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رهنمود

كار علمي و تحقيقاتي 
معطوف به حل مشكالت 

داخلي باشد
  نخبگان جوان و همه مسئوالن و ملت ايران 
بدانند كه تمركز اصلي جبه��ه اي كه امروز در 
مقابل نظام اس��امي قرار گرفته، جلوگيري از 

قدرتمند شدن علمي و فناوري ايران است. 
  با وجود فراگير ش��دن اين خواس��ته بسيار 
مهم و نياز حقيقي دانش��گاه ها و مراكز صنعتي 
به يكديگر، هنوز ارتب��اط كامل و منطقي ميان 
مراكز تحقيقاتي و علمي ب��ا كارخانه ها و مراكز 

توليدي به وجود نيامده است. 
  كار علمي را كه برطرف كننده نياز خارجي ها 
باش��د منع نمي كنيم، اما هنر آن است كه كار 
علمي و تحقيقاتي، معطوف به حل مشكات و 

تأمين نيازهاي داخلي باشد. 
بيانات رهبر انقالب در جمع نخبگان- مهر ۹۲

دستاورد

 ساخت ویلچر تمام كنترل
 به دست یک معلول

يك مخترع ايراني موفق به طراحي و س��اخت 
وسيله نقليه اي براي معلوالن ش��د كه تماماً با 
دست قابل كنترل است. فرشاد معماري مخترع 
وسيله نقليه مخصوص معلوالن ويلچري گفت: 
به دليل معلوليت چندين ساله اي كه دارم به فكر 
طراحي و ساخت وسيله نقليه اي براي رفت وآمد 
افتادم. اين وسيله نقليه داراي سطح شيب دار، 
دنده عق��ب و ترمز براي تمام چرخ هاس��ت كه 
معلول به راحتي مي تواند همانند يك فرد سالم 
آن را كنت��رل كند. در اين وس��يله رمپي تعبيه 
شده كه بدين واسطه معلول كامًا مستقل است 
بدون نياز به فرد ديگري وارد اين وس��يله شود. 
تمام كنترل اين خودرو توس��ط دس��ت معلول 
انجام مي گيرد. سه چرخه يا چهارچرخه، روباز 
يا مسقف، گيربكس اتوماتيك يا دستي، موتور 
برقي ي��ا بنزين��ي و... از جمله اش��كال مختلف 
براي توليد اين وس��يله نقليه به ش��مار مي رود 
كه مي توان بر اساس دلخواه فرد از اين موردها 

استفاده كرد. 

مخترع ایراني، برنده مدال نقره 
مسابقات بين المللي IFIA شد

 در مسابقات برترين اختراعات از كشورهاي مختلف 
جهان در امريكا دكتر سيدمسعود نيكدل، مخترع 
تبريزي موفق به كسب مدال نقره و مقام دوم جهاني 
گرديد و پرچ��م ايران را در جم��ع برگزيدگان اين 

مسابقات بزرگ به اهتزاز درآورد.
اين مسابقات با وجود رقباي قدرتمند بين المللي 
از 30 كش��ور جهان از جمله امريكا، كانادا، آلمان، 
چين، كره جنوبي، اتريش و روسيه با طرح و اختراع 
توليد گاز مايع بي بو به روش كاتاليس��ت جذبي، 
طرح نيكدل به عنوان طرح برگزي��ده نفت، گاز و 
پتروشيمي در بين 30 كشور دنيا انتخاب شد. اين 
اختراع توس��ط تيم تحقيق و توسعه نيك گاز پس 
از بيش از10 س��ال كار تحقيقاتي به مرحله عمل 
رسيده است كه به صورت يك سامانه جامع براي 
شيرين سازي گاز مايع و احياي كاتاليست ها مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
امروزه درجهان براي اسپري نمودن انواع اسانس ها 
اعم از خوشبوكننده هاي هوا و دئودرانت هاي بدن 
و همچنين افشانه هاي حش��ره كش و افشانه هاي 
صنعتي مانند افش��انه هاي رنگ و غيره از گاز مايع 
 LPG استفاده مي گردد، اما از آنجايي كه گاز مايع
به ص��ورت طبيعي  هنگام تولي��د داراي مقاديري 
هيدروكربور و هيدروژن س��ولفوره اي س��نگين و 
همچنين ماده بد بوي مركپتان اس��ت، لذا به اين 
صورت در برخي از صنايع قابل استفاده نخواهد بود و 
براي استفاده نياز است روي آن فرآيند شيرين سازي 
و به عبارت بهتر حذف ناخالصي ها انجام گيرد تا گاز 
مايع بي بو و بي رنگ به عمل آيد كه اين عمل طي 
فرآيندي در مورد سيستم هاي انواع كاتاليست هاي 
جذب كننده هيدروژن س��ولفور و مركپتان و آب 

صورت مي گيرد.

