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گروه علمی و آموزشــی- یک 
استارتاپ جدید ادعا می کند که می تواند 
به نسل بعدی ربات ها، پوست، ماهیچه 
و نورون های مصنوعی چاپ شــده بر 
روی مواد انعطاف پذیر بدهد که به آنها 
اجازه می دهد احســاس المسه داشته 

باشند.
اگــر ربات ها بتواننــد چیزها را 
لمس و احســاس کنند چه می شــود؟ 
این باعث می شــود آنها در بسیاری از 
وظایف در صنایع مختلف از سفرهای 
فضایــی گرفته تا اعمال و جراحی های 
پزشکی کارآمدتر شــوند. اکنون یک 
 PowerON اســتارتاپ جدید به نام
ادعا کرده است که نسل بعدی ربات ها 
دارای پوســت های حسی، ماهیچه ها 
و نورون های مصنوعی چاپ شــده بر 
روی مواد انعطــاف پذیر خواهند بود 
کــه به آنها اجــازه می دهد همه چیز را 
لمس و احســاس کنند. دکتر مارکوس 
هنکه، رهبر گروه تحقیقاتی در مؤسسه 
نیمــه هادی ها و میکروسیســتم های 
درســدن)TU Dresden( و مدیــر 
عامل این استارتاپ می گوید: ما در حال 
مشــاهده یک روند صعودی شدید در 
اتوماســیون در تمام زمینه های صنعت 
هســتیم و به زودی شاهد این روند در 

زندگی روزمره خود خواهیم بود.
ایــن توســعه جدیــد مبتنی بر 
تحقیقات مشــترک انجام شده توسط 
و   TU Dresden پژوهشــگران 

دانشــگاه اوکلند در نیوزیلند است که 
مبانی علمی االستومرهای دی الکتریک 
چند منظوره را در رباتیک نرم به عنوان 
بخشی از کمک هزینه اعطا شده توسط 
کمیسیون اروپا موسوم به »کمک هزینه 

ماری کوری« بررسی کرده است.
پیشرفت  قابل توجه

بــا   PowerON اســتارتاپ 
کمــک و حمایت هــای مالی موجود 
و ســرمایه گذاری خطرپذیر درسدن 
تأســیس شده و اکنون به پیشرفت های 

بسیار چشمگیری دست یافته است.
هنکــه می گوید: زمانــی که این 
فناوری به اندازه کافی پیشــرفت کند، 
انتظار داریم که نه تنها در صنعت بلکه 
در زندگــی روزمره مردم نیز با ربات ها 
روبرو شویم. اکنون هنکه می خواهد از 
اولین محصول استارتاپ خود که نوعی 
نوک انگشت حســی برای ربات های 
صنعتی است، استفاده کند تا زمینه های 
کاربردی ربات ها را به طور قابل توجهی 
گسترش دهد و به ربات های معمولی 
کنونی اجازه دهد تا وظایف ظریف تری 
را انجــام دهند. ایــن کاربردها طیف 
گسترده ای نظیر جابجایی اقالم شکننده، 
حــذف زوائد الســتیکی از قالب های 
تزریقی، برداشت میوه ها و سبزیجات 
و یا حتی کمک به آشــپزی در خانه و 
مراقبت های پزشکی دارد. گروه هنکه 
آماده است تا آزمایش های عملی اولیه 
محصول خود را در هفته های آینده آغاز 

کند تا تأثیر متقابل این پوست حساس 
به لمس، ماهیچه های ســاخته شده و 

نورون های مصنوعی را نشان دهد.
این دســتگاه در واقع یک گیرنده 
اســت که به طور انحصاری توســط 
عضالت مصنوعی تغذیه می شــود که 
آنها نیز به نوبه خود توسط نورون های 
مصنوعی کنترل می شــوند. همچنین 
مجهز به یک پوســت لمسی است که 
می تواند نحوه و مکان گرفتن یک شیء 

