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اولین نشست انجمن ساینس دانان و انجینیران افغانستان
موزیــم ســاینس و تکنالــوژی افغانســتان میزبانــی نشســت  
انجمــن ســاینس دانــان و انجنیــران را بــه عهــده داشــت. 
ــدف  ــه ه ــن مجموع ــس ای ــد، مؤس ــن جاوی ــای رامی آق
ــرای  ــک و علمــی ب ــن انجمــن را ایجــاد فضــای اکادمی ای
بررســی  ســاینس،  علــم  دیدگاه هــای  بــه  پرداختــن 
ــی  ــاد فضای ــتان و ایج ــی در افغانس ــای ساینس ــه ه اندیش
آرام بــرای گفتگوهــای علمــی، تبــادل نظــر، تجــارب 
علمــی و بیــان آخریــن یافته هــای علمــی در ایــن حــوزه 

ــت. ــش، دانس از دان

ــان و  ــاینس دان ــر از س ــش از ۳۰ نف ــت بی ــن نشس در ای
انجنیــران کشــور از دانشــگاه کابــل، دانشــگاه رنــا، دانشــگاه 
ــا،  ــون آریان ــات روز، تلویزی ــه اطالع ــی، روزنام ــه بلخ رابع
انســتتیوت تخنیکــی و مســلکی و مکاتــب خصوصــی 
ــن  ــیس انجم ــرای تاس ــا ب ــد، ت ــم آمدن ــرد ه ــی گ و دولت
ســاینس دانــان و انجنیــران نظریــات خــود را  بــه اشــتراک 

ــد. بگذارن

از ســوی دیگــر اشــتراک کننــدگان ایــن نشســت ایجــاد 
ــرای  ــتان را ب ــران افغانس ــان و انجنی ــاینس دان ــن س انجم
بهــره گیــری از دانســته هــای ســاینس و تکنالــوژی گامــی 
ــار  ــتند. عبدالغف ــور دانس ــی کش ــود کفای ــرای خ ــد ب مفی
عمــر خیــل؛ رییــس دانشــکده کمپیوتــر ســاینس دانشــگاه 
ــن  ــوژی و انجم ــاینس و تکنال ــم س ــاد موزی ــا، از ایج رن
ســاینس دانان و انجنیــران تقدیــر کــرد و تاســیس انجمــن 
ســاینس دانان و انجنیــران را گامــی مهــم در راســتای 
ــر  ــد: "حاض ــان افزودن ــرد. ایش ــان ک ــوژی بی ــم و تکنال عل
ــوده  ــکاری نم ــم هم ــا موزی ــوا ب ــام ق ــا تم ــا ب ــتیم ت هس

ــرای پیشــرفت کشــور همــکار شــویم." ب

عبدالســمیع حمیــدی؛ اســتاد در انســتتیوت تخنیکــی و مســلکی 
ــان و  ــاینس دان ــن س ــاد انجم ــین ایج ــا تحس ــود ب ــخنان خ در س
ــت:  ــار داش ــت اظه ــن نشس ــزاری ای ــتان و برگ ــران افغانس انجنی
ــوزه  ــه ح ــدن ب ــرای وارد ش ــی ب ــت گام ــن حرک ــم ای "امیدواری
واقعــی علــم و ظرفیــت ســازی در ســاینس و تکنالــوژی و همچنــان 

حرکت هــای بــزرگ باشــد."

نویسنده: شبنم غزنوی



Museum of Science & Technology - AF 2 News

ــاه  از  ــه م ــد ک ــی رخ می ده ــیدگرفتگی هنگام     خورش
بیــن زمیــن و خورشــید مــی گــذرد، بدیــن ترتیــب کامــاًل 
یــا قســمتی از تصویــر خورشــید را بــرای بیننــده روی کــره 
ــی  ــیدگرفتگی در کل زمان ــد. خورش ــان می کن ــن پنه زمی
رخ مــی دهــد کــه قطــر ظاهــری مــاه از خورشــید بزرگتــر 
ــدود  و روز  ــید را مس ــتقیم خورش ــور مس ــام ن ــد، تم باش
ــروع و  ــکان ش ــک م ــی در ی ــد. گرفتگ ــی کن ــک م را تاری
ــد گفــت طــی  ــان می رســد. بای ــه پای ــکان دیگــری ب در م
ــید را  ــاه روی خورش ــل، م ــیدگرفتگی کام ــد خورش فراین

