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موزه علوم و فناوری آمادگی خود را برای همکاری 
با مدارس، موسسات و مراکز آموزشی جهت بازدید 
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  پیشرفت کشور نیازمند حرکت علمی بسیار قوی است

اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم خواهیم دید که علم و عالم همیشه مورد احترام 
مردمان بوده اند. به نظر می رسد همواره این درک وجود داشته که قدرت یک 
ملت به علم و نقش دانشمندان آن ملت در پیشرفت های علمی جامه بشری 
وابسته است. از آنجا که علم زبان مشترک همه ملت هاست، قدرت نفوذ یک 
ملت در جهان نیز به دانش آن وابسته است. علم و عالمان با ارائه شاخص های 
جدید برای زندگی، هر روز باعث تحول و تکامل بشر شده اند. در قرن 21 
نقش علم و عالمان هر روز پررنگ تر می شود و الزم است که درک مردم از 
علم تغییر یابد و هدف اساسی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی 
ایران نیز همین رویکرد است. هدف ما این است که نسبت به تنوع روش های 
صلح،  سالمت،  زیست،  محیط  بشر،  استفاده  مورد  منابع  تنوع  یادگیری، 
امنیت و توسعه جامعه ایجاد حساسیت کنیم. برای این منظور از روش های 
مختلفی برای ترویج علم استفاده می شود. در حال حاضر این روش ها شامل: 
سخنرانی های  و  کارگاه  برگزاری  سیار،  نمایشگاه های  دائمی،  نمایشگاه های 
جذاب و برگزاری جشنواره های علمی و پروژه هایی نظیر سخن گاه اندیشه های 
این تالش ها گامی کوچک در جهت  است که  امید  و  )سار( می شود  راهبر 

عمومی سازی علم در کشور باشد.
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موزه علوم و فناوری همیار جشنواره »کودک، صلح 
و میراث فرهنگی«  11 مهر , 1۳95

فعالیت های  گسترش  راستای  در  فناوری  و  علوم  موزه 
جشنواره  برپایی  با  همزمان  کودک،  گروه  تخصصی 
»کودک، صلح و میراث فرهنگی« اقدام به برپایی غرفه 
نمایشگاهی »علم و فناوری« در قدیمی ترین پارک تهران 

نمود.
مناسبت  به  ماه  مهر  یازدهم  تا  از ششم  این جشنواره 
روزجهانی صلح و هفته ملی کودک با مشارکت موسسه ها 
و نهادهای فعال در حوزه کودک از جمله گروه هواداران 
میراث  پژوهشگاه  نوجوان  و  کودک  دفتر  ایران،  میراث 
فرهنگی و گردشگری، موزه صلح، کمیته ملی موزه های 
ایران )ایکوم( و شهرداری منطقه 12 برگزار شد که به 
اجرای برنامه های سرگرمی- آموزشی در راستای مفهوم 

صلح و میراث فرهنگی می پرداخت.
نمایشگاه های  دیگر  مطابق  فناوری  و  علوم  موزه  غرفه 
سیار خود، با نمایش آثاری از علوم قدیم و جدید پذیرای 
مخاطبان بسیاری از میان قشرهای مختلف کودکان و 

بزرگساالن بود.
در جشنواره »کودک، صلح و میراث فرهنگی« عالوه بر 
رونمایی از کتاب های حوزه کودک که توسط پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده بود، نشست های 
تخصصی، کارگاه ها و برنامه هایی از قبیل: قصه خوانی، 
عروسک گردانی غول پیکر، جنگ علمی، مینیاتور، نقاشی 
برنامه شاهنامه  ویژه  و  روی سفال  نقاشی  روی سنگ٬ 
خوانی با مشارکت گروه های فعال حوزه کودک برگزار شد.

موسسه  و  علوم  موزه  میان  تفاهم نامه  امضای 
فرهنگی فاطمی  28 مهر , 1۳95   

موزه علوم و فناوری و موسسه فرهنگی فاطمی تفاهم نامه 
همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی به مدت 5 

سال به امضاء رساندند.
در بخشی از این تفاهم نامه آمده است: ” با عنایت به 
مأموریت موزه در زمینه هم افزایی دانش و اشاعه تفکر 
طرفین  آموزشی  و  علمی  اهداف  با  همگام  که  علمی 
تفاهم نامه در ارتقای سطح علمی دانش آموزان، دانشجویان 
و سایر دانش پژوهان است، این تفاهم نامه با موضوع ایجاد 
زمینه های تولید و انتشار منابع علمی و آموزشی و دیگر 

همکاری های اجرایی-آموزشی منعقد می شود”.
از مفاد توافق این تفاهم نامه که به امضای دکتر جلیلی 
رئیس موزه علوم و فناوری و ایرج ضرغام مدیر عامل و 
رسید  فاطمی  فرهنگی  موسسه  مدیره  هیأت  رئیس 

یا شنیده اند به  صورت عملی در مدت 5 روز به نمایش 
کند،  تقویت  را  آن ها  آموخته های  می تواند  و  می گذارد 
برنامه ریزی های  با  هم  نطنز  پرورش  و  آموزش   افزود: 
تحصیلی  مقاطع  آموزان  دانش  می تواند  گرفته  صورت 
مختلف را برای مشاهده نمایشگاه و جنگ های علمی به 

سالن ورزشی کرکس و فرهنگسرای کوثر اعزام کند.
اظهار  نیز  نطنز  شهر  شورای  رئیس  فاره  کوچه  عباس 
داشت: با توجه به مفید بودن این نمایشگاه برای دانش 
و  شهرداری  همشهریان،  عموم  و  دانشجویان  آموزان، 
شورای اسالمی بر آن شدند تا نمایشگاه مذکور را از هشتم 

تا سیزدهم آبان ماه در نطنز برپا کنند.
در این مراسم، سرپرست نمایشگاه سیار موزه ملی علوم 
بودن  تعاملی  را  نمایشگاه  این  اصلی  ویژگی  فناوری  و 
آن دانست و افزود: ما مباحث تئوری را به عملی تبدیل 
می کنیم و تمامی بازدیدکننده ها می توانند آثار نمایشی را 

از نزدیک لمس کنند.
صالح فرامرزی با بیان این که یکی از ضعف های آموزشی 
نمایشگاه  این  تئوری است که  در سطح کشور آموزش 
کمک می کند یادگیری علوم و فناوری راحت تر و با لذت 
بیشتر صورت بگیرد، افزود: یکی از اهداف این نمایشگاه 
بعنوان  داوطلب  بومی  نیروهای  بکارگیری  و  آموزش 

راهنمای نمایشگاه است.
وی همچنین با تاکید بر این که نمایشگاه های تعاملی 
یکی از مناسب ترین شیوه های آموزش در دنیاست و با 
این روش یادگیری عمیق تر می شود، تصریح کرد: حضور 
خانواده ها به عنوان اولین رکن آموزشی جامعه در چنین 
نمایشگاه هایی تاثیر بسزایی در ارتقاء آموزش و یادگیری 
افراد دارد و آنها را با شیوه های آموزش علمی و عملی 

آشنا می کند.
شایان ذکر است این نمایشگاه تا سیزدهم آبان ماه پذیرای 
عالقمندان نطنزی بود و بازدیدکنندگان توانستند آثاری 
مانند  پیل اشکانی، ترازهای محمد کرجی در مورد  نقشه 
برداری و ریاضی، طرح های بازسازی شده از کتاب الحیل، 
آثار  العقول،  از کتاب معیار  بازسازی شده  گرانکش های 
بازسازی شده از ابزارهای نجومی رصدخانه مراغه در قرن 
هفتم هجری و آثار مربوط به علم فیزیک و مباحث پایه 

ای آنرا ببینند و از نزدیک لمس کنند.

موزه  از  کاشان  شهر  مسئوالن  و  شهردار  بازدید 
علوم و فناوری  8 آبان , 1۳95    

شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر و مدیر کل ارشاد 
کاشان از موزه علوم و فناوری بازدید کردند و پیش نویس 
تفاهم نامه ای با محوریت فناوری های بومی را هم به امضا 

رساندند.
در خالل این بازدید، پیش نویس تفاهم نامه راه اندازی 
شعبه استانی موزه علوم و فناوری در کاشان بین شهردار 
این شهر -سید محمد ناظم رضوی- و رئیس موزه علوم و 

فناوری -دکتر جلیلی- به امضاء رسید.
موزه علوم و فناوری با ایجاد اداره شعب استانی و موزه های 
دانشگاهی تالش نموده تا در راستای تحقق اهداف عدالت 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  همکاری مشترک در تألیف و ترجمه کتاب و نشریات 

علمی و آموزشی اعم از چاپی و الکترونیکی
  همکاری و مشارکت در برگزاری نمایشگاه های مختلف 

بویژه برپایی میز کتاب
  همکاری در طراحی و برگزاری مسابقه های دانش آموزی 

داخلی و بین المللی، جشنواره ها، کارگاه ها، سمینارها
اجرایی شدن  همچنین دو طرف موافقت کردند جهت 
موضوع تفاهم نامه، کارگروه مشترکی با حضور حداقل یک 

نماینده از هر طرف تشکیل شود.

مدیران مدارس منطقه ۹ آموزش و پرورش به موزه 
علوم آمدند   28 مهر , 1۳95

و  آموزش  منطقه 9  پسرانه  و  دخترانه  مدارس  مدیران 
پرورش شهر تهران در روزهای 27 و 28 مهرماه از موزه 

علوم و فناوری بازدید کردند.
تعداد 160 نفر از مدیران مدارس و معاونان متوسطه و 
ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 9 با هدف آشنایی با موزه 
علوم و فناوری و بررسی امکان اختصاص زمان بازدید از 
این موزه برای دانش آموزان، از این مجموعه بازدید کردند.

استقبال خوب نطنزی ها از چهاردهمین نمایشگاه 
سیار موزه علوم و فناوری 

8 آبان , 1۳95   

سیار   نمایشگاه  از  که  مردمی  خوب  استقبال  از  پس 
چهاردهمین نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری با حضور 
شهردار؛ رئیس شورای شهر و دیگر مسئوالن محلی در 

فرهنگسرای کوثر نطنز افتتاح شد.
معاون  شهردار،  حضور  با  نمایشگاه  این  گشایش  آیین 
فرماندار شهرستان، اعضای شورای شهر، مدیران اجرایی 
و آموزشی و دانش آموزان محلی شهرستان نطنز و نیز 
مسئوالن موزه علوم و فناوری در فرهنگسرای کوثر این 

شهر برگزار شد.
در این مراسم سید محسن تجویدی شهردار نطنز ضمن 
تشکر از کارکنان موزه سیار علوم و فناوری ایران که در 
برپایی این نمایشگاه با شهرداری نطنز همکاری کردند، 
اظهار کرد: امیدواریم این حرکت علمی و فرهنگی بتواند 
در راه پیشبرد اهداف علمی این موزه و بالندگی بیشتر 
دانش آموزان، دانشجویان و جامعه علمی شهرستان نطنز 

مؤثر باشد.
دانش آموزان  را  آنچه  نمایشگاه  این  این که  بیان  با  وی 
و  دیده  علم  تاریخ  در  و  درسی  کتب  در  دانشجویان  و 

اخبـار داخـلی
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فرهنگی میان موزه علوم ایران و انواع نهادهای فرهنگی 
آلمان بتوان گامی نو در بهره مندی از تجارب دو کشور در 

زمینه های آموزش عمومی علوم قدیم و جدید برداشت.

حمایت موزه ملی علوم و فناوری از همایش »فیزیک 
و زندگی؛ پژوهش و آزمایش«

 20 آبان , 1۳95  

موزه ملی علوم و فناوری حامی دومین همایش انجمن 
استان  شهرستان های  فیزیک  معلمان  آموزشی  علمی 

تهران شد.
شد  برگزار   1۳95 آبان   20 تاریخ  در  که  همایش  این 
به موضوعاتی از قبیل: »تجربه ها، راهبردها و شیوه های 
پژوهش و آزمایش در کالس درس«، »درس پژوهشی، 
و  آموزش  پژوهشی،  اقدام  دانشگاهی،  پژوهش های 
نوین آموزشی و  پژوهش محور«، »نقش فن آوری های 
آزمایش های مجازی در کالس درس فیزیک«، »فیزیک 
در زندگی روزمره و آژمایش با وسایل دور ریز« و »نقد 
و بررسی برنامه های درسی، کتاب ها، روش های تدریس 

و ارزشیابی« پرداخت.