را حس کند.
یک مشارکت ثمربخش

اســتارتاپ PowerON برای 
دســتیابی به این نقطه عطف چشمگیر 
 TU Dresden به شــکل نزدیک با
همکاری کرد و در یک پروژه تحقیقاتی 
 ۶G-life در مقیاس بزرگ موسوم به
مشــارکت دارد. پروفســور آندریاس 
ریشــتر، مدیر مؤسسه نیمه هادی ها و 
ریزسیستم ها می گوید: این مشارکت، 
گواهی بر پتانســیل همکاری بین علم 
و صنعت اســت و اینکه چگونه چنین 
پروژه های مشترکی می توانند به انتقال 
ســریع یافته های علمی به محصوالت 
تجاری کمــک کند. در نوامبر ســال 
۲۰۲۱، پژوهشــگران توســعه دهنده 
هوش مصنوعی شرکت متا با همکاری 
دانشگاه کارنگی ملون، پوست جدیدی 
را توســعه دادند که بــه ربات ها اجازه 
مــی داد احســاس کنند. این پوســت 
مصنوعــی ReSkin نام داشــت و از 

پیشــرفت هایی در یادگیری ماشین و 
حسگر مغناطیسی بهره می برد تا راه حلی 
همه کاره را ارائه دهد که برای اســتفاده 

طوالنی مدت مکرر ایده آل است.
در ژوئیــه ۲۰۲۱، پژوهشــگران 
دانشگاه ملی ســنگاپور)NUS( یک 
ماده فوم هوشــمند را توسعه دادند که 
به دســت های رباتیک اجازه می داد تا 
خود را ترمیم کنند و اشیا را بسیار شبیه 
به پوست انســان حس کنند. این ماده 
جدید کــه AiFoam نام دارد، از یک 
پلیمر با قابلیت ارتجاعی باال ساخته شده 
است که با ذرات فلزی میکروسکوپی و 

الکترودهای ریز تزریق شده است.

استارتاپیکهبهرباتهاحسالمسهمیدهد!

گروه علمی و آموزشی- اسامی 
پذیرفته شــدگان نهایی ظرفیت های 
خالی مانده کدرشته محل های مرحله 
پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی 
آزمون سراســری بهمن ماه سال ۱۴۰۱ 
روز ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور منتشر شد.
متقاضیانــی که اســامی آنان به 
عنوان پذیرفته شــده نهایی این مرحله 
اعالم شــده، الزم است برای اطالع از 
زمــان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز 
)مطابق مدارک اعالم شــده در اطالعیه 
۲۸ شــهریور ۱۴۰۱ مربــوط به اعالم 
اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری 

ســال ۱۴۰۱( مندرج در سایت سازمان 
ســنجش از روز چهارشنبه ۱۲ بهمن 
۱۴۰۱ به ســایت دانشــگاه یا موسسه 
آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه 

کنند.
خصوص  در  توضیحــات 
متقاضیان رشته های تحصیلی 

دارای شرایط خاص:
آن دسته از داوطلبانی که برای آنان 
به جای کدرشته قبولی، یکی از کدهای 
۲ رقمی )۲۴ دانشــگاه غیرانتفاعی امام 
رضا)ع(( یا )کد ۳۲ رشته های کاردانی 
وزارت بهداشــت( اعالم شده به منزله 
آن است که منحصراً در کدرشته مذکور 

نمره علمی الزم را دارا بوده و در ردیف 
معرفی شــدگان یکی از کدرشته های 
موسســات مذکور قرار گرفته اند و با 
توجه به اینکه کدرشــته های مربوط 
دارای مصاحبه هســتند، لذا الزم است 
برای مشــاهده زمان مصاحبه به پایگاه 
اطالع رسانی دانشگاه مربوط مراجعه 
کنند.آن دسته از داوطلبانی که عالوه بر 
کدرشــته قبولی اعالم شده )۵ رقمی(، 
یکی از کدهای ۲ رقمی )۲۴ دانشــگاه 
غیرانتفاعی امام رضــا)ع(( یا )کد ۳۲ 
رشــته های کاردانی وزارت بهداشت( 
نیز برای آنها مشــخص شــده، توجه 
داشــته  باشــند که به دلیل داشتن نمره 

