
 

 

   
١٣٩٢بهار -١٨شماره  -سال نهم  

 

 بيانيه انجمن ترويج علم ايران در بزرگداشت دکتر عباس حّری

رسانی دانشکده داری و اطالع کسوت کتاباستاد پيشدکتر عباس حری 
این  ی دکتری ار دورهذگ م تربيتی دانشگاه تهران، بنياناسی و علوشنروان
در ایران، رئيس اسبق انجمن ترویج علم ایران و عضو هيات تحریریه  رشته

 انجمن ترویج علم ایران. نشریه ترویج علم روی در نقاب خاک کشيد
خانواده محترم ایشان و جامعه علمی درگذشت این استاد برجسته را به

درگذشت استاد عباس حری بيش از تأسف،  .کندعرض میسليت کشور ت
یادآور یک عمر تالش ایشان برای آموختن، آموزاندن و ترویج علم، به ویژه 

استاد حری  .علم اطالعات و دانش شناسی، در کشور عزیزمان ایران است
نخستين  مدیر مسئول وشناسی را با رویکردی نوین مطرح کرد  مفهوم اطالع

مقاله تخصصی و  ١۵٠تأليف بيش از . شناسی شد المللی اطالعبينی  مجله
اطالع  ی تخصصی و جلد کتاب، سردبيری چند مجله ١۴ی تأليف و ترجمه

ی  رسانی، ترجمه داری و اطالع کتاب المعارفةدایٍر  رسانی، سرویراستاری
سازی  همکاری در آماده ی جهان اسالم و نامه مقاله برای دانش ١٧٠بيش از 

لمی و فرهنگی ترین دستاوردهای ع ی کودک و نوجوان، از مهم نامه هنگفر
های ليتدار مسئوعالوه بر این، ایشان عهده .رودشمار میایشان به 

توان به موارد زیر  ها میاند، که از جمله آنفرهنگی بسياری بوده- علمی
سی از گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارميته واژهعضویت در ک: اشاره کرد

، عضو و رئيس هيئت مدیره انجمن ترویج علم ایران از سال ١٣٨٣سال 
، عضو ”ترویج علم“ی نشریه مدت یک دوره، عضو هيئت تحریریه به ١٣٨۴
مدرس از رسانی دانشگاه تربيترای تخصصی گروه کتابداری و اطالعشو

تربيتی روانشناسی و علومييته تخصصی رشتهعضو کم ،١٣٨۴سال 
، عضو کميته تدوین ١٣٨۴چاپ و انتشارات دانشگاه تهران از سال مؤسسه 

نامه جامع ارتقاء علوم انسانی اجتماعی و هنر دانشگاه تهران از سال آیين
-حری دراستاد …المعارف اسالمی وةعلمی بنياد دایرهای اعضای هيئتنظارت بر فعاليت و عضو هيئت مميزه ١٣٨۴

ها د نائل شدند که برخی از این نشانهای بارز خوهایی در قبال شایستگینهای خدمت به دریافت نشاطی سال
-داری و اطالعاز سوی انجمن کتاب کسوتدریافت لوح تقدیر به مناسبت انتخاب به عنوان استاد پيش: عبارتند از

به عنوان کتاب » آیين نگارش علمی«رسانی ایران و دانشگاه تهران؛ دریافت لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کتاب 
؛ دریافت لوح تقدیر و جایزه به مناسبت برنده شدن کتاب ١٣٨٠برگزیده دانشگاهی از طرف دانشگاه تهران در سال 

مند وی بسيار عالقه ١٣٧٢ سال جمهوری اسالمی ایران در سال به عنوان کتاب” مروری بر اطالعات و اطالع رسانی“
های به بحث درباره نظریه ١٣۶٠شناسی بود و به همين دليل از دهه العاطالعات و اط هپردازی در عرصبه نظریه
شناختی، نظریه سيبرنتيکی و اخيرًا نظریه کوانتومی اطالعات پرداخت و از جمله نظریه ریاضی، نظریه معنااطالعات 

