
اجراییکقانوندرانتظارتصویبمجلسیها؛

منعمدرسهداریمسئوالن
کشوری

گروه علمی و آموزشــی-  مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش و پرورش از موافقت کمیســیون آموزش با پیشــنهاد تســری قانون 
»ممنوعیت مدرسه داری برای مسئوالن کشور« خبر داد و گفت: باید منتظر بمانیم 
تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس پیرامون تعارض منافع، در صحن علنی هم رای 
می آورد یا خیر. سعید صالح در این باره اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش 
در سال ۹۸ به صورت داوطلبانه بخشنامه ای را با موضعیت تعارض منافع صادر 
کرد که بر اســاس آن اعضای شوراهای نظارت و شورای سیاست گذاری نباید 
مدرسه راه اندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفاء دهند 
و کناره گیری کنند. وی افزود: مهلتی هم داده شد و این اتفاق افتاد. حدود ۱۸۳ نفر 
مشمول شده بودند که یا توقف همکاری برایشان زدند و یا خودشان استعفا دادند 

که از جمله آنها می توان به رئیس اسبق سازمان مدارس غیردولتی اشاره کرد. 
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
در حال حاضر آن بخشنامه برای اعضای شورای نظارت شامل روسای ادارات، 
معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است گفت: چندی پیش مجلس 
طرحی را با همین موضوع ارائه کرده اســت که بر اساس آن مدیران آموزش و 

پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.
صالــح افزود: ســازمان ما هم پیشــنهاداتی ارائه کــرده از جمله این که 
محدودیت ها شــامل یک گروه خاص نشود و برای مسئوالن دیگر نیز تسری 
یابد. در نهایت مصوب شد که عالوه بر مدیران آموزش و پرورش، افراد مشمول 
قانون رسیدگی به دارایی مقامات که مصوبه مجلس است نیز مشمول شوند و بر 
این اساس آنها هم نمی توانند مدرسه دار باشند که در کمیسیون آموزش تصویب 
شده و باید ببینیم در صحن علنی هم رای می آورد یا خیر. در صورت تصویب 

نهایی، این قانون هم اعمال خواهد شد.
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گــروه علمی و آموزشــی- 
از  درصــد   ۵۶ گفــت:  صلواتــی 
مهاجرت های دانشــجویی مربوط به 

رشته های فنی و مهندسی است.
مدیــر رصدخانه مهاجرت ایران 
گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری 
در ســال ۱۳۹۴ طرحی را تحت عنوان 
همکاری با متخصصان ایرانی خارج از 
کشــور انجام داد که مشخص شد طی 
پنج سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ 
نفــر از فارغ التحصیالن و متخصصان 
مــا از ۲۰۰ دانشــگاه برتــر جهان به 
کشور بازگشــته اند که نزدیک به ۹۵ 
درصد آن ها در داخل کشــور هستند.

و مهندسی بوده است که البته بیشترین مختص به دانشجویان رشته های فنی بیشــترین مهاجرت های دانشجویی 

میزان بازگشت مهاجران و نخبه ها نیز 
تحصیل کرده های این رشته ها هستند. 
از ۲۳۰۰ نخبه بازگشــته به کشور، ۵۶ 
درصد دانشــجویان فنی و مهندسی، 
۲۰ درصد رشــته های علوم پایه و ۲۴ 
درصد بازگشت دانشجویان مربوط به 
رشته های علوم انسانی و علوم پزشکی 
اســت. صلواتی گفت: بیش از ۸ هزار 
همــکاری با متخصصان ایرانی خارج 
از کشــور به شکل بازگشت غیر دائم 
هم انجام شــده و فــارغ از آمار کمی، 
مهم ترین نکته این اســت که فرهنگ 
بازگشت و باز بهره مندی از متخصصان 
ایرانی خارج از کشور، در ایران در حال 

شکل گیری است.