علمــی الزم در اولویت قبل از رشــته  
قبولی اعالمی، در ردیف معرفی شدگان 
یکی از کدرشته های موسسه مذکور نیز 
قرار گرفته اند و با توجه به اینکه کدرشته 
های مربوط دارای مصاحبه هستند الزم 
است برای مشــاهده زمان مصاحبه به 
پایگاه اطالع رســانی دانشگاه مربوط 
مراجعه کنند. عدم مراجعه برای شرکت 
در مصاحبــه و ســایر مراحل گزینش 
رشــته های مذکور به منزله انصراف از 
رشته ذیربط تلقی می شود و باید صرفاً در 
کدرشته قبولی اعالم شده ثبت نام کرده و 
به ادامه تحصیل بپردازند. در صورتی که 
در مراحل مصاحبه و گزینش شــرکت 
کرده و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی 
رشته جدید قرار بگیرند، قبولی آنها در 
کدرشته اعالم شده )کد ۵ رقمی( باطل 
خواهد شــد و باید در کدرشته جدید 

ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.
یادآوری های مهم:

پذیرفته شــدگان باید حداکثر تا 
تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دارای مدرک 
دیپلــم نظام  قدیم آموزش متوســطه، 
پیش دانشــگاهی نظام آموزشی سالی 
واحدی یا ترمــی واحدی، دیپلم نظام 
آموزشی جدید )نظام آموزشی ۳-۳-

۶( و یا مــدرک کاردانی )فوق  دیپلم( 
باشــند، در غیر اینصــورت مجاز به 

ثبت نام نخواهند بود.پذیرفته شــدگان 
باید در زمان مقرر نسبت به ثبت نام اقدام 

کنند. عدم ثبت نام در زمان مقرر به منزله 
انصراف قطعــی از تحصیل آنان تلقی 

خواهد شد.پذیرفته شدگانی که قباًل در 
یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی 
قرار گرفته اند، مطابــق ضوابط قبولی 
قبلی آنان لغو شــده و باید منحصراً در 
رشته قبولی جدید به تحصیل بپردازند 
و الزم نیست از محل قبولی قبلی خود 
انصــراف دهند، بلکه بــا آنان همانند 
دانشــجوی انتقالی رفتار خواهد شد و 
توسط موسسه محل قبولی مندرج در 
این اطالعیه، مــدارک ثبت نامی افراد 
از محل قبولی قبلی آنان درخواســت 
می شود. پذیرفته شدگان مرد الزم است 
با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومی«  
منــدرج  در صفحه ۹ دفترچه  راهنمای  
ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش 
صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 
ماه آزمون سراســری سال ۱۴۰۱ واجد 
شــرایط الزم بوده و گواهی مربوط به 
دانشــگاه محل قبولی ارائه دهند.در هر 
مرحله  از پذیــرش )ثبت نام ، پذیرش 
دانشــجو یا هنگام  تحصیل (، چنانچه  
مشخص  شــود که  متقاضی حقایق  را 
کتمــان  یا اطالعات غلطی ارائه کرده و 
واجد شــرایط نیست، قبولی  وی  لغو و 
طبق  مقررات  با ایشان  رفتار خواهد شد.

گروه علمی و آموزشی- در این 
مطلب نگاهی به محصوالتی خواهیم 
داشــت کــه در اولین رویــداد ۲۰۲۳ 

سامسونگ معرفی شدند.
مهم تریــن محصــول حاضر در 
 S۲۳ مراسم آنپکد سامسونگ، گلکسی
اولترا بــود؛ محصولی که باالخره پس 
از نســل ها، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی 
را کنــار می گذارد و به ســراغ دوربین 
۲۰۰ مگاپیکسلی می رود. سامسونگ 
همیــن چند وقت پیش از دوربین ۲۰۰ 
 ISOCELL HP۲ مگاپیکســلی 
رونمایــی کرد تا مطمئن شــویم که با 
چنین دوربینی سروکار خواهیم داشت.

