


امروز اگر برای علم سرمایه گذاری و مجاهدت و تالش 
نکنیم، فردای ما تاریک خواهد بود.



   شناسـنامـه

   سخن مدیر مسئول

دبیر تحریریه: رحیم نیکخو
تحریریه:مهدی محمدی دوست، پروانه اصغری

با تشکراز: دکتر سیامک خادمی، حامد خیاط،صونا آقا بابایی،
 اسماعیل کاظمی، یاسر محبی

امروزه برای همگانی کردن علم سرمایه گذاری هنگفتی انجام می شود، زیرا 
اعتقاد بر این است که مردمانی موفق خواهند بود که ارتباط بهتری با علم 
و دانشمندان داشته باشند. برای عالقه مند کردن و ارتباط بهتر با مردم 
بایستی مفاهیم علمی به زبانی ساده بیان شود و از شیوه های جذاب برای 
انتقال مفاهیم استفاده شود. جشنواره های علم بهترین محل برای ارائه 
مفاهیم علمی به زبان قابل درک برای همه مردم است. موزه ملی علوم و 
فناوری جمهوری اسالمی ایران هر ساله با برگزاری جشنواره »علم برای 
همه« در هفته ترویج علم گامی هرچند کوچک برای همگانی کردن 
علم و فناوری بر می دارد. جشنواره این جشنواره در سال 98 متفاوت با 
سال های قبل با ارائه برنامه های متنوع و با همکاری سازمان های مختلف 

در تالش است تا محیطی آرام و مفرح برای خانواده ها فراهم کند.
امید است که این تالش موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران 

مورد پسند عالقه مندان به علم و فناوری قرار گیرد.

برای  را  آمادگی خود  ایران  اسالمی  فناوری جمهوری  و  علوم  ملی  موزه 
و  موزه  از  بازدید  آموزشی جهت  مراکز  و  مؤسسات  مدارس،  با  همکاری 
برگزاری کارگاه های آموزشی اعالم میکند. برای کسب اطالعات بیشتر در 
این زمینه با شماره تلفن های 88912175 - 88851452 - 66724694 

تماس حاصل فرمایید.
آدرس: تهران، خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، باالتر از موزه ایران باستان،  موزه 

ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران

فهرست مطالب
اخبار داخلی

یخچال های سنتی ایران

موزه علوم و فناوری دانمارک

یادداشت

اعضای کمیته علمی جشنواره

     آغاز به کار پنجمین جشنواره
 »علم برای همه« 

 پنجمین جشنواره »علم برای همه« 
خبرنامه موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران

صاحب امتیاز:
موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران
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اخبار داخلی خـــــــــبر 

غرفه نمایشگاهی موزه ملی علوم و فناوری در گنبد مینا به مناسبت روز جهانی کودک

به مناسبت روز کودک، موزه ملی علوم و فناوری غرفه ای از آثار خود را 
روز سه شنبه 16 مهرماه از ساعت 9 الی 21 در گنبد مینا به نمایش گذاشت.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری این نمایشگاه یک 
روزه با همکاری مدیریت آسمان نمای گنبد مینا و به مناسبت روز و هفته 
کودک در محل گنبد مینا واقع در بوستان نوروز تهران برگزار شد و مخاطبان 

بسیاری از جمله کودکان کار از آن بازدید کردند.
غرفه های دیگر این نمایشگاه یک روزه شامل پژوهشگاه رویان، پژوهش 
سرای ابن سینا، کانون توسعه فرهنگی کودکان، غرفه محیط زیست ُدرناز، 
اندیشه آفرینان شریف، کانون پزشکان اداره سالمت و موسسه نشر دیبایه 

بود.
بازدید از این نمایشگاه برای کودکان 7 تا 1۳ ساله رایگان بود.

بازدیدمعاون پژوهشی بنیاد ایران  شناسی از موزه ملی علوم و فناوری

معاون پژوهشی بنیاد ایران  شناسی روز چهارشنبه 1۰ مهرماه از بخش  های 
متعدد موزه ملی علوم و فناوری بازدید کرد و طی نشستی با مدیران این مجموعه 

به تبادل نظر پرداخت.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، دکتر حامد فروزان معاون 
پژوهشی بنیاد ایران  شناسی طی نشستی ضمن تبادل نظر با مدیران موزه ملی 
علوم و فناوری به معرفی این بنیاد، برنامه ها، نشست  ها و همایش  های آن پرداخت. 
دکتر نعمت اله ارشدی قائم مقام موزه ملی علوم و فناوری هم بخش  های مختلف 
موزه، برنامه  ها، نشست  ها، کنفرانس  ها، جشنواره  ها، رویدادها و نمایشگاه  های 
سیار آن را معرفی کرد. در این نشست پس از ارائه نظر و پیشنهادهای همکاری 
از سوی هر دو طرف، زمینه  های انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمانی با 
تخصصی،  همایش  های  و  آموزشی  کارگاه  های  برگزاری  چون  موضوعاتی 
بزرگداشت دانشمندان، فراخوان های پژوهشی و اجرای نمایشگاه  های تخصصی 

و دوره های دانش افزایی بررسی شد.
پس از نشست، مدیران بنیاد ایران  شناسی از بخش نمایشگاهی موزه ملی 

علوم و فناوری بازدید کردند.
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رویداد آموزشی-تفریحی »تو مغزت چه خبره؟«و استقبال خوب مخاطبان از آن

چهاردهمین کنفرانس »سار« موزه ملی علوم و فناوری برگزار شد

رویداد آموزشی-تفریحی »تو مغزت چه خبره؟« توسط موزه ملی علوم و 
فناوری و با همکاری صمیمانه هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمع تجاری معین 
مال از تاریخ 11 تا 19 مهرماه برگزار و با استقبال خوب خانواده ها و دانش آموزان 

مواجه شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری این رویداد که جنبه 
آموزشی-تفریحی داشت شامل 8 ایستگاه بود که سعی داشت به زبان ساده دربارۀ 

آنچه در مغز انسان اتفاق می افتد با مخاطبان خود از طریق بازی ارتباط برقرار کند.
ایستگاه اول، در مورد»ساختار مغز« بود که مخاطبان از طریق یک ماکت 
بزرگ و ماکت های کوچک هشت تکه ای که باید سرهم می کردند، با بخش های 
مختلف مغز و اندازه و وزن آن آشنا می شدند. همچنین فیلم ها و پوسترهایی برای 

آشنایی مخاطبان با کارکردهای مختلف مغز طراحی شده بود.
ایستگاه دوم، »ساختار نورون ها« بود که برای این منظور، بازی »طناب 
نورونی« و پوسترهایی طراحی شده بود تا مخاطبان با مفهوم و نحوۀ انتقال پیام 

عصبی در مغز بهتر آشنا شوند.
ایستگاه سوم، »واقعیت افزوده یاVR«  بود که مخاطبان می توانستند سفری به 

درون مغز سه بُعدی داشته باشند.
ایستگاه چهارم، »حافظه و یادگیری« بود. در این ایستگاه، یک مکعب جادویی 
وجود داشت که مخاطب با ورود به آن، می توانست بازی های مختلفی را در خصوص 
حافظه و یادگیری انجام دهد. هدف از این بخش این بود که افراد بدانند حافظه 
چیست؟ چگونه شکل می گیرد؟ و عامل »تکرار« چگونه به یادگیری و حافظه 

کمک می کند؟
ایستگاه پنجم، »استرس« بود و در قالب بازی تأثیر استرس بر بدن را برای 

مخاطبان توضیح می داد.
ایستگاه ششم، ایستگاه »ترس و بازی چهره ها« بود و مخاطبان این ایستگاه 
می توانستند از طریق اینفوگرافی و بازی چهره ها با موضوع ترس و حافظه بیش تر 

آشنا شوند.

چهاردهمین کنفرانس سار موزه ملی علوم و فناوری با عنوان »سار تابستان 98«، روز 
جمعه 29 شهریورماه در سالن همایش کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، در سار تابستان 1۳98 همچون 
کنفرانس های قبلی، سخنرانان  در خصوص موضوعات متنوع از تجربیات و ایده های خالق 

خود سخن گفتند که با حضور خوب و گسترده عالقه مندان به این کنفرانس مواجه شد.
سخنرانان »سار تابستان 98« و عنوان سخنرانی ها بدین ترتیب بود:

 حمید جدیری خداشناس، پژوهشگر و حقوقدان سخنرانی با عنوان: »در هفت قاره 
زمین با بهانه علم«

 فاطمه نجاتی، معمار، عنوان سخنرانی: »احیای مشارکتی باغ های رها شده تهران 
– باغ اول: باغ زیتون شوش«

 سارا سلجوقی نژاد، آموزگار،عنوان سخنرانی »روش های تدریس خالق و نوآورانه 
در مقطع ابتدایی«

 نگار صبوری، معمار،عنوان سخنرانی: »تهران ، کارگاه ساختمانی«
 سیاوش خطیبی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان آب پاالیش، عنوان سخنرانی: 

»توپ، توی زمین خودمه، به عنوان یک استراتژی؛ داستان پروژه 4 میلیاردی«
 ابراهیم احمدیان، کنشگر محیط زیست

شایان ذکر است، کنفرانس سار تابستان روز جمعه 29 شهریور از ساعت 14 الی 17 
در سالن همایش هم آوا واقع در بزرگراه شهید لشکری، جنب مترو بیمه برگزار شد و عالقه 
مندان می توانند برای ثبت نام برای شرکت در کنفرانس سار پاییز و یا دریافت اطالعات 
بیش تر به سامانه https://evnd.co/g6S74 مراجعه کنند و یا با شماره های ۰9۰16248979و 

۰21888۰7762 تماس بگیرند.

ایستگاه هفتم، ایستگاه »احساسات« بود. در این بخش یک پرفورمنس یا اجرای 
نمایشی با موضوع »خشم« داشت که به زنجیره واکنش های داخلی که در زمان بروز 

خشم در بدن اتفاق می افتد می پرداخت.
ایستگاه هشتم، »کارگاه« بود که بچه های زیر هفت سال می توانستند در آن 
کاله کاغذی مغز و آدمک های نورونی بسازند و نیز بخش های مختلف مغز را با خمیر 

بازسازی کنند و قسمت های مختلف مغز گچی را رنگ  کنند.
شایان ذکر است هیچ کدام از ایستگاه ها، ایستگاه های روان شناسی نبود و در همۀ 

آن ها قرار بود افراد با مغز و مسائل بیولوژیکی که درون آن اتفاق می افتد، آشنا شوند.
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موزه علوم و فناوری دانمارک در سال 1911 توسط انجمن صنعت و صنایع 
دستی کپنهاگ تأسیس شد. در حالی که راه اندازی، مجموعه های موزه به زمانی 
عقب تر بر می گردد. از جملهآثار این مجموعه ها می توان به ترازویی از قرن هفدهم 
کاشف  اورستد،  کریستین  هانس  دانمارکی  مشهور  دانشمند  آثار  مجموعه  و 
الکترومغناطیس در سال 182۰ اشاره کرد. این موزه در ابتدا در دانشگاه فنی 
دانمارک واقع شده بود اما در سال 1965 به مکان فعلی خود در هلسینگر منتقل شد. 
این از زمان تأسیس، موزه یکی از بهترین مجموعه های علوم و فناوری در شمال اروپا 

محسوب می شود.
امروزه این موزه دارای چندین مجموعه بزرگ است که از جمله آن ها می توان 
به آثار نمایشگاه بزرگ صنعتی نوردیک که در سال 1888 در کپنهاگ برگزار شد و 
مجموعه اصلی آن از دانشگاه فنی دانمارک بود اشاره کرد. عالوه بر این، این موزه 
مجموعه های بزرگی خود را از موزه هواپیماهای سابق دانمارک، امداد و نجات، 
موزه سابق جاده و پل ، مجموعه نمونه های اولیه اداره ثبت اختراعات ، یک مجموعه 
ارتباطی مهم تاریخی از موزه Tage Schouboe و مجموعه ای از مخترع معروف الهمر 
دریافت کرده است. این موزه در سال حدود 6۰۰۰۰ بازدیدکننده دارد، حدود 
1۰۰۰۰ دانشجو ساالنه از آن بازدید می کنند و مجموعه آثارآن بالغ بر ۳۰۰۰۰ اثر 

است.