ــرد. ــرا می گی ــا را ف ــه ج ــی هم ــاند و تاریک می پوش
     گفتــه می شــود یــک خورشــیدگرفتگی در ۱۴ دســامبر 
۲۰۲۰ میــالدی مطابــق ۲۴ قــوس ۱۳۹۹ رخ می دهــد. 
ــه،  ــت ک ــل اس ــوع کام ــیدگرفتگی از ن ــن  خورش ــوع ای ن
ــی  ــت ســاعت جهان ــان اوج آن ســاعت ۱۶:۱۴:۳۹ به وق زم

ــود. و طولــش ۲ دقیقــه و ۱۰ ثانیــه خواهــد ب
ــن گرفتگــی خورشــید  ــن خورشــیدگرفتگی، آخری       ای
ــی  ــور چیل ــر کش ــد از ظه ــه، در بع ــت ک ــال ۲۰۲۰ اس س
ــن،  ــی( و برخــی مناطــق کشــور آرجانتی ــی جنوب )امریکای
قابــل مشــاهده اســت. اگــر آب و هــوا مســاعد باشــد ، برخی 
ــی  ــوب غرب ــی، جن ــکای جنوب ــوب آمری ــق در جن از مناط
ــیدی را  ــی خورش ــی جزئ ــوب  گرفتگ ــا و قطــب جن آفریق

مشــاهده مــی کننــد.

Eclipse December 14, 2020:

A total solar eclipse will occur on December 14, 
2020 (April 24, 2014). The type of eclipse is per-
fect. This eclipse will occur in history, the peak 
time of which is 16:14:39 UTC. Duration of this 
eclipse will be 2 minutes and 10 seconds.
A solar eclipse occurs when the moon passes 
between the earth and the sun, thus completely 
or partially obscuring the image of the sun to 
the viewer on the planet. A total solar eclipse 
occurs when the apparent diameter of the moon 
is larger than the sun, blocking all direct sunlight 
and turning the day into darkness. The eclipse 
begins in one place and ends in another.
This total eclipse is the last eclipse of 2020, visi-
ble in the afternoon from Chile and some parts 
of Argentina. Weather permitting, some areas in 
South America, Southwest Africa and Antarctica 
will see partial solar eclipses.

 خورشید گرفتگی )کسوف( کامل چیست؟؟ و خورشید گرفتگی
۲۰۲۰ چه زمانی اتفاق می افتد؟؟؟

گردآورنده: سویتا فیضی

کشفتصادفیپنیسیلین
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ــه  ــی هم ــیلین زندگ ــر، پنی س ــزرگ بش ــی ب ــک خوشانس ــا ی     ب
بشــریت را نجــات داده اســت، وگرنــه، یــک گلــو دردی عــادی بــه 

ــد. ــنده باش ــت کش ــی می توانس راحت
    الکســندر فلیمنــگ)Alexander Fleming(۱ صاحــب امتیــاز 
کشــف پنی ســیلین اســت. زیــرا،  در ســال ۱۹۲۸ میــالدی مطابــق 
۱۳۶۷ هجــری شمســی مشــاهده کــرد کــه یــک مایع در حال رشــد 
روی ظــرف پتــری دیــش وی، در حــال کشــتن برخــی از باکتــری 
 Alexander(ــگ ــندر فلیمن ــت. الکس ــد اس ــال رش ــای در ح ه
Fleming( ایــن مایــع را کشــنده باکتــری )جــوس مولــد( نامیــد.

ــالش  ــا ت ــگ)Alexander Fleming( ب ــندر فلیمن       الکس
هــای فــراوان نتوانســت هیــچ پنی ســیلین قابــل اســتفاده ای 
اســتخراج کنــد، و بعــد از بســیار تــالش نــاکام شــد و موضوع کشــف 
پنی ســیلین تــا ۱۰ ســال وقفــه گرفــت تــا در ســال ۱۹۳۹ میــالدی 
ــوری)Howard Florey  ( و  ــاوارد فل ــترالیایی ه ــت آس فارمسس
تیمــش راهــی بــرای تصفیــه پنی ســیلین در مقادیــر قابــل اســتفاده 

کشــف نمودنــد. 
    ســاختار کرســتالی واقعــی پنی ســیلین توســط کیمیــا دان 
 Dorothy( هادجکیــن  کروفــوت  دوروتــی  به نــام  بریتانــوی 
Crowfoot Hodgkin( تعیــن شــد کــه بــا ایــن کشــف بــزرگ، 
ــت آورد. ــا بدس ــش کیمی ــل را در بخ ــزه نوب ــال ۱۹۶۴ جای در س


گردآورنده: فواد اندری

۱- داکرت و مکروبیولوژیست اسکاتلندی متولد  ۶-آگست-۱۸۸۱ و متوفی ۱۱- مارچ-۱۹۹۵ می باشد.