گروه علمی و آموزشی- طبق 
گزارشــی جدید احتماالً اپل نســل 
سوم آیفون SE را با فناوری ۵G در 
بهار و طی مراســم مجازی رونمایی 

می کند.
این مراســم احتمال در ماه های 

مارس یا آوریل برگزاری می شود.
خبرنــگار  گرومــن  مــارک 
بلومبرگ با تکیه بر شــایعات پیشین 
 SEدر این بــاره ادعا می کند آیفون
جدید همچنان طراحی مشابه آیفون 
۸ خواهد داشــت اما فناوری ۵G و 
پردازشــگری جدید به آن اضافه می 
شــود. پردازشگر مذکور نیز احتماالً 
تراشــه A۱۵ بــه کار رفته در آیفون 
۱۳ اســت.البته در گــزارش جدید 
به تغییرات دیگری در این دســتگاه 

اشاره نشده است. اما بعید نیست اگر 
اپل حافظــه آیفون مذکور را به ۱۲۸ 
گیگابایت یا کیفیت دوربین ها را ارتقا 
دهــد. هرچند این موارد را نمی توان 
تضمین کرد زیرا تمرکز اپل در آیفون 
SE تولید یک دســتگاه ارزان قیمت 

است. 
با این وجود با توجه به استفاده 
از فناوری ۵G، احتماالً دســتگاه به 

باتری بزرگ تری نیاز دارد.
از ســوی دیگــر از ایــن خبر 
صحت داشته باشد، افرادی که منتظر 
یک آیفــونSE جدیــد و مدرن با 
نمایشــگر تمام صفحه بودند، ناامید 
می شــوند. با توجه به آنچه گفته شد 
احتماالً دستگاه نمایشگری کوچک 

و لبه هایی ضخیم خواهد داشت.

گــروه علمی و آموزشــی- 
سرپرست ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتــی از اجرای طرح مدرســه 
شیشــه ای تا ســال ۱۴۰۱ خبر داد. 
احمد محمــودزاده گفت: در طرح 
مدرسه شیشه ای که پس از راه اندازی 
سامانه مشارکت های مردمی محقق 
می شــود، تمام فرآیندهای مدارس 
از ثبت درخواســت و صدور مجوز 
تا تعیین شــهریه، ثبت شکایت، رتبه 

بنــدی و غیره در این ســامانه انجام 
خواهد شد.

او گفــت: طــرح رتبه بنــدی 
مدارس غیردولتی هم در قالب همان 
طرح مدرســه شیشه ای است که در 
سه سطح پیش بینی شده است. برای 
ســال آینده، قانونــی در مجلس در 
دســت تصویب اســت که به تعیین 

شهریه ها کمک می کند. 
بر اســاس قانــون جدید، قرار 

اســت ســقف شــهریه فوق  برنامه 
مدارس غیردولتــی در هیچ حالتی، 
بیشــتر از ۵۰ درصد شهریه مصوب 
نباشــد. به گفته محمودزاده حقوق 
و ســاعات تدریس معلمان مدارس 
غیردولتی در ســال های آتی همانند 
معلمان مــدارس آموزش و پرورش 

می شود. 
رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و توســعه مشارکت های 

مردمــی گفت: کالس هــای درس 
مــدارس غیردولتی بنابر شــرایط و 

بتدریج حضوری می شوند. 
در  آموزش هــا  درصــد   ۹۰
مــدارس غیردولتی با در نظر گرفتن 
ســاحت های تربیتی براساس سند 
تحــول بنیادین به صــورت ترکیبی 
و تلفیقی شــامل آمــوزش مجازی، 
حضوری و بســته هــای یادگیری 

تداوم دارد.

