
سرپرست اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:

ثبت نام متقاضیان بیمه تکمیلی فرهنگیان 
از مرز یک میلیون نفر گذشت

گروه علمی و آموزشی- سرپرست اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: ثبت نام افراد متقاضی برای اســتفاده از خدمات 

بیمه تکمیلی فرهنگیان از مرز یک میلیون نفر گذشت.
سیدســعید مقدم زاده دربــاره تعداد متقاضیان بــرای بیمه تکمیلی 
فرهنگیــان افزود: تعــداد افراد متقاضی جهت اســتفاده از خدمات بیمه 
تکمیلی فرهنگیان تا ســاعت یک ظهر امــروز یک میلیون و ۱۰ هزار نفر 

بوده است.
وی ادامــه داد: ثبت نام برای بیمه تکمیلی فرهنگیان که از اول تیرماه 

آغاز شده است، ۱۵ تیرماه پایان می یابد.
سرپرســت اداره کل رفاه و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پرورش 
خاطرنشــان کــرد: حق بیمــه تکمیلی در قــرارداد جدیــد ۲۷۵ هزار 
 تومان اســت که حدود ۹۰ هــزار تومان آن توســط فرهنگیان پرداخت 

می شود.
بــا امضای تفاهم نامه ای بین وزارت آمــوزش  و پرورش و بیمه دانا، 
قرارداد بیمــه تکمیلی فرهنگیان از روش »صندوقی« به »بیمه گری« تغییر 
یافت و این قرارداد از اول تیرماه، بدون ســقف پرداختی در بســیاری از 

بیماری ها و با فرانشیز ۱۵ درصد اجرا می شود.
براین اســاس، افزایــش تعهدات بیمه ای از اهــداف این تفاهم نامه 
اســت؛ بخشــی از حق بیمــه تکمیلی از ســوی دولــت و بخش دیگر 
توســط بیمه گــر پرداخــت خواهد شــد. همچنین خدمــات عینک و 
 دندانپزشــکی از جملــه مــواردی اســت کــه در ایــن تفاهم نامه آمده 

است.
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گروه علمی و آموزشی-  یوسف 
نــوری وزیر آموزش و پرورش بامداد 
امروز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ در نخستین 
کنگــره معلمان انقاب اســامی که 
بــا حضــور رئیس مجلس شــورای 
اســامی در اردوگاه شهید باهنر تهران 
برگزار شــد، با اشاره به تصویب آیین 
نامــه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان 
از ســوی هیئت وزیران و اباغ آن طی 
روز گذشته خاطر نشان کرد: شهادت 
می دهم که مجلس شورای اسامی به 
ویژه آقای قالیباف با وســواس و دقت 
فــراوان و پیگیری جــدی در مراحل 

مختلف تصویب این طرح حضور فعال 
داشتند و ارتقای نظام تعلیم و تربیت و 
ارتقای صاحیت حرفه ای معلمان را 

بطور جدی پیگیری می کردند.
وی با بیان اینکــه »این آیین نامه 
مابــه ازای مادی هم خواهد داشــت« 
اظهار کرد: یکی از مهمترین مولفه های 
دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین، 
احزاب طرح رتبه بندی معلمان است. 
معلمان انقاب اسامی قطعاً به عنوان 
حلقــه واســطه بین معلمــان عزیز و 
وزارت آموزش و پرورش که بخشی از 
حاکمیت است برای حکمرانی متعالی 

و شایسته بهترین گزینه هستند.
وزیر آمــوزش و پرورش خاطر 
نشــان کرد: امــروز انتظــار داریم در 
رابطه با اجرای ســند تحول بنیادین که 
مهمتریــن دغدغه نظام تعلیم و تربیت 
کشور و مهمترین تاکید و توصیه مقام 
معظــم رهبری و مهمترین خواســته 
دست اندرکاران تعلیم و تربیت است، 
برای گفتمان ســازی این ســند گام 
بردارند؛ مهم ترین اقدامی که می تواند 
ســند را برای اجرا بــه عرصه بیاورد، 
گفتمان ســازی این ســند است که با 
همکاری فرهنگیان محقق خواهد شد.

