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موزیــم ســاینس و تکنالــوژی اخیــرا ایــن ربات آموزشــی را 
بــه تجهیــزات البراتــوار خــود اضافــه کــرده اســت کــه ،قادر 
اســت تــا انــرژی آفتــاب را بــا کمــک موتــور و گیرباکس هــا 
بــه انــرژی میخانیکــی یــا حرکــی تبدیــل کنــد، می تــوان 
از ایــن ربــات  بــرای مقاصــد مختلفــی چــون  آمــوزش در 
ــای  ــوه ه ــا ق ــس ب ــف گیرباک ــواع مختل ــه ســاخت ان زمین
متفــاوت و ایجــاد نظریه هــای کــه چگونــه می توانیــم  
انــرژی برقــی را بــرای ایجــاد قــوه حرکــی اســتفاده کنیــم، 
ــه  ــات را می توانیــم ب ــن رب ــد گفــت کــه ای کار گرفــت. بای
ــدام  ــر ک ــه ه ــم ک ــدی کنی ــته بن ــف بس ــکل مختل ۱۴ ش

کاربــرد متفــاوت دارد.

ــاره  ــر اش ــای زی ــه شــکل ه ــم ب ــوع می توانی ــن ۱۴ ن از ای
کنیــم کــه بســته بنــدی ایــن نمونه هــا تکمیــل و کاربــرد 

آن ذکــر شــده اســت.

 (Walking robot)۱- ربات قدم زن 
ــه  ــل آن ب ــاب و تبدی ــرژی آفت ــن ان ــا گرفت ــات ب ــن رب ای

ــد.  ــدم بزن ــد ق ــی می توان ــرژی حرک ان

  (Turtle bot)۲- ربات سنگ پشتی
نوعــی از ربــات اســت کــه شــکل ظاهــری آن مشــابه بــه 
ســنگ پشــت اســت و متشــکل از گیرباکس ســه رشــته ای 
کــه قــوه حاصــل از موتــور برقــی را توســطه ســه گــراری 
ــوه  ــا ق ــد ت ــال می ده ــات انتق ــای رب ــه پای ه ــی ب تقویت
محــرک گــراری (greabox gray) را بــرای حرکــت 

ــات ســنگ پشــت ماننــد فراهــم ســازد . نمــودن رب

 (walker bot)۳- متاژ ربات
نوعــی از ربــات اســت کــه شــکل ظاهــری آن مشــابه بــه  دو 
دســت می باشــد و قــادر بــه حرکــت بــه ســمت جلــو و عقــب 
ــرای  ــک گی ــی و ی ــته حرک ــک رش ــکل از ی ــد. متش می باش

ــوه می باشــد.  ــده ق ــال دهن انتق

  (Auto bot)۴- ربات خودکار 
رباتــی کــه از پنــج رشــته حرکــی ســاخته شــده اســت و هــر 
رشــته متشــکل از یــک گــراری اســت کــه قــوه حاصــل شــده 
ــاد  ــر خــودکار انتق ــای موت ــر ه ــه تای ــور دی ســی را ب از موت

می دهــد.

نویسنده :روح الله صالح
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 بیشــتر اشــیاء پالســتیکی، از لولــه هــای آب گرفتــه تــا بســته 
بنــدی مــواد غذایــی و مــواد ســخت افــزاری ، اشــکالی از پولــی 
ایتیلــن هســتند. 80 میلیــون تــن از کاالهایــی کــه هــر ســال 
ســاخته مــی شــود، نتیجــه دو کشــف تصادفــی اســت. کــه در 

ــاد می کنیــم. ــن جــا ی ای
ــق۱۲۷۷  ــالدی مطاب ــال ۱8۹8  می ــف در س ــن کش ۱- اولی
هجــری شمســی اتفــاق افتــاد زمانــی کــه کیمیــا دان آلمانــی 
ــن  ــان(Hans von Pitchman)، ضم ــون پاچم ــس ف هان
ــاده  ــک م ــه ی ــاوت، متوج ــای متف ــاره ی چیزه ــق درب تحقی