بازدید رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر 
تهران از موزه علوم و فناوری

20 آبان , 1۳95

و  فرهنگی  میراث  کمیته  رئیس  حکیمی پور  احمد 
بافت های تاریخی شورای اسالمی شهر تهران از موزه علوم 

و فناوری بازدید کرد.
احمد حکیمی پور ظهر دوشنبه 24 آبان ماه از موزه علوم 

و فناوری دیدن کرد.
ریس کمیته میراث فرهنگی و بافت های تاریخی شورای 
اسالمی شهر تهران از موزه علوم و فناوری بازدید و ابراز 
امیدواری کرد موزه علوم به مقاصد خود در ترویج علم در 

سطح شهر تهران دست یابد.
حکیمی پور اشیاء نگهداری شده در موزه علوم را جالب و 
کاربردی عنوان و از گسترش فضای این مجموعه اعالم 

حمایت کرد.

به منظور ارتقای کیفیت زندگی و گسترش حوزه نفوذ و 
اقتدار ملی کرده است. در پهنه این رقابت جهانی، کشور ما 
نیز امکانات، ظرفیت ها و فرصت های موجود و اندیشمندان 
و نخبگان خود را به کار گرفته است تا قله های علمی 
را فتح کند و مرزهای دانش را گسترش دهد. در چنین 
در  و صنعتی  دانشگاهی  علم،  موزه های  نقش  شرایطی 
چرخه ی تولید، انتشار و کاربرد علم و در جهت نیل به 

این آرمان، موثر، انکار ناپذیر و بی بدیل است.”
در ادامه ی این بیانیه، امضاء کنندگان ضمن اعالم تشکیل 

یک شبکه ی همکاری
 میان موزه های علم ایران، شعار امسال خود را »بسط و 
ارتقای جایگاه موزه های علم، دانشگاهی و صنعتی در نظام 
علم و فناوری کشور« عنوان کردند و این موارد را از تمام 

موزه ها و مراکز علم کشور خواستار شدند:
1. برگزاری حداقل یک رویداد ترویجی-آموزشی در هر 

سال با هدف افزایش مخاطبان محلی و آموزش همگانی
عمومی  رسانه های  ظرفیت  حداکثر  از  گیری  بهره   .2
ملی و محلی برای شناساندن هرچه بیش تر فعالیت ها 

و ظرفیت های خود
۳. طراحی و اجرای رویدادهای مشترکی با همکاری سایر 

مراکز علمی و آموزشی
4. همکاری در جهت برگزاری یک جشنواره بین المللی 

ویژه مراکز علم در سال 1400
موزه ها  المللی  بین  شورای  و  یونسکو  سازمان  توافق  با 
)ایکوم( دهم نوامبر امسال، به نام »روز جهانی موزه ها و 
مراکز علم« نامگذاری شد که به همین مناسبت، روسای 
موزه های علوم، دانشگاهی و صنعتی کشور روز سه شنبه 
در سالن  و  فناوری  و  علوم  موزه  با تالش  ماه  آبان   18
بررسی  به  تا  آمدند  گردهم  ارتباطات  موزه  اجتماعات 
چالش ها و فرصت های فرا روی موزه های علوم در ایران 

بپردازند.

مشاور فرهنگی فارسی زبانان فرانکفورت از موزه 
علوم و فناوری بازدید کرد

18 آبان , 1۳95  

فارسی  و  ایرانیان  استاد مسلم قاسمی، مشاور فرهنگی 
زبانان فرانکفورت از موزه علوم و فناوری بازدید کرد.

و  مترجم  کارگردان،  نویسنده،  قاسمی  مسلم  استاد 
امروز  ظهر  خیابانی  نمایش  و  کودک  تئاتر  پژوهشگر 
ابراز  و  بازدید  فناوری  از بخش های متنوع موزه علوم و 
به رشد و توسعه  این موزه هرچه زودتر  امیدواری کرد 

فیزیکی و فضایی دست یابد.
دبیر نخستین جشنواره تئاتر و سرود کودک و نوجوان 
آموزش و پرورش با ابراز خرسندی از حضور در چنین 
موزه ای، تصریح کرد چنین فضاها و مکان هایی در سراسر 
دنیا وجود دارد و دولت ها بیشترین اهمیت را به حوزه 
آموزش علوم در دوره های مختلف سنی بویژه کودکان و 

نوجوانان مصروف می دارند.
نویسنده، کارگردان و صدا پیشه برنامه های رادیویی ضمن 
مثبت ارزیابی نمودن فعالیت موزه علوم در راستای ترویج 
علم در جامعه، اعالم آمادگی کرد با ایجاد روابط علمی- 

آموزشی و اساسنامه ای خود، به اشاعه و گسترش شعب 
شهرها و استان های کشور بپردازد و با تامین محتوا، به راه 
اندازی موزه های علوم و فناوری در سطح کشور کمک 

نماید.

دومین »جشنواره علم و عامه« موزه علوم و فناوری 
در برج میالد گشایش یافت  

 15 آبان , 1۳95  

دومین جشنواره علم و عامه صبح روز 15 آبان با حضور 
کشوری،  مختلف  سازمان های  و  نهادها  از  نمایندگانی 
مسئوالن برج میالد و دانش آموزان مدارس تهران در برج 

میالد گشایش یافت.
این نمایشگاه با حضور نمایندگانی از شرکت آب و فاضالب 
استان تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهره وری 
انرژی ایران )سابا(، وزارت نیرو، شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و 

مسئوالن موزه علوم و فناوری افتتاح شد.
در حاشیه دومین جشنواره علم و عامه، غرفه های مختلفی 
از جمله: بازی های فکری ریاضی، آزمایش های کاربرد علم 
در زندگی، آزمایش های جذاب فیزیک و شیمی و گالری 
رازی  زکریای  دستاوردهای  محوریت  با  رازی  کیمیای 

پذیرای عالقمندان بود.

با صدور  نشست روز جهانی موزه ها و مراکز علم 
بیانیه به کار خود پایان داد  18 آبان , 1۳95

در  علم«  مراکز  و  »موزه ها  سراسری  نشست  نخستین 
روز جهانی »علم در خدمت صلح و توسعه« با سخنرانی 
المللی موزه ها،  بین  وزارت علوم، شورای  از  نمایندگانی 
انجمن ترویج، یونسکو و موزه علوم و فناوری و نیز با حضور 

عالقمندان برگزار شد.
دفتر  کل  مدیر  بای  یارمحمد  دکتر  نشست  این  در 
هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، دکتر جلیلی رئیس موزه علوم و فناوری، دکتر 
مهدی زارع عضو هیئت مدیره انجمن مخاطره شناسی 
ایران و انجمن ترویج علم و دکتر سیامک خادمی نماینده 
یونسکو به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان بیانیه ای 
را به مناسبت نخستین نشست روز جهانی موزه ها و مراکز 

علم به امضاء رساندند.
بین  رقابت  “امروز  است:  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 
و  سیاسی  فرهنگی-  برتر  جایگاه  کسب  برای  کشورها 
تصاحب سهم اقتصادی بیش تر در مناسبات متکثر، متنوع 
و پر شتاب جهانی، آن ها را ناگزیر به تقویت علم و فناوری 

اخبـار داخـلی

   تهیه و تنظیم مهدی محمدی دوست
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رویـداد برتـر

موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران دومین جشنواره کشوری خود را با نام 
»علم و عامه« در تاریخ 15 آبان و همزمان با آغاز هفته ترویج علم افتتاح نمود که 

به مدت یک هفته از ساعت 9 الی 17 پذیرای میهمانان سراسر کشور بود.
موزه علوم و فناوری مطابق با تمام موزه ها و مراکز علم دنیا که برنامه های »ساینس 
فستیوال« را با هدف ترویج علم در جامعه برگزار می کنند، دومین جشنواره علم و 
عامه خود را با رویکرد ترویج علم از طریق ساده سازی مفاهیم علمی، تشویق عامه 
مردم برای مشارکت جویی در فعالیت های علمی و فرهنگ سازی برای ایجاد تفکر 

علمی در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار کرد.
بخش اصلی جشنواره علم و عامه با محوریت »ارائه، معرفی یا آموزش مفاهیم علمی 
به زبان ساده« در قالب های: ساخت ابزار آموزشی، داستان علمی، کلیپ علمی، 
ُجنگ علمی و اسباب بازی های علمی و بخش ویژه نیز با محوریت »بهینه سازی 
مصرف«  در قالب های: اجرای تئاتر، ساخت ابزار، نقاشی، پویانمایی، شبکه اجتماعی 

و عکاسی آثار رقابتی را دریافت نمود.
منظور از بهینه سازی مصرف، ساخت ابزار یا به کارگیری الگوها و روش هایی برای 

مصرف درست سوخت، آب، برق، مواد غذایی و... است.

آیین گشایش
آیین گشایش دومین جشنواره علم و عامه از ساعت 9 صبح شنبه 1۳95/08/15 با 
حضور نمایندگانی از شرکت آب و فاضالب استان تهران، وزارت آموزش و پرورش، 
سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا(، وزارت نیرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مسئوالن برج میالد، دانش 
آموزان مدارس تهران و مسئوالن موزه علوم و فناوری در محل برج میالد طبقه 

دوم تجاری برگزار گردید.
در این جشنواره 470 اثر دریافت شد که حدود 90 اثر در مرحله اول رد شدند. 
۳80 اثر باقی مانده در بخش نمایشگاهی جشنواره و در 11 محور مختلف از 
جمله: داستان، کلیپ، شبکه اجتماعی و عکاسی به مدت یک هفته به نمایش در 
آمد. بیشترین آثار دریافت شده را حوزه های ابزار، کلیپ، نقاشی و داستان تشکیل 

می دادند.
در دومین جشنواره علم و عامه، برنامه های مختلفی از جمله: بازی های فکری 
ریاضی، آزمایش های کاربرد علم در زندگی، آزمایش های جذاب فیزیک و شیمی 
و نمایش ابزار و تجهیزات آزمایشگاه شیمی با محوریت دستاوردهای زکریای رازی 

اجرا شد.
در طول یک هفته برگزاری این جشنواره، اخبار و تصاویر آن از طریق شبکه های 

تلویزیونی، سایت ها، خبرگزاری ها و روزنامه های مختلف پوشش داده شد.
 

 
آیین اختتامیه

پنجشنبه 20 آبان ماه همزمان با روز جهانی »علم در خدمت صلح و توسعه« آیین 
اختتامیه دومین جشنواره علم و عامه با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات 
و فناوری، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، رئیس موزه علوم و 
فناوری، رئیس دانشکده فنی حرفه ای دختران شریعتی، نمایندگانی از شرکت آب 
و فاضالب استان تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهره وری انرژی ایران 
)سابا( و وزارت نیرو و عالقمندان حوزه علم و فناوری در سالن رواق هنر برج میالد 

جشنواره سراسری علم و عامه در دومین سال پیاپی

   مهدی محمدی دوست

برگزار شد.
مراسم  گفت:  فناوری  و  علوم  موزه  رئیس  جلیلی  دکتر  مراسم  این  ابتدای  در 
اختتامیه جشنواره علم و عامه مقارن است با روز جهانی علم که توسط یونسکو 
نام گذاری شده است و خوشبختانه در کشور ما نیز یک هفته با نام »ترویج علم« 
وجود دارد و موزه علوم و فناوری در طول این هفته برنامه های متعدد و گوناگونی 
را در زمینه های مرتبط با ترویج علم به مرحله اجرا درآورد که از جمله مهمترین 
آنها همین جشنواره علم و عامه است. رئیس موزه علوم و فناوری به نقش علم در 
پیشرفت جوامع هم اشاره کرد و گفت: دقیقا همانطور که از شعار یونسکو در این 
روز مشخص است، علم در خدمت صلح و توسعه است و اگر به شاخص های رفاهی 
جوامع نگاه کنیم بسیاری از آنها کامال مرتبط با علم است؛ در یک نگاه دقیق تر و 

شفاف تر باید گفت »علم« زبان مشترک تمام ملت هاست.
جلیلی سپس به برخی تغییر رویکردها در دومین جشنواره علم و عامه اشاره کرد 
و گفت: در دومین دوره برگزاری جشنواره علم و عامه توانستیم شاهد تغییراتی در 

پنج رویکرد باشیم:
1- ایجاد تنوع در روش های یادگیری

2- ایجاد حساسیت در مقوله آموزش و اینکه منابع مورد استفاده اهالی کره زمین 
متنوع است )مانند انرژی های تجدید پذیر(
۳- ایجاد حساسیت در مقوله محیط زیست
4- ایجاد حساسیت در مقوله سالمت جامعه

