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گــروه علمی و آموزشــی- یک 
مشــاور تخصصی کنکور درباره نحوه 
مطالعه آزمون کارشناســی ارشد برای 

متقاضیان سال آینده توضیحاتی داد.
شــروین مســیح دربــاره نحوه 
آمادگــی داوطلبان برای مطالعه کنکور 
ارشد سال ۱۴۰۱ گفت: آزمون ارشد در 
روز های پایانی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ 
آغاز می شــود و متقاضیــان باید برای 
شروع کار مطالعاتی از هم اکنون برنامه 

ریزی جدی داشته باشند. ثبت نام برای 
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۱۴۰۱ از روز سه شنبه مورخ ۱۶ آذر آغاز 
شد و بعد از یک بار تمدید در تاریخ ۲۷ 
آذر پایان یافت. سازمان سنجش از تاریخ 
سوم تا ششم بهمن مجدد به داوطلبان 
فرصــت ثبت نــام در آزمون مذکور را 
خواهــد داد و تا کنون تعداد  ۴۷۵ هزار 
و ۱۰۹ داوطلب در آن ثبت نام کرده اند.

او گفت: داوطلبان باید برای مطالعه 

آزمون ارشد از منابع مختلف مطالعاتی 
اســتفاده کنند؛ چرا که این روش باعث 
آمادگی کامل آن ها و کســب رتبه باال 
خواهد شد. البته، اگر داوطلبان کنکوری 
فرصت مناســبی برای مطالعه ندارند، 
باید بر اســاس اولویت اصلی به تست 
زنی آزمون های سال های قبلی کنکور 
بپردازند تا هدف طراحان از سواالت را 
دریابند و سپس به مطالعه منابع کنکور 
بپردازند. این مشاور تخصصی کنکور 

می گوید که داوطلبان باید برنامه ریزی 
مناســب و سنگین تری را برای مطالعه 
آزمون ارشد داشته باشند؛ چرا که حجم 
و تعداد شرکت کنندگان زیاد است و به 
همین علت شانس قبولی در رشته های 
پرمتقاضی و خاص تا حدودی سخت 
خواهد بود. متقضیان بایســتی حتما از 
منابع گســترده تری استفاده کنند تا در 
آزمون موفق شوند و مهارتشان افزایش 

یابد.

گــروه علمی و آموزشــی- 
طبق گزارشــی جدید موبایل ریزر۳ 
موتــورال یک پرچمدار با نمایشــگر 
AMOLED تاشــو است. دوربین 
اصلی آن ۵۰ و دوربین سلفی آن نیز ۳۲ 
 XDA مگاپیکسلی است. وب سایت
Developersدر گزارشی فاش کرد 
موبایل ریزر۳ برخالف نســخه های 
پیشین پرچمدار است. اکنون گزارشی 
جدید اطالعاتی درباره موبایل مذکور 
 XDA فاش کرده اســت. وب سایت
Developers در گزارشــی اشاره 
کرده موتورال ریزر۳ با تراشــه اسنپ 
دراگون۸Gen۱ بــه بازار عرضه می 
شود. نخستین موبایل تاشوی موتورال 

ریزر با تراشه اســنپ دراگون ۷۱۰ و 
 ۷۵۶G نســل دوم آن با اسنپ دراگون
 RAM عرضه شــده بودند. ظرفیت
دســتگاه ۶، ۸ و ۱۲ گیگابایت هستند. 
احتمــاال حافظه ذخیره آن نیز با گزینه 
هــای ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتــی 
عرضه شود. نمایشگر ریزر۳ بریدگی 
ندارد و در عوض روی آن ســوراخی 

دیده می شود. 
همچنیــن به نظر می رســد این 
دســتگاه مجهز به پنل نمایشگر تاشو 
AMOLED بــا رفرش ریت ۱۲۰ 
هرتز باشد. عالوه بر این موارد دستگاه 
یک نمایشگر ثانویه نیز خواهد داشت. 
اما اطالعاتی درباره اندازه و وضوح آن 

وجود ندارد.
در کنار این موارد دوربین اصلی 
آن ۵۰ مگاپیکســلی خواهد بود. یک 

دوربیــن ۱۳ مگاپیکســلی 
اولتراواید نیز پشت دستگاه 
نصب می شــود. دوربین 
جلویــی ریــزر۳ نیز ۳۲ 
مگاپیکســلی خواهــد 
بود. پیش بینی می شود 
ریزر۳ در ژوئن ۲۰۲۲ 
میالدی رونمایی شود. 