تعاری، در زمينه به رویکردهای دیگری نيز، با استفاده از استدالل اس. در این زمينه آثاری نيز عرضه کرده است
وی در گذشته نيز در نقد . شناختی پرداخته استانسيل اطالعاتی، و نيز روش اطالعاکولوژی اطالعات، اختالف پت

الحدیث و مبانی تحليل استنادی غرب در علمعالم سوم پوپر، تحليل نظر ابن خلدون در باب تأليف و جست و جوی 
یج علم ایران ضمن ابراز تأسف از درگذشت این استاد بزرگ و عرض انجمن ترو .علوم اسالمی آثار مکتوبی دارد

- رسانی ایران، تالشنيز جامعه علمی کتابداری و اطالعتسليت به خانواده گرامی و شاگردان و دوستداران ایشان و 
  .داردن عزیز را گرامی میی اینهد و یاد و خاطرهمی ی ایشان را ارج های ارزنده

   یرانانجمن ترویج علم ا

 يادمان

 
انجمن ترويج علم ايران ياد و خاطره 
يكي از بزرگان ترويج علم ايران، دآتر 

استاد پيشکسوت عباس حري، 
کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه 

ي دآتري گذاران دوره يانو از بن تهران
ایران را گرامي داشته، اين رشته در 

فقدان اين عزيز سفر آرده را به 
جامعه علمي آشور صميمانه 

 .تسليت عرض مي آند



 

  

  نشست علم، فرهنگ و رسانه

به همت انجمن  ١٣٩١اسفندماههشتم  روز» رسانهو  علم، فرهنگ«نشست 
علم ایران و انجمن ایرانی مطالعات جهان در سالن حنانه دانشکده ترویج

اولين سخنران این نشست آقای  .مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد
روزنامه نگاری و عمومی " مونبودند که پيرا  یونس شکرخواهدکتر 

ایشان با تأکيد بر اینکه روزهای خوبی پيش روی . گفتند سخن“  سازی علم
باید به این موضوع توجه کرد که : نگاری علمی نيست، خاطر نشان کرد روزنامه

های اختصاصی متخصصان، دانشمندانی که به  ها، سایت وجود اپليکيشن
های هوشمندی  ند و یا حتی گوشیا سازی علم گام برداشته سوی عمومی

که در هر لحظه از روز و در هرجا امکان انتشار و خوانش اخبار را برای همگان 
به اعتقاد  .نگاری علمی رو به کاهش است اند، سهم روزنامه فراهم کرده

نگاری علمی باید به خبر، پيامد آن، نهادهای مرتبط با آن و  ايشان در روزنامه
 مرتضي مجدفرسخنران دوم آقاي دآتر  وجه بسياری کردگيری ت فرآیند شکل

ايشان معلمان وبالك نويس را . بودند آه به گزارش آار تحقيقاتي خود پرداختند
 خود را موضوع پژوهشوي آيفي تجربي مدنظر قرار دادهبه عنوان يك مطالعه

های مدارس موفق و  ها و ویژگی وجوی مدارس با کيفيت؛ شاخصدر جست
مدرسه موفق را در کشور شناسایی  ١٥٣ ايشان،  انتخاب آرده بودند کارآمد
های آموزشی  های فرهنگی در این مدارس نسبت به برنامه ، آه برنامهندکرد

مدرسه به عنوان جامعه آماری  ٥٣از بين آنها ، . صرف از اولویت برخوردار بود
. ١جمله به چند نكته در اين پژوهش توجه شده است از . انتخاب شده است

. ٢. آنارگذاشته شدن پارامترهاي موفقيت آميز در مدارس دولتي و عمومي
حاآم بودن آرختي بسيار گسترده در ميان معلمان و مديران و در انزوا قرار 

