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لپ تاپ های جدید ایسوس عرضه شدند
 Vivobook Go گروه علمی و آموزشی-اطالعاتارائهشدهنشانمیدهندکهشرکتایسوسدولپتاپ

OLED۱۵و۱۴VivobookGoراعرضهکردهاست.
شــرکتایســوسبهتازگیدولپتاپOLED۱۵VivobookGoو۱۴VivobookGoرارونمایی

کردهاست.
اینمحصوالتبهتراشههایسریهفتهزارAMDRyzenمجهزشدهاند.

لپتاپOLED۱۵VivobookGoدارایپردازشــگر۷۵۲۰U،AMDR۵ اســتکهبا۱۶گیگابایت
حافظهرمLPDDR۵و۵۱۲گیگابایتحافظهذخیرهسازیداخلیSSD۳.۰PCIeهمراهشدهاست.

همانطورکهازناملپتاپOLED۱۵Vivobook Goمشــخصاســت،داراینمایشــگر۱۵.۶اینچی
OLEDبامیزانروشنایی۴۰۰نیتاست.

ضخامتاینمحصول۱۷.۹میلیمترووزنآن۱.۶۳کیلوگرماستودرسهرنگنقرهای،مشکیوسبزمایل
بهخاکستریعرضهمیشود.

طراحیلپتاپ۱۴Vivobook GoبســیارشــبیهلپتاپOLED۱۵VivobookGoاست.وزناین
IPSمحصول۱.۳۸کیلوگرماستوداراینمایشگر۱۴اینچی
Vivobook Goبامیزانروشــنایی۲۵۰نیتاست.لپتاپ
۱۴دارایباتری۴۲کیلوواتســاعتاســتوازبازوبسته
شدن۱۸۰درجههمچنینپردازنده۷۵۲۰U،R۵پشتیبانی

میکند.
۳.۲USBهردولپتاپیادشــدهداراییکپورت
 Type۱Gen۳.۲USBیکپورت،TypeA ۱Gen
C ویکپورتHDMIهستند.هنوزاطالعاتی
درموردقیمــتاینمحصوالت
دردســترسقرارنگرفته

است.

گروه علمی و آموزشی- محققان
بریتانیاییدرمطالعهاخیرشــانشکل
جدیدیازیخراباچگالیمشــابهآب

مایعایجادکردند.
یکتیممشــترکازدانشمندان
دانشــگاهکمبریجوکالجدانشگاهی
لندننوعجدیدیازیخراکشفکردند
کهبیشازهریخیشــبیهآباســت.
براســاسبیانیــهمطبوعاتیمحققان،
ایــننوعیخممکناســتبرایدرک
شناختهشدهترینمایعاتحیاتیباشد.
برخالفیخکریســتالیمعمولی،این
نوعجدیدازیخبیشکلاستودرآن
مولکولهابههمریختههستند.دراین
مطالعهمحققاناینیخبیشکلجدید
رادریــکآزمایشتولیدکردندویک
مدلدرمقیاساتمیدریکشبیهسازی
کامپیوتریتولیدکردند.درآزمایشها،

یخکریستالیبااستفادهازفرآیندآسیاب
گلولهایدریکشیشــهفــوالدیبه
ذراتریزتبدیلشد.اگرچهاینروش
اغلببرایایجادموادبیشکلاستفاده
میشود،امایخهرگزدرمعرضآسیاب
گلولهایقرارنگرفتهاســت.آسیاب
)Ball mill(گلولهاییاگــویآس
گونهایازآســیابهایصنعتیاست
کــهجهتتولیدپودرنرمیایکنواخت
کردنمخلوطبهکارمیرود.درآسیاب
گلولــهایازگلولههــایفــوالدییا
ســرامیکیبرایخردونرمکردنمواد

غیرفلزیاستفادهمیکنند.
محققانکشفکردندکهآسیاب
گلولهاینوعییخبیشــکلباچگالی
قابلمقایســهباآبمایعوشــرایطی
شبیهآببهشکلجامدبرخالفسایر
یخهایشــناختهشــدهتولیدمیکند.