این سنســور امکان فیلم برداری 

۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه را برای 
پرچمدار سامســونگ فراهم می کند و 
همچنین می توانــد رنگ ها را دقیق تر 
ثبت کند.دوربین سلفی این گوشی هم 
۱۲ مگاپیکسلی خواهد بود، بااین حال 

کیفیتش افزایش می یابد.
قدرت گلکسی S۲۳ اولترا و سایر 
اعضای این خانواده را تراشه قدرتمند 
اسنپدراگون ۸ نســل ۲ تأمین خواهد 
کــرد. این چیپ که از رهگیری پرتوی 
ســخت افزاری بهره می برد، ۲۵ درصد 
نسبت به اسنپدراگون ۸ نسل ۱ سریع تر 
است و البته تا ۴۰ درصد مصرف انرژی 
بهینه تری هم دارد.این گوشــی امکان 
برقراری ارتباط ماهواره ای اضطراری 

و پشــتیبانی از وای فای ۷ را هم خواهد 
برخالف ســال های  داشت.امســال 
گذشــته، سامســونگ از اسنپدراگون 
۸ نســل ۲ در تمام کشــور ها استفاده 
می کند و البته با نســخه ویژه ای از این 
تراشه روبه رو می شــویم. درحقیقت 
سامســونگ با همــکاری کوالکام، از 
نسخه اورکالک شده این چیپ استفاده 
می کند.گلکســی S۲۳ اولتــرا به یک 
نمایشــگر ۶.۸ اینچی مجهز می شود، 
دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و دو 
دوربین تله فوتو ۱۰ مگاپیکسلی دارد، 
از قلم S Pen بهره می برد و حداکثر ۱۲ 
گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی 

را در اختیار خریدارانش قرار می دهد.

دو گوشی دیگر خانواده گلکسی 
S۲۳، نســبت به نسل قبلیشان طراحی 
ظاهری متفاوتی نخواهند داشت و تنها 
دیگر خبری از ماژول دوربین روی پنل 
پشتیشان نخواهد بود.این گوشی های 
هوشــمند هم به تراشه اسنپدراگون ۸ 
نسل ۲ و دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی 
مجهز می شوند.گلکسی S۲۳ در برخی 
بازار ها در نســخه پایه ۲۵۶ گیگابایت 
حافظه داخلی خواهد داشت؛ درحالی که 
نســخه پایه مدل پالس در تمام بازار ها 
با ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه 
می شود. هر دو مدل دارای ۸ گیگابایت 
 S۲۳ و S۲۳ رم خواهند بود.گلکســی
پالس به ترتیب نمایشــگر ۶.۱ و ۶.۶ 
اینچــی خواهند داشــت و به دوربین 
اصلی ۵۰ مگاپیکســلی، اولترا واید ۱۲ 

مگاپیکسلی و تله فوتو ۱۰ مگاپیکسلی 
مجهز می شــوند. طراحی دوربین این 
محصوالت شبیه به مدل اولترا خواهد 
بود.لپ تاپ های سری گلکسی بوک ۳

سامسونگ معموالً در رویداد های 
آنپکــد خــود در کنار گوشــی های 
هوشــمند، از محصوالت دیگری هم 
رونمایی می کند که این بار ظاهراً نوبت 
لپ تاپ های سری گلکسی بوک ۳ بود.
کره ای هــا  می رســد  به نظــر 
می خواهنــد از ۵ لپ تــاپ جدید در 
رویــداد رونمایی کنند که جذاب ترین 
آن ها گلکسی بوک ۳ اولترا خواهد بود.

گلکســی بوک ۳ اولترا نمایشگر 
 ۳K ۱۶ اینچــی امولد با رزولوشــن
معادل ۲۸۸۰ در ۱۸۰۰ پیکسل خواهد 
داشــت. ضخامت بدنه این دســتگاه 

۱۷ میلی متــر و وزن آن ۱.۸ کیلوگــرم 
خواهــد بود. این لپ تاپ از یک باتری 
۷۶ وات ساعتی اســتفاده می کند که با 
آداپتــور ۱۳۶ واتی به بازار می آید. این 
محصول با پردازنده نسل سیزدهم اینتل 
۱۳۹۰۰H-Core i۹، حداکثــر ۳۲ 
گیگابایت رم LPDDR۵ و ۱ ترابایت 
 NVMe PCIe Gen حافظه داخلی
۴ از راه می رسد و همچنین می تواند به 
حداکثر گرافیک RTX ۴۰۷۰ انویدیا 
مجهز شود. سایر لپ تاپ های خانواده، 
گلکســی بوک ۳، بوک ۳، ۳۶۰، بوک 
۳ پرو و بوک ۳ پــرو ۳۶۰ نام خواهند 
داشت. این محصوالت مانند مدل اولترا 
به نمایشــگر امولد مجهز می شوند تا 
کیفیــت باالیی را در اختیــار کاربران 
قــرار دهند و همچنیــن پردازنده های 