نــوری گفــت: از هم گرایی بین 
دولت، مجلس و شــورای نگهبان در 
بررســی طرح رتبه بندی ایجاد شــد 

و صبوری فرهنگیان تشــکر می کنم. 
ان شاءاهلل شــیوه نامه این آیین نامه که 
آماده است و فقط نیاز به ویرایش نهایی 

دارد، هفته آتی تصویب شود تا به اجرا 
درآید.

وی تاکید کرد: رتبه بندی معلمان 

شــروعی برای ارتقای بخشی به نظام 
تعلیم و تربیت است که مهمترین عنصر 
کلیدی آن معلمان هســتند. رتبه بندی 
مهمترین اقدام مصوبــه ای بود که در 
رابطه با اجرای سند تحول بنیادین انجام 
شده اســت و ان شاءاهلل در مراحل بعد 

شاهد اجرای کامل سند خواهیم بود.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه 
با اشــاره به ورود حــدود ۸۰۰ هزار 
دانــش آموز جدید ایرانــی و اتباع به 
مدارس کشور در سال جدید تحصیلی 
اظهار کرد: امســال حــدود ۵۵۰ هزار 
دانش آموز ایرانی و بر اســاس گزارش 
وزارت کشــور حــدود ۲۵۰ هزار نفر 
دانش آمــوزان اتباع بــه دانش آموزان 
کشور اضافه می شوند. از طرف دیگر 
امسال از ۸۸ هزار نفر الی ۱۲۰ هزار نفر 
بازنشسته خواهیم داشت؛ همچنین به 
دلیل اینکه ورودی دانشگاه فرهنگیان 
طی چند سال کاهش یافته، این مساله 
موجب شده که با کمبود نیروی انسانی 

مواجه باشیم.
نوری افزود: با مهاجرت هایی که 
انجام شده، در اطراف شهرهای بزرگ 
جمعیــت دانش آموزی در کاس های 
درس بیــش از دو برابر آنچه در ســند 
تعیین شده است در کاس های درس 

قرار دارند که این موجب شــده شاهد 
کاهــش کیفیت نظــام تعلیم و تربیت 
مواجه باشــیم. از طرفی دیگر با کمبود 
فضا مواجهیم و امروز جا برای تربیت 
نیروی معلم مورد نیاز کشــور وجود 

ندارد.
وی گفــت: از ریاســت مجلس 
درخواســت داریم که ان شاءاهلل برنامه 
هفتم توسعه، رفع مشکات آموزش و 
پرورش را مورد توجه قرار دهند؛ باید 
برای رفع مشــکات نیروی انسانی و 
فضای مورد نیاز نظام آموزش و پرورش 
بر اساس نگاه جمعیتی در برنامه  هفتم 
احکامی تعیین شــود. همچنین سند 
تحــول بنیادین نیاز به مصوباتی دارد و 
امیدواریــم بتوانیم این مصوبات را در 
سند هفتم قرار دهیم تا بتوانیم این سند 

را بخوبی اجرا کنیم.
وزیر آموزش و پرورش در پایان 
با اشــاره به اقدامات معلمان در دوران 
شــیوع کرونا خاطر نشان کرد: معلمان 
کســانی بودند که در همــه دوران از 
جمله دفاع مقدس خوش درخشیدند. 
این قشــر از جامعه در دوران کرونا نیز 
زحمات بسیاری کشیدند اما نتوانستیم 
آنطور که شایسته است زحمات آنها را 

جبران کنیم.