به دلیل تداوم شیوع 
ویــروس کرونــا و چالش کمبود 
تراشه، احتمال دارد عرضه آن چند 

هفته به تاخیر بیفتد.

گروه علمی و آموزشی- طراحی 
قسمت عقب خودرو نیز بسیار زیبا و 
چشــم نواز است تا مجموعا بتوان این 
کراس اوور جمع و جور را یکی از بی 
نقص ترین محصوالت کالس خود در 

بازار جهانی لقب داد.
جیــپ نســخه فیــس لیفتی از 
محصول مطرح خــود یعنی رنگید را 
بــرای بازار برزیل آماده کرده اســت. 
در قسمت دماغه تغییراتی را مشاهده 
می کنیم که این ماجراجوی آمریکایی 
را زیباتر از قبل کرده اســت. گرافیک 
داخلــی ال ایی دیی دایره ای و ســایر 
جزئیات جلوپنجره و سپر به خوبی با 

یکدیگر هماهنگ شده اند.
طراحی قسمت عقب خودرو نیز 
بسیار زیبا و چشم نواز است تا مجموعا 

بتــوان این کراس اوور جمع و جور را 
یکی از بی نقــص ترین محصوالت 

کالس خود در بازار جهانی لقب داد.
روی درپوش موتور نیز تفاوت 
سطح ایجاد شــده در قسمت مرکز و 
تــم دو رنگ، بیننده را به یاد هل کت و 

عضالنی های غران داج می اندازد 
که در نوع خود دلچسب و هیجان 

آور است.
فضای داخل کابین نیز 
یک محیط فشرده اما بسیار 
طراحی  اســت.  باکیفیت 
خالقانــه کنســول اصلی 
جلــو نیز از نقاط قوت این 
فضا اســت. نمایشگر تمام 
دیجیتــال ۷ اینچــی برای 
نمایش اطالعات کیلومتر و 

نمایشــگر ۸۴ اینچی ویژه تنظیمات 
سیســتم سرگرمی نیز از فناورانه های 

کابین هستند.
در رابطــه با پیشــرانه اطالعات 
دقیقی ارائه نشده  اما نمونه ۱.۳ لیتری 

توربوفلکس تی۲۷۰ با ۱۸۵ اسب بخار 
خروجــی یکی از جذاب ترین گزینه 
ها در بخش پیشرانه رنگید جدید می 
تواند باشــد. ایــن مجموعه در نمونه 
محــور جلو با جعبه دنده ۶ ســرعته 
دســتی، تریم پایه را شکل می 

دهند.

نحوه مطالعه آزمون ارشد برای داوطلبان ۱۴۰۱

مشخصات موبایل ریزر ۳ فاش شد

رنگید 2۰22 ویژه برزیل؛ کوچک اما بسیار اثرگذار!

گروه علمی و آموزشی- محمود 
امانی طهرانی، با اشاره به نقش و جایگاه 
مدرسه در نظام تعلیم و تربیت کشور، 
اظهار کرد: قانون نانوشــته طبیعت، به 
حذف نهادهای فاقد کارکرد حکم می 
کند. به نظر می رسد مدارس برای بقا و 
حفظ کارکرد خود، باید از فضای جدید 
استفاده کنند و با اســتفاده از امکاناتی 
که فضای نوین یادگیری برای تسهیل 
یادگیــری در اختیارشــان می گذارد، 
بارهایی را که به طور ســنتی حمل می 
کرده اند، کمی ســبک کنند و با استفاده 
از فراغت حاصل از آن به کارکردهایی 
بپردازند که در تمام جوامع بشری مورد 
تاکید تام بوده اســت و عدم اهتمام به 
آنها در نظام های آموزش رسمی محل 
انتقاد همیشــگی بوده اســت. دبیرکل 
شورای عالی آموزش و پرورش تاکید 
کرد: کارکردهایی که مدارس باید بیشتر 
روی آنهــا کار کنند معطوف به مهارت 
آموزی، آمادگی برای زندگی، اجتماعی 
شدن، راه های مختلف یادگیری کسب 
وکار، تربیت بدنی، هنرآموزی و در یک 
کالم، جبران نقائصی که در برنامه های 
درسی نســبت به تربیت تمام ساحتی 

وجود دارد.
همه در قبال مدارس مسئول 

هستند
وی با اشــاره به ایــن که همه در 
قبال مدرسه مسئول هستند، اضافه کرد: 
ســطح مدارس هر کشور، نشانه  سطح 