مشــهور تریــن کشــفیات الکســندر فلیمنــگ انزایــم لیــزوزوم در ســال ۱۹۲۳ میــالدی و کشــف انتــی بیوتیــک پنی ســیلین در ســال ۱۹۲۸ میــالدی می باشــد کــه در ســال ۱۹۴۵ میــالدی جایــزه نوبــل 

را همــراه بــا  هــاوارد فلــوری)Howard Florey (هــاوارد فلــوری در اثــر کشــف انتــی بیوتیــک بدســت آورد.

کشفتصادفیپنیسیلین

Alexander Fleming

الکساندر فلمنگ

Dorothy Hodgkin

دروثی هادکنگ

Howard Florey

هاوارد فلوری
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ــریه  ــرف نش ــالدی از ط ــال ۲۰۰۵ می ــی در س ــم میرزاخان    مری
پاپیــور ســاینس در آمریــکا بــه عنــوان یکــی از ده برتریــن ذهــن 
ــی،  ــا  زن ایران ــد.  و تنه ــی ش ــات معرف ــته ریاضی ــوان در رش ج

ــدز اســت.  ــده مــدال فیل برن
ــگان  ــی فرزان ــب در لیســه عال ــی در دوران مکت ــو میرزاخان     بان
ــالدی  ــالدی و ۱۹۹۵ می ــای  ۱۹۹۴ می ــال ه ــود، در س ــران ب ته
ــد از آن،  ــد. بع ــی ریاضــی ش ــاد جهان ــدال طــالی المپی ــده م برن
ــا  ــالدی، ب ــگ، و ۱۹۹۵ می ــالدی در هانگ کان ــال  ۱۹۹۴ می در س
امتیــاز  ۴۱ از ۴۲ نمــره مــدال طــالی جهانــی گرفــت. ســال بعــد، 
ــل،  ــا نمــره کام ــی ب ــادا میرزاخان ــی ریاضــی کان ــاد جهان در المپی
رتبــه اول طــالی جهانــی را بــه دســت آورد، وی نخســتین دانــش 
ــت.  ــال گرف ــدال ط ــم م ــی ه ــال پ ــه، دو س ــود ک ــی ب ــوز ایران آم
ــود را  ــتری خ ــانس و ماس ــالدی لیس ــال ۱۹۹۹  می ــپس در س س
در رشــته ریاضــی از دانشــگاه صنعتــی شــریف در ایــران گرفــت و 
ــورای خــود را در ســال ۲۰۰۴ میــالدی از دانشــگاه هــاروارد  دکت
ــدز،  ــدال فیل ــدگان م ــن، از برن ــس مک مول ــتی کورتی ــه سرپرس ب
گرفــت. میرزاخانــی برنــده جوایــزی چــون جایــزه ســتر از انجمــن 
ریاضــی آمریــکا در ســال ۲۰۱۳ و جایــزه کلــی بــود. وی در 
ــگاه و  ــتاد دانش ــتنفورد اس ــگاه اس ــپتامبر ۲۰۰۸،  در دانش اول س
پژوهشــگر رشــته ریاضیــات بــود. و پیــش از ایــن اســتاد دانشــگاه 

ــود. پرینســتون ب
ــی ۱۹۷۷( در  ــاه م ــور۱۳۵۶ )۱۲ م ــی در ۲۲ ث ــو  میرزاخان    بان
تهــران بــه دنیــا آمــد. ســال روز تولــد مریــم میرزاخانــی از ســوی 
اتحادیــه بیــن المللــی انجمــن هــای ریاضــی جهــان بــا پیشــنهاد 
کمیتــه بانــوان انجمــن ریاضــی ایــران بــه عنــوان روز جهانــی زن 
ــه  ــال ب ــل ابت ــه دلی ــی ب ــد. میرزاخان ــذاری ش ــات نام گ در ریاضی
ســرطان  بیشــتر از چهــار ســال در یکــی از شــفاخانه های آمریــکا 
بســتری بــود و در ۲۳ ســرطان ۱۳۹۶  )۲۰۱۷ میــالدی (در ســن 