موزه علوم و فناوری دانمارک
پروانه اصغری

 موزه انرژی مرکز کسب تجربه و ترویج انرژی، راه حل های آینده برای انرژی و تغییرات سبز است. چشم انداز این مرکز روی پایه های موزه سنتی ساخته شده است 
وچشم اندازآن تبدیل دانش به متریالی جذاب و جالب برای عموم است تا آن ها را درگیر کند و الهام بخش آنان برای توسعه ای پایدارتر باشد. این موزه تالش می کند عالقه 
دانمارکی ها را نسبت به موضوعاتی مانند انرژی، آب و هوا و تغییرات سبز تحریک کند. پس از بازدید از موزه انرژی دانمارک، اصطالحاتی مانند انرژی پایدار، تغییرات 

سبز ، خروجی CO2 و تغییرات آب و هوایی برای بازدید کنندگان ملموس تر و قابل فهم تر خواهد بود.

تمرکز بر تغییرات سبز 
کاهش مصرف انرژی ، کاهش گاز CO2 و تبدیل سوخت های فسیلی به انرژی تجدید پذیر برای حصول اطمینان یک سیاره برای آینده ای پایدار ضروری است و 
در موزه انرژی دانمارک این موضوع به شیوه های جدید ، هیجان انگیز و الهام بخش از طریق نمایشگاه ها ، رویدادها ، تورهای هدایت شده ، گفتگو ، سمینارها و تحقیق 

صورت می پذیرد.

در سال 2۰18 دانمارکی ها زمان بیشتری را به بازی های ویدئوئی اختصاص می دادند تا خواندن رسانه های 
چاپی. بازی های ویدئویی از یک فن  آوری طاقچه ای برای نوجوانان به قسمت اصلی زندگی روزمره با ماجراهای فراوان، 
پیروزی و شکست رسید. در نمایشگاه NEXT LEVEL می توانید سفری داشته باشید به تاریخچه بازی های ویدیویی 
 .)Astralis( 57 ساله - از اولین بازی ویدیویی دانمارکی گرفته تا جام های کسب شده توسط تیم موفق دانمارکی

همچنین می توانید 25 بازی ویدیویی مختلف را در دستگاه های اصلی بازی کنید.

2 میلیون اسب بخار برای ارسال آندریاس موگنسن به فضا مورد نیاز بود. بعد از 1۰ روز بی وزنی ، او با سرعت 
28۰۰۰ کیلومتر در ساعت به زمین بازگشت! از این یزرگتر نمی شود.

حال می توانید با حضور در نمایشگاه 1۰ روز در فضا ، به سفر او به فضا بپیوندید. با کپسول فضایی جذاب آندریاس 
موگنسن که او را به عنوان اولین فضانورد دانمارکی به فضا فرستاده ، فضانورد بودن را تجربه کنید.

موزه علوم و فناوری دانمارک موزه ای برای همه است. از نخستین شیفتگی های 
کودکانه  نسبت به فن آوری و ماشین آالت و ارتباط فناوری و زندگی روزمره، تا 
بینشی نادر در مورد مکانیک و عملکرد آن را پوشش می دهد. در موزه می توانید یک 
مجموعه نفس گیر و روایت های بی نظیر آن را کشف کنید، از اختراعات فنی قابل 

توجه گرفته تا مفهوم آنچه در آینده ممکن است انتظار آن را داشته باشید.

هدف و استراتژی موزه

معرفی

NEXT LEVEL: a world of video games سطح بعدی - دنیای بازی های ویدیویی: 

DAYS IN SPACE :1010 روز در فضا
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فوریه لغایت نوامبر
سه شنبه تا جمعه از 1۰ صبح لغایت 5 بعدازظهر

نوامبر لغایت ژانویه
سه شنبه لغایت یکشنبه از 1۰ صبح لغایت 4 بعدازظهر

هزینه ورودی
بزرگسال: 9۰ کرون دانمارک

باالی 65 سال: 8۰ کرون
دانشجو با کارت دانشجویی: 81 کرون

زیر 18 سال: رایگان

این نمایشگاه در مورد ارتباطات و چگونگی تأثیر آثار فن آورانه برنحوه تعامل با یکدیگر است. محور این نمایشگاه 
بر روی یک شیء روزمره که همه ما می شناسیم، یعنی تلفن هوشمند استوار است. با بررسی تاریخچه تلفن هوشمند 
می توان به بینشی نسبت به پیشرفت های مختلف و نوآوری هایی که اختراع تلفن هوشمند را میسر ساخته دست یافت. 

اختراعاتی از قبیل برق ، تلفن ، رادیو ، تلویزیون و رایانه.
در این نمایشگاه می توان به سؤاالت مهمی پاسخ داد: فن آوری چگونه بر زندگی ما تأثیر می گذارد؟ پیامد اینکه 
میلیاردها نفر با تلفن همراه با یکدیگر در ارتباط هستند چیست؟ این فن آوری چه فرصت هایی را برای ما در برقراری 

ارتباط، دریافت اطالعات و سرگرم کردن به ما می دهد؟ تلفن چه تأثیری بر جهان و جامعه ما در آینده خواهد گذاشت؟

ماکت راه آهن به واسطه همکاری فیما بین موزه و گروهی از داوطلبان -در طی 1۰ سال- ساخته شده است.ساخت 
این ماکت بگونه ای است که تاریخچه صنعت دانمارک از 1847 تا 196۰ را نمایش می دهد. در میان این آثار میتوان به 
اولین قطار راه آهن بین کپنهاگ و روسکیلد، هلیکوپتر مخترع دانمارکی "الهامر" Ellehammer ، اولین کارخانه انسولین 
Nordisk اشاره کرد. این نمایشگاه به شکلی ساخته شده است که راه آهن را به بهترین شکل ممکن نشان دهد. نور بین 

روز و شب تغییر می کند و در سقف، می توانید برگزیده ای از مجموعه مدل هواپیماهای موزه را ببینید. همچنین می توانید 
بهترین مدل قطارها را از مجموعه موزه تجربه کنید- در این میان معروف ترین قطار "کروکودیل" است که مورکلین در 

دوره بین جنگی آن را تولید کرد. 

در نمایشگاه موزه با ثبت اختراعات دانمارکی می توانید برخی از نمونه های اولیه ای را که مخترعین به دفتر ثبت 
اختراع ارسال کرده اند، را مشاهده کنید. این مجموعه شامل  نمونه های اولیه ای است که بعداً به موفقیت های جهانی 
در صنعت تبدیل شده است. در این نمایشگاه می توانید اختراعات موفق دیگری همچون LEGO از سال 1958و سینی 
دستگاه تخم مرغ Hartmanns را ببینید. همچنین نمونه های اولیه ای که در تاریخ جهان هرگز مورد توجه واقع نشده نیز 

نمایش داده شده است - در میان آن ها به عنوان مثال دستگاه قطع عضو مارماهی به چشم می خورد.

پارکینگ بخش معلولین در ورودی موزه قرار دارد و امکان اجاره ویلچر نیز در کنار کافی شاپ امکان پذیر است.
کافی شاپ

کافی شاپ  و فروشگاه درکنار در ورودی موزه قرار دارد. در این بخش می توانید غذا و نوشیدنی خریداری کنید. در 
فصل هایی که بازدیدکننده زیاد است یک منو خاص موجود است. آشپزخانه از ساعت 11 لغایت ۳ بعدازظهر مشغول به 

کار است. اگر خوراکی همراه خود دارید روی نیمکت در فضای باز می توانید آن را میل نمایید.
از فروشگاه موزه می توانید سوغاتی، اسباب بازی،کتاب و هر آنچه که تصور می کنید پل ارتباطی با علوم و فن آوری 

است خریداری کنید.

حیوانات
ورود حیوانات به داخل موزه ممنوع است لیکن از فضای باز و بیرونی موزه می توانند استفاده کنند.

از آنجا که فضای نمایشگاهی وسایل گرمایشی ندارد در فصل زمستان لباس گرم با خود همراه داشته باشید.

Smartphone mania :تلفن هوشمند

The history of Denmark in miniature :تاریخ دانمارک در مینیاتور

years of Danish inventions    :100 سال اختراعات دانمارکی

امکانات موزه

100
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این چال یک سکو جهت رفت و آمد به عرض 1.5 متر وجود دارد.

تصویر 4: نحوه حمل یخ از داخل یخچال به خارج آن  

  به کارگیری کلیه عوامل اقلیمی جهت ایجاد حرارت و یا برودت مورد 
نیاز، جزو اصول اولیه معماری سنتی ایران بوده و همان گونه که از تابش آفتاب و 
مصالح ساختمانی جهت تامین و ذخیره نمودن حرارت استفاده می شده، سرمای 
زمستان، دمای بسیار پایین آسمان در شب هنگام و عایق بودن نسبی عمق زمین 

نیز به منظور ایجاد برودت و ذخیره آن مورد استفاده قرار می گرفته است.
  طرز تهیه آن بدین قرارشود که در یک محوطه گودال عمیقی رو به شمال 
حفر می کردند و در مقابل آن حوضچه های مربع شکل، به عمق چهل تا پنجاه 
سانتیمتر به مانند تشت ایجاد می شود. هنگام شب حوضچه را از آب پرمی کردند 
و هنگام صبح که به طور کامل منجمد می شدند، آن را با رنده باغبانی یا شن کش 
می شکستند و قطعه قطعه می کنند و تمام این قطعات را در گودال روی هم انبار 
می نمایند و آن را در آنجا به قدر مقدور به تکه های کوچکتر مبدل می کردند، زیرا 

به هر اندازه که یخ بیشتر خردتر شود بهتر منجمد می شود.  
  

تصویر 2: یخچال طبیعی میبد یزد با ارتفاع 15 متر 

1- مقدمه
2- نحوه تهیه یخ و برف

۳- نحوه حفظ یخ
1-۳ یخچال گنبدی

2-۳ یخچال های زیرزمینی
۳-۳ یخچال بدون طاق

4-4 ماکت یخچال طبیعی شهر میبد یزد
5- سرانجام یخچال ها

  همان گونه که آب انبار، جهت ذخیره آب بوده، یخچال نیز چاله ای برای نگهداری و 
حفظ یخ بوده است. یخ در چله زمستان و در طی ماه های سرد سال تهیه می شده و در طی 

فصول گرم، یخ ذخیره شده تا شروع زمستان سال بعد مورد استفاده قرار می گرفته است.

