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ایسًس گًشی با ضخامت  ۶/۷میلی متز می ساسد

سامسًوگ گًشی َشار یًريیی می ساسد


علم
ی فناوري

ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارن -طجك ٌسارغ ٞب ٌٛؼی جسیس ظبٔع ً٘ٛضسآة  ٚضس ٌرز  ٚغجبر
ذٛاٞس ثٛز  ٚاحشٕب لیٕز آٖ زر ثبزار ارٚدب  1000یٛر ٚذٛاٞس ثٛز.
ثٌ ٝسارغ ٟٔر ث٘ ٝمُ از ایٙسدٙس٘ز ،لرار اظز زر  23آٌٛظز ؼنرونز ظنبٔعن٘ٛنً از ٘نٛر8
رٕ٘ٚبیی وٙس .ایٗ زرحبِی اظز و٘ ٝعر ٝدیؽیٗ آٖ (٘ٛرٔ )7ؽىعر ػٕس ٜای زاؼز  ٚزر ٟ٘بیز
٘یس ثرای آٖ فراذٛاٖ ـبزر ؼس.زرٞرحبَ ٌسارغ ٞب ٘ؽبٖ ٔی زٞس ٘ٛرٕ٘ 8بیؽٍری سٕبْ ـفنحنٝ
ذٛاٞس زاؼز  ٚزوٕ ٝذب٘ ٝآٖ ٘یس ٔب٘ٙس ٔٛثبیُ ٞبی  +8S ٚ 8Sاظز.از ظٛی زیٍر دیػ ثیٙی ٔنی
ؼٛز اثؼبز ٘ٛر 8ثعیبر ثسري ثبؼس .طجك ٌسارغ ٞب احشٕب ایٗ ٔٛثبیُ ـفحٕ٘ ٝبیؽی  6.3ایٙوی ٚ
ذٕیس ٜزاؼش ٝثبؼس .ایٗ زرحبِی اظز و ٝآیف 7 ٖٛدعض زارای ـفحٕ٘ ٝبیػ  5.5ایٙونی اظنز ٚ
٘ٛر ٘ 7یس ٕ٘بیؽٍری  5.7ایٙوی زاؼزٕٞ.وٙیٗ ٔٛثبیُ زارای ٔجٕٛػ ٝای از زوٕٞ ٝنبی ٔنینب٘نجنر
اظز  ٚوبرثر ٔی سٛا٘س ث ٝراحشی رٚی آٖ طراحی وٙس  ٚثٛٙیعس .دؽز ایٗ زظشٍب ٜز ٚزٚرثینٗ 12
ٍٔبدیىعّی ٚجٛز زارز .زٚرثیٗ جّ٘ ٛیس ٍٔ 8بدیىعُ اظز.ػع ٜٚثر ایٗ ٔٛارز دیػ ثیٙی ٔی ؼنٛز
ضس آة ٌ ٚرزٚغجبر ٘یس ثبؼس .ایٗ ؼروز ٕٞوٙیٗ ازػب ٔی وٙس أٙیز ثبسری ٘نٛر٘ 8عنجنز ثنٝ
ٕ٘ ٝ٘ٛلجّی ثعیبر ثٟشر اظز أب ٛٙٞز ٍ٘ ٓٞرا٘ی ٞبیی زرثبر ٜایٗ ٔٛرز ٚجٛز زارز.



ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارنٌ -سارغ ٞبی جسیس ٘ؽبٖ ٔیسٞس
ٌٛؼی جسیس ایعٛض ٕ٘بیؽٍر  5.5ایٙوی  ٚثبسریٔ 3600نینّنی
آٔذری زارز .ضربٔز ایٗ زظشٍبٔ 7.6 ٜیّی ٔشر ٌنسارغ ؼنسٜ
اظز.
ثٌ ٝسارغ ٟٔر ث٘ ٝمُ از ا٘سرٚیس ٞس یٌٗ ،سارغ ٞبی جنسینس
٘ؽبٖ ٔی زٞس ٌٛؼی زٖ فن 4 ٖٛدنر ٚؼنرونز ایعنٛض ثنب
درزازؼٍر اظٙخ زراٌ 835 ٖٛوٛاِىبٌْ 6RAM ،یٍبثبیشی ٚ
ٌ 64یٍبثبیز حبفظ ٝزاذّی ػرضٔ ٝی ؼٛزٕٞ.وٙیٗ ٕ٘نبیؽنٍنر
زظشٍب 5.5 ٜایٙوی AMOLEDاظز .ایٗ ٕ٘بیؽٍر زارای ٚضFull HD ٛذٛاٞس ثٛز.
ػع ٜٚثرسٕبْ ایٗ ٔٛارز ٌفشٔ ٝی ؼٛز زٖ ف 4 ٖٛدر ٚزارای ثبسری ٔ 3600یّی آٔنذنری ذنٛاٞنس ثنٛز.
ٕٞوٙیٗ وبرثر ٔی سٛا٘س یه وبرر حبفظٌ 64 ٝیٍبثبیشی ٘یس ث ٝزظشٍب٘ ٜیس اضبف ٝوٙس .زٖ فن 4 ٖٛدنرٚ
ٔجٟس ث ٝثّٛسٛص  ،4.2فٙبٚری ٚ ،NFCای فبی  ، 802.11acا٘سٚریس ٘ٛلب  7.1اظز
ضربٔز ٔٛثبیُ ٘یس ٔ 7.6یّی ٔشر ٌسارغ ؼس ٜاظز.

پیًوذ پًست ريشی بزای درمان چاقی ي دیابت

مغش کًچک آسمایشگاَی ساختٍ شذ

ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارن٘ -شبیج ٔطنبِنؼنبر
جسیس رٚی ٔٛغٞب ٘ؽبٖ ٔی زٞنس ون ٝدنین٘ٛنس
دٛظز ٔی سٛا٘س رٚغ ٔنٛطنری ثنرای ارائن ٝشٖ
زرٔب٘ی ث ٝثیٕبراٖ ٔجشع ث ٝزیبثز ٘ٛع  ٚ 2چنبلنی
ثبؼس.
ثٌ ٝسارغ آ٘ب ث٘ ٝمُ از  ،Futurityایٗ سىٙیه
ٔیسٛا٘س طیو ٌعشرزٜای از رٚغٞبی زرٔنب٘نی
ٔجشٙی ثر شٖ را ثرای ثیٕبریٞبی ا٘عب٘نی فنراٞنٓ
وٙس.
شیبی ،ٚٚ ًٙاظشبز ثرػ سنحنمنینمنبر ظنرطنبٖ
زا٘ؽٍب ٜؼیىبٌ ،ٛزر ایٗ ثبرٌ ٜفزٛٔ :فك ؼسیٓ
ثرذی از ٔٛا٘غ فٙی را از ظر را ٜثرزاریٓ ٔ ٚنسَ
دی٘ٛس دٛظز ٔٛغ ثٛٔ ٝغ زر حیٛا٘بر ثب ظیعشٓ
ایٕٙی ظبِٓ را طراحی ورزیٓ .فىر ٔیوٙیٓ ونٝ
ایٗ دعرفرْ ٔیسٛا٘س ٔٙجر ث ٝشٖ زرٔب٘ی دبینسار
 ٚایٕٙی زر ٔٛغٞب ؼٛزٕٞ .وٙیٗ أیسٚارینٓ ثنب
اظشفبز ٜاز ظَّٞٛبی ا٘شربةؼس ٚ ٜاـع ؼنسٜ
از دٛظز ایٗ رٚغ زر ا٘عبٖ ٘یس جٛاة زٞس.
زر اٚائُ ز ،1970 ٝٞدسؼنىنبٖ زرینبفنشنٙنس ونٝ
چٍٔ ٝ٘ٛیسٛاٖ ظّٞ َٛبی ثٙیبزی دنٛظنز را از
ثیٕبراٖ زارای زذٓٞبی ثسري ظٛذشٍی وؽنز
ورز ،آٟ٘ب را زر آزٔبیؽٍب ٜرؼس زاز  ٚظذنط از

ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارنٔ -حممبٖ سٛا٘عنشنٝ
ا٘س ارٌب٘ٛئیسٞبیی ث ٝا٘سازِٛ ٜثیب ثعبز٘س سب ثب وٙبر
 ٓٞلرارزازٖ آٟ٘ب ٕ٘ ٝ٘ٛیه ٔغس وٛچه ظبذشٝ
ؼٛز.
ثٌ ٝسارغ ٟٔر ث٘ ٝمُ از وٛا٘شب ،زا٘ؽٕنٙنساٖ زر
آیٙس٘ ٜسزیه ٔی سٛا٘ٙس ثب وٙنبر ٞنٓ لنرارزازٖ
ثرػ ٞبی ز٘سٔ ٜغسٞبی وٛچه درٚرغ زٙٞس.
زرٕٞیٗ راظشب ٔحممبٖ زا٘ؽٍب ٜینینُ سنٛا٘عنشنٝ
ا٘س ارٌب٘ٛئیسٞبی وٛچه ظ ٝثؼسی ثن ٝا٘نسازٜ
یه زاِ٘ٛ ٝثیب ثعبز٘س ؤ ٝؽنبثن ٝثنرنػ ٞنبی
ٔرشّو ٔغس اظز.ایٗ ارٌب٘ٛئیسٞب دط از اسفنبَ
ث ٝیىسیٍر ٔغس وٛچىی را سؽىیُ ٔی زٙٞس ونٝ
لبثّیز ػّٕىرز زارزٔ .حممبٖ ٔؼشمس٘س ایٗ رٚغ
ثرای ٔطبِؼ ٝثیٕبری ٞبینی ٔنب٘نٙنس اٚسنینعنٓ ٚ
ؼیسٚفر٘ی ثعیبر وبرآٔس ذٛاٞس ثٛز.
ثٞ ٝرحبَ آٟ٘ب ثرای وٙبر ٓٞلنرارزازٖ ز٘ ٚنٛع
ارٌب٘ٛییس (ٔرث ٛث ٝثرػ ٞبی ٔرشّو ٔغس) از
ظّٞ َٛبی ثٙیبزیٗ اظشفبز ٜورز٘س.
ٔحممبٖ ثب ثب ایٗ ر٘ٚس ٘ؽبٖ زاز٘س ثرای ظنبذنز
ٔغس ثبیس ٔیبٖ اػفبة ٟٔبروٙٙسٞ ٚ ٜیجب٘ی سٛازٖ
ثرلرار ثبؼس٘ .بسٛا٘ی زر حفظ ایٗ سٛازٖ ث ٝایجنبز
اذشعَ ٞبی ٔغسی ٔب٘ٙس اٚسیعٓ  ٚؼنینسٚفنر٘نی

ثبفز ٞبی آزٔبیؽٍبٞی ثرای ثعشٗ ٔ ٚحبفظز از
زذٓ ٞبی ثیٕبر اظشفبز ٜورز .ایٗ رٚغ زر حنبَ
حبضر رٚغ اظشب٘سارزی اظنز .ثنب اینٗ حنبَ،
اظننشننفننبز ٜاز دننینن٘ٛننس دننٛظننز زر ا٘عننبٖ ٞننب
ٔٛفمیزآٔیسسر از ٔٛغٞبظز.
 ٚٚاضبف ٝورز :ظیعشٓ ایٕٙنی ٔنٛغ ثن ٝا٘نسازٜ
ا٘عبٖ سىبُٔ یبفش٘ ٝیعز .ثٟی ٝٙظنبزی ظنینعنشنٓ
وؽز ٔیىرٚثی ارٌب٘ٛشٖ دنٛظنز ظن ٝثنؼنسی
چٙسیٗ ظبَ ط َٛوؽیس .زر حبَ حبضنر ٔنینساٖ
ٔٛفمیز ٔب زر دی٘ٛس دٛظز  80زرـنس افنساینػ
زاؼش ٝاظز.