واقعی رشــد و توسعه آن کشور 
است. هرچه سطح توسعه 

اقتصــادی، فرهنگی و 
ارزشی یک جامعه 

باالتــر باشــد، اوضاع مدرســه در آن 
جامعه مطلوب تر است. جامعه ای که 
به این نتیجه رسیده است که باید بهترین 
شــرایط رشــد را برای فرزندان خود 
فراهم کند، بــه نوعی برای آینده خود 

سرمایه گذاری کرده است.
وی افــزود: بــی شــک، دوام و 
استمرار ســطح توســعه یافتگی هر 
جامعه در ابعــاد حرفه ای و اقتصادی 
و نیز ارتقای شــاخص های اخالقی، 
ارزشــی، اجتماعی و سیاسی، نیازمند 
ورود مستمر جوانانی درعرصه تالش 
اســت که دارای سالمت جسم و روح 
و برخوردار از شایســتگی های پایه و 
ارزشــهای درونی شــده باشند. امانی 
تصریح کرد: تربیــت چنین جوانانی، 
مســتلزم وجود مدارسی است که هم 
به لحاظ فضــا و امکانات و تجهیزات 
فیزیکی و هم به لحاظ نیروی انســانی، 
بتوانند به عنوان یک زیستگاه، فرصت 
و موقعیت رشد دینی، علمی، اجتماعی، 
بدنی، هنری و اقتصادی را فراهم سازند. 
با چنین نگرشی است که باید تالش کرد 
ساختمان مدارس، بهترین ساختمان هر 
محله؛ معلمان مدرســه، شایسته ترین 
افراد؛ مدیر مدرســه، بــا کفایت ترین 
فرد جامعه محلی و بچه های مدرســه، 
شادترین و با نشاط ترین ساکنان محله 

باشند.
وی با اشاره به این که مدرسه باید 
احســاس کند که حامی و 
صاحــب دارد، 

افزود: باید نگاه به مدرســه، مثل نگاه 
به مساجد و حسینیه ها باشد. باید یک 
احســاس مالکیت عمومی، احساس 
تعلق و احســاس متولّی بودن در مردم 
هر محله نسبت به مدرسه به وجود آید. 
مدرســه باید احساس کند که حامی و 
صاحبی مهربان و دلسوز، آگاه، توانا و 
بخشــنده دارد.مدرسه همواره نیازمند 
حضوریاریگران آگاه اســت .جمعی 
متشخص از افراد توانمند جامعه محلی 
کــه نه تنها از توان خــود، بلکه از توان 
هر انســان مستعد کمکی را در راستای 

خدمت به مدرسه بسیج می کنند.
وی گفت: چنین مدرسه ای برای 
دانش آموزان کنونی و فارغ التحصیالن 
مدرســه، هویت مدرسه ای و احساس 
تعلق خاطر به نام مدرســه می آفریند. 
هــر دانش آموز به محــض ثبت نام و 
ورود به مدرسه می داند که در چندمین 
دوره ورودی دانش آموزان به مدرســه 
قــرار دارد و پیوند خــود را با دیگران 
ذیل انتساب به دانش آموختگان دوره 
مزبور در مدرسه برقرار می کند. چنین 
مدرسه ای دارای سرمایه و پشتوانه ای 
است که هرگز در کار خود وا نمی ماند. 
وی گفت: هــر کس، پیش از هر گونه 
انتقادی نسبت به وضع موجود و ابراز 
ناخشــنودی از فاصله مدارس با وضع 
مطلوب، باید از خود بپرســد من برای 
بچه های محله ام، شــهرم و کشــورم 
چه کــرده ام؟ چه کارهایی از دســت 
من بــر می آید، چه کارهایی را تاکنون 
انجام داده ام؟ و نیز از خود بپرســد که 
مدرسه برای محله چه کارهایی را می 
تواند انجام دهد؟ از فضای آن، امکانات 
آن، انســانهایی که در آن حضور دارند، 
چه استفاده هایی می توان کرد؟ چنین 
مدرسه ای، بافتی زنده است که با پیکره 

جامعه پیرامونی خــود پیوند خورده، 
تغذیه می شود و تغذیه می کند.

