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رهنمود

   توق��ف حركت علم��ي ايران ه��دف اصلي 
دشمنان است كه اگر در تحقق اين هدف ناكام 
ماندند، براي ب��ه انحراف كش��اندن آن، تالش 
مي كنند و اگر نش��د، روي بدنام ك��ردن و آلوده 
كردن آن سرمايه گذاري خواهند كرد، بنابراين 
همه بايد مراقب باشيم با ناشي گري هاي خود به 

تحقق اين اهداف كمك نكنيم. 
   سرعت پيشرفت علمي ايران در مقطعي ۱۳ 
برابر متوسط جهان شد و اين سرعت به هيچ وجه 
نبايد كاهش يابد بلكه بايد بيشتر شود، زيرا دچار 

عقب ماندگي هاي علمي فراوان هستيم. 
    برخي مس��ئوالن در مقابل كاهش سرعت 
پيشرفت علمي كشور مي گويند جايگاه علمي 
ايران پايين نيامده است اما متوجه باشيم كه قرار 
بود جايگاه علمي اي��ران باالتر هم برود نه اينكه 

صرفاً پايين نيايد. 
بيانات رهبر انقالب 
در جمع نخبگان- مهر ۹۵

  سرعت پيشرفت علمي ايران
 به هيچ وجه نبايد كاهش يابد

گامي براي درمان سرطان با ليزر توسط محققان ايراني
 محققان دانشگاه صنعتي اميركبير موفق شدند با استفاده از ليزر، در راستاي تشخيص و درمان 
سرطان گام بردارند. نجمه السادات حس��يني مطلق، فارغ التحصيل دكتراي فيزيك و مجري 
طرح گفت: سرطان يك اصطالح عمومي براي گروه بزرگي از بيماري هايي است كه از متاستاز 
سلول هاي غيرطبيعي ارگان هاي بدن ناشي ش��ده و يكي از داليل اصلي مرگ و مير در جهان 

محسوب مي شود.
 روش هاي تشخيص جاري اساساً بر پايه نمونه برداري بوده كه دردناك است و روند تشخيص را 
نيز به تأخير مي  اندازد. با توجه به نقش مهم زمان تشخيص در درمان سرطان، رفع اين موضوع 
يكي از دغدغه  هاي پژوهشگران به شمار مي رود. بنابراين وجود يك انگيزه جهاني براي امتحان 
كردن راهكارهاي جديد به منظور از بين بردن سلول هاي س��رطاني با كمترين اثرات جانبي 
به وجود آمد. به همين دليل در صدد آمديم تا روش��ي جديد را براي درمان اين بيماري به كار 
بگيريم. هدف نهايي ما براي درمان سرطان، فرس��تادن مقدار بااليي از دارو به محل تومور به 
منظور باالترين بازده درمان است در حالي كه كمترين اثر جانبي روي بقيه اندام هاي سالم را 

داشته باشد.
 ما تالش كرديم روشي كه مي  تواند پاره  اي از مشكالت تشخيص را حل كند و تكنيك هاي تشخيصي 
غيرتهاجمي و بدون درد را براي تشخيص زود هنگام سرطان توسعه دهد، به كار بگيريم. اين روش 
همچنين براي بررسي ديناميكي بافت هاي سرطان بسيار مؤثر اس��ت. به دليل آنكه ويژگي هاي 
اپتيكي داروهاي شيمي  درماني مي  تواند رؤياي تشخيص همزمان با درمان را تحقق بخشد. اين ابزار 
مي تواند به صورت جايگزين )موضعي( به سلول ها تابيده شود و با ايجاد گرما، داروهاي درماني را 
تنها در بافت هاي سرطاني رها يا فعال كند، همچنين با استفاده از اين شيوه تركيب روش تحويل 

هدفمند دارو با روش فوتو گرمايي امكانپذير مي  شود. 

