
تویوتا کمری بسیار کم مصرف به مناسب 40 سالگی!
گروه علمی و آموزشی- تویوتا 
از نســخه ویژه کمری بــا مدل 2023 
رونمایی کرده که جزئیات اســپرت و 

یــک ترکیب ایــده آل کم 

مصرف در پیشرانه را ارائه می کند.
تویوتا به مناسبت 40 سال حضور 
کمــری در خط تولید ایــن کمپانی از 
یک نســخه ویژه با نام "نایت شید" 

رونمایی می کنــد. این محصول که با 
مدل 2023 عرضه می شــود در کالس 
سدان میان سایز دارای تریم های 4 و 6 

سیلندر است.
نمونه 4 سیلندر در دو مدل محور 
جلــو و مجهز به ســامانه تمام چرخ 
محــرک عرضه می شــود و 
به منظور ارائه حس 
اســپرت جزئیاتی 
نیــز از کمری تی 
آر دی را همــراه 

دارد. رینــگ های 19 اینچی برنز مات 
و همچنین سیســتم تعلیق اسپرت در 
تریم اس ایی از دیگر جذابیت های این 

معرفی محسوب می شوند.
تعداد تریم های این مدل بســیار 
متنوع است زیرا 5 تریم در نمونه محور 
جلو و 5 تریم در نمونه مجهز به سامانه 

تمام چرخ محرک را شامل می شود.
موتــور 4 ســیلندر 2.5 لیتری به 
عنوان انتخاب پایه و موتور 6 ســیلندر 
3.5 لیتری به عنوان آپشــن پیش روی 

مشــتریان قرار می گیرد. این پیشــرانه 
هــا به ترتیب 203 و 310 اســب بخار 
خروجــی دارند و همگی با جعبه دنده 
8 سرعته اتوماتیک هماهنگ شده اند. 
پیشرانه 2.5 لیتری 4 سیلندر برای تریم 
هیبریدی نایت شــید نیز مورد استفاده 
قرار گرفتــه که مجموعه خروجی این 
سیســتم برابر با 208 اسب بخار است. 
متوسط مصرف در مدل هیبریدی برای 
100 کیلومتــر رانندگی برابر با 4.5 لیتر 
اســت که در نوع خود رکورد بســیار 

مناسبی ارزیابی می شود.
 کمــری یکــی از مطــرح ترین 
برندهــای فعال در مجموعــه تویوتا 
اســت که از سال 1982 تا کنون مدل ها 
و کالس هــای مختلف آن به بازارهای 
مختلف صادر شــده اند.در کشورمان 
نیز با توجه به ســابقه حضور؛ مخاطب 
آشنایی کامل با مدل اکس وی30 که در 
فاصله ســال های 2001 تا 2006 تولید 
شده و همچنین اکس وی40 که از 2006 

تا 2013 تولید شده؛ دارد.
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گروه علمی و آموزشی- رضوان 
حکیم زاده دربــاره زمان و چگونگی 
ارزیابــی دانش آموزان ابتدایی توضیح 
داد: براساس دســتورالعمل ارزشیابی 
ابالغ شــده از ســوی مرکز سنجش و 
پایش آموزش و پرورش، دانش آموزان 
از اول تــا 12 خردادماه در ارزشــیابی 
نوبت دوم پایانی سال تحصیلی شرکت 
می کنند و پایان زمان آموزش براساس 
مصوبات موجود 31 اردیبهشــت ماه 

است.
وی افــزود: دانش آموزان در این 
فاصله زمانی ایام امتحانات برای شرکت 
در ارزشیابی به مدرسه مراجعه می کنند 

و دیگر لزومی برای حضور در مدارس 
وجود ندارد. معــاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان 
کرد: با توجه به تجربه 2 سال گذشته در 
این دستورالعمل توصیه شده که معلمان 
برای پایه های اول تا پنجم حتما در کنار 
ســایر ابزارهای ارزشیابی توصیفی، از 
آزمون کتبی هــم در دروس ریاضی و 
فارســی در دوره اول ابتدایــی و درس 
ریاضی، فارسی و علوم در دوره چهارم 
و پنجم اســتفاده کنند تا بتوانیم ارزیابی 

دقیق تری داشته باشیم.
حکیم زاده یادآورشــد: همچنین 
امتحانــات دانش آموزان پایه ششــم 

براســاس مصوبات قبلی شورای عالی 
آمــوزش و پــرورش و آیین نامه های 
موجود به صورت هماهنگ منطقه ای 