با مهاجرت هایی که انجام شده، در اطراف شهرهای بزرگ جمعیت دانش آموزی در کالس های 
درس بیش از دو برابر آنچه در ســند تعیین شــده اســت در کالس های درس قرار دارند که 
این موجب شــده شــاهد کاهش کیفیت نظام تعلیم و تربیت مواجه باشیم. از طرفی دیگر با 
کمبــود فضا مواجهیم و امروز جا برای تربیت نیروی معلم مورد نیاز کشــور وجود ندارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ورود حدود ۸۰۰ هزار دانش آموز جدید ایرانی و اتباع به مدارس کشور 
در سال تحصیلی پیش رو گفت: با توجه به افزایش ورودی مدارس و افزایش تعداد معلمان بازنشسته و کاهش ورودی دانشگاه 

فرهنگیان طی چند سال گذشته، نظام آموزش و پرورش با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است.

گروه علمی و آموزشی-  در واقع 
مرســدس با معرفی ویژن جی اس تی 
به دنبال ایجاد یک ســگمنت جدید از 
منظر کاس بدنه در بازار جهانی خودرو 
بود... مرسدس بنز در ژانویه سال ۲۰۰۲ 
و طی نمایشــگاه بین المللی خودروی 
آمریــکای شــمالی در دیترویــت، 
خودرویی را معرفی کرد که ویژن جی 

اس تی)GST( نام داشت. 
حضور نام جــی اس تی در واقع 
کوتاه شــده عبارت گرند اســپرتس 
تورر بــود و عما ترکیبی فعال از یک 
خودروی اسپرت و خانوادگی را ارائه 
داد.  فضای کابین بســیار جــادار با 6 
صندلی برای سرنشین ها در نوع خود 
طراحی خاقانه ایی برای آن ســال ها 
داشــت. حتی به ام پی وی نیز می توان 
آنرا نزدیک دانست اما بسیار چابک تر و 

در سطح یک واگن تند و سریع. 
در واقع مرســدس با معرفی جی 
اس تی به دنبال ایجاد یک ســگمنت 
جدیــد از منظر کاس بدنــه در بازار 
جهانی خودرو بــود. خودرو  از منظر 
ابعــاد برابر بــا ۵۱۵۰ میلیمتر در طول 
توسعه یافته و فاصله بین محورهای آن 

نیز ۳۲۲۰ میلیمتر است. 
ویــژن جی اس تی و ایده ای 

برای دیگران!

طراحــی شیشــه ای ســقف و 
همچنین چراغ های اصلی عقب برای 
آن دوران بسیار جذاب و شاخص بود. 
جالب آنکه با مشاهده چنین محصوالت 
مفهومی از سال های گذشته می توانیم 
اثرگــذاری آنها را در صنعت خودروی 
امــروز کاما درک کنیــم و این بحث 
در حالت فرا برندی مطرح می شــود 
و لزومــا مختص به کمپانی ارائه دهنده 
آن محصول مفهومی نمی شــود. برای 
نمونه اینجا می توانید شــباهت چراغ 
های عقب محصوالت جدید جنسیس 
مثا شاســی بلند جی وی ۸۰ را با این 

طراحی مرسدس بنز مشاهده کنید.
رینگ هــای آلومینیومی حجیم 
در انــدازه ۲۲ اینچی زیــر نمونه اولیه 
مرســدس بنز ویژن جــی اس تی قرار 
گرفت. السیک های جلو در اندازه ۲۷۵ 

و عقب ۲۹۵ انتخاب شدند. 
فضــای داخل کابین برای ســال 
۲۰۰۲ یــک رویکــرد کامــا لوکس 
و انقابــی بود. همه چیــز در بهترین 
کیفیت ممکن کنار یکدیگر قرار گرفتند 
مخصوصا صندلی ها که کابین را تبدیل 
به یک سوئیت لوکس ۵ ستاره کرده اند. 
در رابطه با فناورانه و بخش نمایشــگر 
سیستم سرگرمی قطعا در دوران کنونی 
هیچ چیز خاصی به چشــم نمی آید اما 

