
 گــروه  علمی و آموزشــی 
-  محققان یک ســامانه جدید هوش 
مصنوعی ابداع کرده اند که به طراحی 
ســاختاری پروتئین های جدید برای 
هدف های مشــخص مانند ساخت 
داروهــای جدید یا مواد جدید کمک 

خواهد کرد.
رنســانس اخیر در حوزه هوش 
مصنوعــی پس از رکــود دهه ۱۹۸۰ 
میالدی )که زمستان هوش مصنوعی 
لقب گرفت( با تحوالتی شــگرف و 

انقالبی همراه بوده است.
اما شاید تاثیرات یادگیری ماشینی 
و سایر سامانه های هوش مصنوعی در 
هیــچ حوزه دیگری به اندازه بیولوژی 
شــگرف نباشــد. به تازگی اعالم شد 
که شــرکت »دیپ مایند« از وابستگان 
به گــوگل در زمینه برنامه های هوش 
مصنوعی از طریق ســامانه »آلفا فولد« 
خود موفق به رمزگشــایی از ساختار 
تقریبا تمام پروتئین های شناخته شده 
تا به امــروز – بیــش از ۲۰۰ میلیون 

پروتئین - شده است.

اکنــون یک ابــزار جدید هوش 
مصنوعی مرزهای شــگفتی با هوش 
مصنوعی را جلوتر برده و به دانشمندان 
امکان داده است تا پروتئین های اصلی 
و جدیدی را که مشــابهش در طبیعت 

نیست طراحی کنند.
ایــن ابــزار جدید موســوم به 
محققــان  را   ProteinMPNN
دانشگاه واشنگتن در مقاله ای توصیف 
کرده اند که به تازگی در نشــریه »علم« 

)ساینس( منتشر شده است.
این محققان ابزار اطمینان  می کنند 
که این ابزار و ابزارهای مشابهی که در 
آینده نزدیک ظهور خواهند کرد ،  قلمرو 
جدیدی از امکانیات )امکان پذیرها( و 
کاربردهــای بعدی آنهــا را خواهد 
گشود. اینها شامل پروتئین های کامال 
جدیــد برای تحقق هدف های خاص 
می شــوند؛ از آنزیم هایی برای تجزیه 
پالســتیک گرفته تا داروهای جدید 
برای مبارزه با برخی از سرسخت ترین 

بیماری های امروز در جهان.
پروتئین ها نقش مهمی در حیات 

و بطــور کلی در طبیعت دارند؛ برخی 
ســاختاری هســتند و برخــی دیگر 
مولکول های حمــل و نقلی و برخی 
دیگر نیز دریافت کننده هستند و قس 
علی هذا. هر کــدام از این عملکردها 
رابطه نزدیکی با شکل خاص آن دارد.

همــه پروتئین ها بــه عنوان یک 
زنجیره خطــی از واحدهای پایه با نام 

اسیدهای آمینو شروع می شوند.
ابــزار جدید بجای مهندســی 
معکــوس نقــش یــک پروتئین از 

طبیعت، به دانشمندان کمک می کند تا 
پروتئین های کامال جدیدی را مهندسی 
کنند و بســازند و مثال می توانند یک 
هدف خــاص و مشــخص را برای 
پروتئیــن جدید تعریف کــرده و با 
هوش مصنوعی ساختار مولکولی آن 

را طراحی کنند.
محققان می گویند که در ماه های 
آینده برای بهبود و ارتقای کار این ابزار 
برای ســاختن پروتئین های پویاتر و 

کاربردی تر تالش خواهند کرد.

گروه  علمی و آموزشــی - 
دانشــمندان امیدوار هستند به کمک 
مأموریت های آینــده برنامه فضایی 
آرتمیــس در ماه بتواننــد اطالعاتی 
درباره تاریخچه خورشــید به دست 

بیاورند.
اگر بخواهیــم درباره تاریخچه 
خورشید بدانیم، باید به ماه نگاه کنیم؛ 
این توصیه تیمی از دانشمندان است 
کــه امیدوار هســتند مأموریت های 
آینده آرتمیس را در ماه به کنترل خود 
در بیاورنــد تا به کمک آن تاریخچه 

خورشید را درک کنند.
خورشید همیشه بر همه اجرام 
منظومه شمسی تأثیر گذاشته است. ما 
از خورشید غیر از گرما و نور، جریان 
ذرات پرانرژی و باد خورشیدی را نیز 
دریافت می کنیم و این اتفاق مربوط 
به امروز نیست بلکه طی ۵/۴ میلیارد 
ســال گذشــته، هر روز اتفاق افتاده 