دستاورد

توسعه »ریزسيستم هاي قابل كاشت در بدن« 
با هدف توسعه سيستم هاي ثبت سيگنال هاي عصبي و تحريك سلول هاي مغزي، ستاد توسعه علوم 
و فناوري هاي ش��ناختي معاونت علمي مي كوشد با اجراي برنامه هاي گس��ترده حمايتي، محققان و 
متخصصان فعال در زمينه هاي مهندسي و پزشكي در كشورمان را به فعاليت در زمينه هاي طراحي، 
ساخت و استفاده از ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن به منظور تحريك سلول هاي مغزي و همچنين 
ثبت سيگنال هاي عصبي تشويق و ترغيب كند. محمدحسين مقامي، مدير كارگروه ايمپلنت مغزي 
مي گويد: در ميان بخش هاي مختلف بدن انسان، سيستم عصبي يكي از ناشناخته ترين و پيچيده ترين 
قس��مت هاي بدن اس��ت و به همين دليل درمان بيماري هاي مرتبط با سيستم عصبي از سخت ترين 
درمان ها محسوب مي شود. امروزه تحريك عصبي براي درمان ناشنوايي، تحريك عمقي مغز براي درمان 
بيماري پاركينسون، تنظيم ضربان قلب، بازگرداندن حس بينايي به نابينايان و در نهايت درمان معلوليت 
و مديريت درد، با استفاده از ريزسيستم هاي قابل كاش��ت در بدن امكانپذير است. يكي از كاربردهاي 
ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن، مدارهاي واسط مغز و ماشين است به طوري كه امروزه ارتباط بين 
مغز و ماشين، امكان شناسايي، دسته بندي و مطالعه روي فعاليت هاي الكتريكي مغز و استفاده از آن به 

عنوان يك فرمان كنترلي براي انجام يك فعاليت مشخص شده در دنياي خارج را فراهم كرده است. 

  ترجمه:علي طالبي
پژوهش�گران گونه اي روبات ساختند 
ك�ه مي توان�د احساس�ات گوناگ�ون 
را ب�ا تغييرات�ي در س�طح خروج�ي 
خود نش�ان ده�د. پوس�ت روب�ات از 
ش�بكه اي از واحد هاي بافتي تش�كيل 
ش�ده اس�ت كه ش�كل آنه�ا ب�ا توجه 
به احساس�ات روب�ات تغيي�ر مي كند. 
بيك چرم��ن و گروه��ش در م��ورد اين 
روب��ات مي گويند: ايده  اصل��ي و طراحي 
روبات هاي غيركامي اين اس��ت كه اين 
روبات ها احساسات را توسط پوست نشان 
مي دهند. حت��ي در اين م��ورد روبات ها 
توسط كلمات انسان ها را درك و احساس 

مي كنن��د. در واقع روبات هاي انس��ان نما 
از طريق يكسري سنس��ورها مي توانند با 
انس��ان از نظر احساس��ات و گفتار ارتباط 

برقرار كنند. 
 اين روبات  زماني كه با انسان است، سعي 
در يادگيري دارد و مجه��ز به ميكروفن و 
دوربين اس��ت؛ در اطراف خانه حركت  و 
با س��اكنان صحبت مي كند، ضمن اينكه 
تُن صدا را به منظور درك احساسات كاربر 

تجزيه و تحليل مي نمايد. 
دانشمندان در حال س��اخت روبات هايي 
هس��تند كه قادر به راه رفت��ن و صحبت 
كردن همانند ما باش��ند، ام��ا اكنون يك 
مؤلفه  انساني غيرمنتظره  ديگر نيز به آنها 

اضافه شده اس��ت؛ قابليت احساس درد، 
بنابراين چنانچ��ه روبات ه��ا روزي قصد 
سرنگوني بش��ريت را داش��ته باشند، اين 
قابليت، شانسي براي مقابله با آنها براي ما 