امانی بیان داشــت: بدیهی است 
چنین توصیفی از مدرسه، برخاسته از 
گزاره های مدیریتی سند تحول در باب 
مدرسه همچون گزاره های زیر است: 
»برخــوردار از قدرت تصمیم گیری و 
برنامه ریزی در حوزه های عملیاتی در 

چارچوب سیاستهای محلی، منطقه ای 
و ملــی«، »دارای تعامــل اثربخش با 
مساجد و دیگر نهادها، مراکز مذهبی 
و کانون های محلی نظیر فرهنگ 
ســرا، کتابخانه های عمومی 
و برخوردار از ارتباط مســتمر و 
موثــر با عالمان دینی، صاحبنظران 

و متخصصــان« و »دارای پیوند موثر با 
موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس 
محلی، منطقه ای و ملی با حضور فعال 

در حیات اجتماعی« است.
برای تحقق اهداف مدرســه 

تالش کنیم
دبیــرکل شــورای عالی آموزش 
و پرورش با اشــاره به اینکه همه برای 

تحقق اهداف مدرسه تالش کنیم، اضافه 
کرد: برای دســت یابی به چنین چشم 
اندازی که مبتنی بر اعتماد به مدرســه و 
صالحیت مدیریت آن است، باید تمام 
عوامــل درونــی و بیرونی ایفای نقش 
کنند. شورای عالی آموزش و پرورش 
با تدوین سیاســت ها، خط مشــی ها، 

قوانیــن، مقــررات و آییــن نامه های 
ســازگار با این نگرش، حوزه  ستادی 
آمــوزش و پرورش بــا خلق و ترویج 
راهکارهــای الهام بخش و راهگشــا، 
مدیریــت های اســتانی و منطقه ای با 
ارتقــای ظرفیت مدیریــت مدارس و 
ایفــای نقش راهبری، راهنمایی، پایش 
و تضمین کیفیــت، و جامعه محلی با 

بســیج تمامی امکانات خــود باید در 
راستای تحقق اهداف و کارکرد مدرسه 
پا به عرصه کمک به مدرســه بگذارند. 
امانی افزود: شاید مهمترین آموزه سند 
تحول بنیادین این باشد که دست یابی 
به چشــم انداز مدرسه تراز سند، یعنی 
اجرای سند تحول بنیادین، یک وظیفه 

ملی و عمومی است که مشارکت همه را 
اقشار جامعه را می طلبد. وی با اشاره به 
این که مهمترین مسئله مدرسه، اجرای 
برنامه های درسی مصوب است، خاطر 
نشان کرد: اما در سطح مدرسه، مهمترین 
مسئله ای که مدرسه باید در راس امور 
خود قرار دهد، اجرای موثر برنامه های 
درســی مصوب است. یادگیری موثر، 
نوعی از یادگیری اســت که یادگیرنده 
قبل و بعــد از یادگیری، در چارچوب 
شــناختی، مهارتی و نگرشــی اش، یا 
به تعبیر الگوی هــدف گذاری برنامه 
درسی ملی، در تفکر، ایمان، علم، عمل 
و اخالق اش که شایستگی های پایه ی 
او را می ســازند، تغییر محسوس رخ 
دهد. امانی افزود: نیل به یادگیری مؤثر، 
مســتلزم ایجاد موقعیت های یادگیری 
فعال و رشــد دهنده در سطح مدرسه 
و کالس اســت. بدیهی است این امر 
نیازمند رشد شایستگی های حرفه ای 
معلمان در عرصه طراحی آموزشــی، 
یعنــی بکارگیری اصــول علم و هنر 
یاددهی یادگیری)پداگوژی( است که 
در برنامه درســی ملی به آن اشاره شده 

است. 
وی گفت: به قوت می توان گفت 
که اگــر مدارس، برنامه های درســی 
موجــود را با کیفیت الزم و به صورت 
موثر اجرا کنند، بسیاری از ساحت های 
رشد پوشش داده شده و نتایج فراوانی 
حاصل می شود. تحقق این امر، مجالی 
را بــه وجود می آورد که در کنار برنامه 
درسی ملی، با استفاده از ظرفیت برنامه 
ویژه مدرســه )بوم(، بــه عنوان برنامه 
درســی سطح مدرســه، به بسیاری از 
نیازها، دغدغه ها و عالئق ویژه مدرسه 