۴۰ ســالگی در شــفاخانه کالیفرنیــا درگذشــت.
  میرزاخانــی در ســال ۱۹۹۹ میــالدی موفــق شــد راه حلــی 
بــرای یــک مســاله ریاضــی پیــدا کنــد. ریاضی دانــان بــرای مــدت  

ــم  ــبه حج ــرای محاس ــی ب ــن راه عمل ــال یافت ــه دنب ــی ب طوالن
رمزهــای جایگزیــن فرم هــای هندســی هذلولــوی۱ بوده انــد 
و در ایــن میــان مریــم میرزاخانــی در دانشــگاه پرینســتون 
ــا اســتفاده از ریاضیــات شــاید بتــوان بهتریــن  نشــان داد کــه ب
ــه راه حلــی روشــن در اختیــار  ــه ســوی دســت یافتــن ب راه را ب
ــر  ــده ب ــیم ش ــای ترس ــق حلقه ه ــبه عم ــی محاس ــت؛ یعن داش
روی ســطوح هذلولــوی. میرزاخانــی در تــالش بــود تــا معمــای 
ابعــاد گوناگــون فرم هــای غیرطبیعــی هندســی را حــل کنــد. در 
صورتــی کــه جهــان از قاعــده هندســه هذلولــی تبعیــت کنــد، 
ــک  ــان کم ــق جه ــم دقی ــکل و حج ــف ش ــه تعری ــکار وی ب ابت
خواهــد کــرد. در واقــع، مشــکل ایــن اســت کــه برخــی از ایــن 
ــری  ــب دارای ظاه ــا آمی ــات ی ــون دون ــی هم چ ــکال هذلول اش
بســیار نافــرم هســتند کــه، محاســبه حجــم آنهــا را بــه معمایــی 
ــی  ــا میرزاخان ــدل کرده اســت. ام ــان مب ــرای ریاضی دان جــدی ب
بــا یافتــن راهــی جدیــد در واقــع دســت بــه ابتــکار  بــزرگ زد و 
ــه  ــر روی ســطح ایــن گون ــا ترســیم یــک ســری از حلقه هــا ب ب
اشــکال پیچیــده بــه محاســبه حجــم آنهــا پرداخــت. کاربردهــای 
عملــی اندکــی بــرای پژوهــش او وجــود دارد ولــی اگــر مشــخص 
شــود کــه جهــان توســط هندســه هذلولــوی اداره می شــود، کار 
او می توانــد بــه تعریــف دقیــق شــکل و حجــم آن کمــک کنــد.

  مریــم میرزاخانــی در بیــن ۷ زنــی کــه دنیــا را تغیــر دادنــد، 
قــرار دارد. نهــاد زنــان ســازمان ملــل در ســال ۱۳۹۸ بــه معرفــی 
۷ دانشــمند زن تأثیرگــذار دنیــا پرداخــت کــه در میــان آن هــا 
ــم  ــه چش ــم ب ــی ه ــی دان ایران ــی« ریاض ــم میرزاخان ــام »مری ن

می خــورد.

رمیم میرزاخانی انبغه رایضی

 useum of Science
and TechnologyMfacebook.com/childrenmst

هدف از ابداع هندسه هذلولوی پیدا کردن مدل هندسی بود که در آن برای هر نقطه  و خط تعداد نامتناهی خط گذرنده از  عمود به  موجود باشد.   .۱

گردآورنده: شبنم غزنوی

4 A look at history
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)Plasma accelerator new record(ریکارد جدید تعجیل دهنده پالزما