 
تصویر1: یخچال مویدی در کرمان. در این شکل گنبد مخزن،

          پشت بند هوایی و دیوار سایه انداز مشخص است

     جهت نگهداری و ذخیره یخ به مدت طوالنی، احتیاج به یک عایق حرارتی 
خوب بوده است؛ بدین منظور یخ را در داخل چالی که در درون زمین حفر شده 

بود، حفظ می کردند. 
جهت حفاظت از این یخ سه نوع یخچال در ایران متداول بوده که در اینجا 

نحوه احداث و کارکرد هر یک توضیح داده خواهد شد.

  یخچال هایی که برفراز چال آن ها یک گنبد بزرگ خشتی ساخته شده و در 
حاشیه کویر مرکزی و نواحی شمال شرقی کشور احداث شده است، این یخچال ها 
دارای یک چال بزرگ مخروطی شکل بوده اند. در پایین چال یک راه آب بوده و 

آبی که از یخ ها ذوب می شده، از طریق آن به چاه منتقل می شده است. 
  ابعاد چال ها متفاوت بوده؛ یکی از بزرگ ترین یخچال های ایران، یخچال 
میبد است قطر دهانه چال آن 1۳ متر و عمق آن حدود 6 متر است. در دور تا دور 

یخچال های سنتی ایران

  تصویر 3: یکی از دو یخچال قلعه جاللی واقع در شهر تاریخی کاشان، ضخامت پوسته 
گنبد یخچال در پایه آن 2,40 متر است و در نوک آن به عرض یک خشت می باشد. در داخل 

یخچال تزیینات زیبای خشتی سالم مانده است.

  سپس این حوضچه ها را مانند روز گذشته با آب تازه پر کردند و هنگام 
غروب با کدو های غلیانی دسته دار )آبپاش( قطعات یخ گودال را آبپاشی 
می کرده تا بهتر به هم بچسبد. بعد از حداقل هشت روز کار مداوم به ترتیب 
مذکور،  قطعات یخی به ضخامت پنج تا شش پا به دست می آمد و در گودال 
یخچال قرار می دادند و قطعات بزرگ یخ را روی هم می چیدند و میان هر دو 
تکه آب می پاشیدند تا بهتر به هم بچسبد. در مدت شش هفته یک یخچال 
یک توازی و بیشتر به گودی و درازی و پهنای مطلوب انباشته و ماالمال از یخ 

می گردد.

2-نحوه تهیه یخ و برف 

3-نحوه حفظ یخ 

1-3  یخچال گنبدی

1-مقدمه  
فهرست:

معرفی

یاسر محبی
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 این ماکت با مقیاس 1:۳5 اندازه واقعی در سال 1۳91 طراحی و در سال 1۳92 
توسط پیمانکار ماکت ساز ساخته شد و هم اکنون در موزه ملی علوم و فناوری ایران واقع در 
ساختمان سایق کتابخانه ملی ایران، موزه ملی علوم وفناوری ایران شعبه سی تیر، درگالری 

فناوری بومی به معرض دید بازدید کنندگان وعالقه مندان قرار داده شده است.

تصویر6: نمای پالن یخچال طبیعی شهر میبد یزد

 
 

تصویر 7: ماکت یخچال طبیعی شهر میبد یزد

  اغلب یخچال ها مانند آب انبارها، جهت استفاده عموم بودند 
و همه می توانستند از یخ آن استفاده کنند، الزم به ذکر است که 
در مناطق جنوبی کشور که دمای هوا در شب به ندرت به زیر صفر 

می رسد، یخچال وجود نداشته است.
   البته در اینجا نیز مانند سایر مناطق ایران، در مواقعی که برف 
می باریده آن را به صورت متراکم در الی حصیرو یا کاه برای مصرف 

تابستان در داخل زمین چال می کردند.
  برخالف آب اکثر آب انبار ها که گوارا و بهداشتی بوده، یخ 
یخچال ها چنین خصوصیتی نداشته؛ به دلیل اینکه یخ در محیط باز 
یخ بند تهیه می شده و چال های یخ بند در داخل خاک کنده و هیچگونه 
اندودی روی خاک کشیده نمی شده، بنابراین یخ یخچال ها خالی از 
خاک و خاشاک نبوده است. لذا با ظهور یخچال نفتی و پس از آن 
یخچال برقی، یخچال های سنتی به تدریج منسوخ شدند، در صورتی 
که با وجود آب لوله کشی شهری، هنوز بعضی از آب انبار های قدیمی در 

نواحی حاشیه کویر فعال هستند و مورد استفاده قرار می گیرند.
و  گنبدی  یخچال های  از  شماری  انگشت  تعداد  اکنون  هم 

زیرزمینی در حومه شهرهای ایران باقی مانده است. 

تصاویر10 و11: یکی از سه یخچال باقیمانده در میدان گوسفند سبزوار که 
در حال حاضر توسط مالک آن تبدیل به یک چایخانه شده است. شکل سمت چپ 
داخل یخچال است که به تبدیل به چایخانه شده است. پله های فلزی برای رفتن 

به طبقه دوم است.

تصاویر 8 و 9: دو تصویر از سه یخچال بزرگ درجنوب شهر سبزوار. عوامل 
اقلیمی و عدم مرمت سالیانه یخچال ها باعث فرو ریختن قسمت هایی از گنبد 

یخچال ها و ایجاد شیار هایی به عمق 20 الی 25 سانتی متر روی سطح خارجی آن 
ها شده است.

تصویر12: نمای یکی از یخچال های باقیمانده در سبزوار است 
و دریچه ریختن یخ به داخل یخچال در این عکس مشخص است. بارندگی 

باعث فرسایش گنبد خشتی یخچال گردیده است.

  نوع دیگری یخچال در نواحی شمال مرکزی ایران مانند تهران و ساوه و مناطق شمال 
غرب کشور مانند زنجان، همدان و تبریز ساخته می شده که عملکرد آن مانند یخچال 
گنبدی بوده ولی شکل کالبدی آن متفاوت است. بخش عمده ای از بدنه این گونه یخچال ها 
در داخل زمین بوده و دیوارهای قطور آن با سنگ الشه و یا آجر و مالت های آبی مانند مالت 
ماسه آهک و ساروج ساخته می شده و سقف غالباً آجری آن ازنوع طاق و تویزه و یا طاق 

آهنگ بوده است.

تصویر 5: پالن و برش یک یخچال زیرزمینی    

   نوع سوم یخچال که بدون طاق بوده در اصفهان بنا می شده است، این نوع یخچال 
دارای دیواری به ارتفاع چهار تا پنج متر و به طول دوازده متر بوده است. در سمت شمال این 
دیوار یک استخر به عمق پنج الی شش متر و طول و عرض دوازده در پنج متر می ساختند. یخ 
را مانند روش قبل که توضیح داده شد، در طی شب تهیه می کردند و در هنگام سحر، آن را به 

داخل یخچال انتقال می دادند.
  یخ هایی را که به داخل یخچال می ریختند، ابتدا به قطعات کوچکتر تقسیم می کردند 
و سپس روی آن آب می گرفتند تا یخ های شکسته شده به صورت یک توده یکپارچه درآید. 
سپس روی آن حصیر قرار می دادند و یا یک الیه کاه می ریختند و پس از آن الیه بعدی یخ را 
شروع می کردند. بدین ترتیب یک الیه حصیر و یا کاه بین هر دو الیه یخ قرار می گرفت و در 
تابستان در هنگام فروش یخ، شکستن و برداشتن هر الیه یخ آسانتر بوده تا اینکه بخواهند یخ 
کل یخچال را بشکنند. در ثانی هر الیه یخ را که می خواستند بردارند، الیه کاه زیر آن عایقی 
بوده برای بقیه یخ های یخچال. قرار دادن حصیر وکاه در بین الیه های یخ در یخچال های 

گنبدی نیز متداول بوده است.
  پس از پایان کار، روی سطح یخ ها را با کاه به ارتفاع یک الی دو متر می پوشاندند و در ماه 
های گرم سال به تدریج از این یخ ها استفاده می کردند. ظرفیت این یخچال ها در اصفهان به 

قدری بوده که مقداری از یخ برای سال بعد باقی می مانده است. 

3-2 یخچال های زیرزمینی 

3-3 یخچال بدون طاق

4 -ماکت یخچال طبیعی شهر میبد یزد

5-نتیجه گیری
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     آغاز به کار

 پنجمین جشنواره

 »علم برای همه« 

آیین گشایش پنجمین جشنواره »علم برای همه« عصر شنبه 18 آبان 98 
با حضور دکتر وحید احمدی مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور، دکتر محسن سلیمانی مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه های سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران، دکتر 
سیف اله جلیلی رئیس موزه ملی علوم و فناوری و دیگر مدیران و عالقه مندان علم و 

فناوری کشور در تاالر فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری در ابتدای این مراسم، دکتر 
جلیلی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری پنجمین جشنواره "علم برای همه" در پنج 
سال متوالی آن هم با وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، گفت: این جشنواره تالش 
دارد محیطی مفید برای همه مردم فراهم کند. وی با بیان این که هدف موزه های 
علوم ساده سازی مفاهیم علمی و آشنایی مردم با علوم است افزود: کشور ما دارای 
پتانسیل های علمی عالی است و به اعتقاد من جامعه ای می تواند موفق باشد که 

مردمان آن ارتباط تنگاتنگی با علم داشته باشند.

دکتر جلیلی ادامه داد: علم برای ما ایرانی ها از قدیم االیام ارزش بسیاری داشته و 
افتخار به آن در همه آثار گذشتگان کامال پیداست اما در قرن های متمادی مشکالت 
زیادی در دستیابی به علوم روز داشتیم که البته خوشبختانه در قرن حاضر فرصتی 
فراهم شده تا به این ابزار مسلح شویم. وی قرن بیست و یکم را قرن شکوفایی علم 
دانست و تصریح کرد: در این قرن می توان ره صد ساله را در مدت کوتاه تری طی 
کرد چرا که هر نوع اطالعاتی را می توانیم در کم ترین زمان ممکن به دست بیاوریم 
و البته ساختارهای دولتی هم باید زمینه ها و ابزار الزم را در اختیار مراکز ترویج علم 
قرار دهند. دکتر جلیلی تاکید کرد: بسیاری از مسئوالن به مراکز ترویج علم به عنوان 
مراکز لوکس نگاه می کنند در حالی که ترویج علم و آشنا کردن مردم با علم، پایه های 
توسعه کشور را می سازند و اتفاقا یکی از معیارها و مالک هایی که همیشه برای جوامع 
پیشرفته در نظر گرفته می شود تعدد مراکز ترویج علم و موزه های علوم و فناوری در 

آن هاست.
دکتر جلیلی تصریح کرد: کشور ما شدیدا نیازمند آموزش است و بسیاری از مردم 
در حال حاضر به خاطر شرایط سنی، محرومیت یا هرچیز دیگر امکان بهره مندی از 
آموزش رسمی را ندارند و مراکزی شبیه موزه ملی علوم و فناوری باید بیش از پیش 

مورد توجه مسئوالن باشد و امکانات الزم در اختیار آن ها قرار گیرد.