 دستاورد

   مترجم: مصطفي موسوي*
به  رغم پيشرفت هاي زياد در زمينه ابزار 
 الكترونيكي قابل  حمل، نياز به اتصال اين 
ابزار به پريزي براي شارژكردن آنها هنوز 
به  قوت خود باقي مانده است. آنطور كه 
گزارش شده اس�ت محققان با الهام از 
هنر چيني و ژاپني در زمينه برش كاغذ 
ابزاري سبك بر پايه كاغذ ابداع  كرده اند 
كه مي تواند انرژي حاصل از حركت بدن 
را جمع آوري ك�رده و آن را ذخيره كند. 
ابزار الكترونيكي قابل  حمل مانند ساعت، 
سمعك و دستگاه اندازه گيري ضربان قلب 
اغلب به انرژي ناچيزي نياز دارند. اين ابزار 
معموالً انرژي موردني��از را از باتري هاي 
معمول كه قابليت ش��ارژ مج��دد دارند 
مي گيرند. ولي ژونگ لي��ن ونگ، چنگو 
هو و هم��كاران آنها درص��دد برآمدند تا 
پي ببرند آيا مي توان با جمع آوري انرژي 
حاصل از حركات بدن انسان انرژي هاي 
كوچكي را كه از پريز برق مي گيريم از اين 

طريق تأمين كنيم. 
در س��ال هاي اخير ونگ و هم��كاران با 
تحقيق ب��ر اين رويك��رد نانوژنراتورهاي 
تريبوالكتري��ك )TENGs( س��اختند 
كه مي توانست انرژي مكانيكي حركات 
بدنمان همچون انرژي حاصل از قدم زدن 

را مهاركند و سپس براي به كارانداختن 
ابزار الكترونيكي قابل حمل مورد استفاده 
قرارده��د. ول��ي ش��ارژكردن ابزارهاي 
الكترونيك��ي كوچ��ك همچ��ون ي��ك 
سنسور توس��ط ابزار TENG ساعت ها 
طول مي كشد. آنها از اكريليك كه قيمت 

بااليي نيز دارد ساخته شده اند. 
بنابراين محققان برش كاغذ لوزي شكِل 
فوق العاده س��بكي ب��ا درازاي چند اينچ 
طراحي كردند و براي تبديل آن به واحد 

انرژي آن را با مواد مختلفي پوشاندند. 
چهار طرف خارجي آن از طال و ورقه هاي 
گرافيتي پوش��يده از ماس��ه ساخته شد 
كه ش��امل عامل اَبَرخازن ب��راي ذخيره 

انرژي بود. 
س��طوح داخلي از كاغذ س��اخته  شدند 
و با ط��ال و اليه نازك��ي از اتيلن پروپلين 
تركيب ش��ده با فل��ور اندود ش��دند و به  
  TENGعنوان گردآورنده انرژي براي
عمل مي كردن��د. با بيش از ي��ك دقيقه 
فشاردادن و رهاكردن آن، ابزار الكترونيكي 
را به اندازه يك ولت شارژ مي كرد كه اين 
ميزان براي انرژي موردنياز يك دستگاه 
كنترل از راه دور، سنسور درجه حرارت و 

ساعت كافي بود. 
 منبع: ساينس ديلي

ذخیره شارژ با برش کاغذ

  مترجم: علي طالبي 
به تازگي توسط محققان عينكي هوشمند 
طراحي شده كه با اراده كاربر خم مي شود. 
  NIBIBدكتر اندروويتز سرپرست برنامه
)مؤسس��ه مل��ي تصويربرداري زيس��ت 
پزشكي و مهندس��ي زيست( و متخصص 
تكنولوژي هاي بيوالكترونيك مي گويد: » با 
هدف توسعه ابزاري در يك اندازه متناسب 
با تمام شيوه هاي اصالح بينايي، عينك ها 
آرايش مؤثري از تكنولوژي الكترونيكي، 
مكانيكي، نوري، حسي و كامپيوتر را درهم 