یــک  بــه    DESY۱ از محققــان مرکــز تیمــی   
ــده  ــده ذرات آین ــل دهن ــاده تعجی ــم در ج نقطــه عطــف مه
ــزر  ــار، یــک تعجیــل دهنــده لی ــرای اولیــن ب ــد. ب رســیده ان
ــداوم  ــه طــور م ــه ب ــی ک ــک روز در حال ــش از ی ــا۲  بی پالزم
شــعاع الکترونــی تولیــد مــی کنــد، اجــرا شــده اســت. 
شــعاع  LUX ، کــه بطــور مشــترک توســط محققــان مرکــز  
DESY و دانشــگاه هامبــورگ )جرمنــی( توســعه داده شــده 
ــاس آر  ــد. آندری ــی کن ــاعت کار م ــدت ۳۰ س ــه م ــت ، ب اس
ــن  ــا ســرگروپ ای ــر ی ــر)Andreas R. Maier( ، رهب مای
تیــم مــی گویــد: "ایــن تحقیــق بــه حیــث یــک گام بــزرگ، 
ــر  ــده ذرات نزدیکت ــل دهن ــدار تعجی ــرد پای ــه عملک ــا را ب م
مــی کنــد." دانشــمندان گــزارش ســوابق خــود را در ژورنــال 
ــن  ــم لیم ــد. وی ــزارش داده ان Physical Review X گ
دهنــده  تعجیــل  بخــش  مدیــر   ،)Wim Leemans(
ــه  ــان آن رســیده اســت ک ــد: "زم ــی کن ــه م DESY ، اضاف
ــه برنامــه  تعجیــل پالزمــا لیــزر از آزمایشــگاه هــا خــارج و ب

ــود." ــق ش ــی تطبی ــردی عمل ــای کارب ه
       فزیک دانــان امیدوارنــد کــه طریقــه تعجیــل لیــزر 
ــد  ــده ذرات قدرتمن ــل دهن ــدی از تعجی ــل جدی ــا نس پالزم
ــف  ــرای طی ــری را ب ــی نظی ــواص ب ــه خ ــاورد ک ــد بی را پدی
ــن تکنیــک  ــه می دهــد. در ای ــا ارائ ــه ه گســترده ای از برنام
ــوی رگ  ــک م ــا را درون ی ــوج پالزم ــزر  م ــعاع  ذرات لی ، ش

ــد.  ایجــاد مــی کن

       لیمــن خالصــه مــی کنــد: "ایــن کار نشــان مــی دهــد کــه 
تعجیــل دهنــده هــای پالزمــا بــا لیــزر مــی تواننــد یــک خروجــی 
قابــل تکــرار و کنتــرل پذیــر تولیــد کننــد. ایــن اســاس پایــه ای را 
بــرای توســعه بیشــتر ایــن فنــاوری فراهــم مــی کنــد، تــا بتوانیــم 
منابــع نــوری مبتنــی بــر تعجیــل دهنــده آینــده را در DESY و 

جاهــای دیگــر ایجــاد کنیــم."
 

ــوی  ــزر ق ــس لی ــک پال ــا ، ی ــده پالزم ــل دهن در تعجی   
ــوج  ــک م ــای گاز ، ی ــول ه ــرون از مالیک ــلب الکت ــا س ــرخ( ب )س
ــا  ــد. الکترون ه ــی کن ــد م ــی( در گاز هایدروجــن تولی ــا )آب پالزم
ــر مــوج ســوار  )ســرخ رنــگ( در پــی قایــق ماننــد مــوج ســوار ب
ــرژی  ــه ســمت ان ــریع ب ــی س ــا را خیل ــن کار آنه ــوند. ای ــی ش م
هــای زیــاد ســوق می دهــد. مرکــز LUX اکنــون بیــش از 
۱۰۰۰۰۰ عــدد از ایــن دســته ذرات را در مــدت زمــان حــدود ۳۰ 

ــت. ــل داده اس ــداوم تحوی ــور م ــه ط ــاعت ب س

۱ -Deutsches Elektronen-Synchrotron
 ۲- پالزما را حالت پنجم  ماده)نیوترونی، جامد، مایع، گاز و پالزما( می نامند، زیرا چیزی فراتر از حالت گاز است.یعنی وقتی انرژی 

کافی به یک گاز وارد شود آیونایز می گردد و آن گاز از یک عایق به یک هادی تغییر پیدا می کند.

گردآورنده: حسنی امینی
ا
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1- مــا عالقمندیــم تــا معرفــی کوتاهــی از شــما داشــته 
. شیم با

ــک   ــری الکترونی ــته انجینی ــل رش ــارغ التحصی ــح ف روح اهلل صال
ــل هســتم. عالقمنــدی خاصــی در  از انســتتیوت میخانیکــی کاب
ــه در  ــت ک ــال اس ــه س ــدت س ــه م ــوژی دارم و ب ــش تکنال بخ
ــارب  ــورد تج ــم، درم ــت می کن ــوژی فعالی ــاء تکنال ــه ارتق عرص
کاری ام بایــد گفــت بــه مــدت یــک ســال بــا تلویزیــون یــک در 
ــف  ــا گروپ هــای مختل ــودم و  ب ــرداری همــکار ب بخــش صــدا ب
در بخــش تــرازو هــای تنــاژ بلنــد نیــز کار کــردم، حــاال منحیــث 
اســتاد در موسســه giz  در بخــش اســتاد شــاگردی و، در موزیــم 

ــوژی مســؤول بخــش انجینیــری هســتم  ســاینس و تکنال
ــاینس  ــگان س ــش آموخت ــی از دان ــوان یک ــه عن ۲- ب

ــد؟ ــه می بینی ــور چگون ــاینس را در کش ــطح س س
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. 