موزه ملی علوم و فناوری نیازمند ساختمان مناسب است
رئیس موزه ملی علوم و فناوری ادامه داد: این موزه در طی 1۰ سالی که به 
طور رسمی آغاز به کار کرده آن طور که باید و شاید حمایت نشده است و همین که 
ما جشنواره های خود را هر ساله مثل خانه به دوشان در نقاط مختلف شهر برگزار 
می کنیم نشان از همین بی توجهی هاست در حالی که چنین جشنواره هایی در 
سراسر دنیا به صورت ماهانه و فصلی در بهترین نقاط و مراکز شهر برگزار می شود 
اما خود موزه ملی علوم و فناوری در یک ساختمان استیجاری و در فضای بسیار 
کوچک و با مشکالت فراوان قرار گرفته است و مسئوالن کشور اصال توجه نمی کنند. 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین جشنواره هایی تلنگری باشد برای 
مسئوالنی که ادعای حمایت از علم و فناوری دارند تا بدانند توجه به مراکز ترویج علم 

و آموزش غیررسمی از نان شب هم واجب تر است.
دکتر سیف اله جلیلی از مراکز و مجموعه های ذیل که موزه ملی علوم و فناوری 

را در برگزاری پنجمین جشنواره علم برای همه یاری کردند تقدیر و تشکر کرد:
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، باغ موزه قصر، پژوهشگاه رویان، 
هلدینگ ایران فان، کمیته ملی ایکوم، موزه صلح، موزه و کتابخانه ملک، دفتر بهبود 

تغذیه وزارت بهداشت، ستاد فناوری های نرم معاونت فناوری ریاست جمهوری.
وی همچنین در پایان ضمن تقدیر از همکاران موزه ملی علوم و فناوری به ویژه 
دکتر خادمی که دبیر علمی جشنواره را برعهده دارد ابراز امیدواری کرد: در طول 
یک هفته برگزاری جشنواره بتوان گامی در مسیر ترویج علم برداشت و سازمان های 

مختلف هم از مردم دعوت کنند به این جشنواره بیایند.

نیازمند تقسیم مسئولیت و بازنگری در حوزه ترویج علم هستیم
در ادامه، دکتر احمدی مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور در سخنانی ضمن خسته نباشید به دست اندرکاران پنجمین جشنواره "علم 
برای همه" گفت: خوشحالم که شهرداری وارد عرصه حمایت از ترویج علم شده و 
علیرغم نگرانی مدیران موزه ملی علوم و فناوری درباره عدم تخصیص فضای مناسب، 
اما همین که پنج سال توانسته اند یک جشنواره را به طور متمادی با عنوان بسیار 

خوب »علم برای همه« برگزار کنند بسیار ارزشمند و امیدوارکننده است.
 دکتر احمدی ادامه داد: در ابتدای حضور دکتر جلیلی در موزه ملی علوم و 
فناوری، بحث مفصلی در زمینه نقش موزه های علوم و فناوری در ترویج علم در 

گزارش
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الیه های مختلف جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان مطرح بود که امروز می بینیم در 
این زمینه توفیق بسیاری حاصل شده است.

مشاور وزیر علوم ادامه داد: علی رغم پیشرفت و تخصصی شدن علم، اما گسل 
بسیار عمیقی میان دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و جامعه ایجاد شده است. 

وی تصریح کرد: اگر ما جشنواره »علم برای همه« هم نداشته باشیم مراکز علمی 
و تحقیقاتی همچنان کارشان را انجام می دهند اما باید دید پس مردم کجای این 
توسعه علم قرار می گیرند؟ اینجاست که ضرورت علم مطرح می شود. چرا که خود 
دانشمندان همزمان نمی توانند هم علم را توسعه دهند و هم آن را ترویج کنند بنابراین 
»ترویج علم« با خود علم متفاوت است و خودش یک علم محسوب می شود و ما عالوه 
بر این که باید تالش کنیم تا عالمان به زبان مردم صحبت کنند، باید از ترویج علم هم 

حمایت کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
این که نزدیک به 8۰-7۰ درصد جامعه به اینترنت دسترسی دارند اما، علمی نیستیم 
تصریح کرد: ما در سواد علمی جامعه مشکل داریم و باید تعریف درستی از ترویج علم 

در جامعه ارائه دهیم.
وی ترویج علم را مجموعه اقداماتی دانست که نتیجه اش گسترش نگاه و شیوه 
تفکر علمی در جامعه است. دکتر احمدی با بیان این که ترویج علم کار سهل و ممتنعی 
است تصریح کرد: یک دانشمند می تواند حرف بزند اما نمی تواند پیام را منتقل کند؛ از 
این رو، افزایش فهم علمی جامعه همراه با مشارکت، آینده نگری، نبوغ و خالقیت باید 

مورد توجه دغدغه مندان قرار گیرد.
احمدی تاکید کرد: همگانی کردن علم نه فقط برای الیه های مختلف مردم، بلکه 
برای هم تراز کردن رشته های دیگر هم هست و آموزش، پژوهش، نوآوری و ترویج علم 
در کنار هم قرار می گیرند؛ در حالی که نظام ترویج علم نداریم و این نظام پیچیده و 

سرشار از پارادوکس هاست.
مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری نظام ترویج علم را نظام بسیار پیچیده ای 
دانست که آحاد جامعه از جمله دانش آموزان، دانشجویان، متخصصان و صاحب نظران 
مختلف را در بر می گیرد. این نظام متشکل از انواع پارادوکس هاست و در همگانی 
کردن علم باید موضوعاتی چون: قوانین مالکیت علمی، دسترسی به داده ها، فرهنگ 
تعامل با مجموعه های بین المللی، نقش رسانه ها و ابزار مربوط به فضای مجازی و 
حقیقی، لحاظ کردن فناوری های نوین، ارزش های فرهنگی از جمله »زکوه العلم 
نشره«، ابزار هنری، حمایت مراکز تحقیقاتی، حمایت های دولتی و ایجاد ساختارهای 

فرهنگی مورد توجه قرار بگیرند.
 وی چالش های ترویج علم را نگرش سنتی، دیدگاه های سنتی و ساختارهای 
سنتی دانست و افزود: ما ساختارهای مسئول در حوزه ترویج علم نداریم و تقسیم 
مسئولیت ها و بودجه های مربوطه، به صورت صریح مشخص نشده است. وی در پایان 
تصریح کرد: با وجود پیچیدگی ترویج علم نیازمند بازنگری در ساختارها هستیم و 
حرکت های علمی مانند جشنواره "علم برای همه"، بیانگر بلوغ نسبی جامعه و درک 

ضرورت دستیابی به توسعه است.

دکتر سلیمانی، مدیر هنرهای تجسمی و امور موزه های سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران سخنران بعدی آیین گشایش پنجمین جشنواره علم برای همه بود 
که ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: ما باغ موزه قصر را یک فضای فرهنگی و مقدس 
می دانیم که با وجود برگزاری این جشنواره علمی، بسیار خرسندیم که اینجا به فضای 

علمی هم تبدیل شده است. 
وی در ادامه ضمن تقدیر از رئیس و همکاران موزه ملی علوم و فناوری در تداوم 
برگزاری جشنواره "علم برای همه" در طول پنج سال، گفت: امروز قرار است تفاهم 

نامه ای بین موزه و سازمان فرهنگی هنری امضا شود که امیدواریم با این تفاهم نامه 
زحمات چند ساله همکاران موزه به ویژه در حوزه کودکان به ثمر بنشیند.

انتقال فرهنگ و دانایی توسط موزه
در ادامه مراسم، احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران به رئیس و همکاران 
موزه ملی علوم و فناوری برای برگزاری پنجمین سال متوالی جشنواره "علم برای همه" 
تبریک گفت و افزود: این موزه یکی از موفق ترین موزه های کشور در طول سال های 
متمادی بوده است و همکاری موفق این موزه با سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران و باغ موزه قصر باعث این اتفاق بسیار خوب علمی و تبدیل باغ موزه به فضای 

علمی شده است.

 
محیط طباطبایی ادامه داد: آن چه که شورای بین المللی موزه ها از آغاز قرن 
بیست و یکم مورد تاکید قرار داده، این است که فعالیت موزه ها در راستای صلح و هم 
زیستی به ویژه با تمرکز بر قشر کودکان و نوجوانان باشد و موزه ملی علوم و فناوری به 
خوبی توانسته است در برنامه های مختلف خود مانند جشنواره "علم برای همه" این 

نسل را مورد توجه قرار دهد. 
وی با اشاره به اینکه شناخت منجر به »رفاه و آرامش« و »جهل و نادانی« موجب 
ایجاد تقابل و تناقض بین افراد می شود، گفت: آموزش مردم وظیفه ای بر عهده 
نهادهای عمومی است، اما آموزش در موزه ها متفاوت است و به مثابه مادری است که 

فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند و منجر به دانایی می شود.
رئیس ایکوم ایران با اشاره به اینکه مخاطب موزه مخاطب دانشگاهی نیست 
و می خواهد از دانایی و دانش در زندگی خود استفاده کند، اظهار کرد: امیدواریم 
این موزه ها و مراکز علمی در شهرها تکثیر شوند و به این نقطه برسیم که موزه نه به 
عنوان ساعت فراغت، بلکه در برنامه درسی دانش آموزان و به عنوان یک اصل واجب در 

تحصیل آن ها گنجانده شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با این که سیال بودن محل برگزاری جشنواره علم 
برای همه، همکاری بین سازمان های مختلف را در پی دارد اما امیداوریم در سال های 

بعد، جشنواره »علم برای همه« در فضای خود موزه برگزار شود.
در پایان، بخش نمایشگاهی پنجمین جشنواره »علم برای همه« به طور رسمی 
با حضور حاضران با بازدید از اتوبوس سیار سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان و 

همچنین غرفه های آموزشی و بازی های فکری افتتاح شد.
شایان ذکر است،  این جشنواره به مدت یک هفته همزمان با هفته جهانی ترویج 
علم از تاریخ 18 تا 24 آبان ماه 98 در محل باغ موزه قصر ساختمان مارکوف برگزار 

شد.
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پنجمین جشنواره علم برای همه به مانند سال های گذشته و البته با کمی 
تغییر، در راستای ترویج اندیشه علمی، گفتمان علمی و رفتار علمی در تاریخ 

18 الی 24 آبان ماه با مشارکت باغ موزه قصر و در همان مکان برگزار شد.
محورهای جشنواره نیز در موضوعاتی همچون شهربازی علمی، نمایشگاه های 
آثار هنری، غرفه های آموزشی، مسابقات خانوادگی، نمایش مستندهای علمی 
همراه با نقد و بررسی، جنگ های علمی، دیدار با متخصصان و انواع برنامه های 

مشارکتی مختلف خالصه شد.