ادغام  مي كنند. 
اين عينك ها براي تقليد از عدسي چشمان 
انس��ان طراحي ش��ده اند و براي تمركز بر 
هر نقطه اي ك��ه فرد ن��گاه  مي كند، خواه 
دور يا نزديك يا ميانه باشد خم  مي شوند. 
متأسفانه با افزايش سن عدسي چشمان 
ما سخت تر مي ش��وند و توانايي خم شدن 
براي تمركز بر فواصل مختلف را از دست 

مي دهند. 
عينك هاي اس��تاندارد كه ب��راي جبران 
عدم انعطاف پذيري چشمان پير ما به كار 
مي روند نمي توانند بر فواصل دور متمركز 
ش��وند. اگر نتواني��م بر فواص��ل مختلف 
متمركز شويم اين مشكل پيچيده  مي شود 
كه الزمه آن عينك هايي با عدس��ي هاي 
متعدد براي فواصل مختلف دوكانوني، سه  
كانوني يا عدسي هاي پيشرفته است و بايد 
همزمان با تغييرات بينايي به  طور منظم 

جايگزين  شوند. 
تكنول��وژي مركزي عينك ها كه توس��ط 
تيم تحقيق پديدآمد شامل لنزهايي است 
كه از جنس گليس��يرين ساخته  شده اند. 
مايعي ش��فاف و ضخيم كه بين غشاهاي 
انعطاف پذيري فشرده  شده  است. لنزها در 
قاب هايي داراي سيستم الكترومكانيكي 

نصب  ش��ده اند كه باعث مي ش��ود غشاها 
براي تنظيم و تطبيق ب��ا كانون خود خم  
شوند. توانايي انعطاف پذيري و خم شدن 
لنز باعث مي ش��ود تا يك لنِز واحد مانند 

چند لنز متعدد عمل كند. 
به  علت الگوريتم هاي پيچيده كامپيوتري 
كه ب��ا دو متغي��ر مه��م كارمي كنند اين 
عينك ها براي استفاده اغلب مردم با طيف 
گس��ترده اي از فواصل مختل��ف طراحي 
شده اند. يكي از آنها )متغير( نسخه عينك 
است كه كاربر با اس��تفاده از يك نرم افزار 
ضميمه تلفن همراه وارد سيستم  مي شود. 
متغير ديگر مكاني  اس��ت ك��ه كاربر نگاه 
 مي كن��د و به طور خاص ميزان مس��افتي 
كه كارب��ر مي بيند. اين اطالعات توس��ط 

سنسور نصب  شده در لبه عينك ها فراهم  
مي ش��ود كه با اس��تفاده از پالس هاي نور 
مادون قرمز مكاني كه كاربر نگاه  مي كند 
را مش��خص كرده و فاصله دقيق را تعيين 

 مي كند. 
الگوريتم با اس��تفاده از تركيب اطالعات 
تجويزي كاربر و اطالعات مربوط به مسافت 
فوراً شكل لنزهاي مايع را با مسافت منطبق 
مي كند تا كاربر بتواند بر آنچه مش��اهده 
 مي كند متمركز ش��ود. آنچه جالب  توجه 
است اين است كه اگر كاربر مسير نگاه خود 
را عوض كند بايد لنز بر مكان جديد متمركز 
شود و اين تمركز بر مسافت جديد به نحو 
گيج كننده اي در ۱4 هزارم ثانيه )25 بار 
سريع تر از يك پلك زدن( شكل مي گيرد. 

محققان مي گوين��د: » از نظر فرض عملي 
)تئوري( اين عينك ه��ا تنها عينك هايي 
هس��تند كه فرد بايد آنها را بخرد زيرا آنها 
مي توانند بس��ياري از مش��كالت كانوني 
چشم را اصالح كنند. تنها كاري كه كاربر 
بايد انجام  دهد اين اس��ت  كه با تغييرات 

بينايي نسخه جديد آنها را به كارگيرد. 
به  دلي��ل  اينكه تكنولوژي  زيادي ش��امل 
باتري قابل  شارژ )مجدد( در اين عينك ها 
جاسازي  ش��ده  اس��ت، پيش  نمونه فعلي 
بزرگ و دست وپاگير است. با اين حال تيم 
تحقيق براي كوچك تر و سبك تركردن اين 
عينك ها بي وقفه درحال كار روي اين طرح 