در زمان ســفر کــرده و به ۲۰۰۲ بروید 
تا این بخش هــم در نوع خود عالی و 

کامل، جلوه کند. 
پخش دیســک فشــرده استریو، 
رادیو، دکمه های تنظیمی، نمایشــگر 
تنظیمات ســرگرمی بــا افکت های ۳ 
بعدی، نمایشگرهای سیستم سرگرمی 
بــا پخش دی وی دی  و بازی ویدئویی 
بــرای ردیف عقب و ... از ویژگی های 
کابین محســوب می شوند. با توجه به 
حذف ســتون وســط)B( در سمت 
شاگرد، درب عقب در حالت خودکشی 
تا ۹۰ درجه باز می شود و فضای سالن را 
در اختیار سرنشینان قرار می دهد. همین 
حالت در سمت راننده نیز مشاهده می 
شود اما دیگر حالت سالن وجود ندارد.
پیشرانه مرسدس بنز آ ام گ

در بخش پیشــرانه از نمونه ۵.۵ 
لیتری ۸ ســیلندر آ ام گ با ۳6۰ اســب 
بخار خروجی و گشتاور ۵۳۰ نیوتن متر 
استفاده شد. این مجموعه با جعبه دنده 6 
سرعته اتوماتیک همانگ بوده و سامانه 
تمام چرخ محرک با کنترل الکتریکی نیز 

در وضعیت فعال قرار دارد. 
خودرو طی ۷ ثانیه از حالت توقف 
به ســرعت ۹6 کیلومتر برساعت می 
رسد. سیستم تعلیق ایرماتیک تطبیقی و 
همچنین سیستم ترمز جدید فشار-باال 
SBC با دیســک های بزرگ کربن-

ســرامیک از دیگر فناوری های حاضر 
در ایــن خودرو بودند. در بخش ایمنی 
نیز آخرین دستاوردهای مرسدس در آن 
زمان مانند سنسورهای هشدار برخورد 

مورد استفاده قرار گرفتند.

ماهی که میکروپالستیک ها را از سطح دریا پاکسازی می کند

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش: 

آموزش و پرورش با کمبود 
نیروی انسانی مواجه است

گروه علمی و آموزشــی- ربات ماهی شکل فعال با نور، میکروپاستیک ها 
را از سطح آب ها جذب و جمع آوری می کند. هنوز مطالب زیادی برای یادگیری 
در مورد خطرات میکروپاستیک ها برای محیط زیست و سامت موجودات زنده 
وجود دارد، اما یک نکته واضح اســت؛ حضور آن ها گســترده است و فقط روز به 
روز بیشــتر می شــود.  دانشمندان راه حل جدیدی برای پاکسازی ابداع کرده اند که 
نشانه های خود را از طبیعت می گیرد. به شکل یک ربات ماهی مانند که می تواند در 
آب حرکت کند و قطعات پاستیکی کوچک را در حین حرکت انتقال دهد. این ماهی 
فعال شــده با نور، کار دست دانشمندان چینی است که به دنبال بهبود رویکرد های 
فعلی در مورد ربات های نرم هستند که برای تمیز کردن آب های آلوده طراحی شده 
اند. این ها اغلب با هیدروژل ها و االستومر ها ساخته می شوند که در این محیط ها به 
خوبی نمی ایستند؛ بنابراین دانشمندان به مروارید مادر یا خرچنگ روی آوردند. ماده 
مرکبی که برخی از نرم تن ها مانند صدف ها به عنوان الیه ای برای پوسته داخلی خود 
ترشح می کنند. این ماده دارای یک گرادیان میکروسکوپی است که از کامپوزیت های 
معدنی-پلیمر کربنات کلسیم در یک طرف به سمت دیگر منتقل می شود و عمدتا 
حاوی پرکننده پروتئین ابریشم است.تیم تحقیقاتی توانست این ساختار گرادیان را 