ناآارامدي . ٣. دهندگرفتن معلمان يا مديراني آه فعاليت آيفي انجام مي
اختار آموزشی آموزش و به دليل مرتفع بودن بسيار زیاد هرم سنظام آموزشي 

وي با اشاره به  یک . رسانیهای اطالع پرورش و همچنين گسترده بودن کانال
گروه  ٦های معلمان، نتایج حاکی از آن را از بين  نامه دکترا در زمينه وبالگپایان
: هايي که در آموزش و پرورش وجود دارند،بدين صورت اعالم آرد معلم
های  یی بيش از هر گروه دیگری در دسته معلمابتدا يدوره های خانم معلم
آقایان  معلمان های بعدی به ترتيب پس از آن و در رده. گيرند خواه قرار میتحول
های متوسطه، رده چهارم آقایان متوسطه، رده  ابتدایی، رده سوم خانمي دوره

ر از دیگ .گيرند های راهنمایی و رده ششم آقایان راهنمایی قرار می پنجم خانم
پيرامون “ بودند که   اهللا فاضلینعمتسخنرانان این نشست آقای دکتر 
وی معتقد است برخالف  .سخن گفتند ”مناسبات علم و فرهنگ در ایران

شمول است، گفتمان علم به صورت کامًال محلی و در   علم که کلی و جهان
نيز شود؛ چنانچه در جامعه ایران  چارچوب یک فرهنگ و تاریخ معين تعریف می

مناسبات با علم تحت تأثير سه عامل علم جهانی، تاریخ و پيشينه ایرانيان و 
ی  وي با اشاره به این که اولين واآنش جامعه .اقتضائات روز جامعه بوده است

داند که ایران  در مقابل علم مدرن مقاومت بود، دليل این مقاومت را اين مي
، قومی و دینی ایرانيان کردند علم مدرن با فرهنگ ملی مردم تصور می

 .دانستند های قدیمی می همخوان نيست و علوم جدید را از بين برنده سنت
پيرامون    که بودند زهرا اجاقاین نشست سرکار خانم سوم  سخنرانان 

بررسی مجالت علمی  .سخن گفتند ”های علمی عمومی کارکرد مجله“
مجالت به دنبال  دهد که تمامی این های مختلف نشان می عمومی در دوره

حل خوبی  اند که علم راه داشتن علم و ایجاد این تفکر در بين مردم بوده گرامی
منظور از مجالت علمی عمومی در واقع    .برای مشکالت روزمره جامعه است

گاه در ایران مجالتی هستند که مخاطب آنها عامه مردم است هرچند که هيچ
او در مطالعات خود معيارهایی  .فهرستی از این مجالت وجود نداشته است

ها به این موضوع،  های علمی عمومی از جمله اذعان مجله برای انتخاب مجله
 در برگرفتن طيف وسيعی از مخاطبان و اختصاص دو سوم محتوای آنها به علم

  .را در نظر گرفته است

وز درختکاری احداث باغ علم در ر  
  در محوطه برج ميالد

به منظور پاسداشت مقام واالی 
دانشمندان و بزرگان عرصه علم در 
آستانه روز درختکاری به همت انجمن 

، و همكاري برج ميالد ترویج علم ایران
در محوطه برج ميالد » باغ علم«

مراسم کاشت  .تهران احداث شد
درخت و نصب پالک به نام مشاهير 

عصر طه برج ميالد تهران، علم در محو
به  ١٣٩١ اسفند ١۶چهارشنبه 

دعوت انجمن ترویج علم ایران و با 
های حضور جمعی از اساتيد و چهره

علمی و فعاالن حوزه ترویج علم برگزار 
درخت «طی این مراسم .شد

یوسف  ”دآتر توسط استاد »دانش
، استاد برجسته و چهره ”ثبوتی

ر و ماندگار فيزیک و اخترفيزیک کشو
درخت  ۴٠عضو فرهنگستان علوم و 

های علمی برجسته دیگر به نام چهره
گذاری و توسط ایران و جهان پالک

ابن سينا،  .حاضران کاشته شدند
ابوریحان بيرونی، عمر خيام، خوارزمی، 
ابونصر فارابی، خواجه نصيرالدین 
طوسی، محمدبن زکریای رازی، ابن 