است.
مــا در روی زمیــن، تاریخچه 
باســتانی تأثیر خورشید بر خودمان 
را فراموش کرده ایم. هوازدگی در اثر 
باد، فرسایش در اثر آب و چرخه های 
دائمی زمین ساخت صفحه ای، همه 
تغییراتی را که خورشید ممکن است 
بر روی پوسته زمین ایجاد کرده باشد 
یــا آن را منفجر کرده یــا در اعماق 
گوشــته زمین مدفون کرده باشد، از 

بین می برد.
مــاه نزدیک ترین جهان مرده به 
ما و هــدف مجموعه مأموریت های 
آرتمیس اســت؛ بنابرایــن ما باید به 

آنجا نگاهی بیندازیم.
از زمــان شــکل گیری اولیــه 
مــاه، فعالیت هــای ســطحی مانند 
تأثیــر  و  گــدازه ای  جریان هــای 
ســیارک ها و دنباله دارهــا روی ماه 
وجود داشته اســت؛ اما این فعالیت 

 در واقــع یک کمک اســت و مانع 
نیست.

می توانند  گــدازه  جریان های 
بخش های بزرگی از ســطح ماه را از 
تعامل بیشــتر با خورشید دور کنند. 
اگــر بتوانیم زیــر جریان ها و درون 
سنگ پوشــه عمیق تر ماه را حفاری 
کنیم، تصویری از تاریخچه خورشید 
از قبل از جاری شدن گدازه به دست 

می آوریم. 
ضربه ها تمایل دارند همه موارد 
را با هم مخلــوط کنند؛ ضمن اینکه 
الیه های عمیق تری از ســطح را در 
معــرض دید قــرار می دهند و برای 
 ما دسترســی آســانی به آن ها ایجاد 

می کنند.
پژوهشــگران چنــد کمیــت 
کلیــدی را تعیین کردند که می توانیم 
از نمونه های قمری اندازه گیری کنیم 
و چگونگی اتصــال آنها به فعالیت 

خورشــید را مشــخص کردند مثاًل 
می توانیــم به مدتی که یک نمونه در 
معرض پرتوهای کیهانی بوده است 
پــی ببریم و از آن برای مدل ســازی 
میــزان تولیــد پرتوهــای کیهانی 
خورشید در چند میلیارد سال گذشته 

استفاده کنیم.
با گذشــت زمان، خــاک ماه به 
آرامی به ســنگ برش تبدیل می شود 
و این روند با میزان تابش خورشــید 
تغییر می کند. با مقایســه نمونه های 
مختلــف در اعمــاق و مکان هــای 
مختلف، می توانیم تغییر در روشنایی 
خورشید را در طول زمان درک کنیم.
هیــچ مــکان دســترس پذیر 
شمســی  منظومــه  در  دیگــری 
بــرای اطالع از تاریخچه باســتانی 
خورشــید وجود نــدارد؛ یعنی، ماه 
 یــک کپســول زمان خورشــیدی 

است.

علمی و آموزشی4

گروه علمی و آموزشی- یوسف 
نوری ، دربــاره وضعیت تامین معلم 
برای سال تحصیلی جدید توضیحاتی 
ارائه و اظهار کرد: امســال ۳۴ هزار و 

۸۱۳ نفــر جدیداالســتخدام از محل 
ماده ۲۸ اساســنامه دانشگاه فرهنگیان 
)پذیرفته شدگان آزمون استخدامی( 

داریم.

۹۵ هزار تن به آمار معلمان 
رسمی اضافه می شود

هــر چه تــاش می کنیم از 
تراکم جمعیت کاســها بکاهیم، 

نمی شود
وی افــزود: ۲۵ هزار نفر از فارغ 
التحصیالن دانشگاه فرهنگیان به جمع 
ما افزوده می شــوند. حدود ۲۰ هزار 
نفر هــم تبدیل وضعیــت ایثارگران 
و نیروهای تعییــن تکلیفی جدید را 
داریــم. ۱۵ هزار نفر از دانشــجویان 
سال چهارم دانشگاه فرهنگیان نیز ترم 
آخر را به صورت فشــرده در تابستان 
گذراندند و از اول مهر به مدارس می 
روند و کارورزی را تحت نظر اساتید 

در محل مدرسه می گذرانند.
وزیر آمــوزش و پرورش با بیان 
اینکه در واقع ۹۵هزار نیرو در ســال 
جدید به آمار معلمان رسمی افزوده می 

شود که  ۷۵ هزار نفرشان نیروی جدید 
هســتند گفت: به دلیل اینکه در طول 
سالیان گذشــته تعدادی کالس های 
درس معلم نداشتند و جمعیت دانش 
آموزی رو به افزایش بوده بسیار تالش 
می کنیم مقداری از تراکم ها بکاهیم اما 