و اصالح آن است. 
 منبع: ساينس ديلي
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نهمي��ن دوره مس��ابقات هوافضا در س��طح مل��ي و در 
بخش هاي دانش آموزي و دانش��جويي ب��ا هدف ترويج 
صنع��ت هوافضا و آش��نا ك��ردن جامعه با اي��ن دانش، 
شكوفايي استعداد و خالقيت دانش آموزان عالقه مند، 
ايجاد ارتباط مس��تقيم دانش آموزان و اساتيد دانشگاه 
و تش��ويق به انجام كار گروه��ي ميان دانش��جويان و 
دانش آموزان از سوي دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار 

مي شود. تجربه حضور در يك رقابت علمي و عملي سالم 
در قالب يك فعاليت پژوهشي، ارائه آموزش الزم در مورد 
تفكر، تمركز، طرح سؤال و حل مسئله، تقويت زمينه بروز 
تفكر سيال و طرح سؤاالت ذهني از سوي دانش آموزان، 
آشنايي با تصويرسازي ذهني، تحريك حس كنجكاوي، 
تفكر و ابتكار عم��ل و تأكيد بر ض��رورت پرورش تفكر 
جهاني و تفكر خالق در دانش آموزان از ديگر اهداف اين 

مسابقه است. بر اس��اس برنامه زماني پيش بيني شده، 
مسابقات استارت آپ از روز چهارشنبه، ۱۳ ارديبهشت 
ماه آغاز مي شود و زمان برگزاري مراسم افتتاحيه و آغاز 
رقابت ها از روز پنج شنبه، ۱4 ارديبهشت ماه خواهد بود 
و اين رقابت ها تا روز 22 ارديبهشت ادامه خواهد داشت. 
نتايج نهايي مسابقات طي برگزاري مراسمي در روز 2۳ 

ارديبهشت ماه اعالم مي شود. 

رقابت تيم هاي دانشجويي و دانش آموزي در مسابقات هوافضا

عينكهايالكترونيكيقابلتنظيم
بهارادهكاربرخمميشوند

پژوهش

افزايش تحرك با دستكاري 
سلول هاي عصبي

 محققان در پژوهشي جديد به بررسي چگونگي 
تاثير عملكرد سلول هاي عصبي بر ميزان تحرك 
در انسان ها و ساير پستانداران پرداختند. محققان 
در اين پژوهش موفق به يافتن يك نوع جديد از 
سلول هاي مغزي ش��دند كه در نهايت مي تواند 
توضيح دهد كه چ��را بعضي از ما ب��ا انگيزه تر از 
ديگران ب��ه انج��ام ورزش و تمرين��ات مختلف 
مي پردازيم. هيپوتاالموس ي��ك منطقه در مغز 
است كه مسئوليت آن توليد هورمون هايي است 
كه يكسري از عملكردهاي بدن را كنترل مي كنند. 
از جمله اين عملكردها مي توان به درجه حرارت 
بدن، ميل جنس��ي، اش��تها، خلق و خو، خواب، 
ضربان قلب و فشار خون اشاره كرد. اپتوژنتيك 
يك تكنولوژي است كه به تازگي توسعه يافته و با 
استفاده از نور به رديابي و كنترل فعاليت سلول ها 
مي پردازد. سلول ها ابتدا اصالح ژنتيكي شده تا به 
فركانس خاصي از نور حساس شوند و پس از آن 

مي توان آنها را فعال يا غيرفعال كرد. 