ــای خــود شــد.  ــه ه ــای لول ــی در انته موم
ــی کــه در انتهــای  وی بــا همکارانــش در بــاره مــاده موم
لولــه هایــش تشــکیل شــده بــود، تحقیــق و کشــف کــرد کــه  
ایــن مــاده مومــی از زنجیــره هــای مالیکولــی بســیار طوالنــی 
ســاخته شــده انــد کــه در نتیجــه آن هــا را پولــی متیلــن نــام 

ــتند.  گذاش
ــرای ســاختن پالســتیک خــود اســتفاده  روشــی کــه آن هــا ب
مــی کردنــد علمــی نبــود ، دقیقــاً ماننــد داســتان پنســیلین۱ .

ــق ۱۳۱۲ هجــری  ۲- ســپس در ســال ۱۹۳۳  میــالدی مطاب
شمســی یــک روش کامــاًل متفــاوت بــرای ســاخت پالســتیک 
ــواد  ــه م ــن رفت ــی از بی ــک کمپن ــا در ی ــا دان ه ــط کیمی توس

ــام ICI کشــف شــد. ــاوی بن کیمی
ــرد، کار  ــد می ک ــاد تولی ــار زی ــه  فش ــی ک ــا روی تعامالت آن ه
مــی کردنــد و متوجــه همــان مــاده مومــی ماننــد فــون پاچمان 
ــاده  ــن م ــل ای ــد مث ــه تولی ــادر ب ــا ق ــدا آن ه ــدند. در ابت ش
نبودنــد تــا اینکــه متوجــه شــدند آکســیجن در تعامــل اصلــی 

از سیســتم خــارج شــده اســت.

اختراع تصادفی پالستیک) پولی ایتلین (  
گردآورنده: فواد اندری

ــی  ــه روش ــم را ب ــف مه ــن کش ــد ، ICI ای ــال بع  دو س
ــرد  ــل ک ــی تبدی ــتیک معمول ــد پالس ــرای تولی ــی ب علم
کــه اکنــون تقریبــاً بــه راحتــی در دســترس همــه 

فابریکه هــای پالســتیک ســازی اســت.

۱- نــام اول پنســیلین "mould juice" بــود. الكســاندر فلمینــگ(Alexander Fleming) باکرتیولوجســت اســكاتلندی، بــه طــور تصادفــی در ســال ۱۹۲۸میــالدی مطابــق بــه ۱۳۶۷ هجــری 

شمســی آنتــی بیوتیــك را کشــف كــرد، هنگامــی كــه از تعطیــالت برگشــت و فهمیــد كــه قالــب ســبز بــه نــام Pennicilium notatum ظــروف پــرتی دیــش را در آزمایشــگاه آلــوده كــرده بــود  

و در حــال كشــته شــدن برخــی از باكــرتی هــای کــه در حــال رشــد بــود، شــده اســت.
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ــلمان  ــمندان مس ــن دانش ــزرگ   تری ــی از ب ــی را یک       البیرون
و فارســی زبــان در همــه  زمان هــا مــی   داننــد. او را  به نــام 
ــی  ــد. البیرون ــاد می  کنن ــی۱ ی ــی و هندشناس ــان شناس ــدر انس پ
ــان   ــناس، انس ــم ش ــناس، تقوی ــی دان، ستاره ش ــمند، ریاض دانش
شــناس، هندشــناس، تاریــخ نــگار و طبیعــی دان۲ ایرانــی  در ســده 

ــت.  ــری اس ــم هج ــارم و پنچ چه
البیرونــی یــک »نویســنده بی طــرف« در نــگارِش باورهــای 
ــِل  ــای قاب ــاِس تحقیق ه ــوده و به پ ــون ب ــورهای گوناگ ــردِم کش م