ی، بوزجانبهایی، ابوالوفاخلدون، شيخ
ارسطو، گاليله، نيوتن، انشتين و لویی 
پاستور از جمله دانشمندانی هستند 
که درختی به نام آنها در باغ علم 

استاد ثبوتی طی  .کاشته شده است
سخنانی در مراسم احداث باغ علم با 
مروری بر تاریخچه فعاليتهای پژوهشی 
در دوره قبل و بعد از انقالب اسالمی 

شکالت حوزه به بيان برخی آفات و م
پژوهش پرداخت و مقاله شماری به 
عنوان یکی از نامناسب ترین راه های 
ارزیابی علمی را از جمله مهمترین این 

ل این آفت، مشکالت َباز ِق. آفات خواند
دیگری بروز کرده است از جمله پيدا 
شدن افراد و مجالتی که به انحنای 
. مختلف هر مقاله ای را چاپ می کنند

اميدواری کرد که با توجه به او ابراز 
رشد فزاینده جامعه علمی کشور این 

های آینده به  قبيل مشکالت طی سال
ایشان، همچنين  .مرور کاهش یابد

ضعف تفکر تحليلی را از مشکالت 
ذهن : ایران عنوان کرد و گفت يجامعه

اغلب افراد جامعه ما با تجزیه و تحليل 
گيری آشنایی های قابل اندازهداده
می دارد لذا تفکر تحليلی برای ما ک

  .تکننده اسآزاردهنده و خسته



 

  

 
  کارآمدترین سلول خورشيدی جهان

به گزارش سرویس فناوری  .درصدی رونمایی کرد ٤٤٫٤شرکت شارپ از نسل جدید سلول خورشيدی با کارآیی 
 ٤٣٫٥خورشيدی با کارآیی  موفق به توليد سلول ، سال گذشته شرکت شارپ)ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران 

طور مستقيم بر روی سلول هلنز برای متمرکز کردن نور خورشيد ب درصدی شده بود که از یک سيستم مبتنی بر
قرار  های فضایی مورد استفادهرشيدی با کارآیی باال بر روی ماهوارهوهای خاین نوع سلول  .کرداستفاده می

توان اميدوار بود که این های خورشيدی کارآمد، می پ در توسعه سلولگيرند، اما با رکوردشکنی مداوم شارمی
  ١.های فسيلی شودفناوری در آینده نزدیک جایگزین سوخت

 

  

ن در آمتر از سه آي اي آه جرقهستاره
  تر شد برابر شفاف ١٥دقيقه 

  

دی اختر فيزیکدانان دانشگاه سانتيگو
 کامپوستالی اسپانيا با همکاری رصدخانه

ای با درخشش پایين  بيوراکان ارمنستان، ستاره
خود  ای بسيار قوی از را کشف کردند که جرقه

کيهانی ظرف   کرد به طوری که جرم ساطع می
این  . تر شد ابر شفافبر ١٥ ثانيه تقریبًا ١٦٠

هایی را از خود  ستاره چندین بار در سال جرقه
ها به اندازه  آن کند اما هيچ یک از ساطع می

دانشمندان هنوز  . تجرقه اخير قوی نبوده اس
دانند، اما  ها را نمی علت وقوع این جرقه

مطالعه این نمونه  تامازیان اميدوار است با
های دو  ستمهای دیگر در سي قدرتمند و جرقه

بتوانند اطالعات  ای، وی و همکارانش ستاره
های متغير و  بيشتری را در خصوص وضعيت
دهنده  تکامل همچنين فرایندهای فيزیکی