با ایجاد نانوصفحات مرکب ساخته شده از مولکول هایی با فضای داخلی آبگریز و 
بیرونی آبدوست همراه با گرافن سولفونه بسازد.این ورق ها با غلظت های متفاوتی 
از مخلوط های التکس پلی اورتان ســاخته شدند و سپس الیه به الیه مونتاژ شدند تا 
شیب مرتبی ایجاد کنند.در نهایت این ربات به شکل یک ماهی کوچک با اندازه ۱۵ 
میلی متــر )۰.6 اینــچ(، با نور لیزر مادون قرمز نزدیک در دم و دوام و انعطاف پذیری 
چشمگیر ساخته شده اند.روشن و خاموش کردن این لیزر باعث می شود دم بال بزند 
و ماهی را با طول بدن ۲.6۷ در ثانیه به جلو ســوق دهد. این تیم می گوید این ماهی 
سریع تر از ربات های شناگر نرم مشابه و سرعتی تقریباً برابر با فیتوپانکتون ها دارد. 
تیم از طریق آزمایشات خود توانستند نشان دهند که این ربات می تواند به طور مکرر 
میکروپاستیک های پلی استایرن را جذب کرده و آن ها را به مکان های دیگر منتقل 
کند. به طرز چشــمگیری، می تواند پس از بریده شدن، توانایی های جذب، خود را 
بهبود بخشد.دانشمندان می گویند این دوام، که با سرعت و توانایی ربات در جذب 
ذرات پاستیکی مطابقت دارد، می تواند آن را به ابزاری ارزشمند برای مقابله با آلودگی 
میکروپاستیک در محیط های خشن آبی تبدیل کند و ممکن است طرحی برای سایر 

ربات های چند منظوره برای کاربرد های مشابه ارائه دهد.

مرسدس بنز ویژن جی اس تی؛ 20 سال پیشی که هنوز خیلی ها 
به آن نرسیده اند!

 

گروه علمی و آموزشی-  وزیر 
آمــوزش و پرورش گفت: در دولت 
۳۸ هــزار میلیارد تومان برای اجرای 
قانــون رتبه بندی معلمــان در نظر 

گرفته شده است.
نوری گفت: همکاران شرکتی و 
پیمانی شامل قانون رتبه بندی معلمان 
خواهند شد.رتبه بندی یکی از ارکان 
کیفیت نظام تربیت اســت. در زمینه 
رتبه بندی گام هایی برداشــته شده 
اســت.دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان 
برای اجرای این طرح در نظر گرفته 

شده است.
او گفــت: رتبه بنــدی معلمان 

ســبب ارتقای کیفیت نظام تعلیم و 
تربیــت خواهد شــد.هر معلمی که 
جای مشــخصی ندارد در شهر خود 
ســاماندهی می شــود. در آیین نامه 
پیش بینی شده به دلیل کمبود نیروی 
انســانی افرادی وارد ادارات شوند 
لذا این عده شــامل طرح رتبه بندی 
می شــوند و باید در همان مدرســه 
بماننــد. اواعام کرد: اگر معلمان در 
دو دوره ارزیابی،  رتبه ای را کســب 
نکننــد در فراینــد اداری قــرار می 
گیرنــد و در ادارات مشــغول به کار 
خواهند شــد. نوری ادامــه داد: در 
گذشته از شایســتگی های عمومی 

غفلت شــده اســت. ارزیابی ها در 
حوزه های مختلف صورت می گیرد 
تا شایســتگی معلمان در زمینه های 
مختلف سنجیده شود.شیوه نامه های 
ما بر اساس کارهای پژوهشی است 

لذا ماک ما مدرک گرایی نیست . 
نظام تعلیــم و تربیت را از تک 
ساعتی به سمت شش ساعتی سوق 
داده ایــم. اگر معلمان احــراز رتبه 
نکنند، مهلتی به آنها داده می شــود تا 

رتبه مدنظر را کسب کنند.  
او گفــت: تبدیــل وضعیــت 
همکاران منوط به این است که رتبه 
مربی را کسب کنند اما در جریان رتبه 
بندی قرار خواهند گرفت. الیه بندی 
جهت انجام رتبه بندی طوری است 

که کم ترین شکایت انجام شود.
او گفت:یکــی از چرخه های 
رتبه بندی فعال کردن بیشتر دانشگاه 
فرهنگیان اســت . معلمان در ســال 
ارزیابی می شــوند لذا همکاران باید 
دانــش روز را بیاموزند تا در کاس 
هــای درس با آمادگی کامل حضور 

پیدا کنند.  