ــت. ــده  اس ــناخته ش ــتاد ش ــواِن اُس ــه عن ــش، ب توجه
     وی کــه بــه زبان هــای یونانــی، هنــدی و عربــی تســلط 
ــا را  ــمار آن ه ــه ش ــاالت بســیاری نوشــت ک ــب و رس داشــت، کت
ــطرهای  ــع س ــه جم ــد ک ــزارش کرده ان ــوان، گ ــش از ۱۴۶ عن بی
ــال ۴۲۷ ق، در ۶۵  ــود در س ــت. او خ ــزار اس ــر ۱۳ ه ــا باالت آن ه
ســالگی، در رســاله ای در بیــان مولفــات محمدبــن زکریــای رازی، 
تألیفــات خــود را نیــز شــرح داده اســت، و تعــداد کتاب هایــش را 

ــمارد. ــوان می ش ــع ۱۱۳ عن ــا آن موق ت
      از جملــه مهم تریــن آثــار او التنجیــم در ریاضیــات و نجــوم، 
آثــار الباقیــه در تاریــخ و جغرافیــه، قانــون مســعودی  کــه نوعــی 
دانشنامه اســت ، کتــاب تحقیــق ماللهنــد دربــاره اوضــاع ســرزمین 
هنــد از تاریــخ و جغرافیــا تــا عــادات و رســوم و طبقــات اجتماعــی 
ــود را  ــاب دانشــنامه خ ــی کت ــار او می باشــد. البیرون ــز از آث آن نی
بــه نــام ســلطان مســعود غزنــوی حاکــم وقــت تقدیــم کــرد، ولــی 
هدیــه او را کــه ســه بــار شــتر؛ ســکه نقــره بــود نپذیرفــت و بــه او 
نوشــت کــه  کتــاب را بــه خاطــر خدمــت بــه دانــش و گســترش 

ــول. ــه پ آن نوشته اســت، ن
ــود  ــینا ب ــی س ــم دوره ابوعل ــی، ه ــت البیرون ــه شده اس       گفت
کــه در اصفهان(شــهری در ایــران امــروزی) زندگــی می کــرد 
ــی در  ــتند.  البیرون ــری داش ــر فک ــادل نظ ــه و تب ــم مکاتب و باه
ــتان  ــد (پاکس ــه هن ــوی ب ــود غزن ــی های محم ــان لشکرکش جری
امــروز بخشــی از آن بــود) رفــت، زبــان هنــدی آموخــت و دربــاره 

اوضــاع هنــد پژوهــش کــرد کــه فــراورده ایــن پژوهــش، کتــاب 
ــت. ــی اوس هندشناس

ــب  ــی الط ــه ف ــاب الصیدن ــه کت ــوان ب ــار وی می ت ــر آث از دیگ
اشــاره کــرد کــه کتابــی اســت دربــاره گیاهــان؛ کتابــی کــه بــا 

ــت.  ــر شده اس ــی منتش ــاب خوی ــاس زری ــر عب ــح دکت تصحی
ــی  ــی: البیرون ــط البیرون ــن توس ــعاع زمی ــبه ش • محاس
در کتــاب »االســطرالب« روشــی بــرای محاســبه شــعاع زمیــن 
ــه  ــات ب ــی از ارتفاع ــق وقت ــِت اف ــیله اف ــد (بوس ــه می کن ارائ
ــعودی«  ــون مس ــاِب »قان ــا در کت ــم). بعده ــگاه می کنی ــق ن اف
ــزارش  ــود را گ ــط خ ــن روش توس ــردن ای ــی ک ــان عمل ابوریح
ــت  ــل بدس ــن را ۵8 می ــطح زمی ــه س ــک درج ــد. او ی می ده
آورده اســت، بــا توجــه بــه اینکــه هــر میــل عربــی ۱۹۷۳,۳ متــر 
ــاِی  ــِب واحده ــر حس ــر (ب ــن ۶۵۶0 کیلومت ــعاِع زمی ــت، ش اس
امــروزی) بــه دســت می آیــد کــه تــا حــِدی بــه مقــداِر صحیــِح 