ــرای  ــی ب ــده های ــه فای ــم چ ــما موزی ــر ش ۴-  از نظ
ــتان دارد  ؟ ــاینس در افغانس ــدان س ــه من عالق

         ساینس و تکنالوژی  در جامعه امروزی از اهمیت باالیی 
برخوردار است. مطالعه، کار و اقدام های درست در بخش 

ساینس و تکنالوژی  متعلمین، محصلین و شایقین ساینس  را 
با ساینس دنیای امروز آشنا می کند. پس بودن چنین مرجعی 

نه تنها فایده انفرادی بلکه کلی برای جامعه دارد و موزیم 
ساینس در این راستا فعال است که خود یک اقدام مفید برای 

رشد افغانستان و حل مشکالت ساینس است.

ــم  ــرفت موزی ــرای پیش ــای ب ــه ه ــه برنام ــما چ ۵- ش
ــد؟ داری

       تمام کارمندان موزیم ساینس و تکنالوژی پیوسته در 
صدد ایجاد پروگرام های جدید برای دوست داران ساینس و 

تکنالوژی هستند.
۶- راه پیشرفت موزیم را چگونه می بینید؟

ــه  ــت کار رابط ــداف و پش ــه اه ــم ب ــرفت موزی پیش  
مســتقیم دارد و قبــال هــم ذکــر شــد کــه موزیــم ســاینس در 
ــن  ــرار دارد و، در ای ــرفت ق ــرای پیش ــود ب ــی خ ــه ابتدای مرحل
ــه  ــن روال ادام ــه همی ــر ب ــی داشــته و اگ ــج مثبت ــه نتای مرحل
پیــدا کنــد، پشــت کار  زیــادی بــرای رســیدن بــه اهــداف در ما 
وجــود دارد کــه در آینــده هــای نزدیــک پیشــرفت هــای چشــم 
ــته  ــوژي داش ــاینس و تکنال ــم س ــم در موزی ــری را می توانی گی
ــتفاده  ــی در اس ــاز اساس ــان نی ــه م ــه، جامع ــرا ک ــیم. چ باش
ســاینس و تکنالــوژی دارد. کــه می توانــد یــک فرصــت خــوب 

ــد. ــاینس باش ــم س ــرای موزی ب

آشناشوید
Get to Know

روح الله صالح : الکرتونیک انجینیر  



Museum of Science & Technology - AF 7 Biology

ــدند از  ــه ش ــود متوج ــر خ ــات اخی ــی در تحقیق ــگران اروپای پژوهش
طریــق عکس هــای ســلفی افــراد، می تــوان امــراض قلبــی در آن هــا 

را شناســایی کــرد.
 Technology (ــا ــوژی تکن ــری تکنال ــرویس خب ــزارش س ــه گ ب
ــس  ــق عک ــا از طری ــد ت ــالش دارن ــان ت news agency( ، محقق
ــک  ــال ی ــد. ارس ــخیص دهن ــراد را تش ــی در اف ــراض قلب ــلفی ام س
عکــس ســلفی بــرای داکتــر مــی توانــد یــک راه ســاده بــرای 
تشــخیص امــراض قلبــی در افــراد  مختلــف باشــند. انجمــن قلــب و 
عــروق اروپــا )ESC( پژوهشــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت کــه 
ــری  ــده در یادگی ــه ش ــای کار گرفت ــم ه ــق الگوریت ــوان از طری می ت
هــوش مصنوعــی و ارزیابــی عکــس هــای ســلفی در شــخص مــرض 

ــرد. ــایی ک ــر را شناس ــروق کرون ع
الگوریتــم مــورد نظــر نیــاز بــه توســعه بیشــتر دارد و بایــد روی گــروه 
هــای بزرگتــری مــورد آزمایــش قــرار گیــرد. امــا پژوهشــگران ایــن 
ــزار  ــوان یــک اب ــه عن ــد ب ــن الگوریتــم می توان ــروژه مــی گوینــد ای پ
بــرای تشــخیص امــراض قلبــی بــه کار رود. بدیــن ترتیــب گروه هــای 