یخجدیدآنهــایخآمورفباچگالی
متوسط)MDA(نامیدهمیشود.

دکتــر»مایکلدیویــس«یکیاز
نویســندگاناینمطالعهکهمدلسازی
محاسباتیراانجامدادهاست،میگوید:
کشــفMDAماســؤاالتزیادی
رادرمــوردماهیــتآبمایعایجاد
میکند،بنابرایندرکســاختاراتمی
دقیقMDAبســیارمهماســت.ما
شباهتهایقابلتوجهیبینMDAو
آبمایعپیداکردیم.پیشنهادشدهاست
کهیخبیشــکلبهعنــوانمدلیبرای
آبمایــععملکند.یخهایآمورفاز
لحاظتاریخیبهدودستهاصلیتقسیم
میشــوند:یخهایباچگالــیباالو

یخهایکمچگالی.
سالزمن«، »کریستوف پروفسور
نویســندهارشدمطالعهگفت:موضوع

پذیرفتهشــدهاینبودهاســتکههیچ
یخــیدرآنشــکافچگالیوجود
ندارد،امامطالعهمانشــانمیدهدکه
چگالیMDAدقیقاًدراینشــکاف
چگالــیقــرارداردواینیافتهممکن
استپیامدهایگستردهایبرایدرک
مــاازآبمایعوناهنجاریهایفراوان
MDA،آنداشــتهباشد.عالوهبراین
دارایکیفیتخیرهکنندهایاستکهاز
سایرانواعیخمنحصربهفرداست.آنها
ازطریقروشکالریمتریدریافتندکه
MDAباتبلورمجددبهیخمعمولی،
مقدارقابــلتوجهیگرماآزادمیکند.
گرمایتولیدشــدهتوسطتبلورمجدد
MDAممکناســتبــهحرکات
تکتونیکیکمککند.اینیافتهنشــان
میدهدکهآببــهطورکلیمیتواند
یکمادهژئوفیزیکیباانرژیباالباشد.

خلق نوع جدیدی از یخ

گروه علمی و آموزشی-نرخ
اشتغالفارغالتحصیالندانشگاهی
درحالحاضرچندانمناسبنیست
وعوامــلمتعــددیازجملهبهبود
فضایکســبوکار،کاهشتصدی
گریدولتونهادها،استفادهبهینهاز
بازارکارونیازهایکشور،مدیریت
همکاریهایبیــنالمللیوبهبود
کیفیــتنیــرویکاردانشآموخته
منجربهحلاینمشکلخواهدشد.
بازنگــریبرنامههایدرســی
متناســببــانیازهــایبــازارکار
تجهیزاتآزمایشــگاههــاوکارگاه
هاســازماندهیواجرایمناسبو
کارآمددردورههــایکارآموزیو
کارورزیتوسعهوتقویتبرگزاری

دورههــایمهارتافزاییوافزایش
آموزشهایآزاددانشجویاندرقالب
فــرابرنامههــاویادگیریهایغیر
رســمیازجملهبرنامههایوزارت
علــومدرراســتایافزایشمهارت

شغلیوحرفهایدانشجویانبهشمار
میرود.

دانشــگاهی آموختگان دانش
پسازاتمامتحصیالتمدتزمانی
راکهدرجســتجویشــغلمناسب
گذرانــدنخدمتســربازیبرای
انجــامامورمرتبطبافارغالتحصیلی
خواهنــدکردوایــنمعموالًامکان
جــذبواشــتغالبالفاصلهبعداز
فــارغالتحصیلیوجودنــدارد؛بر
ایناســاسدرطرحپایشاشــتغال
دانشآموختگانچندینسالاست
اجراییمیشــودووضعیتاشتغال
دانــشآموختــگان۴ســالقبلبه
عنــواننمونهآمــاریدرنظرگرفته

میشود.