شروع کار:
بعد از پایان جشنواره چهارم علم برای همه، برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه 
بهتر پنجمین جشنواره آغاز شد، این برنامه ریزی ها طی جلساتی با حضور اعضا 

زیر برگزار شد:
1- دبیر جشنواره )سرکار خانم آقابابایی(

2- دبیر علمی جشنواره )جناب آقای دکتر خادمی(
۳- دبیر اجرایی جشنواره )جناب آقای مهندس کاظمی(

4- و اعضا هیئت علمی در گروه های پژوهشی موزه ملی علوم و فناوری
براساس کارشناسی های صورت گرفته توسط دبیر جشنواره علم برای همه و 
اعضا یاد شده، بنا شد تا تغییراتی در نحوه برگزاری جشنواره نسبت به سال های 
قبل اعمال شود، تغییراتی از این دست که جشنواره دیگر موضوعی نیست، 
بخش رقابتی نیز حذف شده است ، تمامی سازمان ها و مراکزی که به نحوی 
در حوزه ترویج علم مشغول به فعالیت هستند، بعد از شناسایی آن ها، مشارکت 

الزم برقرار شود و...
در ادامه جلسات برگزار شده بعد از تصمیم برای تغییرات در جشنواره، جهت 
شروع فعالیت های اجرایی، کمیته هایی تخصصی جهت برگزاری هرچه بهتر 

جشنواره به شرح ذیل تشکیل شد:

1-کمیته هماهنگی های علمی-هنری:
محتوای هر جشنواره قطعاً یکی از اساسی ترین و مهم ترین ارکان برگزاری 
آن جشنواره است چون بیشترین اثر گذاری را بر روی مخاطبان خواهد داشت 
در  مهم  این  که  بسازد،  تواند  می  آن ها  برای  را  بسیاری  و خاطرات شیرین 
کمیته هماهنگی های علمی-هنری با مسئولیت جناب آقای مهندس کاظمی با 
مشکالت شدید بودجه ای به نحو احسن صورت پذیرفت. بودجه ای که در ابتدا 

قرار بود 1۰۰ میلیون تومان باشد، در انتها با 4۰ میلیون تومان تصویب شد.
در این راه همکاران و کارشناسان گرامی موزه علوم و فناوری هدف های این 

کمیته را محقق ساختند.

2-کمیته علمی و آموزشی:
محتواهایی که برای هر جشنواره ای در نظر گرفته می شود مثل مواردی که ما 
در باال برای پنجمین جشنواره علم برای همه به آن ها اشاره کردیم، برای آنکه 
از بوته آزمون پیروز خارج شوند، احتیاج به بررسی ریزبینانه متخصصان دارد. 
کمیته علمی و آموزشی با توجه به این هدف از متخصصان حوزه های مربوط به 
محتوای جشنواره مثل فیزیک، شیمی، ریاضی و ترویج علم، دعوت کرد و در 
جلساتی متداول آن برنامه ها را بررسی کردند. اینکه چه مستند هایی پخش 

شود، اینکه از چه متخصصانی برای سخنرانی دعوت شود و... .

3-کمیته جایابی و جذب مشارکت های مردمی:
انتخاب  یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی برگزاری جشنواره در هر سال 
مکان جشنواره بوده است که این مهم در پنجمین جشنواره توسط کمیته 
جایابی به مسئولیت آقای مهندس پازانی که تجربیات ایشان به عنوان معاونت 
اینکه ماهیت کمیته جایابی یک ماهیت اجرایی است  به  با توجه  اجرایی و 

بسیار سودمند افتاد و همکاری آقای جعفری نژاد و خانم امینی به نحو احسن 
انجام گردید؛ به این صورت که بعد از بازدید و بررسی 25 مکان جهت انتخاب 
مکان جشنواره، باغ موزه قصر انتخاب شد و هماهنگی های الزم با کمک جناب 
آقای محیط طباطبایی صورت پذیرفت و بنا شد که جشنواره به مدت ۳ سال 
در همان مکان برگزار شود که مشخص بودن مکان جشنواره برنامه ریزی ها و 

چیدمان ها را بسیار تسهیل می کند.
این است  اما در خصوص جذب مشارکت های مردمی نکته قابل مالحضه  و 
که تالش های این کمیته منجر شد به رایگان شدن مکان جشنواره و سالن 
مراسم افتتاحیه، و این باعث صرفه جویی به مبلغ 4۰ الی 5۰ میلیون تومان 

در هزینه ها شد.

4-کمیته اطالع رسانی، جذب مخاطب و امور رایانه ای:
هر رویدادی برای اینکه به مردم اطالع رسانی شود و عالقه مندان خود را پیدا 
برنامه ریزی کند، امروزه  اقدامات را در این خصوص  بایستی یک سری  کند 
همان قدر که مردم در کوچه و خیابان حضور دارند، اگر نگوییم بیشتر، همان قدر 
هم در دنیای مجازی حضور دارند یا اصطالحاً آنالین هستند. و این ظرفیت 
ایست که این کمیته با مسئولیت آقای نیکخو به نحو احسن شناسایی کرد و 
برنامه ریزی الزم جهت اطالع رسانی را انجام داد، اطالع رسانی هایی در سایت 
موزه، اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی که توانست مخاطبان بسیاری 
را جذب جشنواره کند؛ از دیگر اقدامات این کمیته می توان به اطالع رسانی 
در پرتابل های شهری، تبلیغات محیطی، ارسال پیامک، تهیه تیزر تبلیغاتی و 

ارتباط با مدارس جهت حضور دانش آموزان نیز اشاره کرد.

5-کمیته نمایشگاهی:
اشاره کردیم که محتوای هر جشنواره ای جزء مهم ترین قسمت های هر جشنواره 
است، اما نحوه نمایش و ارائه محتوای جشنواره هم اهمیتی کمتر ندارد که با 
توجه به موقیت های مختلف مخاطبان، مثل دانش آموزان، خانواده ها، گروه های 
مختلف سنی و جنسی، کمیته نمایشگاهی با مسئولیت آقای مهندس اردالن 
دادند؛  انجام  را  الزم  اقدامات  احسن  نحو  به  علوم  موزه  نمایشگاهی  معاونت 

اقداماتی از قبیل طراحی پوسترها و موشن گرافی ها، جانمایی و پالن، بنر و...

6-کمیته پشتیبانی:
واحد پشتیبانی با مسئولیت آقای آبادیان و همکارانشان تمامی نیازمندی های 
اجرایی جشنواره را از چند روز قبل ازشروع تا چند روز بعد از پایان جشنواره 
به نحو احسن انجام دادند؛ از انتقال میز و صندلی گرفته تا تمامی احتیاجات 

جهت برگزاری رویدادها و برنامه های جشنواره.

استقبال از جشنواره:
از این جشنواره با توجه به زحمات تمامی همکاران، بیش از ۳2۰۰ نفر بازدید 
کردند که از این تعداد 6۰۰ نفر را دانش آموزان تشکیل دادند که در گروه های 

دانش آموزی از طرف مدارس در جشنواره حضور داشتند.
بازتاب پنجمین جشنواره علم برای همه در رسانه های مختلف:

جشنواره علم برای همه که برای سال پنجم در باغ موزه قصر برگزار شد، به 
عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای علمی کشور در راستای ترویج علم مورد 
توجه اکثر رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری قرار گرفت، که نشان از 
نیاز جامعه به همچین خوراک هایی است، گویا سال های زیادیست که جای 
همچین برنامه ها ی تاثیر گذاری با توجه به محتوای علمی آن در متن جامعه 
به عنوان یک  را  به جشنواره، آن  پرداختن  نیز در  است. رسانه ها  بوده  خالی 
حرکت زیربنایی و به عنوان یک سکوی پرتاب برای کسانی می دانند که دغدغه 

ترویج علم در کشور عزیزمان ایران آنها را بی تاب کرده است.

 پنجمین جشنواره »علم برای همه« 
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جامعه آشنا با علم و فناوری، نسبت به دستاوردهای علمی حساس و 
فعال خواهد بود

امروز  جامعه  فرهنگ  از  جدایی ناپذیر  بخشی  علم  تا کنون  دور  گذشته های  از 
توسعه،  در  مهم  عوامل  از  یکی  فناوری  و  علم  اخیر  در چندصد سال  ماست. 
پیشرفت و دگرگونی در باورها، آداب و روش تفکر بشر بوده است. علم نه تنها 
به عنوان ابزاری برای توسعه، بلکه روشی برای اندیشیدن و عمل کردن است 
اما تجربه نشان داده که توسعه علم و فناوری بدون توجه به توسعه فرهنگ و 
اخالق به سعادت بشر نمی انجامد. اگرچه بشر به دستاوردهای بی بدیل علم و 
فناوری دست یافته، اما اغلب سرعت رشد و توسعه فرهنگ و اخالق با سرعت 
رشد و توسعه علم و فناوری هماهنگ نبوده است. به همین دلیل در بسیاری 
اندیشه علمی در راستای سعادت بشر و راهبر  اینکه علم و  از موارد به جای 
سایر حوزه های اندیشه و عمل انسانی باشد، متاسفانه مورد سوء استفاده قرار 

گرفته است. 
بلکه  است،  نو  اندیشه های  خلق  تنها  نه  دانشمندان  وظیفه  بین  این  در 
به  نسبت  که  می سازد  متعهد  را  ایشان  اخالقی،  و  اجتماعی  مسئولیت های 
راستای سعادت  در  فناوری  و  دانش  و دستاوردهای  نتایج  از  استفاده صحیح 
بشر، حساس و فعال باشند. دانشمندان نه تنها برای فعالیت های علمی بلکه 
برای نظارت بر استفاده صحیح از دستاورده های خود نیاز به حمایت اجتماعی و 
مردمی دارند. لذا برخی دانشمندان تالش کرده اند همراه با ترویج علم و فناوری 
تاثری که علم در زندگی روزمره ما دارد، اهمیت و ضرورت  تاثیر و  و تبیین 
حمایت از گسترش و شیوه استفاده صحیح از این دستاورد بزرگ اندیشه های 

بشری را تشریح کنند. 
در این صورت جامعه عالوه براینکه به اهمیت علم و فناوری در زندگی و سعات 
خود پی می برد نسبت به سیاستگذاری های علمی و بهره برداری که از علم و 
فناوری می شود، حساس شده و پشتیبان اجتماعی مناسبی برای فعالیت های 
علمی که در راستای سعادت بشریت است به عمل می آورد. همچنین نسبت 
به استفاده های سوء از علم عکس العمل سازنده خواهد داشت. نمونه مهمی از 
و  و تالش سمن ها  زیست  از محیط  مردمی  اجتماعی حمایت  این مسئولیت 
انجمن های علمی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی است. ارتقای سواد علمی 
جامعه، آشنایی با شیوه ها و کارکرد علم و اندیشه های علمی، چگونگی تولید 
فناوری های جدید از دستاوردهای علمی و ارتباط بین علم و فرهنگ و اخالق، 
فناوری،  و  علم  با  آشنا  جامعه  اجتماعی می شود.  پشتوانه  این  تقویت  موجب 
بود و  فعال خواهد  و  به دستاوردهای علمی حساس  فرهنگ و اخالق نسبت 
هرجا که احساس کند از علم و فناوری سوء استفاده می شود یا توسعه علمی 
وارد عمل می شود و در روند توسعه علم  اجتماعی دارد،  به حمایت های  نیاز 
تاثیر مثبت خود را اعمال می کند. بنابراین نه تنها دانشمندان بلکه جامعه و 