پرخطــر بهتــر می تواننــد مــورد بررســی بالینــی قــرار گیرنــد.
ژه ژنــگ، محقــق ارشــد ایــن پــروژه در توضیــح آن می گویــد” 
نخســتین بــار اســت کــه از هــوش مصنوعــی و ارزیابــی چهــره بــرای 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــکالت قلب ــد مش ــی مانن ــایی امراض شناس
توســعه ابــزار مبتنــی بــر یادگیــری عمیــق مــی توانــد در جلوگیــری 
ــن  ــد و همچنی ــر باش ــی موث ــاری قلب ــه بیم ــوط ب ــای مرب از خطره
بــا اســتفاده از آن در مراکــز درمانــی تنهــا بــا ارســال عکــس ســلفی 
ــی  ــدف اصل ــرد. ه ــری ک ــز جلوگی ــات حضــوری نی ــوان از مالق می ت
ایــن پژوهــش بررســی و کشــف امــراض قلبــی از طریــق توســعه نوعی 
ــی  ــه مراکــز درمان ــا کمتــر ب اپلیکیشــن در جوامــع پرخطــر اســت ت

مراجعــه شــود.”
ــم  ــن الگوریت ــرد ای ــورد عملک ــده در م ــام ش ــای انج در آزمایش ه
ــر  ــادر اســت بســیار بهت ــه ق ــن روش کم هزین ــه ای مشــخص شــد ک
ــه  ــراد تشــخیص دهــد. ب ــی را در اف ــراض قلب ــی ام از وضعیــت کنون
طــوری کــه حــدود ۸۰ درصــد شناســایی آن بــا موفقیــت انجام شــده 
بــود. همچنیــن در ایــن روش گونــه هــا، پیشــانی و بینــی اطالعــات 
بیشــتری را نســبت بــه دیگــر اعضــای صــورت بــرای الگوریتــم مهیــا 

خواهــد کــرد.

ابتاکر اتزه پژوهشگران 
در عرصه ا�ستفاده از 

هوش مصنوعی 

گردآورنده :   روح الله صالح
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ــواص  ــد  و خ ــه ان ــرار گرفت ــر آب ق ــای پ ــروه میوه ه ــاک در گ ــگ و ن ــه بادرن ــد ک ــان می دهن ــمندان نش ــد دانش ــی های جدی بررس
ــد.  ــده می توان ــتفاده ش ــورت اس ــری ص ــردن الغ ــن ب ــت و از بی ــداری از پوس ــرای نگه ــا  ب ــوه ه ــن می ــیاری از ای بس

اســتفاده از ایــن دو میــوه و ماســاژ مــداوم پوســت بــا ایــن دو میــوه طالیــی از الغــری موضعــی در ناحیــه صــورت جلوگیــری کــرده و 
باعــث می شــود صــورت پُرتــر بــه نظــر برســد. گنجانیــدن میوه هایــی ماننــد بادرنــگ و نــاک در وعده هــای غذایــی تأثیــر زیــادی در 

شــادابی و نشــاط پوســت و چاق تــر بــه نظــر رســیدن آن دارد.
ــه  ــد ب ــذا می توان ــد از غ ــز بع ــا ماســت نی ــرای ســمنک اســتفاده می شــود  همــراه ب ــه ب ــی ک ــه گندم ــودر جوان ــن مصــرف پ همچنی

چاقــی موضعــی در نقــاط مختلــف بــدن کمــک کنــد.
امــا اگــر می خواهیــد تنهــا صورت تــان چــاق شــود بــه حداکثــر دو قاشــق جوانــه گنــدم همــراه بــا ماســت یــک دفعــه در روز اکتفــا 

کنیــد.

گردآورنده :   نثار احمد نصیری
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خورشید گرفتگی کامل و خورشید گرفتگی2020 :  

 timeanddate.com  

   wikipedia.org  
کشف تصادفی پنی سیلین:

 acs.org
مریم میرزاخانی نابغه ریاضی:

 www.tabnak.ir

              wikipedia.org  

britannica.com
ابتکار تازه پژوهشگران در عرصه استفاده از هوش مصنوعی:

  techna news
رابطه میوجات با پوست:  

آرایشیک  

منابع