ــت. ــک اس آن نزدی
• رصــد و بررســی خورشــید گرفتگــی: خورشــیدگرفتگی 
ــه ۳۹8  ــت ب ــادف اس ــه مص ــال ۱0۱۹  ک ــل س ــتم اپری ، هش
ــی  ــتان کنون ــان افغانس ــای لغم ــی، را در کوه ه ــری شمس هج
رصــد و بررســی کــرده و ماه گرفتگــی ســپتامبر همیــن ســال را 

ــی تحقیــق کــرد. در غزن
• در بخــش دانــش فزیــک وی اپیکتوگــرام۳ را اختــراع 

نمــود.
       ابوریحــان محمــد بــن احمــد البیرونــی متولــد ۱۴ ســنبله 
۳۵۲ خورشــیدی (۵ ســپتامبر ۹۷۳ میــالدی) در خــوارزم قلمــرو 
ــا آمــد. زادگاه  او کــه در آن زمــان روســتای  ــه دنی ســامانیان ب
ــالب  ــان انق ــت. او در زم ــام داش ــرون« ن ــود، »بی ــی ب کوچک
ســلجوقیان و پادشــاهی مســعود بــن  ســلطان محمــود غزنــوی  
ــوس ۴۲۷  ــت او را در ۲۲ ق ــی درگذش ــت. برخ ــا درگذش از دنی

ــد. ــه  ان (۱۳ دســامبر ۱0۴8 میــالدی) گفت

دانشمند همه چیزدان

 ابوریحان محمد بن احمد البیرونی

 useum of Science
and TechnologyMfacebook.com/childrenmst

۱- هندشناسی مطالعه علمی تاریخ هند، اساطیر، ادیان، زبان های هندی و فرهنگ کشور هندوستان و سرزمین های تحت تاثیر فرهنگ هندی می باشد. 
۲- تاریــخ طبیعــی روش علمــی بررســی جانــوران و گیاهــان اســت. ایــن روش بیشــتر بــر مشــاهده تکیــه دارد تــا تجربــه و بیشــتر پژوهش هــای آن در مجله هــای علمــی چــاپ 

ــی. ــای تخصص ــا ژورنال ه ــوند ت می ش
۳- وی اپیکتوگرام یا چگال سنج (ابزاری برای سنجش وزن مخصوص در فزیک) را اختراع نمود که با آن وزن مخصوص اجسام تعیین می شود.

اختراع تصادفی پالستیک) پولی ایتلین (  
گردآورنده: شبنم غزنوی
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ــت  ــکی فعالی ــه پزش ــه در زمین ــرائیلی ک ــرکت اس ــک ش ی  
ــان  ــی درم ــه توانای ــد ک ــاخته ان ــی س ــد پانقراس ــد، می گوی می کن
ــا شــکل و  ــده ب ــا لوزالمع ــراس ی ــن پانق ــا شــکر را دارد؛ ای ــت ی دیاب
ــق  ــی را از تزری ــان های دیابت ــد انس ــک می توان ــیار کوچ ــدازه بس ان

انســولین بی نیــاز کنــد.
اســت “پانقراس هــای  تراپوتیکــس گفتــه  بتالیــن      شــرکت 
ــوع ۱ و۲  تولیــد شــده اســت.  ــرای بیمــاران دیابتــی ن بیولوژیکــی ب
ایــن محصــول انقالبــی در واقــع یــک ســاختمان کوچــک اســت کــه 
از بافــت ریــه خــوک درســت شــده اســت و ســلول های پانقــراس را 
روی خــود نگــه مــی دارد. ایــن ســلول ها می تواننــد برحســب میــزان 
شــکر خــون بیمــار، انســولین آزاد کننــد.” ایــن شــرکت کــه مرکــز 
ــه نشــریه گاردیــن گفتــه اســت برنامــه  ــرار دارد ب آن در اورشــلیم ق
مرحلــه آزمایــش انســانی ایــن محصــول را بــه آژانــس تنظیــم مقررات 
ــی آن را از  ــت کلینیک ــه تس ــد دارد مرحل ــت و قص ــا داده اس بریتانی

