
 گروه  علمی و آموزشی -  بعد 
از کاهش همــه گیری کرونا مدارس 
پس از ۲ ســال به صورت حضوری 

آغاز به کار می کنند.
مهــر ۱۴۰۱ بر خالف ۲ ســال 
گذشته که به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا مدارس کشــور بــه صورت 
مجــازی فعالیت خــود را پیگیری 
می کردند و آموزش های درســی تنها 
در فضای مجازی برای دانش آموزان 
انجــام می شــد حضــوری خواهد 
بــود و تمامی دانش آمــوزان باید در 
کالس هــای درس حضوری کامل  و 

جدی داشته باشند.
از اســفند ۹۸ و با شدت گرفتن 
همه گیری ویروس کرونا و با تعطیلی 
مدارس مشــکالت فراوانــی برای 
جامعه آموزشی کشور به وجود آمد. 
از افت کیفیت آموزشی و کمتر شدن 
سطح کیفی دانش آموزان گرفته تا نبود 
زیرســاخت های الزم و تجربه کافی 
برای آموزش هــای غیر حضوری و 
مجازی مشکالت زیادی برای دانش 
آمــوزان، خانواد ها و حتی معلمان و 

مدیران ایجاد کرد.
آموزش حضوری که مسئوالن 
آمــوزش و پرورش بســیار به دنبال 
اجرایی شــدن آن بودنــد و حتی در 
۲ مقطع در ۳ ســال گذشــته فعالیت 
مــدارس را حضوری کرده بودند این 
بــار در مهر ۱۴۰۱ به صورت کامل و 
بی نقص اجرایی می شود و بر خالف 
فروردین امسال که تعدادی از والدین به 
حضوری شدن مدارس اعتراض هایی 
داشــتند اکنون شاید کمتر کسی باشد 
که ادامه رونــد آموزش مجازی را به 

نفع نظام آموزشی کشور بداند.
آغاز سال تحصیلی

صادق ســتاری فرد سخنگوی 
وزارت آموزش و پرورش با اشــاره 
به آســیب های حاصــل از کرونا در 
حوزه آموزش گفت: با بررســی های 
گســترده ای که در زمینه آسیب های 
حاصل از آموزش های غیر حضوری 
در دوران کرونــا صورت گرفت؛ به 

این نتیجه رســیدیم کــه بیش از ۱۰ 
درصد دانش آمــوزان در این دوران، 
دچار افزایــش وزن، ضعف بینایی و 
اُفت تحصیلی فراگیر شده اند. از این 
رو دولت بودجه خاصی را در راستای 
رفع ایــن آســیب ها در نظر گرفت 
که نتایج نخســتین آن را در تابستان 
جاری مشاهده کردیم و آن؛ برگزاری 

کالس های جبران آموزشی بود.
معاون وزیر آموزش و پرورش 
همچنین درباره اجباری بودن تزریق 
واکســن کرونا برای دانش آموزان در 
رده های ســنی مختلف گفت:تزریق 
واکســن کرونا برای دانــش آموزان 
در تمامی مقاطــع تحصیلی اجباری 
نیســت، اما توصیه اکید ما بر تزریق 

واکسن است.
او گفت:ســتاد ثبــت نام دانش 
آموزان برای ســال تحصیلی جدید، 
مصوبه ای را برای اجباری بودن تزریق 
واکســن کرونا در میان دانش آموزان 

تصویب نکرده است.
ســخنگوی وزارت آمــوزش 
و پــرورش تاکیــد کرد: اجبــار به 
واکسیناســیون و پیش شرط بودن آن 
بــرای ثبت نام در حــال حاضر فعال 
برای هیچ پایه تحصیلی مطرح نیست 
و مشابه سنوات گذشته باید ثبت نام ها 
انجام شــود و اگر تغییری در شرایط 
به وجود آید، قطعا به صورت رسمی 
از ســوی وزارت آموزش و پرورش 

اعالم خواهد شد.
یوســف نوری وزیر آموزش و 
پرورش نوری با اشاره به "بازماندگی 
تحصیــل" دانش آمــوزان به عنوان 
یکی از آسیب های آموزشی تعطیلی 
مدارس، خاطر نشــان کرد: در دوران 
کرونا به ویــژه در پایه اول ابتدایی با 
بازماندگی از تحصیل و یا عدم ثبت نام 
در این پایه مواجه شدیم و حدود ۴۰ 
هزار نفر به بازمانده های از تحصیل و 
یا عدم ثبت نامی ها در این پایه اضافه 
شد که آمار سنگینی است و به راحتی 
افــت تحصیلی در پایــه اول ابتدایی 

اتفاق افتاد.