هرچه می کنیم نمی رسیم.
شهرســتانهای  جمعیــت 
حاشیه ای تهران در حال انفجار 

است
اتباع  ارائه پیشنهاد ارجاع 
خارجی به شــهرهای نیازمند 

نیروی کار
نوری ادامه داد: یکی از مشکالت 
ما همین مهاجرت به حاشیه شهرهای 

بزرگ از جمله تهران اســت. به عنوان 
مثال در حال حاضر شهرســتان مالرد 
از نظر جمعیتی در حال انفجار است. 
فضای آموزشی را هم سریع نمی توان 
ایجاد کرد. شهریار، شهر قدس و البرز 

هم اینگونه است. 
سیستان و بلوچستان هم همین 
وضعیت را داریــم. ورود اتباع را هم 
به حاشیه شــهرها داریم. پیشنهاد ما 
این بود اتباع را به جاهایی بفرستیم که 
نیــروی کار نیاز دارند و بتوانیم به آنها 
خدمات بدهیــم که به مراجع مربوط 
نامه زده ایم و در حال بررســی و امید 

است در آینده انجام شود.
تعیین تکلیف نیروهایی که 

بعد از ســال ۹۲ وارد آموزش و 
پرورش شده اند

برای جــذب ۹۲ به بعدی ها 
هیچ قانونی نداریم

وی دربــاره تکلیف معلمان حق 
التدریســی، مربیان پیش دبســتانی و 
نیروهای نهضتی که بعد از ســال ۹۲ 
وارد آمــوزش و پرورش شــدند نیز 
گفت: بله، خیلی ها ســوال می کنند 
تکلیف نیروهای بعد از ۹۲ چه می شود. 
ما افراد یاد شده که قراردادشان مربوط 
به قبل از سال ۹۲ بود را باید طبق قانون 
تا امســال تعیین تکلیف می کردیم که 
این کار سال گذشته انجام شد و منتی 
هم نداریم، قانون وضع کرده بودند و 
این قانون از  ســال ۹۷ اجرا نشده بود 

که ما تعیین تکلیف کردیم. 
وزیر آموزش و پــرورش ادامه 
داد: قانــون اجازه داده بــود و ما هم 
این کار انجــام دادیم. تعدادی از اینها 
سرکالس نبودند که از مهرماه به کالس 
درس می روند. امــا برای جذب ۹۲ 
به بعدی ها هیچ قانونی نداریم، ضمن 
آنکه از آن ســو ملزم هســتیم فقط از 
 طریق دانشگاه فرهنگیان نیرو جذب 

کنیم.
تنهــا نیمــی از فرهنگیان 
مشمول بازنشستگی درخواست 

بازنشسته شدن دارند

حقوق  افزایــش  احتمــال 
کارکنان دولت

نوری دربــاره وضعیت خروج 
نیرو و میزان بازنشســتگان امســال 
آمــوزش و پرورش نیــز اظهار کرد: 
شــمار آن دسته از همکاران که امسال 
به سن بازنشستگی می رسند، ۸۸ هزار 
نفر اســت، ولی آنچه تا کنون مشاهده 
کردیــم کمتــر از نیمــی از آنها برای 

بازنشستگی اقدام کنند.
وی افــزود: از یک ســو اجرای 
رتبه بندی و برخورداری از مزایای آن 
در هنگام محاسبه دو سال آخر خدمت 
برای برقراری مســتمری را داریم و از 
سوی دیگر بســیاری از همکاران ما 
عالقه مند هســتند در نظــام تعلیم و 
تربیت باشند و استمرار خدمت بدهند. 
خیلی ها کمتر از ۵۰ سال سن دارند و 
دوســت دارند در سیستم باقی بمانند 
که ما هم اســتقبال و تشکر می کنیم. 
عالوه بر این، افزایش های دیگری هم 
احتماال برای حقوق کل کارکنان دولت 
اتفاق بیفتد که مایل هستند از آن بهره 

مند شوند.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، 
البته باز هم کمبود نیرو به علت خروج 
۷۲ هــزار نیرو از مجموعه در ســال 
گذشته وجود دارد که به طرق دیگری 

جبران شده است.

استقبال از مهر با ۷۵ هزار معلم تازه نفس ؛

تعیین تکلیف قراردادی های 
بعد از سال ۹۲

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه ۹۵ هزار نیرو در سال جدید به آمار معلمان رسمی افزوده می شود 
که ۷۵ هزار نفرشان نیروی جدید هستند گفت: شمار آن دسته از همکاران که امسال به سن بازنشستگی می رسند، 

۸۸ هزار نفر است، ولی آنچه تا کنون مشاهده کردیم کمتر از نیمی از آنها برای بازنشستگی اقدام کنند.