بنابرایندرسالجاریوضعیت
اشتغالدانشآموختگانچهارسال
قبــلیعنــیدانشآموختــگانمهر
ســال۹۶تاشــهریورسال۹۷مورد
بررسیقرارگرفتهاستدفترارتباط

بــاصنعتوجامعــهوزارتعلوم
کــهاینطــرحراپیگیــریمیکند
ازدانشــگاههاخواســتهحداقل۳۰
درصددانشآموختگانهررشــته
رابــرایمنظورموردبررســیقرار

دهند.
طــرحرصــداشــتغالفارغ
التحصیالندرســالهــایاخیربا
اهدافــیچونایجادنظاممناســب
اطالعرســانیبهذینفعاندررابطهبا
وضعیتاشتغالهریکازرشتههای
دانشــگاهی،رصدآمارواطالعات
درخصوصرشــتههایآموزشــی
مــازادوموردنیازبــازارکاروارائه
اطالعاتنتایــجبهمراجعذیربطاز
جملــهاهدافطرحرصداشــتغال

دانــشآموختگان،رصدمســتمر
ظرفیــتهــایمحیطیوشــرایط
بازارکارمحلی–منطقهای،بررسی
ابعاداقتصادیواشــتغالیرشتههای
دانشــگاهیدرتعاملبادیگرگروه

هاوکمیتههــایتخصصیوزارت
عتف،شناســاییشــکافدانشیو
مهارتیدانشآموختــگاندربازار
کاروترســیموضعیتکلیاشتغال
وبیکاریدانشآموختگاندررشته
هاوزمینههــایمختلفپیگیریو

اجراییشدهاست.
بااســتفادهازآماراخذشدهاز
۷۴دانشــگاه،پژوهشگاهوموسسه
آمــوزشعالیمیانگینوزنیدرصد
اشتغالکلکشــوربرحسبمقطع
تحصیلیترســیمشــدهکهبهشرح

زیراست؛

براســاساینجدولباالترین
نرخبیکاریدرســال۱۴۰۱مربوط
بهمقطعکارشناســیودکترااستو

پایینتریــننرخبیکارینیزمربوط
بهمقطعکاردانیوکارشناسیارشد

میشود.
همچنینآمارهانشــانمیدهد
کهدرصداشــتغالدرمقطعدکتری
درســال۱۴۰۱،نسبتبه۴سالقبل
بهکمترینمیزانخودرســیدهاست
درحالیکهدرصداشتغالدرمقطع
کاردانیبیشــترینافزایشراداشته

است.
درســال۱۴۰۱درصداشتغال
نســبتبــهســال۱۴۰۰درمقاطع
کاردانی،کارشناسیوارشدافزایش

داشــتهامادرصداشــتغالدرمقطع
دکتــریاز۸۱درصــدبه۴۷درصد

کاهشیافتهاست.

  آمار اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهها در سال 1401 اعالم شد؛

بیکاری در دوره دکتری 
به باالترین حد رسید!

براساس طرح رصد اشتغال دانش آموختگان در سال ۱۴۰۱ درصد اشتغال در مقاطع کاردانی، کارشناسی
 و ارشد افزایش داشته اما درصد اشتغال در مقطع دکتری از ۸۱ درصد به ۴۷ درصد کاهش یافته است.

آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه درصــد اشــتغال در مقطــع دکتــری در ســال ۱۴۰۱، 
نســبت بــه ۴ ســال قبــل بــه کمتریــن میــزان خــود رســیده اســت در حالــی که 
اســت. داشــته  را  افزایــش  بیشــترین  کاردانــی  مقطــع  در  اشــتغال  درصــد 
در ســال ۱۴۰۱ درصد اشتغال نسبت به سال ۱۴۰۰ در مقاطع کاردانی، کارشناسی و ارشد 
افزایش داشته اما درصد اشتغال در مقطع دکتری از ۸۱ درصد به ۴۷ درصد کاهش یافته است.