نهادهای اجتماعی مختلف نیز باید نسبت به فرآیند تاثیر و تاثر علم و جامعه 
حساس و فعال باشند و این تنها با کسب شناخت و درک صحیح از اندیشه ها 
و کارکردهای علم و فناوری و فرهنگ و اخالق اجتماعی ممکن خواهد بود. لذا 
بر همه علم ورزان و علم اندوزان واجب است تا بخشی از همت و تالش  خود را 

صرف ترویج و توسعه سواد علمی جامعه نمایند. 
از وظیفه خطیر ترویج علم  جشنواره »علم برای همه« نیز قصد دارد بخشی 
برای  علم  بگیرد. جشنواره  برعهده  خود  امکانات  و  توان  حد  در  را  فناوری  و 
همه چند سال است که به همت موزه ملی علوم و فناوری و همکاری نهادها 
و اشخاص حقیقی و حقوقی که در اندیشه و عمل به ترویج علم در ایران عزیز 
این جشنواره  برگزار شده است.  به صورت یک جریان مستمر  کمک کرده اند، 
بین مردم و  تبادل دانش  برای  را  از شبه علم(  )با دوری  فضایی شاد و علمی 
مروجان علم ایجاد کرده و فرصتی برای ایفای نقش اجتماعی مردم در شناخت، 
استفاده و حمایت از علم و فناوری و دستاوردهای آن به وجود آورده است. برای 
این منظور از روش های مختلف مانند: بازی های علمی، نمایشگاه، ُجنگ های 
و  علم  کاربردهای  و  مفاهیم  ارائه  و  علمی  نمایش های  علمی،  تعاملی  و  شاد 
ایرانیان استفاده شده است.  با فرهنگ علمی  فناوری به زبان هنر و متناسب 
یکی از اهداف مهم این جشنواره آن است که حتی االمکان دارای محتوای علمی 
مناسب برای عالیق و سلیقه های مختلف مردم در تمام رده های سنی باشد. 
توجه  مورد  مهم  این  در  خانواده  نقش  و  نوجوانان  کودکان،  بر  تمرکز  اگرچه 
از  با استفاده  برگزارکنندگان جشنواره بوده است. کمیته علمی این جشنواره 
متخصصان آموزش، ترویج علم و همکاری صمیمانه کارشناسان خبره موزه ملی 
علوم و فناوری طی جلسات متعدد پیشنهاد فعالیت های متعدد و متنوع علمی 
برای جشنواره را دریافت، بررسی و انتخاب کردند. تالش شد با دعوت از برخی 
به چهره  ارتباط چهره  علمی  مختلف  در حوزه های  دانشمندان  و  متخصصان 
بین مردم با متخصصان و در مورد تاثیر و کاربردهای علم و فناوری در زندگی 
روزمره بحث و گفتگویی بین مردم با مردم و مردم با متخصصان برقرار شود. 
باور ما بر این است که علم باید به موضوعی با محوریت خانه و خانواده تبدیل 
شود و لذا تالش شد تا در این جشنواره برخی از فعالیت های علمی با همکاری 

بین فرزندان با پدر یا مادر اجرا شود.
آقای  جناب  جشنواره(،  )دبیر  آقابابایی  خانم  سرکار  از  می دانم  الزم  آخر  در 
کاظمی )دبیر کمیته اجرایی(، اعضای محترم کمیته علمی و سایر کارشناسان 
محترم موزه ملی علوم و فناوری که در به سرانجام رساندن جشنواره سال جاری 
تالش فراوان کردند سپاسگزاری کنم. همچنین از جناب دکتر ارشدی و سرکار 
به  ایشان کمک شایانی  موثر  راهنمایی های  و  قاسمی که مشاوره    خانم دکتر 

ارتقای کیفیت این جشنواره داشت نیز قدردانی می کنم. 
تهران-آبان 1۳98

دکتر سیامک خادمی 
دبیر علمی پنجمین جشنواره »علم برای همه«
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یادداشت

هنِر گاِم زمان

جشنواره ای متفاوت

جشنواره »علم برای همه« به پنجمین سال اجرای خود را از سر گذراند.
این جشنواره با چهار جشنواره قبل دارای تفاوت هایی است چرا که از نظر شکل و 

فرم اجرا تغییراتی نموده و دارای ابعاد بیشتر و جذاب تری است.
بدین خاطر و با توجه به آیین نامه جدید جشنواره »علم برای همه« در ماه های 
نخستین سال 98 طی جلساتی ابعاد و شکل برگزاری آن مورد بررسی دقیق قرار 

گرفت و بر مبنای آن چهار کمیته با عناوین 
1- جایابی و جذب مشارکت های مردمی

2- هماهنگی های علمی و هنری
۳- اطالع رسانی،  جذب مخاطب و امور رایانه ای

4- نمایشگاهی
تشکیل و پس از معرفی مسئوالن آن کمیته ها، اعضاء نیز معرفی شدند.

برای اجرای هرچه بهتر و با کیفیت تر این جشنواره در 18 آبان ماه 1۳98 به طور 

چندی پیش در بحبوحه مشکالت بودجه ای سازمان، دغدغه های تغییرات محتوایی 
و ساختاری جشنواره و تالش برای زنده نگه داشتن جشنواره، شعری خواندم از 
هوشنگ ابتهاج. شعر را قبال در متن تصنیفی شنیده بودم، ولی این بار برایم جادو 
افکار پریشانم جهت  به  بارمزه مزه کردنش،  می کرد. طعمی دیگر داشت و هر 
می داد.... دانی که رسیدن، هنر گام زمان است....دریا شود آن رود که پیوسته روان 

است... 
چهار سالی که با وجود همه نامهری ها، جشنواره علم برای همه را برگزار کردیم،  
در مسیر پر فراز و نشیبی بودیم. هر سال در پایان کار از خود می پرسیدیم، آیا 
ارزشش را داشت؟! آیا به نتیجه ای که می خواستیم رسیدیم؟! هر سال تمام خروجی 
جشنواره را روی میز می گذاشتیم و بی رحمانه نقدش می کردیم.... بنگر که ز خون 
تو به هر گام نشان است...سال چهارم به دلیل سیاست های موزه در بخش آموزش، 

بخش رقابتی جشنواره را حذف کرده بودیم و امسال با نگاهی به تجربه های 
گذشته، محدودیت های موضوعی جشنواره برداشته شد و جشنواره لباسی نو بر 

تن کرد. ... از روی تو دل کندنم آموخت زمانه... 
جشنواره امسال گام بزرگی برایمان بود،  به دنبال جشنواره ای برای کل کشور 
بودیم با مشارکت همگانی سازمان ها، نهادها و افراد مختلفی که در حوزه ترویج 
علم دستی بر آتش داشتند. یک نسخه بومی طراحی کردیم از همه آن فعالیت ها 
ترویجی موفقی که در این سال ها در موزه تجربه کرده بودیم،  رویداد ها، بازی های 
علمی،  مسابقات خانوادگی،  ُجنگ های علمی، دیدار با متخصصان،  غرفه های 
اسباب بازی و معرفی کتاب های علمی کودکان و نوجوان. سی نفر هم زمان 
ذیل کمیته ها و بخش های مختلف، روی این جشنواره کار می کردند. ولی هنوز 
یک جای کار می لنگید، دنبال زبان مردمی بودیم برای علم روزی که بجنبد 
نفس باد بهاری/بینی که گل و سبزه کران تا به کران است....این طور بود که پای 
مستندهای علمی و بخش هنرهای تجسمی  به جشنواره باز شد وچه دنیای 

شگفت انگیزی که در مقابلمان گسترده شد.
 می توانیم نتیجه گیری را بگذاریم برای پایان کار و نمره های امتحان نهایی !! 
که البته حتما همچون گذشته چراغ راه خواهد بود. ولی آیا مقصد قطعی وجود 
دارد؟! شعله ای دوباره جان گرفته و گوهری که ما در این جشنواره به دنبالش 
هستیم در تارو پود جشنواره خودنمایی می کند. از راه مرو سایه که آن گوهر 

مقصود / گنجی است که اندر قدم راهروان است.
 

جشنوار امسال برگزار شد برای جشنواره سال آینده، اگر شما هم به هنر گام 
زمان ایمان آورده اید، می توانید جزوی از این رودی باشید که ره به دریا دارد. 
می توانید به هر شکلی که دوست دارید با موزه ملی علوم و فناوری ارتباط بگیرید 
و حرف هایتان را به گوش ما برسانید و برای گام های بعدی در کنار ما باشید. 

آدرس ایمیل جشنواره:   inmost.festival@gmail.com   را پیشنهاد می کنم.

مستقیم ۳4 نفر از همکاران بخش های مختلف موزه ملی علوم و فناوری مشغول 
به فعالیت و تالش بوده و هستند.

شایان ذکر است با توجه به وسعت و تنوع بخش ها در جشنواره امسال به همت 
کمیته جایابی و جذب مشارکت های مردمی، محل برگزاری جشنواره پس از 
بررسی حداقل 25 مکان از شهر تهران، باغ موزه قصر انتخاب و پس از رایزنی و 
گرفتن توافق از مدیران محترم و بزرگوار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
و باغ موزه قصر، فضای نمایشگاهی آن به وسعت 15۰۰ متر مربع برای بخش های 

مختلف جشنواره در نظر گرفته شد.
پس از آن و به منظور آشنایی و هماهنگی بیشتر کارها بین موزه ملی علوم و 
فناوری و باغ موزه قصر کمیته مشترکی تشکیل و ابعاد کار مورد بررسی دو طرف 

قرار گرفت.
شایسته است در همین جا از جناب آقای خیاط رئیس محترم باغ موزه قصر، 
جناب آقای غالمی، معاون آفرینش و اجرا، جناب آقای فیروزی معاون محترم 
برنامه ریزی و مالی و سرکار خانم خاوری، مدیر محترم روابط عمومی باغ موزه 
قصر، که کمک های ایشان ما را برای برگزاری هرچه بهتر و با شکوه تر پنجمین 

جشنواره علم برای همه یاری رساند، تشکر کنم.
در بخش کمیته هماهنگی های علمی و هنری نیز اتفاقات بسیار خوب توسط 
از میان 1۰5 موسسه، نهاد، سازمان،  همکاران بنده رقم خورد به گونه ای که 
انجمن و شرکت، 24 موسسه و نهاد مرتبط با موضوعات جشنواره شناسایی و 

هماهنگی های الزم برای حضور ایشان انجام شد.
همچنین جا دارد از همکاران بزرگوار خود در کمیته اطالع رسانی، جذب مخاطب 

و امور رایانه ای و نیز کمیته نمایشگاهی کمال تشکر را داشته باشم.
در پایان از جناب آقای دکتر جلیلی ریئس محترم موزه ملی علوم و فناوری و 
جناب آقای دکتر ارشدی مشاور و قائم مقام موزه به خاطر حمایت های بی دریغشان 

کمال تشکر و سپاس را دارم.