5- ایجاد حساسیت در مقوله صلح و امنیت و افزایش آگاهی مردم نسبت به آنها
سپس دکتر احمدی، معاون پژوهشی وزیر علوم ضمن ابراز خرسندی از حضورش 
در اینگونه محافل علمی- ترویجی بیان کرد: امروزه در دنیای عالمان، شاهد گرایش 
به سمت »علم برای عامه« هستیم و از همین جهت، برگزاری اینگونه جشنواره ها 
می تواند گام مثبتی برای همگانی کردن علم و آموزه های علمی برای عموم مردم 

باشد. اقدامی که در پیشرفت و توسعه کشورمان، بسیار مهم و تاثیرگذار است.
احمدی همچنین در خصوص زمینه سازی و فراهم نمودن شرایط ترویج علم در 
کشور گفت: مسئوالن و همه کسانی که به نوعی در حوزه علم و فناوری قدمی بر 
میدارند باید شرایطی را فراهم کنند تا علم وارد زندگی مردم شود، به گونه ای که از 

علم لذت ببرند و برای همه سنین و افراد جامعه ما جاذبه داشته باشد.
در ادامه آیین اختتامیه دومین جشنواره علم و عامه، مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ با بیان این که بهینه سازی انرژی به معنای بکارگیری 
پیشرفته ترین فناوری و استفاده از علوم نوین مدیریت مصرف و متضمن بیشترین 
بازدهی با صرف کمترین انرژی است، تصریح کرد: هرگاه سخن از مصرف هر 

سرمایه ای مطرح شود، اعمال مدیریت مصرف آن حیاتی و شرط عقل است.
مهندس سیدمحمد هاشمی برگزاری جشنواره هایی با موضوع علم و دانایی را 
در تسری دانش و تجربیات موفق در کشور بسیار حائز اهمیت دانست وافزود: 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی به موقع و دعوت از گروه ها و سازمان های موفق در 

زمینه انرژی در جشنواره های آتی ضروری است.
در سخنرانی پایانی این مراسم صونا آقابابایی دبیر جشنواره علم و عامه نیز ضمن 
ارائه گزارشی از دومین دوره جشنواره علم عامه از تمامی کسانی که در برگزاری 

این جشنواره همکاری داشتند قدردانی نمود.
در پایان به نفرات برگزیده رشته های مختلف جشنواره مطابق جدول ذیل جوایزی 

اهدا شد:
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برگزیدگان دومین جشواره سراسری علم و عامه
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نام مدرسه
روشنگر
ره پویان

ره یافتگان
زهرا نظام مافی

زینب
زینبیه
سجاد

سیدالشهداء
شاهد نجمه

شرافت
شریف

شهدای گمنام
شهید آقا بیگی
شهید بهشتی
شهید بهشتی
شهید بهشتی

شهید مطهری 
شهید ناهیدی
شهید باهنر
شیخ طوسی

صبا
طاهباز
عارف

مقطع
متوسطه1
ابتدایی
ابتدایی

متوسطه2
متوسط2
ابتدایی

متوسطه2
ابتدایی

متوسطه1
متوسطه1
متوسطه1
ابتدایی

متوسطه 2
متوسطه1
متوسطه1
متوسطه1
متوسطه1
متوسطه1
متوسطه2
متوسطه1
ابتدایی

متوسطه2
متوسطه1

بازدیدهای ویژه از نمایشگاه دائمی
بسیج مطهری

معاون علمی ریاست جمهوری
جمعیت امام علی )ع(

حوزه 180 بسیج
معاون علمی ریاست جمهوری

حوزه 260 بسیج
دانشگاه آزاد کرج
بسیج عمار یاسر

آژانس گردشگری یحیوی
سرای محله جمال زاده

دانشگاه علمی کاربردی وزارت نیرو
مدیران مدارس ابتدایی منطقه 9
مدیران مدارس متوسطه منطقه 9

مرکز کانون پرورش فکری
حوزه 254 بسیج

آژانس گردشگری ارسباران
معلمین مدرسه صیاد شیرازی

مسئوالن مرکز علم کوپرنیک لهستان
مسئوالن مؤسسه آینده سازان

مسئوالن پژوهشگاه میراث فرهنگی
مسئوالن شهرداری اصفهان
مسئوالن دانشگاه کاشان
مسئوالن وزارت نفت 

دانشجویان دانشگاه شهید رجائی
مشاور فرهنگی ایرانیان و فارسی زبانان فرانکفورت

شورای شهر تهران
شورای شهر کاشان

مسئوالن آموزش و پرروش شهر کاشان

جنسیت
د
پ
پ
د
د
د
د
د
د
د
پ
د
د
پ
د
پ
پ
د
د
پ
د
د
د

منطقه
1
21
۳
9
20

قزوین
6
9

شهرری
4
1۳
17
9
16
1۳
9

نسیم شهر
4
15

قزوین
4

شهرری
7

آمار موزه / مهر و آبان

هر سال در ماه های آغازین سال تحصیلی، موزه علوم و فناوری روزهای پُر کار، پُر هیجان 
و پُر ازدحامی را سپری می کند و دائما از انگیزه های علمی و فرهنگی پُر و خالی می شود. 
تمام  در  گفت  می توان  تقریبا  به طوری که  موزه اند  ماه های  شلوغ ترین  »آبان«  و  »مهر« 
روزهای آن یک یا چند گروه دانش آموزی و دانش جویی مشغول بازدید هستند. در ادامه، به 
آمار کلی بازدید، فهرست مراکز علمی بازدیدکننده و بخشی از بازدیدهای ویژه در ماه های 

هفتم و هشتم سال 95 نگاهی خواهیم داشت.
از  بازدید  زمان  و  تعداد  نوع،  نمایش گر  و  بیان گر  توضیحات ذیل،  و  نمودارها  از  هر یک 

نمایشگاه های ثابت و سیار موزه خواهد بود:
نمودار شماره 1: این نمودار تعداد کل بازدیدکنندگان از نمایشگاه دائمی و سیار موزه علوم 
و فناوری در مهر و آبان 1۳95 را نشان می دهد. تعداد کل بازدید کنندگان 10721 نفر 
بوده است که از این تعداد 4471 نفر از گالری های نمایشگاه دائمی موزه علوم و فناوری و 

6250 نفر نیز از نمایشگاه های سیار بازدید نموده اند.

نمودار شماره 2: این نمودار تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه دائمی موزه علوم و فناوری در 
مهر و آبان 1۳95 را نشان می دهد. تعداد کل بازدیدکنندگان 4471 نفر بوده است که از این 

تعداد 485 نفر به صورت انفرادی و ۳986 نفر به صورت گروهی بازدید نموده اند.

نمودار شماره ۳: این نمودار تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه دائمی موزه علوم و فناوری 
در مهر و آبان 1۳95 را به تفکیک ماه نشان می دهد. تعداد کل بازدیدکنندگان 4471 نفر 

بوده است که از این تعداد 1014 نفر در مهر  و ۳457 نفر در اردیبهشت بازدید نموده اند.

نمودار شماره 4: این نمودار تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری در 
مهر و آبان 1۳95 را نشان می دهد. تعداد کل بازدیدکنندگان 6250 نفر بوده است که از 
این تعداد 2000 نفر از نمایشگاه سیار موزه در شهر نطنز، 2200 نفر از نمایشگاه سیار موزه 
در پارک شهر )جشنواره صلح و کودک( و 2050 نفر از نمایشگاه سیار موزه در جشنواره 

علم و عامه بازدید نموده اند.

   رضا سلیمانی

نام مدرسه
1۳ آبان

اردیبهشت
استعدادهای درخشان 

امام خمینی
امید انقالب

آریان
آسیه
بعثت
بعثت

پیله وریان
توسعه

جابر بن حیان
جعفریه

جواد االئمه
حاج علی و الدن بخش

حرا
خجسته

دانا
دانا

دانشور
دانشور

منطقه
9

کرج
بناب
9
1
6
7
9
9

کاشان
۳

پاکدشت
11
9
5
10
18
1
1
2
2

جنسیت
د 
د
پ
پ
پ
د
د
پ
د
د
د
پ
پ
د
د
د
د
پ
پ
د
د

مقطع
متوسط1
ابتدایی

متوسطه1
متوسطه1
ابتدایی

متوسطه2
ابتدایی
ابتدایی

متوسطه1
ابتدایی
ابتدایی

متوسطه1
متوسطه2
ابتدایی
ابتدایی
ابتدایی

متوسطه2
ابتدایی

متوسطه1
متوسط1
متوسط1

مقطع
ابتدایی

متوسطه1

متوسطه

ابتدایی

متوسطه1

متوسطه1

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

هرنستان

ابتدایی

متوسطه1

متوسطه1

متوسطه1

متوسطه2

متوسطه1

متوسطه1

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

ابتدایی

جنسیت
د
د
د
د 
د
د
پ
د
د
د
پ
پ
پ
د
د
پ
پ
پ
پ
پ
پ

منطقه
4
۳
2
19
7
1
۳
9
14
7
2

کرج
کرج

شهر ری
کهریزیک

9
18
14
۳
2
1

نام مدرسه
درخت دانش
راه شایستگان

ربانی
رحمانی
عارف

فرزانۀ علم
فرهنگ

قرآن و عترت
مطهره
مطهری
مفید

مالصدرا
مهراز

میرداماد 
نرجس

نمونه دولتی اسوه
نو اندیشان
نور والیت
هدایت

یادگار امام
یاسین

مهر و آبان؛ سرشلوغ ترین ماه های موزه علوم و فناوری

مدارس بازدیدکننده از نمایشگاه دائمی

مدارس بازدیدکننده از نمایشگاه دائمی
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موزه در دو ماه آینده/ آذر و دی

پانزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در قلب هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فن آوری و فن بازار استان همدان از چهاردهم تا هجدهم آذرماه 
برگزار می شود.در این نمایشگاه که در محل نمایشگاه های بین المللی استان همدان دایر خواهد شد، 47 اثر در حوزه علوم قدیم و نوین به نمایش گذاشته می شود.

هدف از اجرای این نمایشگاه همکاری در حوزه آموزش غیررسمی با سازمان هایی است که در این امر درگیر هستند. تفاوت نمایشگاه پانزدهم با موارد قبلی، در نوع 
مخاطبان آن است چرا که با برگزاری این نمایشگاه در محل نمایشگاه های دائمی استان همدان، مخاطبان صرفا دانش آموزان نیستند و عموم مردم و مراجعان را در بر 

می گیرد.
در کنار نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری، نمایشگاه ها و غرفه های دیگری از نهادهای مختلف همدان نیز حضور خواهند داشت که همگی دستاوردهای علمی را به 

نمایش می گذارند.
پانزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری به دعوت دانشگاه صنعتی همدان و به مناسبت هفته پژوهش از چهاردهم تا هجدهم آذرماه برگزار می شود و همه روزه 

صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از 15 الی 18 پذیرای عموم عالقمندان است.

موزه ملی علوم و فناوری در راستای اهداف سازمانی خود که پژوهش، ترویج و عمومی سازی علم است، ساالنه اقدام به برگزاری همایشی تخصصی در حوزه ترویج علم و 
فناوری می کند و امسال نیز همایش ششم خود را با رویکرد بین المللی سازی و با موضوع »یادگیری مفاهیم علمی در موزه ها« در تاریخ 14 الی 16 دی ماه برگزار می کند. 

طبق نظرات اعضای کمیته علمی همایش، اهداف همایش را می توان بدین صورت اعالم کرد:
  1- بررسی ظرفیت های موزه علوم و فناوری به عنوان تسهیل گر ترویج علم و یادگیری مادام العمر؛

  2- بهبود و توسعه  کارکرد های موزه علوم و فناوری برای یاددهی موثر مفاهیم علمی و دستاوردهای فناوری؛
  ۳- ایجاد بستری مناسب برای گسترش ارتباط موزه ها با مدرسه ها، دانشگاه  ها و مراکز صنعتی کشور؛

  4- سازماندهی , هدایت و گسترش راه ها و زمینه های همکاری کارشناسان و متخصصین موزه ها و موسسات مروج علم؛
  5- دستیابی به شیوه های بازنمایی جذاب و تعاملی مفاهیم علمی و فناوری ) بومی و نوین(.