گروه علمی و آموزشی-شــاید 
برایتان سوال باشد که چرا می توانید ماه 
را در طول روز نیز ببینید. سایت خبری 
"سایتک دیلی" اخیرا در این باره با یکی 
از دانشمندان ناسا صحبت کرده است 
و او به زبانی ســاده علت این پدیده را 
توضیح داده است. چرا می توانید ماه را 
در روز ببینید؟ پاســخ این سوال آسان 
اســت، زیرا ماه آنجاست. ممکن است 
کمی عجیب به نظر برســد که در طول 
روز به آســمان نگاه کنید و ماه را ببینید، 
اما این امری کامال طبیعی است. "سارا 

نوبل")Sarah Noble( زمین شناس 
سیاره ای از ناسا به این سوال پاسخ داده 
اســت تا ابهاماتی که در این باره وجود 
دارد، حل شــود. ما، ماه را جرمی که در 
شب ظاهر می شــود می دانیم زیرا این 
چیزی است که اغلب از آن در کتاب ها 
و فیلم ها به ما نشان داده شده است. حتی 
هواشناسان نیز از نماد خورشید به عنوان 
نماد روز و نماد ماه برای نشان دادن شب 
استفاده می کنند. اما ماه در واقع تقریبا به 
همان اندازه که شب در آسمان حضور 
دارد، روز نیز در آســمان وجود دارد و 

برای دیدن آن فقط باید کمی دقیق تر به 
آسمان نگاه کنید. بیایید به این فکر کنیم 
که چرا اصال می توانیم ماه را در شــب 
ببینیم. بر خالف خورشــید، ماه نوری 
از خــود ایجاد نمی کند و دلیل اینکه ما 
می توانیم آن را ببینیم این اســت که نور 
خورشید از سطح آن منعکس می شود. 
در طول روز نیز همین امر صدق می کند 
اما ماه بر خالف ســتارگانی که در طول 
روز همچنان در آســمان هستند اما به 
دلیل روشنایی آسمان نمی توانیم آنها را 
ببینیم، در واقع به اندازه ای می درخشد 

که می توان تا زمانی که در سمت خاصی 
از آســمان باشــد، آن را در روز یا شب 
مشاهده کرد. در طول پدیده ماه کامل/

بدر، ماه در مقابل خورشــید در آسمان 
قرار می گیرد. به همین دلیل اســت که 
می توانیم تمام صــورت ماه را در حال 
بازتاب نور خورشید ببینیم. همانطور که 
زمین می چرخد، ماه فقط در یک روز از 
ماه و درست زمانی که خورشید غروب 
می کند، طلوع می کند. در روزهای قبل 
از ماه کامل، اگر به شــرق آسمان نگاه 
کنید، می توانید طلوع ماه تقریبا کامل را 

قبل از غروب خورشید مشاهده کنید و 
روزهــای بعد از ماه کامل نیز می توانید 

به غرب آسمان نگاه کنید و غروب ماه 
را پس از طلوع خورشید مشاهده کنید.

گروه علمی و آموزشــی- این 
اتوموبیــل خــودران می توانــد انواع 
مختلف شــرایط آب و هوایی را درون 

کابین خودرو شبیه سازی کند.
شــرایط آب و هوایــی یکی از 
مواردی اســت که مــی تواند بر میزان 
بهــره وری افراد در طول روز تاثیرگذار 
باشــد. در همین راستا، پروژه مفهومی 
ال متئــو )La météo( توســط تیمی 
متشــکل از چهار طراح معرفی شــده 
که با الهام از ســیتروئن ۲سی وی مدل 
۱۹۴۸ شکل گرفته است.این اتوموبیل 

خودران می تواند انواع مختلف شرایط 
آب و هوایــی را درون کابیــن خودرو 
شبیه ســازی کند. در پروژه سیتروئن 
ال متئــو طراحان بر ایجاد شــرایط آب 
و هوایی دلخواه دو سرنشــین خودرو 
متمرکز بوده اند حتی اگر شــرایط آب 
و هوایــی بیرون خودرو کامال متفاوت 
باشــد.درون کابین ســیتروئین ال متئو 
فضایــی دیداری و حســی ایجاد می 
شود تا سرنشینان وارد قلمرویی کامال 
متفاوت از فضای بیرون خودرو شوند. 
از این رو، شــما می توانید در یک روز 