وزیــر آموزش و پرورش با بیــان اینکه در واقع ۹۵هزار نیرو در ســال جدید به آمار معلمان 
رســمی افزوده می شــود که  ۷۵ هزار نفرشــان نیروی جدید هســتند گفت: به دلیل اینکه در 
طول ســالیان گذشته تعدادی کاس های درس معلم نداشــتند و جمعیت دانش آموزی رو به 
افزایش بوده بســیار تاش می کنیم مقداری از تراکم ها بکاهیم اما هرچه می کنیم نمی رســیم.
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آیتو ام7؛ شاسی بلند گران قیمت و فناورانه چینی
 با امضای هواوی! 

گروه علمی و آموزشــی- هواوی از کالس ICE اســتفاده می کند که تپنده بنزینی توربوشارژ نقشی در به 
حرکت درآوردن چرخ ها ندارد بلکه به عنوان ژنراتور در خدمت قوای الکتریکی سیستم است.

از برنــد آیتــو AITO مدتی قبل خودروی ام۵ را معرفی کردیم که جذابیت های این محصول چینی به دلیل 
حضور نام هواوی به عنوان پشــتیبان اصلی برند اســت. در مطلب امروز سراغ آیتو ام۷ می رویم که در بازار چین 

از ۴66۹۰ تا ۵۵۴۵۰ دالر قیمت گذاری می شود.
آیتو ام۷ به مدت ۴ سال یا معادل ۱۰۰ هزار کیلومتر گارانتی می شود.

آیتو ام۷ و هواوی
خودرو از منظر ابعاد برابر با ۵۰۲۰ میلیمتر در طول، ۱۹۴۵ میلیمتر در عرض و ۱۷۷۵ میلیمتر در ارتفاع توسعه 
یافته است. فاصله بین محورهای آن نیز ۲۸۲۰ میلیمتر است. ارتفاع از سطح زمین ۱۵۰ میلیمتر و وزن خالص آن 

با توجه به تریم ۲۳۴۰ و ۲۴۵۰ کیلوگرم محاسبه شده است.
در بخش پیشرانه ۲ آپشن پیش روی مشتریان قرار دارد تا این هیبریدی خاص را خریداری کنند. همانطور که در 

معرفی ام۵ اشاره شد، هواوی از کالس ICE استفاده 
می کند که تپنده بنزینی توربوشارژ نقشی در به 

حرکت درآوردن چرخ ها ندارد بلکه به 
عنوان ژنراتور در خدمت 

الکتریکی  قوای 
سیستم است.

اختراع پروتئین های جدید با کمک هوش مصنوعی

 
 گــروه  علمی و آموزشــی-  
کارنامه علمی پذیرفته شدگان کنکور 
۱۴۰۱ و داوطلبانــی که فرم انتخاب 
رشــته را تکمیل کرده اند اما پذیرفته 
نشده اند تا روز چهارشنبه 6 مهر منتشر 
می شود. پذیرفته شدگان نهایی کنکور 
می توانند برای اطالع از نحوه و تاریخ 
ثبت نام به درگاه اطالع رسانی دانشگاه 
یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی 
خود مراجعه کنند. آن دسته از داوطلبانی 
که هــم در ردیف پذیرفته شــدگان 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه 
آزاد قراردارند، می توانند تنها در یکی 

از کدرشته ها ثبت نام کنند. 
اگر یکی از کدرشته های دارای 
شرایط خاص به جای کدرشته قبولی 
برای داوطلبان اعالم شده اســت، تنها 
نمــره علمی الزم را کســب کرده اند 
و در ردیف معرفی شــدگان یکی از 
کدرشته های موسسات قرارگرفته اند.  
همچنین آن دسته از پذیرفته شدگانی 
کــه عالوه بر کدرشــته قبولی اعالم 
شــده، یکی از کدهای رشــته های 
دارای شــرایط خاص برای آنها اعالم 