ســال آینــده در ایــن کشــور آغــاز کننــد. 
ــد  ــل دی ــه ســختی قاب ــر مســلح ب ــا چشــم غی ــن محصــول ب      ای
اســت و بــا بــی حســی موضعــی( روی پوســتی) زیــر پوســت ران جــا 

ــود. ــا می ش ــه ج ب

پانقرایس که می تواند 
دایبت را درمان کند

گردآورنده :   فاطمه عطایی
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   بشــر در پــی دریافــت ســرنخی از زندگــی در مریــخ اســت 
و بــرای ایــن کار کشــورهای ابــر قــدرت جهــان در رقابــت انــد! 
نخســتین گام  بشــر به ســوی مریــخ ۵۵ ســال قبــل در۲۴ 
ســرطان ۱۳۴۴مصــادف بــه ۱۴ جــوالی ۱۹۶۵ توســط  ســفینه 
ــب  ــن ترتی ــه همی ــد، ب ــته ش ــر ۴ (mariner4) گذاش مارین
دریچــه فضــا به ســوی مریــخ بــاز شــد و در ادامــه آن ۵8 
کاوشــگر۱ از کشــورها و شــرکت هــای مختلــف بــه  ســوی مریــخ 
پرتــاپ شــدند. کــه از آن جملــه ۲0 کاوشــگر موفــق شــدند بــه 
ســطح مریــخ فــرود آینــد و باقــی بــه حوادثــی چــون شکســت 
ســفینه، مشــکالت فنــی در پرتــاپ یــا ناپدیــد شــدن در فضــا و 

دیگــر مســایل فنــی و تخنیکــی دچــار شــدند.
     آب، اتموســفیر، خــاک، هــوا، فشــار و ده هــا مطالــب دیگــر 
ــه  ــت، نتیج ــده اس ــی ش ــل بررس ــق و کام ــور دقی ــه ط ــه ب ک
ــی  ــث م ــه باع ــد ک ــی می باش ــگران مریخ ــای کاوش تحقیق ه
شــود ایــن ســیاره  را قابــل زیســت تریــن مــکان خــارج از کــره 
ــک  ــب، ی ــن ترتی ــه ای ــه شمســی دانســت. ب ــن در منظوم زمی
روز مریــخ ۲۴ ســاعت و ۳۹ دقیقــه، وســعت کــره مریــخ۲8.۴ 
ــای  ــدار خشــکی ه ــن کمتراســت، مق درصــد از مســاحت زمی
ــخ  ــی مری ــراف مجموع ــت و انح ــخ اس ــتر از مری ــن بیش زمی
۲۹.۱۹ درجــه وانحــراف محــوری زمیــن ۲۳.۴۴ درجــه اســت. 
ــر  ــخ دوبراب ــای مری ــل ه ــل دارد،فص ــن فص ــد زمی ــخ مانن مری
فصــل هــای زمیــن اســت، زیــرا یــک ســال مریــخ ۱.88 برابــر 
ــا  ــخ ب ــی مری ــای فزیک ــت ه ــه مطابق ــت ک ــن اس روز در زمی

ــد. ــان می ده ــن را نش زمی

      بنابریــن، بــرای دریافــت جزئیــات بیشــتر در مــورد مریــخ 
ــرب،  ــده ع ــارات متح ــا، ام ــی در آنج ــی فرازمین ــف زندگ و کش
چیــن و ایــاالت متحــده امریــکا، کاوشــگران خــود را تــا۱0 اســد 
ــاپ  ــخ پرت ــه ســمت مری ــوالی) ۲0۲0 ب ــاه (ج ــر م ۱۳۹۹_ آخ
ــیاره   ــن س ــی در ای ــت زندگ ــج مثب ــر نتای ــرد. اگ ــد ک خواهن
پیــدا شــود. ناســا در صــدد فرســتادن انســان بــه مریــخ اســت.

