به 
زودی در این زمینه اطالع رسانی خواهد شد. 
وی در ادامه تاکید کرد که امتحانات دانشجویان 
گروه پزشــکی و آن دسته از دانشجویانی که 
امتحان عملی و آزمایشگاهی دارند، به صورت 
حضوری برگزار خواهد شد. بر اساس تقویم 
آموزشی دانشگاه آزاد، ثبت نام و انتخاب واحد 
دانشــجویان از ۹ بهمن ماه آغاز می شود و تا 
تاریخ ۲۱ دی ماه ادامه خواهد داشــت. شروع 
کالس ها نیز ۲۳ بهمن ماه خواهد بود. بر همین 
اساس پایان کالس های دانشجویان رشته های 
غیرپزشکی ۲۶ خردادماه و پایان کالس های 
دانشجویان گروه علوم پزشکی ۲ تیرماه اعالم 
شده است. امتحانات دانشجویان غیرپزشکی 
از ۲۸ خرداد آغاز می شــود و تا ۹ تیرماه ادامه 
دارد؛ امتحانات پزشــکی ها نیز در بازه زمانی 

۴ تیرماه تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.
دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

افشین حراجی، معاون آموزشی دانشگاه 
علوم پزشــکی آزاد اســالمی تهران با ابالغ 
دستورالعملی به دانشکده های زیر مجموعه 
اعالم کرد: آزمون ها برای دانشجویان رشته های 
تحصیالت تکمیلــی به صورت حضوری و 
برای رشته های دکتری حرفه ای، کارشناسی 
و کاردانــی به صورت مجازی اســت و در 
صورت صالحدید رئیس دانشکده با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، برنامــه ریزی های 
الزم و تســهیالت در نظر گرفته شده بخشی 
از آزمون هــا می تواند بــه صورت حضوری 
برگزار گردد. معاون آموزشــی دانشگاه علوم 
پزشــکی آزاد اسالمی تهران افزود: همچنین 
آزمون دروس عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی 
و آزمون دروس برای دانشــجویان دوره های 
انترنی و استاژری به صورت حضوری است.

ارزیابی دانشــجویان در هر درس به صورت 
مستمر و تکوینی، در طول نیمسال تحصیلی 
انجام می شــود و با توجه به رویکرد فعالیت 
محور در آموزش مجازی قســمت عمده ای 
از نمره باید به فعالیت های مســتمر دانشجو 
در طول نیمســال تحصیلی اختصاص یابد. 
شرکت در آزمون برای دانشجو الزامی است 
و در صــورت عدم شــرکت در آزمون های 
پایانی وضعیت درس برای دانشــجو غیبت 

ثبت می شود.
دانشگاه آزاد استان تهران

محمودرضا آقامیری، رئیس دانشــگاه 
آزاد اســتان تهران درباره وضعیت برگزاری 
امتحانــات پایان ترم برای واحدهای اســتان 
تهران گفت: امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد 
اســتان تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ در مقاطع کاردانی و کارشناسی 
بــه صورت مجازی برگزار می شــود.رئیس 

دانشگاه آزاد اســالمی استان تهران افزود: بر 
همین اساس قرار است طی دو سه روز آینده، 
در خصوص نحوه برگــزاری امتحانات در 
مقاطع تحصیالت تکمیلی تصمیم گیری شود.

دانشگاه الزهرا
ابوالفضل شــاه آبادی، معاون آموزشی 
دانشــگاه تهران به خبرنــگار مهر می گوید: 
امتحانــات دانشــجویان در تمامــی مقاطع 
تحصیلی در نیمســال اول به صورت مجازی 
برگزار می شــود مگر اینکه در مقطع دکتری 
اساتید طی هماهنگی قبلی با دانشجویان تصمیم 
بر برگزاری امتحان به صورت حضوری گرفته 
باشند. معاون آموزشی دانشگاه الزهرا افزود: 
همچنین برنامه دانشــگاه بــرای ترم آینده و 
در نیمســال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ این 
است که حتماً آموزش در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی به صورت حضوری برگزار شود البته 
اگر ســتاد کرونا با توجه به شــرایط کرونایی 
تصمیم دیگری بگیرد، ما تابع آنها خواهیم بود.

دانشگاه خوارزمی
زمــان پایان کالس ها در نیمســال اول 
تحصیلی در دانشگاه خوارزمی ۱۵ دی ۱۴۰۰ 
خواهد بود؛ امتحانات در این دانشگاه در بازه 
زمانــی ۲۰ دی تا ۴ بهمن مــاه ۱۴۰۰ برگزار 
می شود. نحوه برگزاری امتحانات این دانشگاه 

تاکنون اطالع رسانی نشده است.
دانشگاه پیام نور

امتحانات دانشــگاه پیام نور نیز از دوم 
دی ماه آغاز می شــود و تا ۲۶ دی ۱۴۰۰ ادامه 
دارد؛ آزمون تمامی مقاطع در این دانشگاه غیر 

حضوری خواهد بود.
دانشگاه های علوم پزشکی

نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه های علوم 
پزشکی برای ورودی های قبل از سال ۱۴۰۰ 
از شــنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ آغاز می شــود و 
پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱ به پایان می رسد. 
همچنین نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه های 
علوم پزشکی برای ورودی های سال ۱۴۰۰ از 
شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز می شود و پنجشنبه 
۱۶ تیرمــاه ۱۴۰۱ به پایان می رســد.حذف و 
اضافه نیمســال دوم تحصیلی دانشگاه های 
علوم پزشــکی دو هفته پس از شروع نیمسال 
انجام می گیــرد و حذف اضطراری در مدت 
۳ هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی انجام 
خواهد شــد. مدت زمان برگزاری امتحانات 
بــرای هر دو گــروه ورودی به مدت ۲ هفته 
خواهــد بود. تعطیالت میــان دو ترم و دوره 
برای ورودی های قبل از سال ۱۴۰۰ به مدت 
۱۴ روز و بــرای ورودی های ســال ۱۴۰۰ به 
مدت یک هفته تعیین شــده است.امتحانات 
دانشجویان ورودی قبل از ۱۴۰۰ از روز شنبه 
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ آغاز می شــود و تا پنجشنبه 
۹ تیر ۱۴۰۱ ادامه دارد. امتحانات دانشجویان 
ورودی ۱۴۰۰ نیز از روز شــنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ 
آغاز می شود و تا پنجشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ ادامه 

می یابد.

وضعیت برگزاری امتحانات دانشگاه ها زیر سایه اومیکرون؛

ابهام در مجازی یا حضوری 
بودن ترم آینده

امتحانات پایان ترم در اغلب دانشگاه ها قرار است به صورت مجازی برگزار شود و در حالی که دانشگاه ها برای ترم آتی
 بر آموزش حضوری تاکید دارند اما مشخص نیست اومیکرون چه شرایطی را رقم خواهد زد.
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اگــر پیک جدیدی در کشــور رخ دهد، قطعاً دانشــگاه ها به لحــاظ رعایت پروتکل ها و حفظ ســالمتی 
دانشــجویان این موضوع را مد نظر قرار خواهند داد. خاکی صدیق همچنین در خصوص تصمیم گیری 
بــرای حضوری بودن ۱۰۰ درصــدی آموزش در ترم جدید تحصیلی گفت که هنوز اظهار نظر درباره این 
موضوع زود اســت و باید منتظر بمانیم که با توجه ســویه جدید کرونا در کشور چه اتفاقی خواهد افتاد. 