 

گــروه علمی و آموزشــی-
مرســدسبنزبــرایاعضایجدید
کالسجیالئــیازفرمانجدیدبا
طراحیمتفاوتاستفادهکردهکهمجهز
بهسنســورهایلمسیاستتاراننده
بتواندهردونمایشــگرخودرویعنی
تنظیماتسیستمسرگرمیواطالعات
کیلومتررابااستفادهازایندسترسی،

رویفرمانکنترلکند.
GLEسرانجاممرسدسبنزاز
جدیدخودبامــدل۲۰۲۴رونمایی
کرد.اینجامهمترینرویدادبهتغییرات
پیشــرانهوتــالشبــرایارائهیک
خودرویپاکمربوطمیشود.جیال
ئیپالگینهیبریدقطعایکیازجذاب
ترینانتخابهایبازارجهانیبرای
تجربهایخاصازیکشاســیبلند

خواهدبود.
مرسدسبنزبرایاعضایجدید
کالسجیالئــیازفرمانجدیدبا
طراحیمتفاوتاستفادهکردهکهمجهز
بهسنســورهایلمسیاستتاراننده

بتواندهردونمایشــگرخودرویعنی
تنظیماتسیستمسرگرمیواطالعات
کیلومتررابااستفادهازایندسترسی،

رویفرمانکنترلکند.
امکانســفارشتریــمکروم،
مخصوصابرایدریچههایسیســتم

تهویهدرنظرگرفتهشدهاست.
یکبستهآفرودنیزدربخشفنی
پیشرویمشــتریانبهعنوانآپشن
قــرارمیگیردکهویــژهمدلجیال
ئی۵۸۰استوشاملگاردمحافظو
افزایشارتفاعبیشتر)۳۰.۵میلیمتری
اضافهدرمقایسهبانسخهاستاندارد(
ازسطحزمیناست.سیستمتعلیقنیز
بخشدیگریازبستهآفرودمحسوب
میشودکهدرراستایافزایشقابلیت
هایبیراههنوردیبروزرســانیشده

است.
اماهمانطورکــهابتدایمطلب
اشــارهشــد،مهمترینبروزرسانی
کالسGLEبــهپیشــرانهوتریم
پالگینهیبریدآنمربوطمیشــود.

جــیالئی۴۰۰ئــی۴ماتیکازتک
موتورالکتریکی۱۳۴اسببخاریدر
هماهنگیباپیشرانه۴سیلندر۲لیتری،
مجموعا۳۸۱اسببخارخروجیو

۶۵۰نیوتنمترگشتاوردارد.
بخشالکتریکیپیشرانهمجهز
بهیکباتری۲۳.۳کیلوواتســاعت
استکهمیتواندشرایطپیمایشدر
حالتالکتریکیخالصرافراهمکند
امامرسدسبنزهنوزبهبردحرکتیاین

قسمتاشارهاینکردهاست.
اینتریمپالگیــنهیبرید،طی
۵.۸ثانیهازحالتتوقفبهسرعت۹۶

کیلومتربرساعت
میرسد.

درقســمتپیشــرانهســایر
محصــوالتکالسجــیالئیاز
سیستمهیبریدمالیم۴۸ولتیاستفاده
میشودتابدینترتیبتمامیاعضا
جدیدخانوادهGLEبهنوعیساختار

الکتریکینیزداشتهباشند.
خوبسراغدنیایAMGهم
برویمکهاینجــابایدبه۵۳GLEو
S۶۳GLEاشــارهکنیم.عالوهبر
جزئیاتاســپرتبدنه،درقســمت
پیشــرانهجیالئی۵۳ازپیشرانه۳
لیتری۶ســیلندربا۴۲۹اسببخار

خروجیاستفاده

شــدهاســت.شــاخصصفرتا۹۶
کیلومترنیزبه۴.۹ثانیهبهبودداشــته

است.
درآامگجــیالئــی۶۳اس
ازتپندهپرقدرت۴لیتری۸ســیلندر
توربودوقلواستفادهشدهکه۶۰۳اسب

بخارخروجیدارد.
ازامکاناتویژهدرنســخههای
آامگبایدبهسیســتمتعلیقاسپرت،

نمایشگرهداپو...اشارهکنیم.
قیمــتتازههایکالسجیال
ئیبهزودیدروبسایتمرسدس

بنزقرارمیگیرد.