آزمون کتبی برگزار می شود.
امتحانات دانش آموزان پایه ششم 
براســاس مصوبات قبلی شورای عالی 
آمــوزش و پــرورش و آیین نامه های 
موجود به صورت هماهنگ منطقه ای 

آزمون کتبی برگزار می شود
دانش آموزان  برای  نمره ای 

ابتدایی منظور نمی شود
وی همچنیــن با بیان اینکه اعالم 
نتایج دانش آمــوزان به صورت کیفی 
توصیفی اســت، گفت: بــرای دانش 

آموزان ابتدایی نمره وجود نداشــته و 
همچنان هم نخواهیم داشت، باید بین 
رویکرد ارزشــیابی توصیفــی و نظام 
نمره گذاری تفکیک قائل شــد. معاون 
آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش و 
پرورش افزود: روش اعالم نتایج کیفی 
توصیفی، هیچ تغییری پیدا نمی کند و به 

هیچ وجه معلمان نباید نمره ای را برای 
دانش آمــوزان منظور کنند. حکیم زاده 
ادامه داد: آزمون ابزار امتحان اســت اما 
به این معنا نیســت که نتایج به صورت 
نمره باشــد، نتایج همچنان به صورت 
کیفی توصیفی در 4 سطح خیلی خوب، 
خوب، قابل قبول و نیازمند تالش اعالم 

می شود. وی یادآورشد: همچنین نتیجه 
نهایی براساس نتایج ارزشیابی در طول 
ســال تحصیلی، فعالیت دانش آموزان 
و ارزشــیابی پایانی به صورت کیفی و 
توصیفی در کارنامــه دانش آموز درج 

می شود.
دریافت کارنامه، یک هفته تا 

ده روز پس از پایان امتحانات
معاون آمــوزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش تاکید کرد: دریافت 
کارنامه یک هفته تا ده روزپس از پایان 
امتحانات است و در اختیار خانواده ها 
قــرار می گیرد. حکیم زاده افزود: زمان 
اعــالم نتایج ممکن اســت به صورت 
منطقه ای متفاوت باشــد اما معموال در 

خرداد ماه اعالم می شود.
روزهــای  در  امتحانــات 
تعطیلی عمومــی آلودگی هوا، 

برگزار نمی شود
وی همچنیــن درباره شــرایط 
برگزاری امتحانات در روزهای تعطیلی 
احتمالی به دلیل آلودگی هوا در کشور 
اظهار داشت: اگر دستورالعمل عمومی 
وجود داشته باشد که در روز خاصی به 
دلیــل آلودگی هوا باید مدارس تعطیل 
باشــد، تمام فعالیت مــدارس اعم از 
امتحــان و آموزش تعطیل می شــود. 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پــرورش عنــوان کــرد: امتحانات 
دانش آمــوزان در دوره ابتدایــی از اول 
خردادماه برگزار می شود و تعداد دروس 
آزمون های کتبی هم بســیار کم است، 
بنابراین مدارس برنامــه را به گونه ای 
تنظیم کنند که مشــکل خاصی در این 

راستا ایجاد نشود.
دوره های جبــران تثبیت و 

یادگیری رایگان است
حکیــم زاده همچنین درباره آغاز 
مرحلــه دوم طــرح جبــران تثبیت و 
یادگیری اظهار کــرد: برنامه این طرح 
تنظیم شده و به محض اتمام امتحانات 
دانش آمــوزان به منظور دریافت نتایج 
ارزشیابی نوبت دوم پیش بینی شده که 
مرحله دوم این طرح از اول تیر ماه آغاز 
شود. وی با بیان اینکه جزئیات مرحله 
دوم طــرح جبران تثبیت و یادگیری به 
زودی در دستورالعملی به مدارس ابالغ 
می شود، گفت: دوره های آموزشی دوره 
طرح تثبیت و یادگیری رایگان است و 
دانش آموزان برای شرکت در کالس ها 
نباید هزینه ای بپردازند. آموزش دانش 
آموزان پس از شــیوع ویروس کرونا از 
اسفند ماه ســال 98 در فضای مجازی 
تداوم یافت، آموزش مجازی هرچند که 
در این مدت از عقب ماندگی تحصیلی 
دانش آموزان جلوگیری کرد اما به گفته 
مســووالن و کارشناســان آموزش و 
پرورش نتوانســت جایگزین آموزش 
حضوری شــود.   معاونــت آموزش 
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برای 
به حداقل رساندن افت تحصیلی دانش 
آموزان، طرح جبران و تثبیت یادگیری 
در تابســتان را به ادارات کل استان ها 
ابالغ کرد تا به این واســطه مشکالت 

یادگیری دانش آموزان رفع شود.