آمــوزش و پــرورش روز های 
شلوغی را ســپری می کند و اجرایی 
سازی طرحی مانند رتبه بندی معلمان 
شــرایط را نسبت به گذشته برای این 
وزارت خانه متفاوت کرده است و بنا 
براین دستگاه های دیگر نیز باید برای 
آغاز سال تحصیل آموزش و پرورش 
را کمک کنند و بر این اساس با اعالم 
شــهرداری در تهران اتوبوس و مترو 
در هفته اول مهرماه برای دانش آموزان 
و دانشــجویان رایگان است؛ و دانش 
آموزان با لباس فرم و دانشــجویان با 
کارت دانشجویی از این خدمت بهره 

مند می شوند.
سال تحصیلی جدید

محمــد مهدی کاظمــی معاون 
آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش و رئیس ستاد ملی پروژه مهر 
)پروژه آغاز بازگشایی مدارس( اظهار 
کرد: بازگشــایی مدارس یکی از ابر 
پروژه های وزارت آموزش وپرورش 
اســت که زمینه ســازی حضور ۱۶ 
میلیــون دانش آمــوز و ۹۰۰ هــزار 
فرهنگــی را در ۱۲۰ هزار مدرســه 
فراهم کرده اســت. ایــن کار نیازمند 
برنامه ریزی منســجم است وزارت 
آموزش وپــرورش از ابتدی امســال 
زمینه سازی سال تحصیلی را انجام داد 
تا با این برنامه ریزی ها مهر بانشاطی را 
پــس از ۲۵ ماه آموزش غیرحضوری 
که باعث اخــالل در یادگیری دانش 

آموزان نیز شده بود عملی کنیم.

او گفــت: طــرح ملــی آغاز 
بازگشــایی مدارس را روز شنبه دوم 
مهــر که مصادف با هفته دفاع مقدس 
اســت اجرایی می کنیم و حتی تحت 
این عنوان زنگ آغاز ســال تحصیلی 

زده می شود.
او ادامــه داد: از ۱۶ میلیون و ۳۰ 
هزار دانــش آموزی که برای ســال 
تحصیلی جدیــد پیش بینی حضور 
آن ها را داریم ۱۵ میلیون و ۲۱۵ هزار 
دانش آمــوز یعنی چیــزی حدود ۹۵ 
درصد ثبت نــام کردند که ۴۹ درصد 
این افــراد دختران و مابقی پســران 
هستند. ۳ میلیون و پانصد و ۳۰ هزار 
دانش آموز نیز کــه ۲۳ درصد دانش 
آموزان را تشکیل می دهند در مناطق 
روستایی و عشایری تحصیل خواهند 

کرد.
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از 
شنبه ۲ مهر آغاز می شود و بیش از ۱۶ 
میلیون دانش آموزان در تمامی کشور 
به مدارس می رونــد و مهر ۱۴۰۱ را 
نسبت به ۲ سال گذشته خود متفاوت 
خواهنــد کرد چرا کــه موضوعی که 
شــاید تمامی کارشناسان به آن اذعان 
دارند آن اســت که حضــور دانش 
آموزان در سطح شهر می تواند باعث 
نشاط بیشتر در جامعه باشد. نشاطی 
که به دلیل همــه گیری کرونا در این 
۲ ســال خبری از آن نبود و حاال و با 
کاهش این ویروس بار دیگر همه چیز 

به حالت اول باز خواهد گشت.
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گروه علمی و آموزشی- اصغر 
باقرزاده در جلســه مشترک با وزارت 

جهاد کشــاورزی که در راستای بهینه 
ســازی فضا های ســبز و اردوگاه ها 

برگزار شد، اظهار کرد: وزیر آموزش 
و پرورش برنامــه ای را تحت عنوان 

انســجام در داخــل و ارتباط با بیرون 
سرلوحه کار خود قرار داده است ما نیز 

این سیاست را به عنوان یک سیاست 
جدی دنبال می کنیم.