ــر هزینــه خواهــد  ایــن برنامــه فضایــی حــدود ۴0  میلیــارد دال
ــل  ــخ ۲ حم ــپ در تاری ــد ترام ــوی دونال ــی از س ــت. فرمان داش
ــخ  ــه مری ــان ب ــتادن انس ــت فرس ــارچ ۲0۱۷ جه ۱۳۹۶_۲۱ م
ــی ۵  ــفر ط ــن س ــه ای ــد. ک ــا ش ــال ۱۴۱۲_ ۲0۳۳ امض ــا س ت
مرحلــه انجــام خواهــد شــد. قابــل ذکــر اســت کــه فعــال مرحله ی 
ابتدایــی جریــان داشــته و تکمیــل مراحــل  دیگــر آن الــی ســال 
ــل داده  ــخ تحوی ــه مری ــان ب ــه انس ــد ک ــالدی می باش ۲0۳۳ می

خواهــد شــد.
امــا ســوال هــای مبنــی بــر ایــن کــه آیــا ناســا موفــق بــه انجــام 
ــرکت  ــا ش ــل از ناس ــا قب ــد؟؟؟؟؟  ی ــد ش ــات خواه ــن عملی ای
هــای دیگــری چــون اســپس اکــس( SpaceX) یــا بوئینــگ( 

ــود دارد. ــد؟ وج ــفر می کنن ــن س ــه ای ــدام ب Boeing)  اق
آنچــه بــرای مــا یــک گزینــه خــوب و قابــل توجــه اســت انجــام 

ایــن ســفر اســت کــه بی صبرانــه منتظــر آن روز هســتیم.

گردآورنده :   فاطمه عطایی

گردآورنده   :سویتا فیضی

1- ماشین های تحقیقی هستند که به منظور تحقیق ساخته می شوند و بدون رسنشین به مقصد فرستاده می شود.
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- ما عالقمندیم تا معرفی کوتاهی از شما داشته باشیم.
ــتم.  ــی هس ــدگل امین ــد محم ــی فرزن ــنی امین ــن حس         م
تحصیــالت متوســطه و عالــی را در لیســه رابعــه بلخــی در کابــل 
ــه اتمــام رســاندم. بعــد از ســپری کــردن امتحــان کانکــور در  ب
رشــته دلخواهــم  دیپارتمنــت فزیــک  ســاینس پوهنتــون کابــل 
راه یافتــم و در ســال ۱۳۹۵  دیپارتمنــت فزیــک بــه پوهنځــی ارتقا 
پیــدا کــرد بــه ایــن معنــی کــه از جملــه اولیــن فارغیــن پوهنځــی 
ــا درجــه اعلــی هســتم بعــد از چنــد ســال فعالیــت  و  فزیــک ب
کار بــا ارگان هــای مختلــف فعــال بــا موزیــم ســاینس و تکنالــوژی  
همــکار شــدم و بــه عنــوان آمــوزگار  مصــدر خدمــت بــه اداره و 

وطــن خــود هســتم.
ــطح  ــاینس س ــگان س ــش آموخت ــی از دان ــوان یک ــه عن ۲- ب

ســاینس را در کشــور چگونــه می بینیــد؟
ــا  ــت، ام ــی اس ــرفت و ترق ــوی پیش ــه س ــان ب ــاینس جه     س
ــرای  ــت و ب ــده اس ــی مان ــی باق ــطح ابتدای ــتان در س در افغانس
ــی  ــالش و پشــت کار آن چنان ــم ت ــن عل ــوزش ای پیشــرفت و آم
وجــود نــدارد، در ایــن راســتا مــا نیــاز بــه تــالش و ایجــاد برنامــه 
ــه ســطح جهانــی و ســاینس امــروزی  ــا ب هــای  مفیــد داریــم ت

برســیم.