یادداشت 

صونا آقابابایی
دبیر پنجمین جشنواره »علم برای همه«

اسماعیل کاظمی
دبیراجرایی پنجمین جشنواره »علم برای همه«
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ژیال ستاری، مسئول بخش غرفه های فروش پنجمین جشنواره »علم 
برای همه«

پس از شناسایی مراکز و موسساتی که در حوزه ترویج علم و فناوری فعال بودند، 
حدود 4۰ مرکز انتخاب و فراخوان دعوت به جشنواره برای آن ها ارسال شد که در 
نهایت با 8 مرکز وارد تعامل شدیم تا محصوالت و ابزارشان را به مخاطبان معرفی 

و عرضه کنند.
محصوالت عرضه شده در سه دسته: انتشارات کودک و نوجوان، بازی و سرگرمی 
و محصوالت فکری و آموزشی است که شامل کتاب، پکیج بازی های فکری، 
بسته های آموزش سواد مالی و افزایش هوش مالی کودکان و سایر محصوالتی 
است که عالوه بر جنبه تفریح و سرگرمی، می تواند باعث تقویت قوه تفکر و خالقیت 

علمی افراد شود.

غرفه های فروش پنجمین جشنواره »علم برای همه«:
 موسسه علمی آموزشی سوریاس مهر

 مرکز به وقت علم
 انتشارات عسل نشر

 انتشارات نوبهار
 مرکز کودک آپ

 کلبه آفرینش فکر و ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری
 شرکت فن آموز

 کتابخانه و موزه ملی ملک
 فرهنگنامه شورای کتاب ، کودک و نوجوان

رضا سلیمانی، مسئول کمیته نشست های تخصصی پنجمین 
جشنواره »علم برای همه«

»نشست های تخصصی« یا »دیدار با دانشمندان« با هدف همکاری  علمی با 
دانشگاه ها، مراکز علمی- پژوهشی و به منظور افزایش آگاهی و ارتقای دانش 
تخصصی پژوهشگران و متخصصان در حوزه های مختلف علم و فناوری برگزار 

می شود.
دیدار با دانشمندان به مهم ترین رویدادهای علم و فناوری با نگاهی تخصصی 

اما به زبانی ساده و قابل استفاده عموم مردم می پردازد و در حضور نخبگان، 
استادان ممتاز عرصه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و متخصصان، 
مسائل روزمره زندگی مردم را از زاویه علم بررسی می کند. این بخش برای 
تلطیف ذائفه مخاطبان و نگاه جذاب تر به دانش و دانشمندان برنامه ریزی 

شده است.
گزارش و نتایج نشست های تخصصی پنجمین جشنواره »علم برای همه« در 

تماشاخانه- هر روز ساعت 17سامانه festival.inmost.ir برای عموم قابل مشاهده خواهد بود.

غرفه های 4،6،9،13،14،15،16،17،18،19،20

مهران نوروزی، مسئول نمایشگاه آثار هنری پنجمین جشنواره
 »علم برای همه«

امسال برای اولین بار بخشی با عنوان »نمایشگاه آثار هنری« به سایر بخش های 
جشنواره علم برای همه افزوده شده است که هدف از آن نمایش آثاری است 
که توانسته اند از طریق بیاِن هنری، موضوعات علمی و فناوری را نشان دهند.

تصویرسازی هایی  و  کاریکاتورها  از  مجموعه ای  نمایشگاه،  این  از  بخشی  در 
با موضوع چالش های زندگی در عصر فناوری و لوازم دیجیتال و مشکالت 

فرهنگی- اجتماعی ناشی از این پدیده به نمایش در می آید.
موضوع ضدیت  با  هنری  آثار  از  تعدادی  دیجیتال  نمایش  دیگر،  بخش  در 

توسط  این بخش  داشت.  را خواهیم  کارگیری سالح های کشتار جمعی  به 
خانم بادامچی زاده، کارشناس ارشد مطالعات موزه با تمرکز بر »موزه هایی 
برای صلح« و با نمایش آثار هنری برگزار خواهد شد که تاثیرات استفاده از 
سالح های کشتار جمعی را نشان می دهد. همچنین بخش کارگاهی که کنار 
این آثار تدارک دیده شده، مخاطب را نسبت به موضوع »اخالق علمی« و 
»مسئولیت پذیری علمی« حساس می کند. امیدواریم این بخش بتواند شروع 
خوبی برای نمایش آثار هنری در جشنواره علم برای همه باشد و در سال های 
دارند  را  معاصر  دغدغه چالش های  که  هنرمندانی  بیش تر  مشارکت  با  آتی 

همراه شود.

میثم بهشتی مسئول بخش نمایش فیلم های مستند علمی جشنواره
 »علم برای همه«

ما ابتدا حدود 2۰ فیلم مستند جهانی را انتخاب کردیم و قرار بود روی آن ها 
متمرکز شویم اما وقتی تعدادی از آثار بسیار خوب داخلی را نیز بررسی کردیم، 
محوریت انتخاب و پخش فیلم های مستند علمی در جشنواره را بر آثار داخلی 

قرار دادیم.
می خواستیم بدون واسطه با مستندسازان ارتباط بگیریم بنابراین با مدیران 
و فعاالن انجمن مستندسازان سینمای ایران وارد تعامل شدیم. اما این نوع 
از  بود که  از سوی آن ها، مستلزم صرف هزینه هایی  برنامه  ارتباط و اجرای 
عهده موزه خارج بود. در نهایت قرار شد ۳ نوبت پخش فیلم به همراه تحلیل 

و بررسی آن ها را در جشنواره »علم برای همه« داشته باشیم.

بند رادیو

حسن فراهانی، مسئول بخش سرگرمی و مسابقات علمی پنجمین 
جشنواره »علم برای همه«

یکی از بخش های پنجمین جشنواره علم برای همه بخش سرگرمی و مسابقات 
علمی است. برای این قسمت با مجموعه های زیادی که در این حوزه فعالیت دارند 
مذاکره شد که از این میان، حدود 1۳ مجموعه و یک فرد حقیقی اعالم آمادگی 
کردند که از بین آن ها 5 مرکز انتخاب شد که همگی در حوزه خود متخصص 

هستند و کارهای جالبی انجام داده اند:
 مجموعه »فکر آفرین«

»game boxes« مجموعه 
)lemo( »شرکت دانش بنیان »پیشگامان رباتیک 

 مجموعه »دفتر مشق«

 مجموعه »رباتیک«
 مجموعه »مهارت تفکر«

 مجموعه »نقشدوزک«
 شرکت »فرجادسپهر جهان آرا« )سیستم های شبیه سازی واقعیت مجازی(

 هوشنگ شاهین زاده پژوهشگر و طراح بازی های بومی ایرانی
مجموعه های منتخب:

 مجموعه سرگرمی های فکری »بلوط«
 »سرزمین فکر بازیا«

 مجموعه بازی های فکری »منچان«
 مجموعه »IPKA« )ابزار مهارت و خالقیت(

 شرکت »پژوهش و نوآوری«

سیدمهدی حصیری، مسئول بخش غرفه های نمایشگاهی پنجمین 
جشنواره »علم برای همه«

در این بخش با سازمان ها، موسسات، نهادها، موزه ها و مراکز علم، افراد حقیقی 
و حقوقی که در حوزه آموزش غیررسمی و ترویج علم فعالیت داشتند وارد 
تعامل شدیم و با ارسال فراخوان از آن ها دعوت کردیم تا با حضور در فضای 
نمایشگاهی ضمن معرفی دستاوردهای خود، محتوای علمی را به زبان ساده و 
جذاب برای مخاطبان جشنواره ارائه نمایند. از 48 فراخوان ارسالی بیش از 1۰ 
درخواست برای مشارکت در این بخش دریافت شد که پس از بررسی بسته 
پیشنهادی آن ها توسط اعضای کمیته علمی- آموزشی، 8 مرکز به شرح ذیل 

انتخاب گردید:
 انجمن نجوم آماتوری ایران

 آزمایشگاه تحقیقات فضایی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 دفتر بهبود تغذیه جامعه
 رصدخانه تارا )کامیونت(

 مدرسه جهانی بدون مرز وارلی )در زمینه آموزش کسب و کار و سوادهای 
مختلف برای کودکان و نوجوانان(

آزمایشگاه سیار پژوهشگاه رویان یا اتوبوس »سلول های بنیادی برای همه«
 مرکز نجوم آوا استار

 موسسه استارتاپی نسل سالم

نعیمه رجب زاده مسئول برگزاری رویدادهای پنجمین جشنواره
 »علم برای همه« )شهربازی علمی(

در این شهربازی علمی رویدادهای موفق موزه ملی علوم و فناوری که از سال 
97 اجرا شده، دوباره بازطراحی و اجرا می شوند.

رویدادهایی که در »شهربازی علمی« قرار است انجام دهیم:
»آب، باد، خاک، آتش و عنصر پنجم« با موضوع انرژی های پاک، »بیا ز سنگ 

دوره ای  جدول  موضوع  با  »#جدولیف«  سنگ شناسی،  موضوع  با  بپرسیم« 
عنصرها، »تو مغزت چه خبره؟« با موضوع ساختار و چگونگی فعالیت مغز 

انسان و »سفره سالمتی خانواده من« با موضوع تغذیه سالم.
هر کدام از این رویدادها برای طیف خاصی طراحی شده است. از گروه سنی 
الف و ب تا عموم مردم و از دانش آموزان و خانواده ها تا دیگر اقشار جامعه 

می توانند از این رویدادها استفاده کنند.

غرفه های 21 تا 27

غرفه های 1،2،5،7،8،10،11،12

بند هنر

تماشاخانه- هر روز ساعت 18

گزارش بخش های مختلف جشنواره
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پیام جشنواره: اتفاقات مثبتي همچون جشنواره«علم براي همه«باعث 
افزایش آگاهی مردم،گسترش عالقه دانش آموزان و والدین و ایجاد انگیزه برای 
حرکت در مسیر علم می شود.مطمینا در جامعه ای که مردم با علم و روش 
علمی آشناتر باشند فرصت برای بروز و توسعه خرافات، شبه علم، شیادی ها 
و فریب ها کمتر می شود.بدین ترتیب جشنواره هاي علمي از جمله مصادیق 
ترویج علم و ضرورتی برای جامعه است تا رشد و توسعه علمی خود را تضمین 
کند، جلوی فریب را بگیرد و با افزایش آگاهی زندگی بهتری برای شهروندان 
به وجود آورد. در خالصه ترین شکل ممکن ترویج علم از طریق افزایش آگاهی 
جامعه مردم را داناتر، علم را در دسترس تر و ضرورت آن را آشکار تر می کند و 
امکان توسعه و رشد علمی جامعه که در نهایت به رشد اقتصادی و رفاه جامعه 

می انجامد را فراهم می کند.

پیام برای جشنواره: پرسش کردن مهم تر از پاسخ دادن است. مسیری که از 
طرح پرسش تا دریافت پاسخ )یا حتی عدم دریافت پاسخ( طی می کنید، بسیار 

مهم  تر از پاسخ است.