وی افــزود: ســامانه ای در حال 
راه اندازی اســت که تمام اطالعات 

اردوگاه ها در آن ثبت شود، امیدواریم 
بتوانیم از فضا هــای اردوگاه ها برای 

اســتفاده از دانش آموزان بهره الزم را 
ببریم.

باقرزاده گفــت: اصل تربیت در 
اردوگاه ها اتفاق می افتد. هدف اصلی ما 

این است که از این طریق دانش آموزان 
را آموزش دهیم و مهارت های مختلف 

را به آنان بیاموزیم.
عباس مهاجر مدیرکل فرهنگی 
هنری، اردو ها و فضای پرورشــی نیز 
در این جلســه اظهار کــرد: حرکت 
اداره کل فرهنگــی هنــری، اردو ها و 
فضای پرورشــی برای به ســرانجام 
رساندن فعالیت ها، براساس سیاست 
 گذاری و تســهیل گری؛ مدل سازی 

خواهد بود.
مدیرکل فرهنگی هنری، اردو ها و 
فضای پرورشی افزود: باید به صورت 
عملیاتــی براســاس شــاخص های 
مشــخص از اردوگاه های کشوری و 
برخی از اردوگاه های اســتانی بازدید 
کرد و از شــرایط فضای آموزشی آنان 

اطالعاتی به دست آورد.
رضا قمــرزاده مشــاور معاون 

پرورشی و فرهنگی وزیر نیز در ادامه 
جلسه گفت: بهترین مکان که می توان 
از تهدید ها فرصت ساخت اردوگاه ها 
هستند لذا باید از این فرصت استفاده 

کرد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی 
و روابط عمومــی وزارت آموزش و 
پرورش، وی همچنین در ادامه اضافه 
کرد: اردوگاه ها باید نماد گردشگری و 

فرهنگ های بومی استان ها باشند.
قمرزاده پیشنهاد داد اردوگاه ها را 
بــه مرکز عرضه محصوالت فرهنگی 
اســتان های مختلف و یــا مرکز ارائه 
دستاورد های دانش آموزان تبدیل کرد.
گفتنی اســت، در این جلســه 
پیرامون جزئیات شرایط و ویژگی های 
همچنیــن  کشــوری  اردوگاه   ۴
اردوگاه های اســتانی بحث و گفتگو 

شد.

راه اندازی سامانه ثبت اطالعات 
اردوگاه های دانش آموزی

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: سامانه ای در حال راه اندازی است که تمام 
اطالعات اردوگاه ها در آن ثبت شود؛ امیدوارم بتوانیم از فضا های اردوگاه ها برای استفاده دانش آموزان بهره الزم را ببریم.

باید به صورت عملیاتی براســاس شاخص های مشــخص از اردوگاه های کشوری و برخی از 
اردوگاه های اســتانی بازدید کرد و از شــرایط فضای آموزشی آنان اطالعاتی به دست آورد.
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 گروه  علمی و آموزشی-  این 
یک عادت اشتباه است که به محض 
اینکــه بــه رختخــواب می رویم، 
گوشــی را دســتمان می گیریــم و 
شــبکه های اجتماعی را باال و پایین 
می کنیم چراکه بر اساس تحقیقات 
منتشرشــده، بررسی گوشی قبل از 

خواب می توانــد دلیل افزایش 
وزن شما باشد و در عین حال 

به پوست شما آسیب بزند.
امــروزه تلفــن همراه 
به بخش مهمــی از زندگی 

تبدیل شــده است؛ تا جایی که برای 
انجام خیلــی از کارهای روزمره از 
خریــد خانه، کســب وکار، گرفتن 
تاکسی و اطالع از اخبار روز جهان 
وابسته به این ابزار کوچک شده ایم. 
این وسیله هوشمند خیلی وقت ها ما 
را از تنهایی نجات می دهد و ارتباط 
با دیگران را آسان کرده 
و ابزار سرگرمی ما 
را فراهم می کند. 