۳- از زمــان پیوســتن تــان بــه موزیــم تــا حــال کارهــا و اهــداف 
موزیــم را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ــاینس و  ــم س ــه موزی ــن ب ــتن م ــای پیوس ــی از علت ه       یک
تکنالــوژی، اهــداف واالی ایــن مرجــع بــرای خدمــت بــه ســاینس 

در افغانســتان اســت.  
     بــه نظــر مــن موزیــم ســاینس و تکنالــوژی همــواره در تــالش  
ــرای  ــد و ب ــی باش ــتان م ــاینس در افغانس ــاختن س ــته س برجس
ــا  ــن فعالیت ه ــس ای ــی ورزد پ ــالش م ــداف خــود ت ــرد اه پیش ب

بــرای مــا و تمــام جامعــه ساینســی  قابــل قــدر اســت. 

۴-  از نظــر شــما موزیــم چــه فایــده هایــی بــرای عالقــه منــدان 
ســاینس در افغانســتان دارد  ؟

ــت  ــروزی از اهمی ــه ام ــوژی  در جامع ــاینس و تکنال          س

باالیــی برخــوردار اســت. مطالعــه، کار و اقــدام هــای درســت در 
بخــش ســاینس و تکنالــوژی  متعلمیــن، محصلیــن و شــایقین 
ــس  ــد. پ ــنا می کن ــروز آش ــای ام ــاینس دنی ــا س ــاینس  را ب س
ــی  ــرادی بلکــه کل ــده انف ــا فای ــه تنه ــودن چنیــن مرجعــی ن ب
ــال  ــتا فع ــن راس ــاینس در ای ــم س ــه دارد و موزی ــرای جامع ب
ــرای رشــد افغانســتان و  اســت کــه خــود یــک اقــدام مفیــد ب

حــل مشــکالت ســاینس اســت.

۵- شما چه برنامه های برای پیشرفت موزیم دارید؟
ــوژی پیوســته  ــم ســاینس و تکنال        تمــام کارمنــدان موزی
ــت داران  ــرای دوس ــد ب ــای جدی ــرام ه ــاد پروگ ــدد ایج در ص

ــتند. ــوژی هس ــاینس و تکنال س
بنــده منحیــث یکــی از آمــوزگاران ایــن مجموعــه؛  روی برنامــه  

هایــی کار مــی کنــم کــه شــماره وار بــرای شــما می گویــم.
۱- اســتندرد ســاختن البراتــوار هــای ساینســی یکــی از برنامــه 

هــا اســت کــه فعــال بــاالی آن کار مــی کنیــم.
۲- ترتیــب نمــودن رهنمــای تجــارب مضامیــن ساینســی یکــی 
ــت  ــوژی اس ــاینس و  تکنال ــم س ــر  موزی ــای دیگ ــه ه از برنام
ــا را در عرصــه  ــون ه ــب و پوهنت ــتادان مکات ــد اس ــه می توان ک

تدریــس نمــودن مضامیــن ســاینس کمــک نمایــد.

آشنا شوید
Get to Know

احسنی امینی :کارشناس فزیک  
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    غــذا دادن بــه کــودکان مــی توانــد از جنجــال بر انگیــز تریــن 
ــه خصــوص پــس از یــک روز خســته کننــده ی  کارهــا باشــد، ب
کاری، وقتــی آن هــا از خــوردن غذایــی کــه پختــه ایــد اجتنــاب 

کننــد.
ــه کودکان تــان در  ــرای صــرف غــذا ب در این جــا شــش مــورد  ب

نظــر گرفتــه شــده اســت.