به ارمغان خواهد آورد. 
پژوهش��گران فن��اوري بر اي��ن باورند كه 
چنين روبات هايي مي توانن��د خود و نيز 
اپراتور هايش��ان را از خطر وقوع حوادث و 

آسيب هاي در پي آن در امان نگه دارند. 
پيش از اي��ن محققان روباتي را س��اخته 
بودند كه از يك ب��ازوي روباتيك مجهز به 
سنسور انگشتي، قادر به تشخيص فشار و 
درجه حرارت بود و درد را احساس مي كرد. 
همچنين با توليد پوست الكترونيكي روي 

ان��دام مصنوعي، امكان درك احس��اس و 
درد را براي كارب��ر فراهم كرده بودند. اين 
پوست مصنوعي با استفاده از حسگرهاي 
الكترونيكي، عصب ه��اي موجود در بدن 
را شبيه س��ازي مي كرد و در نهايت امكان 
درك احساس فشار و درد را در هر بخش از 
اندام مصنوعي با دقت بسيار باال در اختيار 

كاربر مي گذاشت. 
اين اولين بار بود كه محققان امكان انتقال 
احساس فشار و درد را از طريق اندام هاي 
مصنوعي فراهم مي كردن��د. اين فناوري 
پوست مصنوعي به قدري حساس بود كه 
حتي قادر بود اشياي تيز را تشخيص دهد. 
منبع:ساينس ديلي

آی تی

فناوری

پزشكی

فضا

نمایشگر نشكن با خواص شيشه
اخيراً متخصصان نمايشگر انعطاف پذير 
كه مجهز به يك اليه پاستيك شفاف 
با خواص شيش��ه اس��ت و مقاومت آن 
در براب��ر ش��كنندگي را تضمين كرده 
است س��اختند. اين نمايشگر با تحمل 
26 آزمايش سقوط آزاد از چند متري، 
موفق به أخذ تأييدي��ه مقاومت در برابر 
شكنندگي شده اس��ت. همچنين قادر 
اس��ت در دماهاي مثب��ت 71 و منفي 
32 درجه س��انتيگراد، كارايي خود را حفظ كند. با وجود اينكه پنل هاي نمايش��ي منعطف براي 
گوشي هاي هوشمند توسعه يافته است اما مي توان از آنها در كنسول هاي پورتابل بازي، دستگاه هاي 

نظامي، تبلت و حتي نمايشگرهاي خودرو نيز استفاده كرد. 

پوست الكترونيكي مانند تتو مبتني بر گرافين 
دانشمندان چيني يك پوست الكترونيكي 
توس��عه داده اند كه مانند ي��ك خالكوبي 
مبتن��ي ب��ر گرافي��ن روي پوس��ت قرار 
مي گيرد. پوس��ت الكترونيك��ي به مواد 
الكترونيكي ن��ازك، انعطاف پذير و قابل 
كششي كه شبيه پوست انسان هستند و 
مي توانند فشار، دما و كشش را نيز حس 
كنند، گفته مي ش��ود. گرافين، يك ماده 
فوق العاده نازك با انعطاف پذيري ، هدايت 
عالي و همچنين يك ماده ايده آل براي پوست الكترونيكي است. دانشمندان اين پوست الكترونيكي 
مبتني بر گرافين را بر اساس فناوري ليزر توسعه داده اند. با استفاده از آب، اين پوست الكترونيكي نه 
تنها قابل انتقال به بدن انسان، بلكه قابل انتقال به زيراليه هايي همچون برگ و ابريشم نيز است. پوست 
الكترونيكي مذكور مي تواند به پوست انسان چسبانده شود تا سيگنال هاي بدن مانند تنفس، ضربان قلب 

و صدا را اندازه گيري كند. پوست الكترونيكي داراي حساسيت باال و پايداري طوالني مدت نيز است. 