نسل ســیزدهم اینتل خواهند داشت. 
مدل های ۳۶۰ این سری هم ۳۶۰ درجه 
می چرخند و همچنین از قلم پشتیبانی 
می کننــد. یکــی از ایــن محصوالت 
تبلت های سری گلکسی تب S۹ بود. 
بااین حال طبق شــایعات، شــرایط بد 
اقتصادی در جهان باعث شده است تا 
سامسونگ فعاًل برنامه ای برای عرضه 
این دستگاه ها نداشته باشد. با وجود این 
که معرفی تبلت های سری گلکسی تب 
S۹ در دستور کار بود، با یک تبلت دیگر 
 .FE S۸ روبه رو شــدیم: گلکسی تب
این تبلت که جایگزین گلکســی تب 
FE S۷ می شود، نسبت به نسل قبلیش 
مشخصات فنی قدرتمندتری خواهد 
داشــت؛ ولی همچنان ارزان تر از سری 

گلکسی تب S۸ خواهد بود.

پذیرش در نیمسال دوم؛

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله 
تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون

پذیرفته شدگان نهایی ظرفیت های خالی مانده کدرشته محل های مرحله پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی 
آزمون سراسری بهمن ماه سال ۱۴۰۱ می توانند از فردا ۱۲ بهمن به سایت دانشگاه ها مراجعه کنند.

پذیرفته شدگانی که قباًل در یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفته 
شدگان نهایی قرار گرفته اند، مطابق ضوابط قبولی قبلی آنان لغو شده و باید منحصراً در 
رشــته قبولی جدید به تحصیل بپردازند و الزم نیســت از محل قبولی قبلی خود انصراف 
دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولی 
مندرج در این اطالعیه، مدارک ثبت نامی افراد از محل قبولی قبلی آنان درخواســت می شود.

 

گروه علمی و آموزشی- خودرو 
 Mobilize( چینــی موبیالیز لیمــو
Limo(، محصول ســرمایه گذاری 
مشــترک دو شــرکت رنو فرانسه و 
جیانگ لینگ چین، موفق به کسب چهار 
ستاره ایمنی در تست های تصادف و 
ایمنی مرکز یورو انکپ شده است. این 
سدان تمام الکریکی به عنوان محصولی 

بــرای ارائه خدمات حمل و نقل مانند 
تاکسی های آنالین و یا سرویس های 
کرایه خودرو طراحی شده و به عنوان 
یک خودروی شــخصی قابل معامله 
نخواهد بود.بــا امتیاز ۸۰ درصد برای 
محافظت از سرنشینان بزرگسال، امتیاز 
۷۵ درصد برای محافظت از سرنشینان 
کودک، امتیاز ۶۹ درصد برای محافظت 

از کاربران آسیب پذیر حاضر در جاده و 
امتیاز ۷۱ درصد برای امکانات و ویژگی 
های ایمنی موجــود در خودرو جای 
شــکایت زیادی وجود ندارد، به ویژه 
برای خودرویی که در ســال ۲۰۲۱ به 
عنوان یک مدل الکتریکی برای استفاده 
در ســامانه های تاکسی یا به اشتراک 
گذاری خودرو معرفی شــد. با توجه 

به نتایج ناامیدکننده برخی محصوالت 
رنو و برند زیرمجموعه آن یعنی داچیا 
مانند رنو ZOE با صفر ســتاره ایمنی 
و داچیا اســپرینگ با یک ستاره ایمنی، 
کسب چهار ستاره ایمنی از یورو انکپ 
توسط موبیالیز لیمو نتیجه ای جالب 
توجه محسوب می شود. همچنین، در 
صورت تجهیز موبیالیز لیمو به برخی 