مرسدس GLE و معرفی جدیدترین های این کالس

گروه علمی و آموزشــی-افت
فروشآیفون۱۴پالسهمچنانادامه
دارد.فروشگوشیهایآیفون۱۴پرو
وآیفــون۱۴پرومکسهمچنانروند
صعودیدارد،اماهمزمانفروشآیفون
۱۴وآیفــون۱۴پالسدرحالکاهش
اســت.بهادعایراسیانگ،تحلیلگر
صنعتنمایشگر،اپل۷۵درصدازپنل
آیفونهاینسلجدیدرابرایمدلهای
پــروتهیهمیکندواحتماالًاینعددبه
مرورزمانافزایــشخواهدیافت.بر
اســاسگزارش۹to۵Mac،دادهها
نشــانمیدهندحجمتولیدنمایشگر
بــرایآیفون۱۴کمیافزایشیافته،اما
اپلتأمیننمایشــگرآیفون۱۴پالس

رابهطــورکلیمتوقفکردهاســت.
افزایشتقاضابرایآیفون۱۴نتوانسته
استتقاضایکاهشیافتهبرایآیفون

۱۴پالسراپوشــشدهد.اپلممکن
اســتدرماهجاریمیالدیباردیگر
ســفارشتولیدپنلآیفون۱۴پالسرا

ثبتکند.اواخرسالگذشتهیمیالدی
بهدلیلمشــکالتکارخانهیبزرگ
تولیدآیفــوندرچیــن،حجمتولید
گوشــیهایآیفون۱۴پرووآیفون۱۴
پرومکسبهشدتافتکردونتیجهی
ایناتفاقدرگزارشمالیاپلمشاهده
شــد.اپلاعالمکردفــروشآیفوندر
فصلاولســالمالی۲۰۲۳افتکرده
اســت.باوجودتقاضــایپایینبرای
گوشــیآیفون۱۴پالس،اپلهمچنان
رویتولیدآیفون۱۵پالسمصراست.
برخیازشــایعههاحمایتمیکندکه
اپلقصدداردقیمتگوشیهایآیفون
۱۵وآیفون۱۵پالسراکاهشدهدو
همزمانقیمتمدلهایپروراباالببرد.

گروه علمی و آموزشی-ستارهشناساندرفاصله۳۱سالنوریاززمین
سیارهایکشفکردندکهاحتماالحیاتدرآنوجوددارد.اینسیارهصخره
ایاســتوهمچنینتخمینزدهمیشودحجمسیاره۱.۲۶واندازهآن۱.۰۸
برابرزمینباشــد.هرچندستارهشناسانتاکنونبیشاز۵۲۰۰سیارهخارجاز
منظومهشمسیکشفکردهاند،اماکمتراز۲۰۰موردآنهاصخرهایهستند.
تیمیمتشــکلاز۵۰ستارهشــناسدریکپژوهشجدیدوجودسیاره
خارجازمنظومهشمســی۱۰۶۹bWolf راتاییدکردندکهدورســتارهسرخ
کوتولهایمدارمیزند.نکتهجالبدربارهاینکشــفآناســتکهســیاره
مذکوراحتماالصخرهایاســت.همچنینتخمینزدهمیشــودحجمسیاره

Wolf1۰6b۱.۲۶واندازهآن۱.۰۸برابرزمینباشد.عالوهبرآنچهگفتهشد
همچنیندرفاصلهایازســتارهمدارمیزندکهاحتمالحیاتدرآنجاوجود
دارد.بههمیندلیلاحتمالداردآبمایعرویســطحآنوجودداشــتهباشد.
دیاناکاساووســکییکیازستارهشناسانانستیتومکسپالنکستارهشناسی
آلمانومولفارشــدپژوهشدربیانیهایدراینبارهمینویسد:مادادههای
ســتارهWolf۱۰۶۹رابررسیکردیموسیگنالیشــفافازسیارهایکشف
کردیمکهاحتماالحجمآنمشــابهزمیناســت.اینسیارههر۱۵.۶روزیکبار
دورستارهاشمدارمیزند.فاصلهسیارهتاستارهآنمعادلیکپانزدهمفاصله

زمینوخورشیداست.

آیا اپل ترغیب به لغو تولید آیفون ۱۵ پالس خواهد شد؟

سیاره ای مشابه زمین در همسایگی کره خاکی کشف شد