استفاده از سلول هاي بنيادي براي مطالعه بيماري كبد چرب 
محققان يك سيس��تم آزمايشگاهي را 
براي مطالعه شايع ترين بيماري كبدي 
موس��وم به كبد چرب طراح��ي و راه را 
براي پژوهش براي يافت��ن درمان هاي 
جديد هموار كرده اند. بيماري كبد چرب 
غيرالكلي به دليل تجمع چربي در كبد 
بروز مي كند. مراحل اوليه بيماري معموالً 
خوش خيم اس��ت، اما در برخي از افراد 
مي تواند منجر به مش��كات ش��ديدي 
مانند سيروز و نارسايي كبدي شود. اين مشكل كه با چاقي ارتباط مستقيم دارد، شايع ترين بيماري 
كبدي در دنيا محسوب مي شود ولي در مورد نحوه بروز و پيشرفت آن اطاعات اندكي در دست است. 
محققان روشي را براي توليد سلول هاي شبه كبدي در آزمايشگاه با استفاده از سلول هاي بنيادي 
يافته اند. سلول هاي كبدي رشد يافته در آزمايشگاه كه آنها را سلول هاي شبه هپاتوسيتي مي نامند، 
رفتاري مشابه با هپاتوسيت هاي اوليه كبدي دارند كه طي بيوپسي ها به دست مي آيند. قرار دادن 
سلول هاي شبه هپاتوسيت ها در معرض غذاي اضافي در آزمايشگاه ها موجب مي شود آنها عائمي 
از كبد چربي غيرالكلي را نشان دهند. پروفسور ديويد هي، سرپرست اين تيم تحقيقاتي مي گويد: 
توانايي ما در توليد هپاتوسيت هاي انساني از سلول هاي بنيادي با استفاده از رويكردهاي نيمه خودكار 

به ما اجازه مطالعه مكانيسم هاي بيماري زايي كبدي در ظروف آزمايشگاهي را مي دهد. 

 پرتاب كاوشگر به نزدیک ترین فاصله از خورشيد
ناسا تصويري از كاوشگر خورشيدي خود 
منتشر كرده است كه در مراحل پاياني 
س��اخت و در اتاق پاك به س��ر مي برد. 
اين كاوش��گر در مرحله بعد به سكوي 
پرتاب منتقل و در اين مرحله كاوشگر 
به يك موشك متصل مي شود. اين يك 
مأموريت تاريخي است كه درك انسان 
از خورش��يد را ارتقا مي دهد. كاوش��گر 
خورشيدي پاركر در اتمسفر خورشيد 
سفر مي كند و به فاصله اي از خورشيد مي رسد كه قبًا هيچ فضاپيمايي به آن سفر نكرده است. در 
اين وضعيت كاوشگر با گرماي طاقت فرسا و اشعه هاي زيادي بايد مقابله كند تا بتواند مشاهدات 

بسيار نزديكي از خورشيد فراهم كند. 

  مترجم: رضا محمدی
پژوهش�گران ي�ك ش�بكه عصب�ي 
مصنوعي س�اخته ش�ده از DNA را 
ارائه نموده اند كه قادر به حل مسئله 
و  كالس�يك  ماش�يني  يادگي�ري 
شناسايي ارقام دستنوشته شده است. 
اين پژوهش گام بزرگي در جهت نشان 
دادن ظرفيت هايمان براي طراحي هوش 
مصنوع��ي در مداره��اي بيومولكول��ي 

تركيبي برداشته است. 
كوين چ��ري محقق ارش��د اي��ن طرح 
مي گويد:در حالي كه دانشمندان تنها روي 
س��اخت هوش مصنوعي در ماشين هاي 
مولكولي تمركز دارند پتانسيل انجام اين 
كار غير قابل انكار شده است. همانگونه كه 
كامپيوتر هاي الكترونيكي و گوشي هاي 
هوشمند انس��ان را نسبت به صدها سال 
قبل تواناتر نموده اند ماشين هاي مولكولي 
مصنوع��ي مي توانند منجر به س��اخت 
هر چيزي با مولكول ش��وند تا جايي كه 
حتي رنگ ها يا بانداژهايي واكنش��ي تر و 
با قابليت پاس��خگويي باالتر تا سال هاي 

ديگر ارائه شوند. 
هر انس��اني بيش از 80 بيلي��ون نورون 
در مغ��زش دارد كه ب��ا آنه��ا مي تواند 
تصميم ه��اي پيچيده اي اتخ��اذ نمايد. 
حيوان��ات كوچك ت��ر مانن��د كرم هاي 

گرد مي توانند تصميم هاي ساده تر را با 
به كارگيري تنه��ا چند صد نورون انجام 
دهند. در اين پژوهش، مدار هاي زيست 
ش��يمي اي را توليد كرده اي��م كه مانند 
ش��بكه كوچكي از نورون ها ب��ه منظور 
طبقه بن��دي اطاع��ات مولكول��ي و به 
گون��ه اي پيچيده تر از آنچ��ه قبًا انجام 