پرداخته شود.
آموزش و پرورش در دوران 
کرونا دچار تغییرات جدی شده 

است
دبیرکل شــورای عالی آموزش و 
پرورش با اشــاره به وضعیت موجود 
جامعه، گفت: با بروز شــرایط جدید 
کرونــا در جهــان، جنبــه دیگری از 
شایســتگی های مورد نیاز برای ایجاد 
موقعیــت های یادگیــری موثر، بروز 
و ظهور پیدا کــرد. با تعطیلی آموزش 
حضوری و چهره به چهره، نیاز جامعه 
آموزشــی کشــورهای جهان در همه 
سطوح به کسب شایستگی های فناوری 
و عــدم آمادگی کافــی در این زمینه به 
صورت یک شوک خودنمایی کرد. وی 
با اشــاره به اینکه آموزش و پرورش در 
دوران کرونا دچار تغییرات جدی شده 
است، افزود: در چنین فضایی، مدیریت 

آمــوزش در فضای غیــر حضوری و 
ترکیبی، مستلزم برخورداری هم زمان 
از دو دســته شایســتگی پداگوژیگ و 
تکنولوژیک است. پیش بینی می شود 
این عرصه، فضایــی را فراهم آورد که 
آموزش پس از کرونا، هرگز به مدار قبلی 
خود باز نگردد و در بسیاری از جوانب، 
دســت خوش تغییراتی شود که عمدتًا 

مطلوب تلقی می شوند.
امانی با اشاره به این که دهه  آینده 
دوره توســعه خالقیت هــا و نوآوری 
در تولیــد و طراحی آموزشــی جدید 
اســت، تاکید کرد: بر این اساس، شاید 
دهه ی آینده، دوران توســعه خالقیت 
ها، نــوآوری در تولید و طراحی های 
آموزشــی جدید و برنامه های درسی 
رشد دهنده بر اساس توسعه شایستگی 
های فــردی و گروهی دانش آموزان با 
اســتفاده از امکانات فضای مجازی و 
الکترونیک باشد. وی افزود: همچنین 
بنظر می رســد جامعه آموزشی نه تنها 
کشــور ما بلکه جامعه جهانی در انتظار 
تولید روش هــا و ابزارهایی خالقانه، 
معتبر و متنوع برای ارزشیابی تحصیلی به 
سر می برد. به نوعی کرونا به ما آموخت 
که در برابر تندباد، دیوار نســازیم بلکه 
توربین هایــی قرار دهیم کــه انرژی 
مخرب را در خدمت ساختن قرار دهد.

دبیرکل شــورای عالی آموزش و 
پرورش اضافه کرد: راهبری و مدیریت 
نظام آموزشی از ستاد تا صف در چنین 
شــرایطی امری زنده، پرهیجان، متغیر 
در لحظــه، اقتضایــی و گاهی بحرانی 
اســت. امانی افزود: این مدیریت الاقل 
چهار عرصه اصلــی را در بر می گیرد: 
از سویی باید شایستگی های حرفه ای 
فوق را در خود و دیگران به وجود آورد، 
از ســوی دیگر برای فراهم آوردن زیر 
ساخت ها و ایجاد دسترسی برای آحاد 
دانش آموزان به اشکال جدید آموزش 
اقدام نمود و در عرصه سوم، برای حفظ 
عدالت آموزشی، تدابیری خاص برای 
دانش آموزانی که دسترسی به ابزارهای 
آموزش الکترونیک یا اینترنت ندارند، 
اندیشید و سرانجام در جهت آموزش 
خانواده ها بــرای ایفای آگاهانه نقش 
خویــش به عنوان شــرکای راهبردی 
موفقیــت در این موقعیت جدید اقدام 

نمود. 
وی تاکید کــرد: مدیریت عرصه 
های فوق، مســتلزم برخــورداری از 
آگاهــی روزآمد، عملکــرد حرفه ای، 
تقســیم کار متعادل و داشتن اختیاراتی 
اســت که از فضــای اعتمــاد متقابل 

سرچشمه می گیرد.
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دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

اگر مدارس نتوانند کارآیی خود 
را نشان دهند با بحران کارکرد 

مواجه می شوند
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: به طور جدی پیش بینی می شود که اگر مدارس نتوانند کارآیی 

خود را در شرایط جدید نشان دهند، با بحران کارکرد مواجه می شوند و به راحتی در معرض تهدید، تعطیل و جایگزینی
 به وسیله جریان های رقیب تجاری قرار می گیرند.

شــاید دهــه ی آینــده، دوران توســعه خالقیت هــا، نــوآوری در تولیــد و طراحی های 
آموزشــی جدید و برنامه های درســی رشــد دهنده بر اســاس توســعه شایستگی های 
فــردی و گروهــی دانش آموزان با اســتفاده از امکانات فضای مجازی و الکترونیک باشــد.