آموزش دانش آموزان پس از شیوع ویروس کرونا از اسفند ماه سال ۹۸ در فضای مجازی تداوم 
یافت، آموزش مجازی هرچند که در این مدت از عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان جلوگیری کرد 
اما به گفته مسووالن و کارشناسان آموزش و پرورش نتوانست جایگزین آموزش حضوری شود.  

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان ابتدایی
 تا ۱۲ خرداد ماه ادامه دارد.

گروه علمی و آموزشی- محققان 
استرالیایی در یافته های اخیرشان اظهار 
کرده اند با کمــک یک فناوری جدید 
می توان در شب نیز انرژی خورشیدی 

را ذخیره کرد.
شاید تولید انرژی خورشیدی در 
شــب برایتان عجیب به نظر برسد اما 
نتایج پروژه تحقیقاتی جدید محققان 
استرالیایی نشان می دهد با یک فناوری 
جدید که همانند عینک دید در شــب 
است ممکن اســت بتوان ایده ذخیره 
انرژی خورشــیدی در شب را اجرایی 

کرد.
دانشمندان مرکز ARC وابسته به 
دانشگاه ملبورن و دانشگاه نیو ساوت 
ولز)UNSW Sydney( اخیرا گام 
مهمی در جهت توسعه فناوری جذب 
حرارتی برداشــته اند. آنها دستگاهی 
ساخته اند که قادر به تولید برق از تابش 

گرمایی است.
زمانی که پرتوهای خورشــید به 

پوسته زمین می تابد گرمای خود را از 
تابش خورشید می گیرد اما وقتی شب 
می شود، تمام انرژی خورشیدی مفید 
در وسعت فضا ناپدید می شود. اکنون 
محققان این مطالعه با موفقیت دستگاه 
جدیدی را آزمایش کرده اند که گرمای 
مادون قرمز را جذب و آن را به نیروی 

الکتریکی تبدیل می کند.
در طــول توســعه، محققان این 
مطالعه از یک دســتگاه تولید انرژی به 
thermo-("نام "دیود حرارتی تابشی

radiative diode( استفاده کردند 
که این دســتگاه کامال شبیه به فناوری 
موجــود در عینک های دید در شــب 

است.
اکیــن  "نیــکالس 
Nicholas Ekins-("داکــس

Daukes( از محققــان ایــن مطالعه 
گفــت: در اواخر قرن هجدهم و اوایل 
قرن نوزدهم کشــف شــد که کارایی 
موتورهــای بخار بــه اختالف دما در 

سراسر موتور بستگی دارد و همین امر 
زمینه ایجاد ترمودینامیک شــد. همان 
اصــول در مورد انرژی خورشــیدی 
نیــز صدق می کند چرا که خورشــید 
منبــع گرما را فراهم می کند و یک پنل 
خورشیدی نسبتا خنک در سطح زمین 
یک جاذب سرما را فراهم می کند و این 

امر اجازه می دهد تا برق تولید شود.
ترمودینامیک یــا گرمادینامیک 

شــاخه ای از علوم طبیعی است که به 
بحــث راجع به گرما و نســبت آن با 

انرژی و کار می پردازد. 
متغیرهــای  ترمودینامیــک 
ماکروســکوپیک)همانند دما، انرژی 
داخلــی، آنتروپی و فشــار( را برای 
توصیف حالت مواد تعریف می کند و 
چگونگی ارتباط آن ها و قوانین حاکم 

بر آنها را بیان می نماید.

ذخیره انرژی خورشیدی در شب

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

ارزشیابی کیفی-توصیفی 
دانش آموزان ابتدایی تا ۱۲ خرداد 

ادامه دارد
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برای ثبت نام میان پایه ها نیازی به 
حضور والدین نیست

گروه علمی و آموزشی- رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش گفت: ثبت 
نام دانش آموزان همه پایه ها از هفته اول خرداد در مدارس آغاز می شود و تا پایان 
مرداد ادامه دارد. ســید مجتبی هاشمی گفت: برای پایه های ورودی اول، هفتم و 
دهم اولیاء با حضور در مدارس مورد نظر خود می توانند فرزندانشان را ثبت نام 
کنند اما برای ثبت نام میان پایه ها نیازی به حضور والدین نیست و سامانه ای که 
طراحی شــده اســت ، دانش آموزان را پس از قبولی، به صورت خودکار در پایه 