  .١ستارگان، به دست آورند

  راز مرگ نخستين فضانورد جهان فاش شد؟  

  

سال از مرگ یوری گاگارین نخستين فضانورد جهان،  ٤٥گذشت  با
به گزارش  !کند که راز مرگ وی را فاش می مستنداتی به دست آمده

 ، یوری گاگارین در سال)ایسنا(سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران 
سال سن  ٢٧قم زد که فقط در حالی اولين سفر فضایی تاریخی را ر 1961
سال، دليل واقعی مرگ گاگارین به یاری فضانورد  ٤٥اکنون پس از  . داشت

یک : دهد وی توضيح می .تواند فاش شود آلکسی لئونف، می همکاری وی،
هواپيمای  غيرمجاز در حال پرواز بود و به طور خطرناکی به  SU-15جنگنده

 ٤٥٠قوانين توجه نکرد و تا ارتفاع  در این حالت خلبان به. گاگارین نزدیک شد
متری در درون ابرها به  ١٥تا  ١٠این هواپيما در فاصله  .متری پایين آمد

شد، آن را منحرف کرد و وی را به درون یک مسير  هواپيمای گاگارین نزدیک
وی در   .کيلومتر در ساعت فرستاد ٧٥٠مارپيچ عميق با سرعت  شدیدًا

 ز یک رایانه برای بررسی خط مسيری که به اینما ا: دارد ادامه اظهار می
ای مرتبط بود، استفاده کردیم و مشخص شد که این مسير  ثانيه ٥٥فاصله 

غرق ، تواند در عمق مسير مارپيچ شدید یک جت می. است مارپيچی عميق
به آن نزدیک شود، مانند موج، جت  گتر،ربز تر و شود و اگر هواپيمایی سنگين

چيزی است که برای  همان این دقيقًا. واهد کردرا به شدت منحرف خ
 گاگارین اتفاق افتاد و این خط مسير تنها مسيری است که با تمامی

  .٢پارامترهای ورودی ما مطابقت دارد

                                                      
1 .www.isna.ir 
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  هاي اعماق اقيانوس را آشف مي آنندها؛ دفينهدلفين

   

اند اما این سایی غواصان دشمن آموزش دادههای دریایی و شناها را برای جستجوی ميننيروی دریایی امریکا دلفين
در حالی . اند، آنها يك سالح دریایی قرن نوزدهم را آشف آردندای از تاریخچه آمریکا را یافتهموجودات هوشمند تکه

شد دو دلفين نيروی دریایی، یک اژدر دریایی اوليه اموریت آموزشی در سواحل کلرادو در کاليفرنيا انجام می  که یک م
شد  تاکنون تصور می. سال پيش تعلق دارد ١٥٠این اژدر منفجر نشده است و به . ا در ته اقيانوس شناسایی کردندر

که تنها یک نمونه از این اژدر باقی مانده که در موزه زیردریايی نيروی دریایی در واشنگتن به نمایش گذاشته شده 
تر از هرگونه سيستم ساخت ابی صوتی آنها بسيار پيچيدهاي هستند آه توانایی ردیها موجودات زندهدلفين. است

های برداری از موقعيت خود حتی در آبها با سوت زدن، از امواج صوتی فرکانس باال برای نقشهدلفين. بشر است
و با  به اين ترتيب. ترین سيستم سونار را دارنددلفين به طور طبيعی پيچيده. کنندتيره و گل آلود استفاده می  بسيار

های تواند منابع را روی کارآمدترین ماشينوجود برنامه پستانداران دریایی نيروی دریایی آمریکا، هرچند ارتش می
ها، شير دریایی و نهنگ بلوگا همين کار را با کارآمدی بيشتر و خطر کمتر گذاری کند اما دلفينشناسایی مين سرمایه