تلفــن همراه با همه مزایایی که دارد 
اما نور آبی ساطع شده از آن می تواند 
آســیب قابل توجهی به سالمت ما 

وارد کند.
کنترل وزن و داشــتن پوست 
صــاف و شــفاف از اهمیت باالیی 
به خصوص در میان زنان برخوردار 
اســت اما مطالعات نشان داده است 
که نور ساطع شــده از موبایل، تبلت 
و لب تــاپ نه تنها بینایی را ضعیف 
می کنــد بلکــه بــر روی دو عضو 
ظاهری بدن - پوست و وزن- تأثیر 

فوق العاده ای می گذارد.
 نور موبایل به اندازه نور 

خورشید مضر است
همــه مــا کم وبیــش درباره 
اشــعه های مضر UV کــه از نور 
خورشید ساطع می شود، شنیده ایم 
و اغلب تالش می کنیم تا با اقدامات 
الزم ازجملــه اســتفاده از کرم ضد 
آفتــاب، از پوســتمان در برابر نور 
خورشید محافظت کنیم اما خیلی از 
مردم باوجود مراقبت از پوست در 

برابر نور خورشــید از این موضوع 
آگاه نیســتند که نور آبی ساطع شده 
از صفحه نمایش موبایل و لب تاپ 
نیز به اندازه نور خورشــید سالمت 

پوست را به خطر می اندازد.
نــور آبی ساطع شــده در اکثر 
صفحه نمایش هایی که ما اســتفاده 
می کنیم، نوری بــا طول موج کوتاه 
اســت که انــرژی زیادی ســاطع 

می کند. 
از این رو، استفاده مداوم از این 
وسیله الکترونیکی و قرار گرفتن در 
معرض نور مضر آن، به یک نگرانی 
جدی تبدیل شــده اســت. اگرچه 
دریافــت مقدار مشــخصی از نور 
خورشید برای بدن ما مفید است اما 
نوری که از موبایل و لب تاپ ساطع 
می شود، ساخته دست بشر است و 

ازاین رو هیچ تأثیر مثبتی ندارد.
نور موبایل منجر به پیری 

و شل شدن پوست می شود
تحقیقات نشان داده که نور آبی 
صفحه نمایش گوشی های هوشمند، 
لپ تاپ و تبلــت می تواند منجر به 
پیــری، چین وچــروک، افزایــش 
رنگ دانه و شــلی پوســت شــود. 
افرادی که رنگ پوســت تیره تری 
دارند محتوای مالنین بیشــتری در 
پوست خود دارند و ازاین رو، بیشتر 
در معــرض قرمزی ناشــی از نور 
 صفحه نمایش و رنگ دانه ها هستند. 
نــور  دلیــل  بــه  ســالم  کالژن 

صفحه نمایش شکســته می شود و 
ایــن باعث ایجاد لکه های ســیاه و 
رنگ دانه های بیش ازحد می شــود؛ 
بنابراین، مهم اســت که از پوســت 
خود در برابر هرگونه آســیب ناشی 
از نور ساطع شــده از صفحه نمایش 

محافظت کنیم. 
اگرچه در ایــن دنیای فناوری 
محور نمی توان به طور کامل استفاده 
از لپ تاپ و موبایل را کنار گذاشت 
لــذا بهترین راه بــرای محافظت از 
پوســت، استفاده از کرم ضد آفتاب 
است، حتی زمانی که در خانه هستید 
زیرا SPF موجود در کرم های ضد 
آفتاب، از پوســت در برابر هرگونه 

نور مضر محافظت می کند.
نگاه کردن به تلفن همراه 
قبل از خواب یکی از دلیل چاقی 

است
خواب بــه دالیل زیادی برای 
بدن مهم اســت. بدن شــما هنگام 
خواب هورمون هایی تولید می کند 
که به رشــد بدن، عضله ســازی، 
مبارزه با بیماری ها و ترمیم آســیب 
کمــک می کنــد. نداشــتن خواب 
کافــی می توانــد بــر خلق وخو، 
ســالمت، وزن و توانایی شما برای 
 انجــام فعالیت های روزانــه تأثیر 

بگذارد.
چرخه شبانه روزی یک فرآیند 
طبیعــی و درونی اســت که چرخه 
خواب وبیــداری را تنظیم می کند و 

تقریباً هر ۲۴ ساعت تکرار می شود. 
چرخه های طبیعــی روزانه بدن در 
درجه اول به نور و تاریکی پاســخ 
می دهند. خوابیدن در شــب و بیدار 
بــودن در روز نمونــه ای از چرخه 