 سالمت

تشخيص بيماري ها 
از روي عرق انسان
 با حسگر پوشيدني

 محققان موفق به توس��عه يك حسگر پوشيدني 
جديد شدند كه عرق انس��ان را جمع آوري كرده 
و تركيبات مولكولي آن، مانن��د يون هاي كلريد 
و گلوك��ز را اندازه گيري كرده و س��پس نتايج را 
براي تجزيه و تحليل و تش��خيص آم��اده انتقال 
مي كند. اين نوع دس��تگاه پوش��يدني جديد كه 
روي مچ دست بسته مي شود مي تواند عرق انسان 
را براي تشخيص و نظارت بر بيماري هايي مانند 
ديابت و فيبروز كيس��تيك تجزيه و تحليل كند. 
اين حس��گر جديد بر خالف نمونه هاي پيشين، 
نياز به نشس��تن طوالني مدت بيمار براي تجمع 
عرق ندارد. اين سيس��تم دو بخشي از سنسور و 
ريز پردازنده هاي انعطاف پذيري تش��كيل شده 
كه به پوست چسبيده، غدد عرق را تحريك كرده 
و سپس حضور مولكول ها و يون هاي مختلف را 
بر اساس س��يگنال هاي الكتريكي آنها تشخيص 

مي دهد. 

پزشكی

امكان رساندن مستقيم دارو
 به مغز از راه بيني

  محققان موفق به كشف راهكاري براي رساندن 
مستقيم دارو به مغز شدند. انسان و ملخ شباهت 
بيولوژيكي زيادي ب��ا هم ندارند ام��ا محققان با 
استفاده از يك ش��باهت كوچك در ساختار سد 
خوني مغزي ملخ و انسان به راهي براي رساندن 
مس��تقيم مواد دارويي به مغز دست يافتند. سد 
 )BBB(خوني مغزي ي��ا در اصطالح پزش��كي
مح��دوده جداكننده بي��ن مايع برون س��لولي 
مغز در سيس��تم اعصاب مركزي و جريان خون 
گردشي در بدن است. به طوري كه اگر مواد رنگي 
به درون خون تزريق شود مي توان مشاهده كرد 
كه از اين ماده درون مغز اثري ديده نمي ش��ود. 
محققان با استفاده از يك اسپري بيني موفق به 
طراحي روشي براي رساندن دارو به مغز شدند. 
در ساخت اين اس��پري كه از نانوذرات طال كه به 
ماده فلوئورسنت آغشته بوده است، استفاده شده 
تا نفوذ آن به مغز قابل تش��خيص باشد. محققان 
ملخ ه��ا را در معرض اين اس��پري ق��رار دادند و 
مش��اهده كردند كه اين مواد ط��ي چند دقيقه 
پس از عبور از اعصاب بويايي و س��د خوني، وارد 

مغز ملخ شد. 

آي تي

موبايل قابل فشردن ساخته شد 
 يك شركت توليد كننده موبايل، تلفن هوشمندي ساخته 
كه قابل فشردن است و به اين وسيله مي توان اپليكيشن هاي 
مختلف دستگاه را فعال كرد. پرچمدار جديد HTC تلفني 
قابل فش��ردن اس��ت. اين ش��ركت تايواني در قاب تلفن 
هوشمند جديد HTC U حسگرهايي قرار داده كه كاربر 
با فش��ردن آنها مي تواند قابليت هاي مختلف را در دستگاه 
فعال كند. اين ويژگي جديد كه Edge Sense نام گرفته به كاربر اجازه مي دهد تا اپليكيشن هاي 
مختلف يا دوربين را فقط با فش��ردن موبايل فعال كند. طبق گزارش هاي منتشر شده اين تلفن 
هوشمند صفحه نمايش 5/5 اينچي)حدود ۱4 سانتيمتر( و دوربين ۱2 مگاپيكسلي خواهد داشت. 

جالب آنكه HTC U نيز مانند آيفون خروجي براي هدفون ندارد. 