فناوری های ایمنــی فعال که به طور 
معمول در مدل هــای گران قیمت تر 
استفاده می شــوند، این مدل احتماال 
می تواند نتیجه بهتری در تســت های 
تصادف و ایمنی کســب کند. خودرو 
الکتریکی موبیالیز لیمو به یک باتری 
۶۰ کیلووات ساعتی مجهز است و برد 
حرکتی آن با یک بار شارژ کامل برابر با 

۴۴۹ کیلومتر عنوان شده است. تست 
های تصادف شامل موارد زیر بوده اند:

تســت برخــورد از جلــو بــا 
همپوشــانی متوســط – ۵۰ درصد از 
پهنای قســمت جلوی خودرو با یک 
مانع تغییر شکل دهنده در حال حرکت 
برخورد می کند که هر دو با ســرعت 
۵۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می کنند.

تست برخورد از جلو با همپوشانی 
کامل – قســمت جلوی خودرو که با 

سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت در حال 
حرکت است با مانعی ساکن برخورد 
می کند. تســت برخورد از بغل با مانع 
متحرک – مانعی تغییر شکل دهنده 

در حــال حرکــت با 
 ۶۰ ســرعت 
کیلومتــر بــر 
ساعت با درب 
راننده  قسمت 

برخورد  خودرو 

می کند. تست برخورد از بغل با ستون 
– خودرو روی ســطحی متحرک قرار 
گرفته و با سرعت ۳۲ کیلومتر بر ساعت 
از بغل با یک ستون برخورد 

می کند.

موبیالیزلیمو؛4ستارهایمنیبراییکرنوکهفروشینیست!

 

گروه علمی و آموزشی- وزیر 
آموزش و پــرورش گفت: در طرح 
جدید شروع ســال تحصیلی، زمان 
آموزش بر اســاس ســاعات مناطق 
مختلف تنظیم می شود. یوسف نوری، 
در خصــوص طرح وزارت آموزش 
و پــرورش برای جبــران یادگیری 
دانــش آموزان، افــزود: برای جبران 
یادگیری ها روشــی باید برای دانش 
آموزان تهیه کنیم که هنوز نتیجه ای به 
جمع بندی نرسیده است. وی، یکی 

از راه های وزارت آموزش و پرورش 
برای جبران کسر یادگیری را مدرسه 
مجازی دانســت و گفت: مدرســه 
مجــازی پس از ثبت مجوزهای الزم 
می تواند فعال شود. محدودیت هایی 
داریم برای مثال تقویم زمانی آموزش 
یکی از این محدودیت هاســت که از 
اول مهر تا پایان شهریور است. به هر 
حال همه دانــش آموزان نمی توانند 
در تابستان در مدارس حضور داشته 
باشــند همان اقدامی که در تابستان 

سال گذشــته انجام دادیم مشابه این 
روش ها در حال بررسی است تا برای 
ابتدای سال آینده تحصیلی یک برنامه 
به صورت کامل معرفی شود. نوری 
با اشاره به سامانه برپا، افزود: خیرین 
و گروه های جهادی هم در سامانه ای 
به نام ســامانه برپــا حضور دارند که 
می تواند جزئــی از این برنامه جبران 
یادگیری دانش آموزان باشــد. دایر 
شدن کالس در روزهای پنج شنبه یا 
تعطیالت نوروز مطرح است. تعطیلی 

روزهای عید نوروز بار فرهنگی دارد و 
نمی توان مدارس را تعطیل کرد اما باید 
به گونه ای باشد که زمینه های فرهنگی 
را هم رعایت کنیم. طرحی را مجلس 
آورد؛ ما در شورای انقالب فرهنگی 
نظر نهایی را دادیم؛ در این طرح زمان 
آموزش و ســال تحصیلی بر اساس 
ســاعات مناطق مختلف تنظیم شود 
و دیگر محدودیت مهر تا شهریور را 
نداشته باشیم و در اقلیم های متفاوت 

زمان سال تحصیلی متفاوت باشد.

وزیرآموزشوپرورشمطرحکرد؛

طرحجدیدتغییرزمانسالتحصیلی

سامسونگدررویدادآنپکدازچهمحصوالتیرونماییکرد؟