سرد زمستانی تا زمانی که به مقصد می 
رسید گرمای یک روز تابستانی را حس 
و مشاهده کنید یا بالعکس.سیتروئن ال 
متئــو با طراحی جذاب خود این کار را 
با استفاده از کپسول هایی قابل تعویض 
که حاوی رایحه مناسب با شرایط آب 
و هوایی انتخابی اســت انجام می دهد. 
پس از وارد کردن کپســول در محفظه 
ویــژه آن، در پنجره هــای پانورامیک 
۳۶۰ درجه که دارای سه الیه نمایشگر 
پیشرفته هستند شــرایط آب و هوایی 
شبیه ســازی شده و مولکول های بو در 

کابین خودرو پخش می شوند.
امکان تغییر شــرایط آب و هوایی 
و همچنیــن خرید نمونه های جدید از 
طریق یک اپلیکیشن ویژه سیتروئن ال 
متئو نیــز وجود دارد.  با توجه به موارد 
ترجیحی راننده، خــودرو الکتریکی 
ســیتروئن ال متئو می تواند به صورت 
کامال خــودران هدایت شــود و یک 
نمایشــگر مسافت ســنجی به جای 
غربیلک فرمان خــودرو جلو می آید. 
برای رانندگی دستی، غربیلک فرمان بار 
دیگر به ســر جای خود باز می گردد.

جون هو مین، چانــگ یونگ جانگ، 
النا بنگ و یونگ ســان کیم اعضای تیم 

طراحی سیتروئن المتئو بوده اند.  

دانشجویانفنیومهندسی،بیشترینمهاجرانتحصیلی

آیفونSEجدیدبافناوری۵G رونماییمیشود

راهاندازیسامانهنظارتمدرسهشیشهایتاپایانسال

چرامیتوانماهرادرطولروزدید؟

داخلاینخودرویکروزآفتابیوروزدیگربارانیاست!

گروه علمی و آموزشی- طبق 
اعالم مســئوالن عالی رتبه شــورای 

عالــی انقالب فرهنگی قرار اســت 
کنکــور از ســال های آینده با تغییر و 

تحوالت اساســی همراه شود، مانند 
سهم ۶۰ درصدی ســابقه تحصیلی 

دانش آموزان و برگزاری دوبار کنکور 
در ســال. کنکور سراسری، مختص 
دروس تخصصــی اســت و دروس 
عمومی به بخش ســوابق تحصیلی 

منتقل می شود.
نتایج آزمونی که دانش آموزان در 
آن شــرکت می کنند تا دو سال اعتبار 
خواهد داشت و دانشگاه های کشور 
می تواننــد حد نصابی بــرای معدل 
بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند 

که تا چه معدلی را پذیرش می کنند.
منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد 
راهبردی نقشــه جامع علمی کشور 
گفــت: دو مرحله ای شــدن کنکور 
از ســال ۱۴۰۲ بــه صــورت قطعی 
اجرایــی خواهد شــد و این مصوبه 
الزم االجراســت؛ بنابراین شــورای 
ســنجش و پذیرش موظف است که 
با بررسی های این طرح نواقص را به 
شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم 
کنــد تا در این زمینه مشــکالت حل 

شود.
افرادی که مــدرک دیپلم خود 
را قبــل از ســال ۸۴ و مــدرک پیش 
دانشــگاهی را قبل از سال ۹۱ گرفته 
باشند، معدل در کنکور آن ها بی تاثیر 

خواهــد بود. همچنیــن معدل برای 
داوطلبانی هم که در رشــته های فنی 
و حرفــه ای و کار و دانــش تحصیل 
کــرده باشــند، تاثیری نــدارد اما در 
صــورت تمایــل به اعمال ســوابق 
تحصیلــی می تواننــد در امتحانات 
نهایی گروه های آموزشــی مورد نظر 

شرکت کنند.
تاثیــر مثبت یا تاثیــر قطعی در 
کنکــور سراســری از ابهامات دیگر 
داوطلبان کنکوری است و در صورتی 
که سوابق تحصیلی فرد باعث افزایش 
نمره کل در هر زیــر گروه و ارتقای 
وضعیت داوطلب شــود تاثیر مثبت 