1- رویکردهای مناسب برای موزه های علوم و فناوری در ترویج علم و یادگیری مادام العمر
2- نظریه های ارتباط با علم در موزه

۳- شاخص های استاندارد برای تهیه محتواهای آموزشی، طراحی بازی های علمی و فعالیت های هنری در موزه های علوم و فناوری
4- چگونگی بازنمایی مفاهیم علمی و فناوری )بومی، نوین( در موزه ها

5- شیوه های تفسیر سیر تحول محصوالت فناوری و شکل گیری نظریه های علمی در موزه علوم و فناوری
6- موزه ها فرصتی برای آموزش غیر رسمی و یادگیری در اوقات فراغت

7- شیوه های آموزش تاریخ علم و فناوری در موزه ها
8- نقش موزه ها در آموزش معلمان و اجرای بهتر برنامه های درسی
9- موزه، بستری برای آشنایی با فناوری های نوین و مراکز صنعتی

10- روش های نوین مدیریت در موزه های علوم و فناوری
11- شایستگی حرفه ای برای کارکنان موزه ها و موسسات مروج علم
12- قابلیت های فضای مجازی برای ترویج و آموزش علم در موزه ها

همایش ششم موزه علوم و فناوری ایران، میزبان دو مهمان سرشناس در زمینه موزه شناسی و ترویج علم از کشورهای هندوستان و فنالند خواهد بود:

)Manvi Seth( سرکار خانم دکتر مانوی ست
استاد و مدیر گروه موزه شناسی موسسه ملی موزه هند

موضوع سخنرانی:
سخنرانی پیرامون »توسعه و آینده موزه های علوم در کشور هندوستان« است که نگاهی اجمالی بر سیر تطور و تکامل موزه و اصول موزه شناسی در پیش 
و پس از استقالل هند دارد. همچنین نقش مهم سیاست گذاری های ملی، برنامه ریزی و اختصاص بودجه برای علوم و فن آوری در راه اندازی شورای ملی 

موزه علوم و تاثیر آن در آموزش علوم و ساختار خدمات عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این سخنرانی، ارتباط میان موزه های علوم هند، مراکز علم و نمایشگاه علم سیار )MSE( با بازدیدکنندگان تحلیل شده و استراتژی های فعلی و آتی 

موزه های علوم هند )بعنوان یک نمونه مطالعاتی( بررسی خواهد شد.

جناب آقای میکو مارکس میلی کوسکی
مدیر آموزش مرکز علم فنالند )هروکا(، رییس کمیته برنامه ریزی کنفرانس های سالیانه ECSITE )شبکه موزه های علوم و فناوری اروپا(

سخنرانی آقای میلی کوکسکی در دو عنوان خواهد بود:
- یادگیری گسترده در موزه های علوم؛ ارائه خدمات به مخاطبان گوناگون

- از تجربه تا ساخت؛ نقش جدید مراکز علم در پرورش نوآوری
موضوع سخنرانی:

1- رویکردهای مناسب برای موزه های علوم و فناوری در ترویج علم و یادگیری مادام العمر
2- نظریه های ارتباط با علم )به کارگیری علم( در موزه

۳- موزه ها فرصتی برای آموزش غیررسمی و یادگیری در اوقات فراغت

پانزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در همدان

ششمین همایش موزه ملی علوم و فناوری

محورهای دوازده گانه این همایش بدین قرار است:

آشنایی با مهمانان خارجی همایش:
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مقدمه: 
      حفاظت از اشیاء تاریخی و مبارزه با عوامل بیولوژیکی از جمله ارگانیسم ها )حشرات( و میکروارگانیسم ها )قارچ ها( از مهم ترین مباحثی هستند که از 
زمان های قدیم مورد توجه موزه داران، مجموعه داران و هنرمندان بوده است. مثال لئوناردو داونچی )151۹- 1452( تابلوهای چوبی نقاشی خود را با کلرید 
جیوه )II( و اکسید ارسنیک اندود کرد، در سال 1705 هومبرِگ داروساز کلرید جیوه )II( را برای مقابله با حفاران چوب پیشنهاد کرد، در سال )1855-
1852( استیفر محراب کلیسای کفرمارکت را در اتریش با نمک طعام تیمار نمود، در سال 1718 نوعی روغن چوب به ثبت رسید و در آغاز سده نوزدهم 
دایره المعارفی حاوی فهرستی از مواد حفاظتی عرضه شد. اما در سال های اخیر، به منظور جایگزین کردن مواد سمی و نامطلوب از نظر زیست محیطی، مانند 
سیانید هیدروژن، برومومتان و اکسید اتیلن با گازهای بی اثر نظیر دی اکسید کربن و نیز نیتروژن با آرگون تالش هایی صورت گرفت که تا به امروز موفقیت 

 )138۹.unger.shmiewind.unger( .آمیز بوده است
ارگانیسم ها همان آفت های حشره ای هستند که به نمونه های تاریخ طبیعی و قوم شناسی، بافت¬ها و دیگر مجموعه های عمومی موجود در موزه ها آسیب 

جبران ناپذیری وارد می نمایند. 

حشرات:
     آفت حشره ای با انسان سر ناسازگاری دارد، چون برای کسب منابع با او 
رقابت می کند. محیط موزه استثناء نیست و حشره یکی از عوامل اصلی فرسودگی 

بیولوژیکی اشیاء موزه ای و ساختمان موزه به شمار می رود.
موادی نظیر چوب، سلولز، ابریشم، پوست و مواد مرکب به وسیله »آفت حشره ای« 
فرسوده، کثیف یا نابود می شود. آسیب حشره ای گاهی محدود به یک شیء و 
گاهی گسترده است که موجب ناپایداری یک ساختمان یا از بین رفتن کامل یک 
مجموعه می شود. این آسیب می تواند یک شیء با ارزش از نظر زیبایی شناختی، 
تاریخی یا علمی را بفرساید. در حقیقت امروزه رقابت اصلی بین موزه هایی است 

که قصد نگاه داشت گنجه هایشان را دارند.
از موقعیت های پیش آمده در موزه ها بهره  با پیروزمندی       آفت حشره ای 
برداری می کند چون ترکیب اندامی، عادت تولید مثل و شیوه ی زندگی اش دقیقا 
مناسب چنین کاری است. برای طراحی و اجرای یک برنامه پیروزمندانه »مهار و 

پیش گیری« شناخت ریخت و عملکرد حشره ضروری است.

معرفی عمده ترین حشرات مخرب در بناهای تاریخی و موزه ها:
    بسیاری از گونه یا راسته ی حشرات آفت نیستند و معرفی آن ها ضرورتی 
ندارد. بیش ترین مشکل موزه ها و مخازن را حشراتی مثل سوسک )کولئوپترا(، 
بید )لپیدوپترا(، سوسک حمام )ویکتیوپترا(، سیلورفیش )تیزانورا( و کرم کتاب 

)پزوکوپترا( و در برخی از کشورها موریانه )ایزوپترا( به وجود می آورند. بایستی 
تاکید کرد که برای شناسایی دقیق حشره و انتخاب روش مناسب مهار آن داشتن 
اطالعات جامع حشره شناسی ضروری است. شاید بهتر باشد برای معرفی آسیب 
وارده، از روش طبقه بندی بر اساس نوع تغذیه یا [شکل] آسیبی که وارد می کند 
از مهم ترین عوامل  استفاده شود. در این بخش به معرفی موریانه ها، که یکی 

تخریب بیولوژیکی در آثار و ابنیه تاریخی هستند پرداخته می شود.

موریانه ها: 
       اولین نوشته مربوط به موریانه ها در یک داستان هندی از سوکانجا است. 
مصری ها، یونانی ها و اعراب این حشره را از قدیم می شناختند و در نوشته های این 

ملل قدیم آثاری در مورد این حشرات وجود دارد. 
این راسته با پیش از 6900  گونه در جهان به ویژه در مناطق استوایی و نیمه 
استوایی با تغذیه از چوب و سایر مواد خسارت زیادی را سبب می شوند. آن ها 
گریزان از نور هستند و چون در حال اختفا زندگی می کنند، لذا خسارت ناشی 
از موریانه ها همواره پس از وقوع آن مشاهده می شود. این گونه ها جزء حشراتی 
زندگی  دارای  و  می آید  وجود  به  فرد  میلیون ها  از  آن ها  جمعیت  که  هستند 
اجتماعی، النه های پیچیده مختص هر گونه و دارای سه شکل )Morph( جنسی، 
کارگر و سرباز هستند و ساختمان بدن هر طبقه )کاست( بسته به وظایف محوله 

متفاوت می باشد. )مدرس اول، 1۳87( )تصویر شماره 1(

             تصویر شماره 1: سیکل چرخه زندگی موریانه

نگاه موزه ای ها
نگاهی به مهم ترین عامل تخریب بیولوژیکی در بناهای تاریخی و اشیاء موزه ای:

عیسی ما را از گزند موریانه ها محافظت کناد
  عطیه احمدی
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نگاه موزه ای ها
                                            

   در یک کلونی عمدتا سه گروه موریانه- بر اساس وظیفه ای که دارند- فعال هستند 
که شامل موارد زیر می باشند:

- سربازها )soldiers(: سربازها دارای سر درشت، چشم های ساده کوچک و اغلب 
فاقد آن هستند. سربازها دفاع از جمعیت به ویژه در برابر هجوم سایر حشرات 
نظیر مورچه ها و شکارگرهای مهره دار را بر عهده دارند. آن ها با آرواره های باالی 
سوراخ کننده و برنده خود به دفاع می پردازند و تعداد دیگری از سربازها با ترشحات 

چسبیده غده پیشانی با دشمن مقابله می کنند. )مدرس اول، 1۳87(
- فرم جنسی: موریانه های بالغ بالداری که النه را ترک می کنند و موفق به یافتن 
جفت خود می شوند، بال هایشان را می اندازند و به موریانه های تولید مثلی تبدیل 
می شوند. این موریانه ها را معموال شاه و ملکه می نامند. موریانه های نر، بقیه عمرشان 
را نسبتا بدون تغییر باقی میرمانند، در حالی که ماده ها در مدت چند سال، با 
افزایش ظرفیت تخم گذاری به منظور برآوردن نیاز فزاینده خانواده شان شکم شان 
بزرگ می شود. این حجیم شدن شکم را فیزوگاستری می گویند. )تصویر شماره 2(

 

تصویر شماره 2: ملکه در کلونی موریانه ها

-کارگرها )workers(: کارگرها با جنسیت نر و ماده از بال محروم و نیز نابینا بوده و 
همچنین سر آن ها به سمت پایین متمایل است. کارگرها از نوزادان جوان و تخم ها 
حفاظت می کنند و هنگام تخریب النه به تعمیر آن اقدام می نمایند. از وظایف دیگر 
 )Termitarium( این افراد تغذیه ملکه، پرورش مزارع قارچ، حفر داالن و ساخت النه
است. کارگرها به محصوالت مختلف آسیب می رساند و تیرهای چوبی، چوب های 

سخت و سایر مواد مشابه را از بین می برند. )نیلوفری، 1۳89(
خسارت موریانه ها به مصالح را می توان به دو بخش، مواد آلی و غیر آلی تقسیم 
کرد. مواد آلی شامل کاغذ )ساختار سلولزی(، پارچه، کتان، پنبه، ابریشم طبیعی و 
مصنوعی، چرم )به ویژه چرم های دباغی دو بار ُکرمی و دباغی نیمه ُکرمی( کائوچوی 
طبیعی و الستیک است. در کلمبیا، بنای یادبودی در سال 1789 ساخته شد که 
این دعا بر روی آن کنده کاری شده است: »عیسی ما را از گزند موریانه ها محافظت 

کناد«. ) شنایدر،1948(
از مناطق گرمسیری، موریانه هایی که به کارهای هنری روی چوب  در بسیاری 
و اسناِد حک شده بر روی چوب خسارت می زنند و اثر تاسف باری روی توسعه 

فرهنگ های بومی می گذارند.
پالستیک،  فلزات،  شامل  می گیرد  قرار  موریانه  حمله  مورد  نیزکه  معدنی  مواد 
کابل های برق و... است. تقریبا از سال 1896 که مشاهده شد کابل های تلگراف 
در هند و چین به وسیله موریانه خسارت دیده اند، سازندگان و استفاده کنندگان 
سیم های روکش دار از این خطر آگاه شدند. خطر خسارت، وقتی که کابل ها با زمین 
تماس دارند و در نتیجه در معرض نوعی از موریانه های زیرزمینی قرار می گیرند 

بیشتر است.