باالتر ثبت نام می کند. 
وی افزود: امســال قریب به 16 میلیون دانش آموز خود را برای شرکت در 
کالسهای درس آماده می کنند که بیش از یک میلیون و 500 هزار دانش آموز کالس 
اولی هستند. هاشمی درباره تعیین محدوده بندی مدارس هم گفت: محدوده بندی 
بر عهده ستادهای ثبت نام استانی و منطقه ای و احراز و تایید مدارک محل سکونت 

دانش آموزان هم بر عهده مدیران مدارس است.
وی اظهار کرد: امسال با تمرکز زدایی قرار است ستادهای ثبت نام مدارس نظر 
اولیا درباره ثبت نام را دریافت و با انتقال آن به ستاد ثبت نام منطقه ای ، الگوهای 
مناسب برای هر منطقه را ، در سالهای بعد پیاده کنند. هاشمی درباره شهریه دریافتی 
هم گفت: در ســازمان مدارس غیردولتی کار کارشناســی میزان شهریه در حال 
بررســی است و تا زمان اعالم نهایی، مدارس موظف به دریافت شهریه پارسال 
هستند. وی افزود: در صورت افزایش شهریه مابه التفاوت بعدا از اولیاء دریافت 

می شود ولی در زمان ثبت نام هیچ شهریه اضافه ای نباید دریافت شود. رئیس 
ستاد ثبت نام دانش آموزان گفت: مدارس هیات امنایی و دولتی هم هنگام ثبت 
نام فقط باید پول کتاب و بیمه را از والدین دریافت کنند.در مدارسی مثل غیر 
دولتی، استعدادهای درخشان، شاهد و نمونه مردمی هم میزان مشخصی از 

شهریه تعیین می شود که باید در تابلو نصب و در دید همه اولیاء قرار گیرد.

گروه علمی و آموزشی- رئیس 
ســازمان مدارس غیــر دولتی گفت: 
تدریــس زبان فرانســوی در مدارس 
غیــر دولتی هیچ هزینــه  اضافی برای 
خانواده هــا ایجــاد نمی کنــد. احمد 
محمود زاده، رئیس ســازمان مدارس 
غیردولتی و توســعه مشارکت مردمی 
وزارت آمــوزش و پــرورش گفت: 
مقام معظم رهبری از حدود 10 ســال 
گذشــته مطالبه ای داشته و فرموده اند 
که الزم نیست در تمامی مدارس زبان 
انگلیســی را رواج دهیــم. زبان های 
دیگــری نیز وجود دارنــد. به عنوان 
مثال زبان فرانســوی، روسی، آلمانی 

و اســپانیایی. او گفت: ما احســاس 
کردیم این ســخن مقام معظم رهبری 
در ســال های گذشته محجور مانده و 
پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. به 
گفته محمود زاده در مدارس غیر دولتی 
می توان این سخن رهبری را با شرایط 
بهتری اجرایی کرد. او گفت: بر همین 
اســاس و پس از صحبت با ســازمان 
پژوهش مشخص شــد که برای این 
امر، معلم های مخصوص و کتاب های 

مناسب الزم است و باید بستر و برنامه 
ریزی الزم را برای این موضوع داشته 
باشــیم. محمود زاده گفــت: پس از 
صحبت های فراوان به آمادگی تدریس 
زبان فرانســوی در مدارس غیر دولتی 
رســیدیم و به امید خدا امسال در پایه 
هفتــم به تدریس این امــر ورود پیدا 
خواهیم کرد. هیچ هزینه  اضافی برای 
خانواده ها نیز ایجاد نخواهد شــد و به 
جای انگلیسی، زبان فرانسوی تدریس 

می شود. با اعالم رئیس سازمان مدارس 
غیردولتی پیشــنهاد اولیه، یک مدرسه 
در هر اســتان بود؛ امــا اکنون مدارس 
بیشــتری آمادگی خود را برای اجرای 
این امر اعالم کــرده اند. محمود زاده 
درباره بیست و چهار ساعته شدن زمان 
تدریس معلمین مــدارس غیر دولتی 
گفت: قانون کار چهل و چهار ساعت 
در هفته اســت که اکنون برای معلمان 
نیز اجرایی می شود؛ اما طبق اسناد باال 

دســتی معلمان را کارمند نمی شناسیم 
و از این عزیزان به عنوان پژوهشــگر 
یاد می کنیم. او گفت: به همین دلیل در 
ماموریتی که برای معلمان در مدارس 
دولتی در نظر گرفته ایم، 24 ســاعت 
حضور اســت. اتفاقی کــه در تمامی 
دنیا نیز به همین شکل است. متاسفانه 
همین اتفاق در مدارس غیر دولتی اجرا 
نمی شد. به هر شکل این موضوع را در 
کمیسیون مطرح کردیم و اکنون منتظر 

صحن علنی مجلس هستیم که اگر در 
صحن تصویب شود، معلمان مدارس 
غیر دولتی 24، 30 و 36 ساعت فعالیت 

خود را پیگیری کنند.