شبانه روزی مرتبط با نور است.
ســاعت بیولوژیک در مغز به 
هماهنگ کــردن ریتم های طبیعی 
بــدن و تنظیــم فعالیت هایی مانند 
برنامه خواب و اشتها کمک می کند. 
وقتی نــور کمتری وجود دارد، مغز 
هورمونی به نام مالتونین را بیشــتر 
می سازد که این امر باعث خستگی 

می شود. 
مطالعات روی حیوانات نشان 
می دهد کــه قرار گرفتن در معرض 
نور موبایل در شــب ممکن اســت 
مالتونیــن را تحت تأثیر قرار دهد و 
منجر به تغییر در ریتم شبانه روزی و 
افزایش وزن ناشی از تغییر الگوهای 

غذایی شود.
کنتــرل وزن بــا محدود 
کردن اســتفاده از موبایل در 

شب
محققان از طریق آزمایش هایی 
روی موش هــای نــر دریافتند که 
حتی یک ســاعت قــرار گرفتن در 
معرض نور آبی موبایل در شــب، 
قند خون آن ها را افزایش می دهد و 
باعث می شود آن ها نیز قند بیشتری 

بخورند. 
بر اساس این مطالعه، محققان 

بــه این نتیجه دســت یافتند که بین 
قــرار گرفتن در معــرض نور آبی 
ساطع شده از گوشی های هوشمند 
و افزایش اشــتها و چاقــی ارتباط 

وجود دارد. 
همچنین تحقیقــات محققان 
دانشکده پزشکی هاروارد نیز نشان 
داده کــه قرار گرفتن در معرض نور 
آبی در اواخر شــب بــا بی خوابی، 
سرطان، بیماری قلبی و حتی دیابت 
مرتبط بوده است. بنابراین، بهترین 
اقدام برای محافظت از خود در برابر 
اثرات مضر نور آبی موبایل، محدود 
کردن زمان استفاده از این وسیله در 

شب است.
محققان توصیه می کنند که در 
صورت نیاز به استفاده از تلفن همراه 
در شب، تلفن همراه را  روی حالت 
شــب فعال کنیــد؛ در این صورت 
صفحه نمایش به رنــگ نارنجی و 
کمتر آبی درمی آید و باعث می شود 
به چشم آســیب کمتری وارد شود 
و در نهایــت مالتونین تحت تأثیر 
کمتری قرار بگیرد. برای فعال کردن 
حالت شــب در تلفن همراه کافی 
اســت به Setting برویــد، وارد 
قسمت Display شوید و ازاینجا 

Night Light را فعال کنید.
هنگام غذا خوردن از تلفن 

همراه استفاده نکنید
مطالعــه جدیــدی کــه در 
 Physiology & مجلــه علمــی

Behavior منتشرشــده، نشــان 
می دهد که اســتفاده از تلفن همراه 
در حین غذا خوردن می تواند منجر 
به افزایش وزن و چاقی شود. در این 
مطالعه از ۲۶ مرد و ۳۶ زن اســتفاده 
شــد که به آن ها سینی غذا داده شد 
و ســپس از آن ها خواسته شد تحت 
سه شــرایط مختلف آزمایشی غذا 

بخورند.
آن ها در حالت اول هنگام غذا 
خوردن از گوشــی هوشمند خود 
اســتفاده کردنــد، در دومی هنگام 
مطالعــه مجله غــذا خوردند و در 
ســومی، در حال غذا خوردن اجازه 
نداشــتند به تلفن یا مجله خود نگاه 

کنند. 
حدس می زنید آن ها چه زمانی 
بیشــتر غذا خوردند؟ وقتی آن ها به 
تلفن یــا مجله خود نگاه می کردند. 
درواقــع آن هــا زمانی کــه در غذا 
خوردن بــه تلفن همــراه و مجله 
نگاه می کردند، ۱۵ درصد بیشــتر از 
زمانی که اجازه نداشــتند به این دو 

نگاه کنند، کالری دریافت کردند.
در این مطالعه محققان دریافتند 
اســتفاده از تلفن همراه در حین غذا 
خوردن باعث حواس پرتی شــده 
و منجر به این می شــود که شــما به 
میــزان غذای خود توجــه نکنید و 
بیش ازاندازه غــذا بخورید که این 
امر می توانــد منجر به افزایش وزن 

و چاقی شود.

نور موبایل چه تأثیری بر بدنمان می گذارد؟
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