اثر محیط، دما، رطوبت و غذا بر زندگی حشره:
    نکته ای که برای محدود یا مهار کردن حشره اهمیت ویژه دارد این است که 

حشره نمی تواند دمای بدنش را تنظیم کند. از این رو عملکرد اندامی و رشد و تولید 
مثل آن در دمای بیش تر، سریع تر است و در دمای کمتر، کاهش می یابد و در دمای 
پایین، تقریبا متوقف می شود. حشرات مختلف نیازهای مختلف دارند اما برخی فقط 
برای زندگی در مناطق گرمسیری سازگار شده اند. می توان گفت، معموال حشره در 
دمای باالتر از 25 درجه سانتی گراد سریع تر تولید مثل می کند. تولید مثلش در 
دمای بین 15 تا 20 درجه سانتی گراد کند و در دمای کمتر از 10 درجه سانتی راد 
اصال رشد یا تولید مثل ندارد. حشره به آب هم نیاز دارد هر چند گونه-هایی مثل 
سیلورفیش به رطوبت باالی هوا نیازمندند. بقیه گونه ها آب مورد نیازشان را از تجزیه 
مواد غذایی درون بدن به دست می آورند. بنابراین، گرچه بیان یک قاعده ی کلی 
درباره نیاز رطوبتی حشره ممکن نیست، اما می شود گفت با مهار رطوبت امکان 

پیش گیری از رشد گونه هایی که با رشِد اضافِی کپک تهییج می شوند وجود دارد.
هر حشره ای برای بلوغ کامل نیازمند غذاست ولی، چنان که در چرخه زندگی آن ها 
دیده می شود نیاز و عادت غذایی گونه های مختلف، به ویژه در مراحل مختلف رشد، 
متفاوت است. برای مثال الرو بید قالی برای رشد به مواد غذایی حیوانی )پوست، 
از  برخی  دارد. حشرات دیگر، مثل الرو  نیاز  نظایر آن(  و  پر  پشم، حشره مرده، 
گونه های سوسک چوب خوار فقط در برخی از الوارها رشد می کنند. حشره غذای 
هضم شده ی خود را به صورت گلوله های جامد یا لکه های نیمه مایع دفع می کند 

که به آن فضله می گویند. 
گونه های  از  برخی  کم،  مزاحمت  و  کافی  رطوبت  و  دما  فراوان،  غذای  وجود  با 
حشره ای مرحله تکامل از تخم تا حشره ماده ی بالغ تخم گذار را فقط طی دو هفته 
طی می کنند. این پدیده و در تکمیل آن پدیده زاد و ولد گسترده ی ناشی از تخم 
حشره ماده می تواند به شدت، نرخ رشد جمعیت حشره را افزایش دهد. جای تعجب 
نیست که در موزه ها و مخازنی که شرایط رشد حشرات مناسب است از دست این 

موجودات به ستوه آیند. )پیناچر.بروجنی، 1۳85: ص14(
 

اقدامات پیش گیرانه: 
- تهویه مناسب و جلوگیری از مرطوب شدن محیط. در این خصوص می توان با 
ایجاد زهکش های دورکننده رطوبت در اطراف ساختمان، رطوبت خاک را کاهش 
داد. همچنین شیب بندی مناسب کف، جهت دفع صحیح آب و رطوبت ساختمان 

بسیار کارآمد است.
- استفاده از زیرزمین یا ایجاد ساختمان بر روی ستون و پایه.

- استفاده از موانع مکانیکی مانند قطعات بتون پیش ساخته به صورت ممتد، حداقل 
15سانتی متر و فاقد هر گونه شکاف تا از رسیدن موریانه های خاک جلوگیری شود.
- نصب کالهک در قسمت پایه ساختمان که مانع باال آمدن موریانه از پایه شوند.
- مسدود کردن کلیه درزها و شکاف ها با مصالح ساختمانی مناسب و مستحکم.

-آغشته کردن محل به سموم شیمیایی مانند دیلدرین )Dieldrin(، پنتاکلروفنات 
سدیم و هگزاکلروبنزن و یا گازوییل و آهک.

- استفاده از سموم خاک، خصوصا در ساختمان هایی که از قطعات بتون ساخته 
می شوند و امکان بازبینی وجود ندارد.

- پاک سازی محل ساختمان از النه های موجود و منهدم کردن چوب و فرآورده های 
چوبی آلوده و ریشه گیاهان به گونه ای که تا عمق 50 سانتی متری خاک، ماده ای 
چوبی در زمین نباشد. اما در صورت وجود موریانه، شناسایی نوع موریانه هایی که 
خسارت زده اند اهمیت دارد زیرا اقدامات مبارزه فقط با آگاهی از عادات موریانه ها و 

اطالع کافی از نحوه ساختمان سازی آن ها امکان پذیر است.

منابع:
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2( پینایجر. دیوید ،)1۳86(؛ آفت های حشره ای در موزه ها، حمید. فرهمند بروجنی، 
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چهارسـوی علـم
فکرش را بکنید؛ اگر اشعه ایکس کشف نشده و اینطور به خدمت بشریت در نیامده بود باید برای تعیین محل دقیق شکستگی چه مي کردیم!!؟...

موزه علوم لندن از 10 کشف و اختراع مهم که دنیای علم را تغییر دادند، نگهداری می کند. دانستن اینکه چه چیزی تا به حال توانسته پیشرفت و 
تغییری شگرف در علم به وجود آورد، بسیار هیجان انگیز است.

سفینه آپولو 10

آپولو 10 چهل سال پیش به عنوان یک نمونه آزمایشی برای اولین بار با 3 سرنشین 
به سمت ماه سفر کرد و با اینکه موفقیت آمیز نبود راه را برای آپولو 11 باز کرد و آپولو 

11 توانست به ماه برسد.  
آپولو 10 )به عنوان اولین سفینه ای که توانست از جو خارج شود( راه را برای ما باز 

کرد، تا با عظمت دنیای بی انتها آشنا شویم.

موتور بخار

توماس نیوکامن در سال 1712 این موتور را اختراع کرد و این عکس 
شایر  داربی  در  در 17۹1  تامسون  فرانسیس  که  است  آن  از  مدلی 
انگلستان ساخته است. این قدیمی ترین و سالم ترین مدل از اختراع 

نیوکامن است.
در واقع این موتور مشکل بحران انرژی این روزگار را حل کرده است 
و اگر ساخته نمی شد مطمئناً بحران انرژی برای ما مشکالت بسیار 

زیادتری بوجود می آورد.  
اگرچه نمی توان کامالً این اختراع را به راه حل بحران انرژی تشبیه کرد، 
اما استفاده از سوخت های فسیلی تا قبل از این اختراع آقای نیوکامن 

تقریباً غیرممکن بود.
 

تلگراف

الکترونیکی در سال  ارتباطی  اولین وسیله ی  به عنوان  تلگراف   
از  که  شد  ساخته  کوک  ویلیام  و  واتسون  چارلز  توسط   1837

مهمترین اختراعات بشر در زمینه ی ارتباطات است.  
دستگاه تلگراف آنها به عنوان اولین و کاربردی ترین وسیله ی ارتباط 
دوربرد الکترونیکی شناخته شده و ایده ی شبکه های گسترده از 

این اختراع الهام گرفته است.
 

T فورد مدل
 

 با دیدن این عکس حتماً فکر مي کنید این کمپانی فورد بود که اولین 
اتومبیل را ساخته است؛ اما باید بدانید در واقع مدل T اولین اتومبیلی بود 

که به تولید انبوه رسید و این خدمت فورد به جامعه ی بشری بود.
خط تولید  

 بله، خط تولید فورد، به عنوان اولین سیستم تولید انبوه در دنیا، انقالبی در 
صنعت و اقتصاد ایجاد کرد که امروز همه ی ما شاهد آن هستیم و باید خط 

تولید را مهم ترین اتفاق در قرن گذشته دانست.

 Pilot ACE Computer
                           

 Automatic Computing Engine -( از نخستین کامپیوتر های جهان است. ایده ی آقای جان وامر- اسِلی یعنی موتور محاسبه اتوماتیک
ACE(، که وی در سال 1۹36 داده بود، برای اولین بار و بطور موقفیت آمیز در دهم ماه ِمی 1۹50 بر روی کامپیوتری که آلن تورینگ 

عملیات ساخت آنرا انجام داد، آزمایش شد.
این کامپیوتر در زمان خود پیشرفته ترین و سریع ترین کامپیوتر در جهان بود که نمونه کوچک تری از مدل اولیه آلن تورینگ بود.  

پایلوت اِیس هم در لیست مهم ترین اختراعات بشر است، چرا که اولین نسل از کامپیوترهایی است که امروز ما را احاطه کرده اند.
                          

اختراعا ت مهم
  دنیای  علم

   حسن فراهانی
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چهارسـوی علـم
V2 موتور موشک 

موشک V2 که وارنر وان بارون در سال 1۹42 آن را ساخت در واقع اولین موشک دور برد بود که 
انقالبی در تکنولوژی موتور موشک به وجود آورد.  اگرچه این موشک متأسفانه در جنگ جهانی دوم 
تلفات بسیاری به بار آورد و بعداً هم راه را برای ساخت موشک های بالستیک باز کرد، اما یادمان باشد 
همین آقای وان بارون با ایده موتور موشکش، آپولو 11 را به ماه رساند و موتور موشک او همچنان مورد 

استفاده قرار مي گیرد.

پنی سیلین

 پنی سیلین، اولین آنتی بیوتیک کشف شده در دنیا بود که الکساندر فلمینگ 
در سال 1۹28 آن را از هاگ های جمع شده ی قارچ )یا همان کپک( کشف کرد.  
اما تقریباً تا اواسط دهه 1۹40 که بر روی بیماران آزمایش نشده بود کسی 
نمی دانست پنی سیلین بهترین دارو برای بیماری های عفونی است. با کشف 
پنی سیلین میلیون ها بیمار و مجروح جنگی از مرگ حتمی نجات پیدا 
کردند. و از آن موقع به بعد پني سیلین به عنوان اولین و عمومی ترین دارو 
برای بیماري های باکتریایی و عفونی تجویز و مصرف شد و بعد از آن بقیه 

آنتی بیوتیک ها وارد دنیای پزشکی شدند.

 DNA رشته های مارپیچ

اولین بار DNA توسط آقایان کریک و واتسون در سال 1۹53 مورد 
توجه قرار گرفت.  

آنها حین آزمایش های خود روی ژن های انسانی با یک ساختاری از 
موادی که مولکول های این ژن ها را تشکیل مي دهند روبرو شدند و با 

شکافتن آنها راز نظم حاکم بر سلول های بدن را کشف کردند.  
DNA، امروزه موضوع مهمی در علم، صنعت و حتی مسائل امنیتی 

محسوب می شود و هنوز هم مطالعات زیادی در سطح جهان روی آن 
انجام می گیرد.

اشعه ایکس 

برای اولین بار فیزیک دان آلمانی، ویلیام رونتگن در سال 18۹5 امواج 
ایکس را کشف کرد که امروزه بیشتر برای عکس برداری از اعضای 
داخلی بدن استفاده می شود. فکرش را بکنید که اگر اشعه ایکس 
کشف نشده و اینطور به خدمت بشریت در نیامده بود باید برای تعیین 

محل دقیق شکستگی چه مي کردند!!؟

لوکوموتیو

در سال 182۹ رابرت استفان سون لوکوموتیو بخارش را )که ابتدا آنرا راکت استفان سون 
نامیده بود( نخستین بار در نیوکاسل انگلستان آزمایش کرد و برای اولین بار باالترین 

سرعت در یک وسیله نقلیه که نیروی محرکه اش را به همراه دارد، ثبت کرد.  
شاید خود استفان سون هم فکر نمی کرد این وسیله تا 150 سال بعد از آن سال هم در 
سطح جهان برای حمل و نقل مورد استفاده قرار بگیرد، اما همچنان از لوکوموتیو برای 

حمل و نقل استفاده می شود با این تفاوت که این وسیله بسیار پیشرفت کرده است.
 

   این اختراعات و اکتشافات مهم ترین اکتشافاتی بودند که به واقع دنیا را متحول کردند و عالوه بر کمک به بشریت، راه را برای 
پیشرفت های بعدی هموار کردند.

http://tebyan-zn.ir :منبع

اختراعا ت مهم
  دنیای  علم



انیشتین درونی خود را پیدا کنید
با سر زدن به 10 موزه برتر دنیا؛

سخن مترجم:

این مقاله برگردانی ست از گزارش یک سایت معتبر که در مقوله ارائه اطالعات تفریحی، سرگرمی، سفر و کودک فعالیت می کند و نزد 
کاربرانش محبوب است. در بخشی از سایت trekaroo.com از کاربران خواسته می شود تا بهترین موزه علوم و فناوری که بازدید کرده اند را 
نام ببرند و در نهایت با جمع آوری تعداد قابل توجهی رأی از کاربران به ترتیب امتیاز، به معرفی 10 موزه برتر علوم و فناوری در آمریکا و 
انگلستان می پردازد. پس در اینجا شما با خواندن یادداشت پیش رو، با جذاب ترین موزه های روز دنیا و علت محبوبیت شان آشنا می شوید؛ 

همچنین در انتهای معرفی هر موزه، سایت آن نیز آمده است تا امکان دریافت اطالعات و تصاویر بیشتر برای خوانندگان فراهم گردد.
انیشتین درونی خود را پیدا کنید...