پیام براي جشنواره: براي اینکه سطح آگاهي، آرامش، امنیت و امید به 
زندگي در کشور ارتقا یابد، باید به طور مداوم سبک زندگي افراد جامعه را 
اصالح و بهبود بخشیم. براي بهبود سبک زندگي، نیاز به سواد شهروندي 
است. یک شهروند باید بینش علمي داشته باشد، به این معنا که بتواند 
براي مسائل روزمره خود راه حل هاي مناسب پیدا کند. برگزاري جشنواره 

علم و عامه گامي در این راستا است.

پیام براي جشنواره: در موزه ملي علوم و فناوري مي کوشیم تا لذِت 
جستجو،  کشف، حل مسئله و در یک کالم درگیر شدن با علم و دانش را 
با همۀ افراد جامعه شریک شویم و پنجمین جشنواره »علم براي همه« 
چکیدۀ فعالیت هاي یک سالۀ همکاران سخت کوش ما براي رسیدن به این 
هدف مهم است. امیدواریم با حضور عالقه مندان به علم و دانش در این 

جشنواره، لحظات لذت بخشي را در کنار هم تجربه کنیم.

فاطمه احمدي
عضو هیات علمي دانشگاه شهید رجائي

مژده اخوان
عضو هیئت علمي موزه ملی علوم و فناوری

بهاره صفوی 
عضو انجمن ترویج علم

طاهره رستگار 
مروج علم

گزارش

اعضای کمیته علمی جشنواره



17 باغ موزه قصر میزبانی پنجمین جشنواره »علم برای همه« که همه ساله توسط 
همین  به  است.  گرفته  برعهده  را  می شود  برگزار  فناوری  و  علوم  ملی  موزه 
آن  انجام شد که جزئیات  باغ موزه  این  رئیس  با  مناسبت گفت وگوی کوتاهی 

در ادامه، می آید:

 لطفا خودتان را به طور کوتاه معرفی کنید؟
حامد خیاط هستم مدیر باغ موزه قصر، کارشناس ارشد پژوهش هنر، بیش از 
18 سال در مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از جمله باغ موزه هنر 

ایرانی، منطقه 6، موزه امام علی)ع( و... مشغول به فعالیت بوده ام.

با  برای همه« چقدر  از طرح میزبانی پنجمین جشنواره »علم  پیش   
موزه ملی علوم و فناوری و برنامه هایش آشنایی داشتید؟

سالیانه  مراسم  در  هنری  فرهنگی  سازمان  موزه های  هرساله  حضور  دلیل  به 
انتخاب موزه های برتر کشور، با این موزه آشنا هستم ضمن آنکه چندین بار در 

مناسبت های مختلف از موزه ملی علوم و فناوری بازدید داشته ام.

 میزبانی جشنواره »علم برای همه« را در بُعد فرهنگی و علمی چگونه 
ارزیابی می کنید؟

در طول تاریخ ایران، همواره توجه به علم و دانش یکی از اصول بنیادین فرهنگ 
هدف  جامعه  برای  که  جشنواره هایی  چنین  برگزاری  است.  شده  تلقی  مردم 
دانش آموزی برگزار می شود می تواند در زمینه سازی تفکر نسل آینده کشور و 
بالندگی و رشد هر چه بیش تر آنان کمک کند. با توجه به فرهنگ غنی ایرانی 
اسالمی در سایه این مهم و توجه به علم و دانش می توانیم هر چه بیش تر به 

اهداف واالی نظام جمهوری اسالمی نائل آییم.

به  اندازه می تواند  تا چه  برگزاری مشترک چنین رویدادهای علمی   
موفقیت و رسیدن به اهداف مشترک کمک کند؟

برگزاری این جشنواره و چنین رویدادهایی می تواند عالوه بر ایجاد انگیزه برای 

یادگیری فناوری های جدید و همچنین افزایش خالقیت ذهنی در نسل جوان و 
آینده ساز کشور نقش موثری در گسترش و ارتقا سواد علمی و پژوهشی جامعه 

ایفا کند.

و  علوم  ملی  موزه  و  قصر  موزه  باغ  بین  همکاری  برای  شما  انگیزه   
فناوری چه بود و آیا این همکاری ادامه خواهد داشت؟

تاریخ  معرفی  موزه های نسل جدید در حوزه  از  یکی  عنوان  به  موزه قصر  باغ 
معاصر کشور می تواند به صورت متقابل نقش تکمیل کننده ای برای فعالیت های 
موزه ملی علوم و فناوری داشته باشد. همچنین هدف گذاری های صورت گرفته 
در زمینه اردوهای دانش آموزی و دانشجویی به عنوان جامعه هدف مشترک دو 

موزه می تواند زمینه خوبی برای فعالیت های آتی باشد.

برگزاری  قصر،  موزه  باغ  در  متعدد  رویدادهای  برگزاری  به  توجه  با   
جشنواره علم برای همه در یک ابعاد گسترده چه مزیت هایی می تواند 

برای باغ موزه قصر داشته باشد؟
ایجاد یک پکیج  بر  باغ موزه قصر عالوه  برگزاری جشنواره علم برای همه در 
خصوص  به  قصر  موزه  باغ  بازدیدکنندگان  برای  علمی-فرهنگی-تاریخی 
فعالیت های  باغ موزه قصر و  با  باعث آشنایی گروه های جدیدی  دانش آموزان، 

آن خواهد شد.

پنجمین  برگزاری  در  فناوری  و  علوم  ملی  موزه  با  شما  همکاری   
جشنواره »علم برای همه« شامل چه مواردی می شود و چه فضاهایی از 

باغ موزه قصر برای برگزاری جشنواره اختصاص داده شده است؟
طی توافق به عمل آمده برای برگزاری این جشنواره در باغ موزه قصر، سالن های 
نگارخانه ملک الشعرای بهار با مساحت بالغ بر ۳۰۰۰ متر مربع در اختیار موزه 
ملی علوم و فناوری قرار داده شد. ضمن آن که از انجام تبلیغات در پرتابل های 
شهری، اطالع رسانی پیامکی و هر نوع اقدامی که در توان باغ موزه قصر به عنوان 

نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران باشد، دریغ نخواهد شد.

جشنواره »علم برای همه« زمینه ساز تفکر نسل آینده کشور است

گفت و گو

حامد خیاط
رئیس باغ موزه قصر
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موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران با هم  فکری و همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اقدام به 
برگزاری سلسله سخنرانی هایی، مساله ترویج علم در ایران را از ابعاد گوناگون مورد نقد معرفت  شناسانه صاحب  نظران قرار می دهد 
که در تاریخ 27 شهریور با سخنرانی دکتر نعمت اله فاضلی با عنوان »چگونه به ترویج علم در ایران نگاه کنیم؟« این سخنرانی ها کلید 
خورد و دومین نشست در 24 مهرماه با سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه با عنوان »تأملی در تأثیر اجتماعی علم« در محل سالن 

اجتماعات موزه ملی علوم و فناوری ایران ادامه یافت. 
سومین سخنران این سلسله سخنرانی ها، دکتر هادی خانیکی، استاد برجسته ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی و رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو، با عنوان سخنرانی »ترویج علم و حوزه عمومی« بود که روز چهارشنبه 29 

آبان ماه با حضور جمعی از فرهیختگان در محل سالن اجتماعات موزه ملی علوم و فناوری ایران برگزار شد.   
این سخنرانی  ها به صورت ماهانه و در آخرین عصر چهارشنبه هر ماه برگزار می شود و هر جلسه شامل 9۰ دقیقه سخنرانی 
و 6۰ دقیقه پرسش و پاسخ است که همگی به صورت شنیداری ضبط و فایل آن از طریق وبگاه و کانالی ویژه در شبکه  پیام  رسان 
تلگرام به آدرس https://t.me/popsciran در اختیار همه عالقه مندان در سراسر کشور قرار خواهد گرفت. در پایان، متن نوشتاری همه 

سخنرانی  ها ساالنه و به شکل »مجموعه گفتارها« در قالب کتابی با عنوان »مساله  ترویج علم در ایران معاصر« به چاپ خواهد رسید.
گفتنی است دکتر نعمت اله فاضلی نویسنده، پژوهشگر و انسان شناس برجسته، دبیری این سلسله سخنرانی ها را بر عهده گرفته 

است و تاکنون چهره های شناخته شده  بسیاری از این اقدام پشتیبانی و برای ایراد سخنرانی ابراز تمایل کرده اند.
در بخشی از فراخوان حضور در این سلسله سخنرانی  ها که توسط موزه ملی علوم و فناوری برگزار می شود، چنین آمده است:

»ترویج علم مساله ای پیچیده و چندوجهی است که خود و شرایط، شیوه  ها، مدل ها و ابزار تحقق آن به ویژه در ایران نیازمند 
بازشناسی و تعریف دوباره است. در این میان، شناخت چالش های فرا روی آن به ویژه گوناگونی ویژگی ها، توانایی ها و دغدغه های 
مخاطبان هم امری گریزناپذیر است. با همه این  ها، انتظار می رود با شناخت بهتر و همه جانبه شهروندان، یافتن نیازهای واقعی آن ها 
و در نظر گرفتن بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امروز ایران، بتوان ترویج علم را به تالشی آگاهانه، هدفمند و نتیجه  

بخش تر تبدیل کرد.
با گردآوری و انتشار نظام  مند اندیشه  های عرضه شده در این سخنرانی های هدفمند، ضمن ایجاد گفتمانی جریان ساز، 
زیرساخت نظری الزم برای تهیه نسخه  ای مناسب، کارآمد و متناسب با نیازها و عالقه مندی های شهروندان ایرانی به علم و در یک 
کالم نسخه ای بومی برای ترویج علم در کشورمان فراهم کند و با تالش برای ایجاد زبان و درکی مشترک میان ترویج کنندگان 
علم، بستری مناسب برای هم  سویی و مهم  تر از آن هم  افزایی تالش های آنان در برنامه ریزی ها و اقدام های مشترک فراهم آورد. بی  
شک، این سلسله سخنرانی ها جایی برای طرح تجربه  های ناب بومی در زمینه چگونگی ایجاد ارتباطی موثر و پایدار میان حوزه  های 
گوناگون دانش و جامعه نیز است. شرح تجربه  های موفق یا گاه ناکامی که می تواند به شناخت بیش تری از مخاطب ایرانی ترویج علم 

از جمله احساس و عالقه مندی  ها، هم چنین شیوه  های مناسب تعامل با آنان بیانجامد.«
شایان ذکر است، سخنران چهارم این سلسله سخنرانی ها، دکتر حسن نمک دوست تهرانی، روز چهارشنبه 27 آذرماه برگزار 

خواهد شد.
سومین نشست از سلسله سخنرانی های مساله ترویج علم در ایران معاصر با عنوان »ترویج علم و حوزه عمومی« با سخنرانی دکتر 
هادی خانیکی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی روز چهارشنبه 29 آبان 98 ساعت 16 در محل موزه ملی علوم و فناوری 

واقع در خیابان امام، خیابان سی تیر برگزارشد.
شرکت و حضور همه عالقه  مندان در سخنرانی ها کامال آزاد است و عالقه مندان جهت دریافت اطالعات بیش تر می توانند با 

شماره های ۰9198962۰۰8 و یا ۰2166724694 تماس بگیرند.

سلسه سخنرانی های »مسأله ترویج علم در ایران معاصر« در موزه ملی علوم و فناوری

یادداشت
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