شده اســت، باید توجه داشته باشند 
که به دلیل داشتن نمره علمی الزم در 
اولویت قبل از رشــته قبولی اعالمی، 
در ردیف یکی از کدرشــته های نیز 
قــرار گرفته انــد.  داوطلبانی که یکی 
از کد رشــته های شرایط خاص برای 
آنها اعالم شــده است، باید بر اساس 
اطالعیه ای که روز شــنبه ۲ مهرماه در 
پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
منتشــر می شــود، به محل مصاحبه 
مراجعه کنند. شرکت نکردن در مرحله 
مصاحبه و ســایر مراحل گزینش به 
معنای انصراف از تحصیل در رشته ها 
محســوب می شــود. داوطلبانی که 
در رشــته های دارای شرایط خاص 
پذیرفته می شــوند، اگر در رشته های 
دیگر پذیرفته شــده باشند، پذیرش 
آنها در رشــته های دیگر )غیر شرایط 
خاص( باطل می شود.  براساس اعالم 
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش، کارنامه و 
سوابق فارغ التحصیلی پذیرفته شدگان 
در سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی در 

دسترس است. تمام پذیرفته شدگان 
می بایســت بــا مراجعه به ســامانه 
تاییدیه مدارک تحصیلی مراجعه کنند 
و درخواســت خود مبنی بر ارســال 
کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی محل 
های تحصیل دوره دوم متوسطه را به 
دانشگاه محل پذیرش ثبت کنند. پس 
از کامل شــدن فرآیند درخواســت، 
یک کدپیگیــری در اختیار داوطلب 
قرارمی گیرد؛ پذیرفته شدگان با ارائه این 
کد به دانشگاه محل پذیرش می توانند 
ثبت نام کنند. دانشــگاه ها می توانند 
ســوابق تحصیلی پذیرفته شدگان را 
از کارتابل استعالم گیرندگان تاییدیه 
تحصیلی وزارت آموزش و پرورش 
دریافت کننــد.  فــارغ التحصیــالن 
شهریور ســال ۱۳۹۵ و بعد از آن، به 
مراجعه حضوری به مدارس و مناطق 
آموزش و پرورش محل تحصیل خود 
نیاز ندارنــد. فارغ التحصیالن خرداد 
سال ۱۳۹۵ و قبل از آن، پس از دریافت 
کد پیگیری از ســامانه تاییدیه مدرک 
تحصیلی  به همراه مدارک تحصیلی 

که توسط ســازمان سنجش آموزش 
کشــور برای ثبت نام در دانشگاهها 
و موسســات آمــوزش عالی اعالم 
می شود به ادارات آموزش و پرورش 
محل فارغ التحصیل خود مراجعه کنند 
تا مسئول سنجش آموزش و پرورش 
منطقه پس از بررسی و تأیید، مدارک 
تحصیلی را اســکن کرده و در سامانه 
بارگذاری نمایند.ســازمان سنجش 
آموزش کشور تاکید کرده است هیچ 
درخواســتی تحت عنوان اشتباه در 
انتخاب رشته یا درخواست اولویت 
بعــدی رشــته انتخابی در ســازمان 
سنجش آموزش کشور قابل بررسی 
نیســت. لذا داوطلبان باید از ارســال 
درخواســت با این موضــوع به این 
ســازمان خودداری نمایند.براساس 
اطالعیه منتشر شده در روز چهارشنبه 
۱۲ مرداد ماه ســال جاری، ثبت نام و 
انتخاب رشــته در رشــته های صرفا 
براســاس ســوابق تحصیلی، الزم به 
تاکید اســت، داوطلبانی که در مرحله 
انتخاب رشــته آزمون سراسری سال 

۱۴۰۱ برای تکمیل فرم انتخاب رشته 
اقدام کرده اند و همچنین در رشته های 
بــدون آزمون ثبت نــام کرده اند، فرم 
ثبت نام و انتخاب رشته مرحله بدون 
آزمون آنها باطل شــده است. اسامی 
تحصیلی  رشته های  پذیرفته شدگان 
دانشــگاه اطالعــات و امنیت ملی 
امام باقر )ع( در درگاه اطالع رســانی 
ســازمان سنجش منتشــر نمی شود. 
همچنین اســامی پذیرفته شــدگان 
رشــته های تحصیلی دانشــگاه امام 
صــادق )ع( متعاقبــا از طریق درگاه 
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش 
کشور اعالم می شود.پذیرفته شدگان 
آزمــون ورودی به دانشــگاه ها برای 
کسب اطالعات بیشــتر در ارتباط با 
مدارک الزم جهت ثبت نام )بر مبنای 
نوع مدرک تحصیلــی( می توانند به 
درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
مراجعه کنند. پس از انتشــار کارنامه 
نتایــج نهایــی کنکــور، متقاضیان 
می توانند پرسش های خود در ارتباط 
با اطالعات منتشــر شده در کارنامه را 
حداکثر تا روز ســه شنبه ۱۲ مهر ماه 

مطرح کنند. 

کارنامه کنکوری ها تا ۶ مهر منتشر می شود

تاریخچه خورشید؛ پنهان در پس ماه