آیا کودک شما عاشق اسباب بازی های کوچک مکانیکی و تکنولوژی است؟ یا یک مخترع و دانشمند نونهال در دستان شماست؟ مراجعه 
به یک موزه ی علوم و فن آورِی فوق العاده، می تواند دستاورد بزرگ علمی و تحصیلی در زندگی یک دانش آموز باشد. از طریق بررسی 
هزاران هزار رأی ارزشمند از کاربرانی که با اعتماد و تجربه شان در سایت مان، به 10 موزه مطرح علوم و فناوری دنیا امتیاز داده اند به 

معرفی آنها می پردازیم:
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موزه های جهان
McWane  مرکز علمی

بیرمنگام، انگلستان

گسترده  و  بزرگ  چندان  اگرچه   McWane علمی  مرکز 
پویا برای کودکان در تمامی  نیست، اما محیطی کامالً 
سنین فراهم می  سازد. این مرکز، یک آکواریوم )با یک 
مخزن کوسه و تانک لمسی با اشعه Ray(، مقدار زیادی 
دایناسور و چهار سطح تعاملی علوم از مبتدی تا پیشرفته 
)مانند اتاق حباب    سازی، گوی علم، هنر و تکنولوژی، بازدید 
از دایناسورها، هیوالهای دریایی و...( جهت سرگرمی تمامی 
رده های سنی دارد. مخزن آکواریوم این مرکز یک ویژگی 
بزرگ و منحصر به فرد دارد که در آن بازدید کنندگان 
می توانند کوسه  و سفره ماهی ها را لمس کنند و این یک 
فرصت بزرگ در مورد این موجودات شگفت انگیز و راه های 

تعاملی یادگیری برای کودکان است.
  www.mcwane.orgبرای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت

مراجعه کنید.

 آکادمی علوم کالیفرنیا
سان فرانسیسکو، ایاالت متحده آمریکا

این مرکز در مکانی زیبا در گلدن گیت پارک کالیفرنیا واقع شده است. 9 موزه آکادمی 
علوم کالیفرنیا، برای تمامی رده های سنی یک خانواده مناسب است. گنبد محصور 4 
طبقه جنگل انبوه )بزرگترین در جهان!( به همراه یک افالک نمای دیجیتال، آکواریوم 
و موزه تاریخ طبیعی در دور موزه، تجربه بسیار نابی در اختیار مخاطبان می گذارد. 
ساختار اصلی ساختمان نیز در خور توجه است: این ساختمان یکی از سبزترین 
موزه ها در سیاره زمین با داشتن سقف 2 ½ جریب، تاج پوشش های خورشیدی، 
سیستم احیای آب و عایق های منحصر به فرد ساخته شده از شلوار جین های آبی 

بازیافت شده است.
برای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت www.calacademy.org مراجعه کنید.

Pacific Science مرکز
سیاتل، آمریکا

مرکز Pacific Science، 50 سال بعد از افتتاح و بازگشایی اش، 
هم اکنون جزو مراکز مهم و اصلی علم و تکنولوژی در آمریکاست. 
در این مرکز با بازگشایی آکادمی »بدن سالم و تندرست« در 
اواخر سال 2012، آزمایش همبستگی بین استراحت، ورزش، 
بهداشت و رژیم غذایی در بدن فیزیکی برای کودکان و حتی 
بزرگساالن از طریق آموزش با صفحه های نمایش لمسی ارائه 
آزمایش های  از  مرکز مجموعه ای  این  در  می شود. همچنین 
تعاملی در باب انرژی، بهداشت، حشرات، حیوانات و تحقیقات 
علمی انجام می شود.برای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت 

www.pacificsciencecenter.org مراجعه کنید.

 مرکزعلوم مریلند
بالتیمور، آمریکا

رویای یک گروه از کودکان دوست دار علم از سال 1797، باعث ایجاد این مرکز شد. مرکز علوم 
مریلند مجموعه ای کامل از زمان گذشته، حال و آینده است. در این موزه اسرار 1۳ دایناسور در 
اندازه کامل و واقعی شان به نمایش گذاشته شده است. ویژگی منحصر بفرد این موزه این است 
که این امکان را به مخاطبش می دهد تا به معنای واقعی بتواند تخم های دایناسور، فسیل های 
واقعی و... را برداشته، لمس و از نزدیک ببیند! در بخش دیگری از موزه بنام کوچه نیوتن، 
مخاطبان با آزمایش فیزیکی مکانیک، مغناطیس، نور و صدا آموزش داده می شوند. در بخش 
دیگری از موزه اتاق مناسبی برای بیش از 50 فعالیت تعاملی، صرفاً برای کودکان زیر 8 سال 

طراحی و ساخته شده است.
برای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت www.mdsci.org  مراجعه کنید.

   برگردان: نازنین اینانلو



. موسسه فرانکلین
فیالدلفیا، آمریکا

موزه و نمایشگاهی غول پیکر از قلب انسان است که 50 سال بعد از بازگشایی اش، عملیات انتقال حرکت بین قلب و عروق، 
شبیه سازی عمل جراحی قلب باز و ... به این مجموعه اضافه و در سال 2004 بازسازی شد. این موزه همچنین نمایشگاه 
فرماندهی فضایی تعاملی دارد که تاریخ اکتشافات فضایی را می آموزد و به بازدیدکنندگان القا می کند که یک فضانورد در 
ایستگاه فضایی هستند. بازدید کنندگان بزرگ سال می توانند سوار بر دوچرخه آسمان شوند و بر روی یک سیم کوچک 

28 پایی، رکاب بزنند. این نمایش برای نشان دادن قوانین گرانش و فیزیک است!
برای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت www.fi.edu مراجعه کنید.
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موزه های جهان
 )COSI( مرکز علم و صنعت 

کلمبوس، آمریکا

نوجوانان،  کودکان،  اعضاء،  بخش:  از 5  موزه  این 
شده  تشکیل  دانش آموختگان  و  بزرگساالن 
مواد  نمایش  به  آن  در  که  است  موزه ای  است. 
در  مختلف  کارگاه های  و  می پردازند  منفجره 
زمینه فعالیت های همسو با موزه برگزار می شود. 
از ویژگی های منحصر بفرد این موزه این است که 
به مخاطبانش این امکان را می دهد تا بتوانند اشیاء 
را سرهم بندی و یا از هم باز و یا کپسول فضایی 
را شبیه سازی کنند. همچنین سیر تغییر و تحول 
فناوری های مختلف از سال 1989 تا به اکنون را 

تماشا کرده و آنها را تست نمایند.
www.cosi. برای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت

org مراجعه کنید.

Montshire
نوریچ، انگلستان 

با داشتن دو موزه در محیط داخلی و مساحتی شگفت آور و وسیع به اندازه 100 
جریب در فضای باز )بزرگتر از دیزنی لند!(، موزه Montshire محل مناسبی برای 
در هم آمیختن علم و اشتیاق حضور در فضای باز است. پارک علم در فضای 
باز با داشتن مکانی بنام »آزمایشگاه زندگی« به مخاطبانش امکان تجربه های 
متفاوتی را می دهد. »پیاده روی با سیارات« نام مسیری ست در این پارک به 
طول 2 مایل که به بازدیدکنندگان مدل مقیاسی خورشید تا پلوتو را نمایش 
می دهد. در فضای داخلی موزه، مخاطبان می توانند مانور شبیه سازی آب و هوا 

و تست کیفیت نور را ببینند.
برای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت www.montshire.org مراجعه کنید.

. موزه علم و صنعت
شیکاگو، آمریکا 

از  مصنوعات  از ۳5,000  بیش  با  غربی،  نیمکره  کل  در  علمی  مرکز  بزرگ ترین 
جمله زیردریایی -505 ، تنها قایق اسیر آلمانی در جنگ جهانی دوم، است. دارای 
نمایشگاه های محبوبی عبارتند از: معادن زغال سنگ، ماکت های کار از یکی از معادن 
که  )جایی  طوفان  علوم  و  بازی  اسباب  کارخانه  ربات   ،۳000 ToyMaker،ایلینوی
مخاطبان می توانند برای مثال یک طوفان 40 فوتی را کنترل کنند(. همچنین این 
امکان را برای کودکان فراهم می کند تا با تجربیات علمی زنده، دست به کشف، شهود و 
یادگیری بزنند. برای مثال: تشریح چشم گاو، تشخیص و درمان بیماران به عنوان یک 

.Fab  دکتر، توسعه و تولید محصوالت واقعی در آزمایشگاه
برای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت www.msichicago.org  مراجعه کنید.

TECHNOLOGY: موزه فناوری و نوآوری
سن خوزه، آمریکا 

در سایت trekaroo از این موزه به عنوان برترین در حوزه فناوری و تکنولوژی نام برده 
شده است. مأموریت این موزه این است که قوه خالقیت و نوآوری را در تمامی اقشار 
و مخاطبان بیدار کند. این مجموعه به داشتن چنین شعار و مأموریتی افتخار می کند. 
ارتباط گرفتن با این موزه بسیار سهل الوصول، آسان و مناسب تمامی افراد خانواده 
است. همچنین موزه Technoloy با داشتن برنامه هایی مانند چالش فناوری، رقابت های 
 ،Tech Awards سالیانه مسابقات نوآوری برای جوانان، برنامه های مشهور بین المللی مانند
فعالیت های انسان دوستانه و توسعه فناوری های نوآورانه برای آینده بشر بسیار پویا و 

قوی است.
برای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت www.thetech.org مراجعه کنید.

 موزه علم و صنعت اورگن
پورتلند، اورگن

دارای 5 موزه و بر روی رودخانه ویالمیت در پورتلند واقع شده است. 
پنج سالن نمایشگاه، هشت آزمایشگاه علوم، افالک نما، تئاتر غول پیکر 
OMNIMAX و زیردریایی USS Blue-black اوقات خوشی را برای تمامی 

افراد خانواده فراهم می سازد. با وجود هزینه باالی بلیت، امکان یک تور 
زیردریایی در زیر پریسکوپ )Periscope( وجود دارد که بسیار جالب است. 
برای مثال افراد می توانند ماهیان براق را لمس و زندگی در زیر دریا را تجربه 
کنند. این موزه همچنین میزبان یک وب ¬سایت اکتشاف علمی آنالین و 

تعاملی فوق العاده است. 
برای آشنایی بیشتر با این موزه به سایت www.omsi.edu  مراجعه کنید.
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نگاهی کوچک به دانشمندان بزرگ

در 5 دی ماه سال 1۳05 )1926( کودکی آذری زبان پا به عرصه هستی گذاشت که 
نامش علی جوان بود. جوان از کودکی به ریاضیات و بازی با اعداد عالقه داشت. شاید آن 
روزها که در دبیرستان البرز تهران محصل بود کسی فکر نمی کرد روزی او با اختراعش 
دنیا را تکان دهد و به معنای حقیقی کلمه علم را یک قدم پیش ببرد. تحصیالت 
دانشگاهی )لیسانس و فوق لیسانس( خود را در دانشگاه تهران انجام داد. سپس در سال 
1948 به آمریکا رفت و تحصیالتش را در مقطع دکترای فیزیک در دانشگاه کلمبیا 
ادامه داد. دکتر جوان به هنر و به ویژه به موسیقی هم عشق می ورزید و در کالس های 
هنری دانشگاه کلمبیا شرکت می کرد. خودش گفته است موسیقی باخ جلوه ای از عالم 

ریاضی است.
      دکتر جوان در سال 1958 که عضو گروه تحقیقاتی البراتوارهای بل در نیوجرسی 
بود، اصول لیزر گازی را پایه گذاشت. دو سال بعد، دقیقاً در ساعت 4 و بیست دقیقه 
بعدازظهر دوازدهم دسامبر 1960 در حالی که برف سنگینی شروع به باریدن کرده بود، 
موفق شد لیزر گازی هلیوم – نئون را ابداع کند. دو تن از همکاران وی »ویلیام بنت« 

و »دونالد هریوت« بودند.
      دکتر علی جوان فردای آن روز لیزر گازی را بوسیله فرستادن پیغامی تلفنی امتحان 
کرد و برای اولین بار در تاریخ، یک مکالمه تلفنی به وسیله یک لیزر نوری انجام شد. 
تاریخ دقیق آن واقعه شگفت، 1۳ دسامبر سال 1960 بود.  لیزر گازی که دکتر جوان 

اختراع کرده بود یک نقطه عطف در تاریخ فناوری های نوین دنیا به حساب می آید.
      این لیزر از نوع لیزرهای بی خطر به حساب می آید؛ رنگ آن سرخ است و در 
آزمایشگاه های دانشگاه ها برای بررسی پدیده هایی مانند تداخل امواج و آزمایش دو 