ها بسيار سبک خطر نيست اما دلفينها برای این حيوانات نيز بیض مينگرفتن در معرهرچند قرار. دهندانجام می
ها، غواصان دشمن را عالوه بر این دلفين.هستند و در هنگام انفجار سرعت عمل بيشتری برای فرار از موقعيت دارند

  .٣توانند بدون رها کردن موقعيت خود شناسایی کنندمی

  
  آند سازي مي رايانه، مغز را شبيه ابر

استاد اعصاب در دانشگاه مك گيل و متخصص  آلن ايوانز
 قدرت :گويد عصبي مونترال مي  تصويربرداري مغز در مؤسسه

تواند مدلي جامع و واقعي از مغز را  يافتني رايانه ميدست
ميليارد مغزانساني در آره  ٧در حال حاضر . سازي آند شبيه

لم اعصاب به ها را نيز در ع زمين وجود دارد اما بهترين ذهن
اي از  چگونه شبكه. توان از نحوه آارشان آگاه شد درستي نمي

هاي مختلف و انگيزه  حس و افكار صدها ميليارد اتصاالت عصبي، 
المللي از  آنند؟ يك تيم بين اعمال متفاوت را توليد مي

ها  پژوهشگران با ساخت مغزي مشابه انسان به اين پرسش
ميليارد دالري  ٦/١ني، تالشي پروژه مغز انسا. دهندپاسخ مي

است آه رشد بدن را از لحاظ ساختار و عملكرد مغز به تصوير 
سازي ابررايانه چند اليه تبديل  آن را به شبيه  آشد و هدف، مي
ها مراآز  پژوهشگر در ده ٢٠٠اين پروژه نياز به اشتغال  .آند مي

  .٤تحقيقاتي در سرتاسر دنيا براي يك دهه يا بيشتر دارد

بات آنترل از راه دور آنترل پزشك بر آار پرستار را ر  
   سازد براي معالجه بيماران مغزي نخاعي ممكن مي

 گزارش داد آه با استفاده روزافزون از  ٥نروسارجري مجله

، فناوري راه   ٦درمان مغز و نخاع توسط تحريك الكتريكي

دور ممكن است آمك آند تا نياز آارشناسان براي انجام 

ربات متخصص را قادر . حريك الكتريكي برآورده شودت برنامه

مغز و نخاع  تحريك سازد پرستار را دراجراي برنامه مي

ش آه اين برنامه را ابداع ادآتر مندز و گروه. راهنمايي آند

اند آن را به عنوان راهي براي قادر ساختن متخصصان  آرده

آننده به  جهت مشاوره دادن در برنامه ابزارهاي تحريك

  .٧دانند پرستاران غيرمتخصص مي

                                                      
3 .TechNewsDaily 
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 سال اعالم شد  ٥٠دانشگاه برتر زير  ١٠٠فهرست 

ای تـازه  سال را منتشر کرده است که چشم انـداز  ٥٠دانشگاه زیر  ١٠٠مجله آموزش عالی تایمز نسخه ساالنه خود از 
هـا چنـد دهـه بـوده نسـبت بـه       کـه قـدمت آن   هانوپای جهان داشته است، چرا که این دانشگاه های نسبتًابه دانشگاه
هایی که قدمت آنها چندین سده است نوپا محسـوب شـده و دارای پتانسـيلی بـرای تبـدیل شـدن بـه برتـرین         دانشگاه
در  ٧٥اه علم و فناوری پوهانگ از جمهوری کره با نمره کلـی  دانشگ  .های آینده هستندهای جهان در فهرستدانشگاه

جـای   ٧١٫٩در رتبه بعدی دانشکده پلی تکنيک فدرال لوزان از سوئيس با نمره کلی . صدر این فهرست قرار گرفته است
در بـه عنـوان سـومين دانشـگاه برتـر       ٦٧٫٤سسه پيشرفته علم و فناوری کره از جمهوری کره با نمـره کلـی   ؤگرفته و م