او گفت: افزایــش نظام تعلیم 
و تربیت و شایســتگی های معلمان 
در حوزه های متعدد باید نتیجه رتبه 
بنــدی فرهنکیان باشــد. رتبه بندی 
مطالبات متعددی داشت و انتظار این 
بود که سریع اجرا شود و ما هم به این 

انتظارات احترام می گذاریم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: 
در طــول ایــن مــدت در ارتباط با 
رتبه بندی گام هایی برداشــته شد اما 
منجر بــه رتبه بندی نشــد و هر بار 
رتبه بنــدی به میــدان می آمد و یک 
بخشــی به نام رتبه بندی اجرا می شد 
که در واقع افزایش حقوق و مزایا بود. 
وی گفــت: رتبه بنــدی به این 
معنی که در ماده یک قانون رتبه بندی 
آمده است، اجرا نشد تا آنکه آیت اهلل 
رئیسی در شعارهای انتخاباتی خود 
در جمع فرهنگیان با صراحت اعام 
کرد کــه در تصویب نظام رتبه بندی 
معلمان تســریع خواهد شد و اتفاق 
هم افتاد. حتی بودجه پایداری برای 
آن معــادل ۲۵هزار میلیــارد تومان 
پیش بینی کرد که به ۳۸ هزار میلیارد 

تومان ارتقا پیدا کرد.
نــوری گفــت: نســخه اولیه 
شــیوه نامه ارزیابی معلمــان آماده 
می شــود چون بــا ســازمان امور 
استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، 
مقدمات تدوین آن آغاز شــده بود؛ 
جلسه مشــترک شــیوه نامه برگزار 
می شــود و برای تدویــن نهایی آن، 
حدود یک هفته بیشتر متصور نیستیم.

وی گفــت: آموزش و پرورش 
در تبصــره ۳ مــاده ۴ آیین نامــه 
رتبه بندی معلمان، مکلف شده است 
شــیوه نامه ای برای فراینــد اجرای 
آیین نامــه و قانون رتبه بندی معلمان 
با همکاری سازمان امور استخدامی 
و سازمان برنامه و بودجه تدوین کند. 
به گفتــه نوری، برخی تکالیف 
دیگر در آیین نامه مشخص شده است 
که چون از قبل در دست بررسی بود، 
آماده سازی شــده است و ان شاءاهلل 
رتبه بنــدی وارد مرحله اجرا در نظام 
آمــوزش و پــرورش می شــود.در  
رتبه بندی، معلمان مدارس استثنایی، 
ابتدایی و مناطق محروم هر سال، سه 

ماه ارفاق می گیرند؛ به عبارت دیگر، 
هر دوره برای آنها، یک ســال کوتاه 
خواهد شد اما برای نخبگان یکبار و 
بار اول، ۳ سال ارتقای رتبه بعدی را 

خواهند داشت.
بــه گفتــه وزیر آمــوزش و 
پرورش، از جمله افرادی که مشمول 
رتبه بندی نمی شــوند شامل افرادی 
است که مأمور به ســایر دستگاه ها 
هســتند، مأمور به تحصیل هستند و 
یا کســانی که کد شناســه کارمندی 
ندارند؛ همچنین کسانی مازاد باشند 
یعنی در مدرسه برایشان کاری نیست 
و تمایل هم ندارند به جایی بروند که 
ما نیاز داریم؛ یعنی چه در دوره های 
تحصیلــی دیگر و چه در همان دوره 

تحصیلی در جای دیگر کار کنند. 
وی گفــت: به دلیل اینکه تعداد 
دانش آمــوزان زیاد شــده و تعداد 
بازنشســتگی هم بیشتر داریم، تمام 
معلمان را می توانیم سازماندهی کنیم؛ 
اگر هر معلمی جایی مازاد باشد و به 
اداره آموزش و پرورش مراجعه کند، 

در همان شهر سازماندهی می شود.

نسخه اولیه شیوه نامه ارزیابی معلمان آماده می شود