شکاف یانگ کاربرد دارد.
      خواندن کدهای اجناس در هنگام خرید از فروشگاه ها، سی دی و دی وی دی، 
طیف نمایی )که با آن می توان پهنای خط نوسانی را هم در ناحیه مرئی و هم در ناحیه 
فرو سرخ تا چند ده کیلو هرتز باریک کرد(، چاپگرها، شبکه های مخابرات کابل نوری، 
دستگاه های برش فلزات، فاصله یابی ماهواره ای، حفاری های تونل ها، نقشه برداری های 
زیرزمینی، گسترش و بزرگ تر شدن ارتباطات لیزری در شاه راه های اینترنتی و نوشتن 
و خواندن اطالعات در حافظه نوری در کامپیوترها، بخیه بافت های بدن، برداشتن خال 
مزاحم، درمان پوسیدگی های دندانی، تهیه حفره به منظور پر کردن دندان و جراحی 
ریشه دندان، بیماری های مخاط دهان، جراحی چشم با لیزر، جداسازی ایزوتوپ ها، 
هولوگرافی، عکس برداری سه بعدی از یک جسم یا یک صحنه و .... از تاثیرات اختراع 

لیزر گازی توسط دکتر علی جوان است.
      پروفسور جوان قبل از اختراع لیزر گازی، تئوری لیزر سه سطحی را پایه گذاری 
کرد و اهمیت هم گرایی فازی را در این وسیله میکروویو نشان داد. این عمل، ایده لیزر 
بدون پراکندگی را معرفی کرد و او بعداً این ایده را در استفاده از اثر رامان  تحریک شده 

گسترش داد که نهایتاً منجر به بسط نوظهور رژیم نوری شد.
تحقیق بزرگی که او پایه گذاری کرد باعث ایجاد بزرگ ترین تحقیق لیزری در دهه های 
شصت و هفتاد میالدی شد و پس از آن بسیاری از بنیان های اولیه در استفاده از لیزر 
به وقوع پیوست. این بنیان ها شامل؛ ابداعات زیادی در زمینه اسپکتروسکوپی لیزری به 
شکل Sub-Doppler laser cooling، اولین استفاده از لیزر برای آزمایش دقیق نسبیت و 
ایزوتروپی در فضا، ابداع تکنولوژی اندازه گیری فرکانسی دقیق در طیف نوری و اولین 

ساخت ساعت های اتمیک لیزری هستند.

      پروفسور جوان در سال 1961 با درجه ی دانشیاری به عضویت هیات علمی 
موسسه ی فن آوری ماساچوست )MIT(  در آمد و خیلی زود در 1964 به سراُستادی 
)Full Professor( رسید. دکتر جوان بزرگ ترین آزمایشگاه تحقیقاتی را طی سال های 
1960 تا 1970 در دانشگاه ماساچوست آمریکا برپا نمود. بسیاری از پیشرفت ها در 
صنعت لیزر را در این آزمایشگاه انجام داد و طی سال ها تالش، باعث جلو رفتن و 
الکترونیک شد. دکتر علی جوان در تحقیقات گسترده لیزرهای  پیشرفت صنایع 
پرانرژی، رادارهای مولتی استاتیک لیزری که توسط ساعت های نوری دقیق کنترل 

می شود و لیزرهای پزشکی شرکت داشت.
      وقتی دکتر علی جوان کار روی لیزر گازی را آغاز کرد، دو محقق دیگر چارلز هارد 

تاونز )استادش( و آرتور لئونارد شالو راهی دیگر را برای دست یابی به لیزر پی گرفتند. 
نظریه آنها بر پایه چیزی بود که ما اکنون آن را به عنوان )پمپ کردن لیزرهای نوری( 
می شناسیم: نور لیزرها را می توان توسط مکش با یک منبع نور زیاد استخراج کرد. 
نظریه دکتر جوان تماماً با آنها متفاوت بود. او به جای استفاده از یک منبع نور قوی، از 
جریانات برقی که انرژی الکتریکی را تبدیل به نور لیزری می کند استفاده نمود، همان 

که حاال آن را به نام »لیزر گازی« می شناسند.

داستان اختراع از زبان دکتر علی جوان
      » لیزر نتیجه شناخت ما از طبیعت اتم هاست؛ به خصوص طبیعت موجی 
اتم ها. ما طبیعت اتم ها را کشف کرده ایم؛ آن ها چیزی اند که بوسیله ساطع شدن نور 
بیرون می دهند. در سال 1920 ساختار اتم ها تا کوچک ترین جزء، شناخته شده و 
کتاب هایی در این رابطه نوشته شده بود. در آن زمان بزرگانی مانند نیلز بور، اروین 
شرودینگر، اینشتین و دیگران بودند که این اکتشافات را دنبال می کردند. مشکل است 

که شما با دقت بخواهید بگویید که در چه موقع یک نظر خالق ظهور کرده است.
      من تصور می کنم حتما نقطه شروعی در ابتدای این خط بوده، اما سر منشا 
آن را کسی نمی داند. آدم در یک لحظه همه چیز را درباره اختراعش درک می کند؛ 
و این در حالی است که از انجام آن آگاه و باخبر نیستید و نمی دانید که دقیقا دارید 
چه می کنید. سپس به طور ناگهانی همه چیز درست از آب در می آید و شما موفق 
به کشف یا اختراع آن چیز می شوید. موقعی که من نظریه ام را در رابطه با لیزر گازی 
دادم، بعضی از قسمت های آن، و نه همه اش را بر پایه ی حضورم در کارهایی بود که 
مشغول انجام آن ها بودم. اما ]ته دلم[ می دانستم که باالخره می توانم این لیزر گازی 

را اختراع کنم؛ در غیر این صورت اصال دنبالش را نمی گرفتم.
      کسانی که از همان ابتدا نظر من را می دانستند، خیلی به آن بدبین بودند. حتی 
آن هایی که در تیم من بودند و با من کار می کردند، در این رابطه شک داشتند. من 
این شک را در خیلی از آن ها دیدم. حتی فیزیک دانان خوب هم بعضی از وقت ها در 

عقاید خودشان نامطمئن هستند، و یک جا با یک تردید نابه جا متزلزل می شوند.
      یادم می آید موقعی که با یکی از شاگردانم در حال کار روی لیزر گازی بودیم، 
درست وقتی که برای آزمایش نهایی آماده شده بود، من به شوخی رو به او کردم 
و گفتم »هی، اگر من کلید را بزنم و هیچ اتفاقی رخ ندهد، چه؟«. ناگهان انگار که 
ترسیده باشد صورتش سفید شد. من شروع به خندیدن کردم و گفتم »نه، نه، حتما 
کار می کند«. من این را به خاطر اطمینان او بیان کردم. سپس کلید را زدیم و همه 

چیز به خوبی انجام گرفت.
      اما این مسئله ی ترس و تردید اغلب برای کسانی که در حال کشف و اختراع 
چیزی هستند اتفاق می افتد. آن ها نامطمئن و مضطربند؛ حتی وقتی که هیچ چیزی 
برای ترسیدن و اضطراب وجود ندارد. البته گاهی هم که موضوع کار آزمایش های 
بزرگ و مهم باشد قطعا در خیلی موارد جای تردید وجود دارد؛ مثال به خاطر این که 
مبنای علمی آن کامال معلوم نیست و شما به عنوان یک دانشمند مجبور هستید که 
نظرات خود را آزمایش کنید و انجام شان دهید، حتی اگر دقیقا ندانید که نتیجه چه 
خواهد بود. اما خوب یقینا بهتر است مطمئن شوید که جواب به دست آمده حتما 

نگاهی کوتاه به زندگی علمی پروفسور علی جوان مخترع لیزر گازی

داستان یک »اختراع جهانی« از »افتخار ایرانی«
    اسماعیل کاظمی
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شما را به راهی که دنبال می کنید نزدیک کند.
      ولی تنها چیزی که برای من مهم بود این بود که این لیزر گازی حتما کار کند. 
قبل از دست زدن به هر اقدامی و گرد هم آوردن نفراتی که بتوانند در این زمینه من را 
یاری دهند، باید حتما مطمئن می شدم که پروژه به نتیجه خواهد رسید. در آن موقع 
تازه به گروهی که در حال تحقیق در آزمایشگاه تلفن بل در هیل موری نیوجرسی 
بودند ملحق شده بودم؛ در آن جا آن ها را متقاعد کردم که دستم را در این کار باز 

بگذارند تا بتوانم هر گونه آزمایشی که الزم است در رابطه با لیزر گازی انجام دهم.
      درست در همان زمان دو محقق دیگر آقایان چارلز اچ. تاونز و آرتور ال. شاولو راه 
دیگری را برای دست یابی به لیزر پیشنهاد کردند. در واقع نظریه آن ها بر مبنایی بود 
که ما اکنون آن را به عنوان »پمپ کردن لیزرهای نوری« می شناسیم؛ در این روش 
نور لیزرها توسط مکش با یک منبع نور زیاد استخراج می شود. نظریه من تماما با آن ها 
متفاوت بود. من در این راه از جریانات برقی استفاده کردم ]نه یک منبع نور زیاد[، 
که انرژی الکتریکی را به نور لیزری تبدیل می کند؛ آن شیوه حاال با نام »لیزر گازی« 
شناخته می شود. این دو اختراع »پمپ کردن لیزرهای نوری« و »لیزر گازی« به طور 

کلی با همدیگر تفاوت دارند و برای مقاصد مختلف به کار گرفته می شوند.
      به دالیل کامال فنی برای اولین مرتبه که می خواستم روی نظریه لیزر آزمایش 
انجام دهم، از دو گاز بی اثر هلیم و نئون استفاده کردم. برای شما توضیح می دهم که 
چگونه کار می کند: داخل دستگاه لیزر، دو الکترود جریان برق را با دقت و آهسته از 
میان گاز عبور می دهند تا یک سری فعل و انفعاالت در آن انجام گیرد. انرژی الکتریکی 
به عنوان یک انرژی درونی و ذخیره، به صورت فعال در اتم های هلیم وجود دارد، 
بنابراین خود را به اتم های شبیه روشنایی هلیم انتقال داده و سپس تغییر یافته و به 

یک نور لیزر تبدیل می شود.
      فرآیند این اختراع دو سال به طول انجامید و شرکت بل مبلغ دو میلیون دالر روی 
آن سرمایه گذاری کرد. من نظریه ام را در ژوئن سال 1959 در مجله »بررسی نامه های 
فیزیک« به چاپ رساندم؛ در آن زمان واقعا درگیر عملی کردن نظریه بودم. قبال 
یک تیم گرد آورده بودم و مشغول آزمایش و اندازه گیری روی پارامترهای گرداننده 
در ترکیب گازی بودیم. واقعه ی مهمی که در ماه فوریه و مارس 1960 اتفاق افتاد، 
این بود که تیم ما موفق شد نظریه ای را که در سال 1959 مطرح کرده بودم با 
موفقیت به انجام برساند. اما چند ماه دیگر وقت الزم بود که یک دستگاه فعال لیزر 
که می توانست نور لیزر را از اتم ها استخراج کند ساخته شود. من زمان را طوری 
تقسیم بندی کرده بودم که بتوانم این کار را قبل از کریسمس انجام دهم؛ و آن 
اتفاق که مدت ها منتظرش بودم درست طبق برنامه در روز 12 دسامبر سال 1960 
اتفاق افتاد. این برای اولین بار در تاریخ علم بود که نور لیزر از یک دستگاه لیزر گازی 
سرچشمه گرفته بود. من دقیقا وقتی را که به ساعت مچی ام نگاه کردم به یاد می آورم: 

ساعت دقیقا 4 و بیست دقیقه بعدازظهر بود و برف سنگینی در آن روز می بارید«.