نکته اول: آن ها را مصروف کنید
ــا مصــروف کــردن کــودکان  در آشــپزخانه  و شرکت شــان      ب
ــن  ــه ای ــد، ب ــد کنی ــذا عالقمن ــه غ ــا را ب ــذا  آن ه ــه غ در تهی

ــد.  ــدا می کنن ــل پی ــد تمای ــای جدی ــه چیزه ــورت ب ص
ــاده  ــودکان آم ــتفاده ک ــرای اس ــذا را ب ــب، بزرگســاالن غ     اغل
ــز  ــه و پخــت و پ ــودکان در تهی ــهم دادن ک ــا س ــد. ام ــی کنن م
ــنا  ــالم آش ــذای س ــا غ ــا را ب ــا آن ه ــد ت ــی باش ــد فرصت می توان
کنــد . تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه شــما قــادر خواهیــد بــود  
ــی کــودکان  ــا و رفتارهــای غذای ــر  نگــرش ه ــن شــیوه  ب ــا ای ب

ــد.  ــر بگذاری تاثی
                           

ــنه  ــا گرس ــه آن ه ــد ک ــل کنی ــان حاص ــه دوم : اطمین نکت
هســتند

ــه   ــن اســت ک ــذا نخــوردن ای ــری ازغ ــرای جلوگی ــن راه ب بهتری
ــد. ــم کنی ــذا خــوردن را تنظی ــان غ زم

                                                        
   نکته سوم: به وعده های غذایی اهمیت دهید

ــم  ــان مه ــودکان و نوجوان ــرای ک ــواده ب ــی خان ــده غذای وع
ــان شــروع  ــواده ت ــا خان اســت، بنابرایــن  ایــن عــادت ســالم را ب
ــد. ــا هــم بخوری ــی را ب ــواده وعــده هــای غذای ــد. همــه خان کنی

 نکتــه چهــارم: اجــازه بدهیــد آن هــا تصمیــم بگیرنــد چقــدر 
ــذا بخورند. غ

ــام  ــا تم ــد ت ــه می کنن ــودکان را وسوس ــات ک ــی اوق گاه
ــد.  ــد،  بخورن ــود دارن ــقاب خ ــه در بش ــه را ک آنچ

ــورد  ــن م ــه خودشــان در ای ــد ک ــد بگذاری ــه چــه قدربخورن ک
ــا نشــانه هــای گرســنگی داخلــی  تصمیــم بگیرنــد. کــودکان ب

می داننــد 
                                                         

 نکته پنجم: با فرزند خود وارد تجارت نشوید
ــل  ــان حاص ــم، اطمین ــاره کردی ــاال اش ــه در ب ــور ک همانط
کنیــد کــه فرزنــد شــما گرســنه اســت. ســعی نکنیــد جایگزیــن 
ــادادن  ــوید، و او را ب ــارت ش ــان وارد تج ــا فرزندت ــا ب ــد ی کنی

ــد. ــه خــوردن کنی ــزه وادار ب جای

 نکته ششم: آرام باشید !
فشــار آوردن ویــا تشــویق کــودکان بــرای خــوردن، روشــی 
اســت کــه اغلــب والدیــن بــرای غــذا خــوردن کــودک اســتفاده 
ــوردن  ــذا خ ــود غ ــی در بهب ــیوه های ــن ش ــا چنی ــد. ام می کنن
ــه  ــک رابط ــه ی ــر ب ــد منج ــی توان ــر نیســت و م ــودکان موث ک
نامناســبی بــا غذاهــای خــاص شــود. بهتریــن واکنــش هنــگام 
نخــوردن غــذا آرام بــودن و خــود را بــی تفــاوت نشــان دادن بــه 

ایــن موضــوع اســت.

شش طریقه تشویق کودکان به غذا خوردن 
گردآورنده  :نثار احمد نصیری
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ربات های خورشیدی: 

تهیه شده در موزیم ساینس و تکنالوژی       

اختراع تصادفی پالستیک پولی ایتلین:

  https://theconversation.com/au/who-we-are

دانشمند همه چیز دان:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni

پانقرانسی که شکر را درمان میکند:

 www.euronews.com

سفری به مریخ: 

https://www.nasa.gov/missions

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_missions_to_Mars

https://www.nasa.gov/content/nasas-journey-to-mars

https://www.bbc.com/persian/world-53467791
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