تأسـيس شـد از   ) ١٣٤٤( ١٩٦٦دانشگاه شریف تهران از جمهوری اسالمی ایران که در سال . فهرست امسال قرار دارد
 ٤٧در ایـن فهرسـت در رده    ٤٠٫٢با نمره کلـی  ، نظر تدریس، چشم انداز بين المللی، درآمد صنعتی، تحقيق و ارجاعات

قـرار   ٦٨در رده  ٢٩٫٢هرسـت سـال گذشـته بـا نمـره کلـی       این درحالی است که همين دانشگاه در ف. قرار گرفته است
  ٨.داشت

  

  

  

  

  آند ها را تقليد ميرباتي آه رفتار انسان

-رباتي می باشد آه بتواند رفتار انسانالتحصيل علوم کامپيوتری در حال کار و آزمایش بر روی یکی از دانشجویان فارغ
وي . پردازدبينی رفتار و تنظيم عمليات ربات میهای کامپيوتری به پيشوي با استفاده ازبرنامه. ها را تقليد آند

براي اينكه ربات بتواند رفتار انسان را تقليد . های مختلف به طور کامل بررسي نموده استعملکرد ربات را در مکان
برای قراردادن اطالعات در اختيار ربات، با  .د اطالعاتي درباره محيط اطراف ربات در اختيار ربات قرار داده شودآند، باي

. دهندبعدی از اشيا اطراف ربات تهيه کرده و در اختيار ربات قرار میی سهمایکروسافت یک نقشه استفاده از اسکنر
ها و عملکردها را در مدت بينیدرصد از پيش ٨٢د ربات قادر است که انهایی که برای این ربات انجام دادهطی آزمایش

اين  ثانيه انجام دهد، با ١٠درصد را به مدت  ۵٧ثانيه و  ٣به مدت  درصد را  ٧١زمان یک ثانيه، به درستی انجام دهد و 
  .٩ها استفاده کردتوان از اين ربات به عنوان ربات پيش خدمت در رستورانمی وجود،
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  ميليون آاربر اينترنت در ايران ٤٦

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت 
جدول آخرین وضعيت ميزان 
دسترسی و ضریب نفوذ اینترنت در 
کشور را براساس نوع اتصال به این 
شبکه و نيز تعداد مشترکان و 

این پروتکل ارتباطی تا پایان کاربران 
آخرین وضعيت . اعالم کرد ٩١سال 

ضريب نفوذ کاربران اینترنت نشان 
ها درصد ایرانی ٦١٫٥٧می دهد که 

کاربر اینترنت هستند و اتصال به 
اینترنت از طریق تلفن همراه 
بيشترین کاربرد را برای کاربران 
-ایرانی دارد در همين حال بررسی

که استان  ها حاکی از آن است
تهران دارای بيشترین کاربر و استان 
خراسان جنوبی دارای کمترین کاربر 

بعد از . اینترنت در کشور هستند
های اصفهان، استان تهران، استان

خوزستان، سمنان و فارس در مکان 
تعداد بيشترین  از لحاظ های بعدی
  .١٠دارندکاربر قرار 

  رباتي آه شبيه به انسان راه می رود 

  

نما توليد شده است ولی رچه در حال حاضر چند گونه ربات انساناگ
ی ربات جدیدی که توليد شده شبيه به ها به اندازههيچ کدام از آن
رود، به طوری که این ربات قادر است ، زانوهای خود را انسان راه نمی

های بلند و سریع حرکت نماید و در نتيجه راه به راحتی خم کند و با گام
رسد در حالی که آن بسيار طبيعی و شبيه به انسان به نظر می رفتن

شده نویسان آن درتالش هستند تا ربات توليدتوليدکنندگان ربات و برنامه
این پروژه توسط محققی به نام ماساهيکو یاماگوچی  .را تکميل نمایند