      پروفسور جوان در جایی دیگر می نویسد ساعت کار آزمایشگاه 4:۳0 به پایان 
می رسید. زمانی که من از آزمایشگاه بیرون آمدم، هیچ کس در راهروها نبود، همه 
رفته بودند. از منشی سراغ رئیس را می گیرم، منشی  می گوید جلسه مهمی در جریان 

است و رئیس هم با مدیر کل آزمایشگاه ها جلسه دارند. متوجه می شوم که افراد مهم 
دیگری هم در این جلسه هستند، پس حتما جلسه مهمی است. کاغذی از منشی 
می گیرم و رویش می نویسم: »لیزر کارش را شروع کرد«. و از منشی می خواهم که 
همین االن، این کاغذ را به مدیر کل آزمایشگاه برساند. »جوان« می گوید خیلی خوب 
یادم هست که همه سراسیمه به آزمایشگاه آمدند و طرز کار دستگاه را از نزدیک 
دیدند. اما نکته جالب تر آن که، دوستان بعدها به من گفتند موضوع این جلسه آن 
بود که مدیران آزمایشگاه بل به این نتیجه رسیده بودند که بودجه زیادی صرف این 
پروژه شده و تاکنون نتیجه ای نداشته است، پس بهتر است پروژه متوقف شود و در 
آن جلسه تنها یک چیز باقی مانده بود که به توافق برسند: کریسمس خبر تعطیلی 
پروژه را به »علی« بدهند یا ژانویه؟ و در نهایت به این نتیجه رسیدند که ژانویه این 
خبر را به »علی« بدهند. آنها دو سال در انتظار پرتوهای نور لیزر بودند تا از آن در 
مخابرات استفاده کنند. البته »تئودور میمن«، سه ماه قبل، لیزر یاقوت را ساخته بود. 
اما لیزر یاقوت،  نوسانی بود که می تابید و زود خاموش می شد. یک فالش شدید و بعد 
هم تمام. دوباره باید روشنش می کردند. آنها دیگر امیدی به استفاده از لیزر در صنایع 

مخابرات نداشتند، اما »علی« نشان داد همیشه راه  حلی هست.

ژنرال ها وارد می شوند
      به محض اینکه نخستین دستگاه لیزر گازی جهان کارش را شروع کرد، »جوان« 
 »physical review letters« جزئیات دستاورد بزرگ خود را در مقاله ای برای نشریه
ارسال کرد و آماده شد تا در کنفرانس علمی ای که چند روز بعد برگزار می شود، 
شرکت کند. اما پیش از انتشار مقاله، سردبیر وقت نشریه به »جوان« اطالع می دهد 
که مأموران دولتی با مراجعه به دفتر نشریه، هر سه نسخه موجود از مقاله را ضبط 
کرده و اطالعات آن را محرمانه و مختص کاربری های نظامی تشخیص دادند. در پی 
اطالع از این تصمیم، »بیل بیکر«، رئیس وقت آزمایشگا ه های بل، با این استدالل که 
دولت در این پژوهش اصال سرمایه  گذاری نکرده است، تأکید کرد که همه حقوق 
معنوی این طرِح دومیلیون دالری به آزمایشگاه های بل تعلق دارد و ضمن هشدار 
به کاخ سفید، از جوان خواست تا خبر رسمی ابداع نخستین لیزر گازی را در همان 
کنفرانس پیش رو به شکل شفاهی اعالم کند و نسخه های کپی شده مقاله خود را نیز 

در اختیار شرکت کنندگان آن نشست قرار دهد.

دکتر علی جوان و نخستین سمپوزیوم لیزر
      در سال 1971 بسیاری از فیزیک دانان جهان از جمله دکتر علی جوان، دکتر 
پرتوی، پروفسور چارلز هارد تاونز، الکساندر میخایلوویچ پروخورف، سرجیو پریرا پورتو، 
برومن برگن، بوریس استوچف، آرتور لئونارد شالو و ... و ده ها فیزیک دان دیگر به ایران 
)اصفهان( آمدند و در نخستین سمپوزیوم فیزیک بنیادی و کاربرد لیزر شرکت نمودند. 
 Atomic Coherent States in Quantum Optics در مورد این سمپوزیوم عالوه بر گزارش
و کتاب Highly Excited States of the Helium یک کتاب کوچک 1۳۳صفحه ای از 
آبراهام هرتزبرگ با عنوان Developments in High Power Laser Research و یک جزوه 
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18 صفحه ای از ویلیام ژوزف کوندل، کتاب قطوری هم در 960 صفحه منتشر شد. 
در این مجمع علمی از تالش های تئودور میمن کاشف لیزر جامد یاد شد. در این 
سمپوزیوم در مورد تحقیقات نظری مبنی بر امکان نشر لیزری در ناحیه پرتو ایکس 
تبادل نظر شد و دکتر علی جوان درباره رزونانس های اتمی و مولکولی در بیناب نمایی  
لیزری صحبت کرد و یادآور شد که امروزه می توان پهنای وسیعی از بسامدهای امواج 
الکترومغناطیس در گستره ماکروویو تا فروسرخ دور و فروسرخ نزدیک را ترکیب و 
مقایسه کرد و با کمک روش های شناخته شده گستره این بیناب را به ناحیه مرئی 
کشید. و اکنون امیدوارانه به دنبال آن هستیم که در دهه کاربرد بیناب نمایی و 
دست یابی به دقت در اندازه گیری با مرتبه های بسیار باال، از این شیوه ها بهره برداری 
کنیم. برای این کار باید به عناصر ساده باز گردیم و بیناب آن ها را دوباره بررسی 
کنیم. اتم هیدروژن و هلیوم خنثی و یونیده باید دوباره مورد بررسی قرار گیرند. 
این کار مطمئنا به تعیین دگرباره ثابت پایای ریدبرگ و دیگر ثابت ها و فرآیندهای 
بنیادین با دقتی بیشتر منجر می شود و به زودی مقدار نهایی سرعت نور را به دست 
خواهیم آورد. این امر به همراه توانایی ما در اندازه گیری دقیق بسامد در ناحیه مرئی 
و فروسرخ منجر به دست یابی به ساعت های اتمی بسیار پیشرفته خواهد شد. این 
موفقیت می تواند آزمون های بهتری در ارتباط با قوانین بنیادین طبیعت و حتی 

پیش بینی هایی از نسبیت عام را به دست دهد.
      این سمپوزیوم 29 آگوست تا 5 سپتامبر 1971 با حمایت دانشگاه صنعتی شریف 
 )MIT( و با همکاری دانشگاه اصفهان و موسسه فناوری ماساچوست )آریا مهر سابق(

در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

رصدخانه ای که ساخته نشد
      یکی از نکات جالب در پرونده فعالیت های علمی »علی جوان« این است که در 
دوره ای قرار بود پروژه های علمی-پژوهشی سطح باال را در ایران اجرا کند. »آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی«، رئیس جمهور وقت هم، دستور پیگیری طرح های او را صادر 
می کند، اما متأسفانه در نهایت این طرح هم مانند بسیاری از طرح ها و برنامه های 
علمی- پژوهشی دیگر کم کم فراموش شد و این چهره برجسته علمی بدون آنکه 
بتواند رویاهای علمی خود را محقق کند، بار دیگر به آمریکا رفت. »آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی« در بخشی از کتاب خاطرات خود نوشته است: »آقای ]احمد[ جاللی 
آمد پیشنهاد جذب نخبگان ایرانی موجود در خارج، من جمله دکتر ]علی[ جوان 
برای صنعت لیزر را داد. به آقای ]حمید[ میرزاده گفتم پیگیری کند«. ماجرا از این 
قرار بود که در سال 1۳70 وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران، از علی جوان )که 
در آن زمان دانشمند نامداری در سطح جهان بود(، دعوت کرد که به ایران سفر 
کند و پژوهش هایی را در زمینه های فناوری و علوم لیزر در ایران به انجام برساند. 
»علی جوان« این دعوت را می پذیرد و با دست پر به ایران می آید. او چند طرح 
بزرگ علمی، از جمله طرح ساخت »تداخل سنج امواج گرانشی« را همراه خود به 
ایران آورد. گفتنی است که بحث درباره »تداخل سنج امواج گرانشی« آن روزها تازه 
در محافل بزرگ علمی جهان مطرح شده بود. طرح او که ساخت یک رصدخانه 
برای شکار امواج گرانشی بود )همان تداخل سنج امواج گرانشی(، با تحقیقات بسیار 
وسیع در زمینه فناوری لیزر همراه بود چراکه برای ساخت این تداخل سنج باید از 
پیشرفته ترین علوم و فناوری های روز دنیا استفاده کرد. از آنجا که این موضوع در آن 
زمان تازه کشف شده بود، در صورت اجراشدن چنین طرحی در ایران، جهش های 
بسیار بزرگ و سریعی را برای ایران و دانشمندان ما به ارمغان می آورد. نتیجه این 
جلسات این شد که یک مرکز تحقیقاتی برای رصدخانه امواج گرانشی در ایران ایجاد 

شود. »آیت اهلل هاشمی رفسنجانی« در جلسه ای با حضور آقای »علی جوان« و وزیر 
علوم وقت، دکتر »مصطفی معین«، دستور اجرای این پروژه بزرگ ملی را می دهد. 
بودجه مصوب آن در سال اول مبلغ 100  میلیون دالر بود که تأمین شد. اما مدتی 
بعد به دالیل نامعلوم )شاید ارزیابی کارشناسان از سنگین بودن بودجه این طرح( به 
سرانجام نمی رسد. و این در حالی بود که چندی بعد، طرح ساخت تداخل سنج امواج 
گرانشی در کنگره آمریکا تصویب شد. این رصدخانه را در آمریکا ساختند و چندی 
پیش هم اخبار کشفیات این رصدخانه در رسانه های علمی جهان منتشر شد که 
لقب یکی از بزرگ ترین کشف های علمی را از آن خود کرد: »کشف امواج گرانشی 
با استفاده از تداخل سنج امواج گرانشی الیگو« یک بار دیگر نشان داد نظریه نسبیت 

اینشتین درست است.
      نام دکتر علی جوان در کنار بزرگان فیزیک جهان همانند تئودور میمن، نیکوالی 
باسوف، گوردون گولد، آرتور لئونارد شالو، رابرت دیک، سی کومر ان پاتل )لیزرشناس 
هندی(، احمد زوویل )دانشمند مصری که جایزه شیمی نوبل را در سال 1999 برد(، 
دنیس گابور، )برنده نوبل فیزیک در سال 1971(، نیکالس بلومبرگن، چارلز هارد تاونز 

و الکساندر میخایلوویچ پروخورف در تاریخ علم ثبت شده است.

افتخارات دکتر علی جوان
• دکتر علی جوان عضو آکادمی ملی علوم و آکادمی هنر و علم آمریکا و عضو افتخاری 
به عنوان  است. در سال 1966 وی  علوم  ترویج  برای   )Trieste( تریسته  موسسه 
 Humboldt Foundation و در سال های 1979 و 1995 به عنوان Guggenheim Fellow

Fellow شناخته شد.

• دکتر علی جوان شاگرد نامی پروفسور چارلز تاونز است که در سال 1964با الکساندر 
میخایلوویچ پروخورف و نیکوالی گنادیویچ پاسوف جایزه نوبل فیزیک را در یافت 

نمودند.
•  دکتر علی جوان در سال 1960 موفق به اختراع لیزر گازی شد و در سال 1964 
برای تحقیقات در زمینه لیزرهای گازی، مدال استوارت بالنتاین را از انستیتو فرانکلین 

دریافت نمود.
 Guggenheim در سال 1966 برنده مدال بنیاد »فه نی و جان هرتز« شد و به عنوان   •

Fellow شناخته شد.

•   این فیزیک دان ایرانی در سال 1975 مهم ترین نشان انجمن نورشناسی آمریکا 
یعنی مدال فردریک ایوز را از انجمن اپتیکال دریافت کرد. در جمله ای که در کنار این 
نشان حک شده است از آقای جوان به خاطر »پدید آوردن یک دستگاه نورشناختی 
)لیزر گازی( با کاربردهای بی سابقه در پژوهش های علمی« قدردانی فراوان شده است.

•   علی جوان در سال 199۳ جایزه علمی جهانی آلبرت اینشتین را دریافت نمود.
•  نشریه ی تلگراف در سال 2007 در رتبه بندی انسان های نخبه جهان، »علی جوان« 

را در رده 12ام قرار داد.
      این استاد مسلم لیزر و اپتیک و نام آور ایرانی  در عین حال که استاد بازنشسته 
موسسه فناوری ماساچوست در ایاالت متحده آمریکا بود ولی همچنان به تحقیق و 

تفحص در علوم لیزری می پرداخت.
      پروفسور علی جوان تنها ایرانی است که نامش در  موزه مشاهیر و مخترعین 
جهان که در شهر اوهایو امریکا ساخته شده و در آن نام و بیوگرافی مخترعین اثرگذار 
در عرصه علوم ثبت گردیده است، آورده شده است. شایان ذکر است اولین نفر از این 

مخترعین، دانشمند نام آشنای علم توماس ادیسون است.
      پروفسور علی جوان  دانشمند نام آور و افتخار سرزمین ایران کهن در سن 89 
سالگی در 12 سپتامبر سال 2016 برابر با 22 شهریور 1۳95حیات فانی را بدرود 

گفت. نامش جاویدان و یادش همیشه گرامی باد.
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