گروه علمی و آموزشی- رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی گفت: دانشگاه های 
دولتی، فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد را 
استخدام نمی کنند وتا می بینند متقاضی 
دانشگاه آزادی اســت، شروع به بهانه 

گرفتن می کنند.
"محمدمهدی طهرانچی" رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی در مورد شفافیت 
مالی در دانشــگاه آزاد اسالمی گفت: 
مصوبه ای که در بودجه امســال وجود 
داشت، این بود که دانشگاه آزاد اسالمی 
تمــام درآمد و هزینه های خودش را در 
وزارت اقتصــاد و دارایی ثبت کند. ما 
منتظریم ارتباطات بین وزارت اقتصاد 

در این مسیر شکل گیرد.
او گفت: ما برای ثبت درآمد مالی 
خودمــان آمادگی کامــل داریم. فکر 
می کنم اگر مســئله فنی هم انجام شود، 

اوج شــفافیت را خواهیم داشت. کدام 
نهاد خصوصی و غیردولتی اینقدر شفاف 
عمل می کند؟ امیدوارم بخش آموزش 
عالی غیردولتی که حتی دانشــگاه های 
دولتی شــهریه پرداز دارند، هم بودجه 
خودش را شــفاف کند. اشکالی که ما 
داریم این است که دانشگاه آزاد مبتنی بر 
شهریه حرکت می کند، ولی قیمت گذار 
اصلی دانشگاه های دولتی شده اند که به 
بحث دانشجویان شهریه پرداز ورود پیدا 
کرده اند و آنها بخش جدی از خودشان 

را به این موضوع اختصاص داده اند.
او با تاکید بر اینکه دانشــگاه های 
غیرانتفاعی بســیار غیرشــفاف عمل 
می کنند، گفت: امیدوارم آنها هم به کسی 
پاسخگو باشند. آنها نه در تعداد هیات 
علمی و نه در پاسخگویی به دانشجویان 
خودشان شفاف نیستند و وزارت علوم 

هم نســبت به ظرفیت دانشجویان این 
دانشگاه، شفاف نیست.

او در مورد چرایی استفاده از واژه 
دست دوم و لیگ دست دوم که توسط او 
و دهقانی فیروزآبادی، معاون تحقیقات، 
فناوری و نوآوری درباره دانشــگاه آزاد 
اســالمی به کار برده می شود، توضیح 
داد: همــواره می خواســتند به اعضای 
هیــات علمی القا کنند که شــما باید با 
دولتی ها همسان شوید، در صورتی که 
ما اعضای هیات علمی با مقاالت و کار 

بهتری داشته ایم.
او گفــت: در بدنه دولتی این نگاه 
وجود داشــت که چون دولتی نیستید، 
دســته دو هستید و هرکسی می خواهد 
دســت اول باشــد، باید دولتی باشد و 
پولش را از دولت بگیرد. همین اســت 
که االن دانشگاه دولتی فارغ التحصیالن 

دانشگاه آزاد را استخدام نمی کنند.
طهراچی ادامه داد: اصال نمی گویند 
فرد چقدر مقالــه دارد و کارهای مفید 
کرده بلکه تا می بینند دانشــگاه آزادی 
است، شــروع به بهانه گرفتن می کنند. 
ایــن موارد باید از نظــام جذب هیات 

علمی ما برداشته شود.
رئیس دانشگاه آزاد تصریح کرد: 
واقعیت این است که وقتی وارد دانشگاه 
آزاد می شــویم می بینیم حتی من که از 
نظام آموزش دولتی به اینجا آمده ام اذعان 
می کنم این سرمایه، سرمایه بزرگی است 
و باید نگاه مان را از دولتی و غیردولتی به 

نگاه برتر و غیر برتر ببریم.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی عنوان کرد؛

تدریس زبان فرانسوی برای دانش آموزان پایه تحصیلی هفتم

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:

دانشگاه های دولتی، فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد را 
استخدام نمی کنند