مي شده است عمل مي كند. 
به منظور نش��ان دادن توانايي شبكه هاي 
عصبي مبتن��ي ب��ر DNA كوين چري 
وظيفه اي را به عهده گرفت كه چالش��ي 
كاسيك براي شبكه هاي عصبي مصنوعي 

الكترونيكي است؛ شناسايي دستخط. 
محققان نشان دادند شبكه هاي عصبي 
كه از توالي هاي DNA دقيق س��اخته 
ش��ده اند قادرند واكنش هاي شيميايي 
مجاز براي شناسايي دقيق دستنوشته 
مولكول��ي را اج��را نماين��د. ب��ر خاف 
دس��تخط نرمال كه مانند ش��كل هاي 
هندس��ي گوناگون اس��ت دستنوشته 
مولكولي در واقع شكل يك عدد به خود 
نمي گيرد. به جاي آن هر رقم مولكولي 
از 20 رش��ته منحصر به فرد DNA كه 
از 100 مولكول انتخاب شده اند ساخته 

ش��ده كه هر كدام نماينده يك پيكسل 
در يك الگوي 10 در 10 هس��تند. اين 
رشته هاي DNAS در لوله آزمايش با 

هم تركيب شدند. 
كوين چري بيان مي كند:هندسي نبودن 
مس��ئله جديدي در امضاهاي مولكولي 
طبيعي نيس��ت ولي هنوز ه��م نيازمند 
ش��بكه هاي عصبي بيولوژيكي پيچيده 
براي شناسايي آنها هستيم. براي مثال 
تركيبي از مولكول هاي بويي منحصر به 

فرد يك بوي جديد خلق مي كند. 
 DNAچري ابتدا يك ش��بكه عصبي
براي ايج��اد تمايز ميان دستنوش��ته ها 
ساخت. او 36 رقم دس��تخط را تست و 
ش��بكه عصبي لوله آزمايش همه آنها را 
به درستي شناسايي كرد. سيستم او به 
گونه اي نظري داراي قابليت طبقه بندي 

12هزار دستنوشته است. 
س��پس چري الگوه��اي اوليه ش��بكه 
عصبي DNA خود را پياده سازي كرد 
تا گونه اي پيچيده تر را توسعه دهد نوعي 
كه مي تواند اعداد ي��ك رقمي يك تا 9 
را طبقه بندي كند. محقق��ان معتقدند 
به اين طريق تركيب هوش��مند مشابه 
مي تواند آموزش ببيند تا وظايف متفاوت 

را اجرا كند. 
AP:منبع

شبكه هاي عصبي هوشمند مي توانند دستخط ها را شناسايي كنند 
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محققان كشور موفق شدند با چاپگرهاي سه بعدي، 
داربست هاي استخواني طراحي كنند كه همزمان 
مي توانند به كمك گرم��ا درماني به منظور درمان 
سرطان استخوان در مجاورت بافت پيوندي به كار 

گرفته شوند.
 س��عيد س��هماني، پژوهش��گر دانش��گاه صنعتي 
اميركبير گفت: ما با كمك ابزار دقيق و سريع چاپگر 
سه بعدي، داربست استخواني بايو- نانوكامپوزيتي 

دو كاره اي )زيست سازگار و از بين برنده  سلول هاي 
سرطاني( ساختيم. همچنين با استفاده از خواص 
مكانيكي استخراج شده توسط آزمايشات صورت 
گرفته، رفتار ارتعاش��ات يك ايمپلنت اس��تخواني 
ساخته ش��ده از اين داربس��ت به صورت تحليلي و 
تحت شرايط بارگذاري گوناگون مدل شده و مورد 

بررسي قرار گرفته است.
 اين محقق معتقد است از اين داربست مي توان در 

بخش مهندسي پزشكي، جهت ترميم و بازسازي 
بخش هاي صدمه ديده  اس��تخواني به��ره گرفت. 
طراحي و س��اخت داربس��ت بايو- نانوكامپوزيتي 
با بهره گيري از چاپگر س��ه بعدي، روش��ي سريع و 
با قابليت طراحي و س��اخت نمونه هايي با ساختار 
پيچيده و تخلخل با ابعاد مشابه با استخوان طبيعي 
است كه مي توان آن را از ويژگي هاي منحصر به فرد 

اين تحقيق نام برد. 
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