که در موسسه ملی علوم صنعتی پيشرفته و فناوری، بوستون 
  .١١، انجام گرفته استاه اوزاکا ژاپن کار کردهدیناميک، و دانشگ

  

  
  های کوچک  گذاری ناسا بر روی پروژه سرمايه

. های خود انتخاب کرد پروژهشرکت کوچک را به منظور پرکردن شکاف  ٢١٦پروپوزال برگزیده تحقيقاتی و فناوری از  ٢٩٥ناسا 
باشد  می های کوچک این اقدام به عنوان بخشی از برنامه تحقيقاتی خالقانه مشاغل کوچک و برنامه انتقال فناوری شرکت

های تحقيقاتی و ، پرکردن خأل برنامهاين دو هدف ناسا از  .ميليون دالر هزينه خواهد داشت ٧/٣٨ناسا در مجموع  که برای
هایی از جمله سامانه کنترل هوایی مدرن، فضاپيمای پایش زمين، تحقيقات در ایستگاه فضایی و کاوشگر  روژهفناورانه در پ
های  ها شرکتهای کوچک که اکثر آن های خود به شرکت ناسا قصد دارد با واگذار کردن این بخش از پروژه. باشد مریخ می

ناسا اميدوار است این پروژه . برداری نماید ها بهره ن شرکتهای خود، از ظرفيت ای خصوصی هستند، ضمن کم کردن هزینه
زایی فراهم  ها و اشتغال برداری از ظرفيت دانش این شرکت های کوچک، بهره هزینه بستر مناسبی برای رشد شرکت کم
    .١٢آورد
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 کارگاه علم در رسانه 
  

رصـدخانه ملـی   شـنبه بـا همکـاری     روز پنج انجمن ترویج علم ایران

در محـل   »علـم در رسـانه  «ای را بـا عنـوان    روزه کارگاه یک  ،ایران

ــش  ــادی  پژوهشــگاه دان ــای بني ــاتيد    ه ــی از اس ــور جمع ــا حض ب

سـازان رادیـو و تلـویزون و فعـاالن     نگـاران، برنامـه  ها، روزنامـه دانشگاه

خبری و ترویج علم برگزار کرد تا افزون بر پيگيری نقش ترویجـی  حوزه

نگـاری علمـی در کشـور     سـطح روزنامـه  ء ابـرای ارتقـ   ای تازه خود گام

عصـر  ۶شـد و تـا    آغازصبح  ٩در طی این کارگاه آه از ساعت . بردارد

نشســت اول  ٦ادامــه داشــت هشــت نشســت برگــزار شــد آــه  در 

 آقايان دآتررضامنصوري، دآترحسين معصومي همداني، دآتر منصـور 

زاده و وصالي، دآترحسين شـيخ رضـائي، دآتراميراحسـان آرباسـي    

موضــوعات وظيفــه رســانه در  درمــوردنــويس بــه ترتيــب ياســر خــوش

علم؛از سوادآموزي علمي علم، ترويجفرهنگ، ماهيت توسعه، علم و

نگـاری  نوآوری و روزنامهعلم، چرخهتا مشارآت همگاني، علم و شبه

ــانو  ــراد ســخنراني  فــنعلمی؛بررســی مــوردی ن ــه اي ــران ب آوری در ای

ميرطاهری ميرطاهری، ميثميان منصوردر نشست هفتم آقا. پرداختند

نظـــام بـــه معرفـــی و آشـــنایی بـــا کاربردهـــای و محمدســـعيد فـــرج

کارگـاه اطالعـات علمـی در    “در پایـان نيـز   . اینفوگرافيک پرداختنـد 

آقایـان   توسـط  ،“ زمينه جذابيت و توزیع اطالعات در متن علمی

فـر  پـور و مهـدی صـارمی   صـفاریان دوسـت، سـياوش  دکتر حسن نمک

  .زار شدبرگ

  

  

  