 دوربيني كه اثر انگشت را از فاصله يك متري ثبت مي كند
محققان دوربين دقيقي ساخته اند كه مجهز به ليزر بسيار   
حساسي است و از فاصله يك متري اثر انگشت فرد را ثبت 
مي كند. به گفته سازندگان اين دوربين، سيستم داخلي 
آن چن��د لي��زر ب��ا تكنيك هاي��ي مانن��د هولوگرافي، 
ميكروس��كوپي تركيب مي ش��وند تا تصاويري با وضوح 
ميكرون بسازند. دوربين مذكور SAVI نام گرفته است. 
اين سيس��تم با اس��تفاده از ليزر به نقطه خاصي نور مي تاباند و نوعي الگوي نقطه اي با حسگر 
دوربين مي س��ازد. س��پس اطالعات از چند موقعيت مكاني به برنامه رايانه اي داده مي شود تا 
تصويري با وضوح باال ساخته ش��ود. به گفته محققان هرچند تا كنون اين روش فقط با منابع 
روشنايي مانند ليزر به كارگرفته ش��ده، اما محققان معتقدند پس از تحقيقات بيشتر قابليت 
كاركرد با نور معمولي را نيز دارد. با اين روش مي توان حتي بافت اثر انگش��ت روي كاغذ را نيز 
ثبت كرد. به گفته محققان اين فناوري انقالبي در حوزه امني��ت و دوربين هاي امنيتي ايجاد 

خواهد كرد. 

فناوري

با اين عينك فيلمبرداري كنيد
 يك شركت عينك آفتابي س��اخته كه عالوه بر محافظت 
از چشم فرد در برابر اشعه خورش��يد، قابليت فيلمبرداري 
از مناظر و ثبت صوت را نيز دارد. اين طرح جالب است زيرا 
كاربر مي تواند چشم انداز خود را به طور واقعي فيلمبرداري 
كند و همزمان دست هايش آزاد باشد. در اين عينك نوعي 
دوربين قرار دارد كه از دس��ته آن بيرون مي آيد و از مناظر 
فيلمبرداري مي كند.  به نظر مي رسد استفاده از اين عينك هم بسيار ساده باشد. در دسته چپ آن 
دوربيني با زاويه باز  ۱۰۸۰p/۳۰fpsقرار دارد. به طور معمول دوربين خاموش است اما هنگامي 
كه كاربر بخواهد فيلمبرداري كند، دوربين را از دسته بيرون مي آورد. اين دوربين به طور خودكار 
  micriSDروشن ش��ده و فيلمبرداري را آغاز مي كند. مناظر فيلمبرداري شده روي يك كارت

ثبت مي شود. 
طبق گفته شركت سازنده اين دوربين داراي باتري داخلي اس��ت كه با هر بار شارژ كامل باتري 
مي توان يك ساعت و نيم فيلمبرداري كرد. همچنين ميكروفوني براي ثبت صوت وجود دارد و خود 

عينك نيز قابليت دفع ۹۹ تا ۱۰۰ اشعه UV- A و UV- B نور خورشيد را دارد. 

نوآوری

طراحي دستكش هوشمند براي اندازه گيري سفتي عضالت
 محققان س��ن ديگو موفق به توسعه دستكش هوشمندي 
ش��دند كه س��فتي عضالت را اندازه گيري مي كند. هدف 
محققان از توسعه اين دستكش اندازه گيري ميزان سفتي 
عضالت در بيماري هايي مانند فلج مغزي و ام اس اس��ت. 
اين دستكش كه در حال حاضر به صورت نمونه اوليه بوده، 
داراي ۳۰۰ حسگر فشار در قسمت جلو و يك شتاب سنج 
در قسمت پشت است و از طريق كابل يواس بي به كامپيوتر متصل مي شود. عملكرد اين دستكش 
به گونه اي است كه پزشك اندام مورد نظر بيمار را حركت داده و حسگرهاي فشار، ميزان نيروي 
اعمال شده را اندازه گيري مي كنند. همچنين طيف سنج به بررسي و اندازه گيري سرعت حركت 
اندام مي پردازد. يك برنامه كه روي كامپيوتر نصب شده، داده هاي به دست آمده را پردازش كرده 
تا اسپاسم )س��فتي عضالني(، را اندازه گيري كند. محققان اين دستكش هوشمند را بر روي يك 

بازوي مكانيكي خم شدني با موفقيت آزمايش كردند. 