سوابق تحصیلی اعمال می شود.
در ســال ۹۴ طــرح تاثیر قطعی 
معدل به تصویب رسید که به صورت 
مثبت و منفی لحاظ می شد و بستگی 
به میزان معدل دانــش آموز دارد، اما 
از ســال ۹۵ تاثیر منفی معدل به لحاظ 
کلی لغو شده است و تنها تاثیر مثبت 

آن اعمال می شود.
چنــد ابهام دربــاره نحوه 
اعمــال معــدل در کنکــور از 

سال های آینده
در مصوبه دو مرحله ای شــدن 

کنکور، سهم ارزیابی سازمان سنجش 
یــا کنکور ۴۰ درصد و تاثیر معدل در 
پذیــرش داوطلب ۶۰ درصد خواهد 

بود. 
داوطلبان ترمی واحدی یا سالی 
واحدی که مــدرک دیپلم خود را از 
ســال ۸۴ به بعد گرفتــه اند و یک یا 
چنــد درس خود را به صورت نهایی 
گذرانده انــد، میــزان تاثیر معدل این 
داوطلبان در پذیرش دانشگاه به میزان 
حداکثر ۲۵ درصد ســوابق تحصیلی 
بــوده و به صورت مثبت در نمره کل 

آن ها لحاظ می شود.
رشــته های  آمــوزان  دانــش 
ریاضی، انســانی، تجربی و معارف 
اســالمی که مدرک پیش دانشگاهی 

خود را از ســال ۱۳۹۰ به بعد دریافت 
کــرده اند در صورتی که چند دروس 
پیش دانشــگاهی را به صورت نهایی 
گذرانده باشند، معدل آن ها ۵ درصد 

در کنکور اعمال خواهد شد.
تاثیــر ۲۵ درصــدی معدل هم 
شــامل داوطلبانی می شود که مدرک 
دیپلم خود را در رشــته های ریاضی، 
انســانی، تجربی و معارف از سال ۸۴ 

تا ۹۷ کسب کرده اند.
اگر دانش آمــوزی یک یا چند 
درس خــود را در مقطع دیپلم و پیش 
دانشگاهی به صورت نهایی گذرانده 
باشد، معدل در کنکور برای اول تاثیر 

۳۰ درصدی خواهد داشت.
همچنیــن دانش آمــوزان نظام 

جدیــد که مدرک دیپلم خــود را از 
رشــته های ریاضی، انسانی، تجربی 
و معــارف اســالمی اخذ کــرده اند 
و امتحانــات پایــه دوازدهــم آن ها 
به صــورت نهایی یا کشــوری بوده 
باشد، سوابق تحصیلی دیپلم و پیش 
دانشــگاهی برای آن هــا به میزان ۳۰ 
درصد بر نمــره کل نهایی تاثیر گذار 

خواهد بود.
سوابق تحصیلی یا معدل، بخشی 
از نمره نهایی داوطلبان اســت که در 
کنکور هر ســاله لحاظ می شــود و با 
تاکید وزارت آموزش و پرورش برای 
حذف تدریجی کنکــور به صورت 
مستقیم در آزمون متقاضیان سراسری 

موثر است.
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معدل در کنکور ۱۴۰۱ چقدر 
موثر است؟

نظام آموزش عالی ایران از سال ۱۳۴۸ کنکور را برگزار کرد تا متناسب با نمره قبولی داوطلبان، به پذیرش دانشجو 
در دانشگاه های کشور اقدام کند.

دانــش آمــوزان نظــام جدید که مــدرک دیپلم خــود را از رشــته های ریاضی، انســانی، 
تجربــی و معــارف اســامی اخــذ کــرده انــد و امتحانــات پایــه دوازدهــم آن هــا به 
صــورت نهایی یا کشــوری بوده باشــد، ســوابق تحصیلــی دیپلم و پیش دانشــگاهی 
بــرای آن هــا بــه میــزان ۳۰ درصــد بــر نمــره کل نهایــی تاثیــر گــذار خواهــد بود.