يسیلٍ وقلیٍ پزوذٌ خًدران
ساختٍ می شًد

ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارن -ینه ؼنرونز ٞنٛافضنب
ٔؽغ َٛظبذز ٚظیّ٘ ٝمّی ٝذٛزراٖ در٘س ٜسٕبْ اِىشریىنی
اظز ٕٝ٘ٛ٘ .اِٚی ٝآٖ ظبَ آسی آٔبزٔ ٜی ؼٛز.
ثٌ ٝسارغ ٟٔر ث٘ ٝمُ از ٚیرز ،ؼرونز Aerospace
ٔDeLoreanؽغ َٛظبذز یه ٚظیّ٘ ٝمّین ٝذنٛزراٖ
در٘س ٜاظز و ٝث ٝطٛر ػٕٛزی از زٔیٗ ثّٙس ٔنی ؼنٛز ٚ
ٔی ٘ؽیٙس.ایٗ ٚظیّ٘ ٝمّی ٝز٘ٚفنر7DeLorean DR- ٜ
٘بْ ٌرفش ٚ ٝطرحی جبِنت زارز7DeLorean DR- .
ط ٚ َٛػرق ث ٝسرسیت جسٚز ٔ 5.6 ٚ 6شر اظزٕٞ .وٙیٗ
ایٗ ٚظیّ٘ ٝمّی ٝسٕبْ اِىشریىی زارای چٟبر ثبَ اظز.
ثٌ ٝفش ٝؼروز طراحی  7DeLorean DR-ؼجی ٝینه
ذٛزرٚی ٔعبثم 1F ٝاظز.
لرار اظز ٕ٘ ٝ٘ٛاِٚی 7DeLorean DR- ٝسب یه ظنبَ
زیٍر آٔبز ٜؼٛز  ٚدط از آٖ آزٔبیػ ٞبی ط٘ ٛی رٚی
زظشٍب ٜآغبز ٔی ؼٛز.

خاطزٌ باسی با کادیالک سًیل

ظرٚیط ذجنری رٚز٘نبٔن ٝارن -ونبزینعن ظنٛینُ
ذٛزرٚیی آٔریىبیی و ٝزر ظبَ ٚ 1356ارز وؽٛر ؼس ٚ
ظذط زر زاذُ ٔ٘ٛشبش ٌرزیس  ٚاز جنّٕن ٝظنساٖ ٞنبی
ِٛوط آٖ زٚراٖ ث ٝؼٕبر ٔی آٔس.
ثٌ ٝنسارغ ثنبؼنٍنب ٜذنجنر٘نٍنبراٖ جنٛاٖ ونبزینعن
ظٛیُ ذٛزرٚی آٔریىبیی و ٝث ٝسنؼنساز حنسٚز 2000
زظشٍب ٜزر ظبَ ٚ 1356ارز وؽٛر ؼس  ٚظذط زر زاذنُ
ٔ٘ٛشبش ٌرزیس ،از جّٕ ٝظساٖ ٞبی ِٛوعی ون ٝافنراز ثنٝ
جٟز ثرذٛرزاری از أىب٘بسی و ٝزر آٖ زٔبٖ زر وٕنشنر
ذٛزرٚیی یبفز ٔی ؼس ث ٝز٘جبَ آٖ ثٛز٘س.
یىی از ػُّ ٔحجٛثیز ایٗ ظساٖ ثٟنرٌ ٜنینری از ینه
دیؽرا٘ ٝدیؽرا٘ ٝظٛیُ ِ 5/7یشری  8ظیّٙسر ذٛرجینٙنی ثنب
سِٛیس لسرر  185اظت ثربر زر  4400زٚر زر زلنینمنٚ ٝ
ٌؽشبٚری ٔؼبزَ  270د٘ٛس فٛر ثٛز ٚ ٜؼشبة اِٚنین ٝآٖ
حسٚز  10طب٘ی ٝاظز.اظشفبز ٜاز ـٙسِی ٞبی ثرلی زر جّٛ
و ٝـٙسِی را٘ٙس ٜزر  6حبِز  ٚؼبٌرز زر  2حبِز لنبثنُ
سٙظیٓ  ٚثٟرٌ ٜیری از ٔٛاز ثب ویفیز  ٚچرْ زر ونبثنینٗ
ٔٛجت ؼس سب ایٗ ذٛزر ٚزر زظش ٝظساٖ ٞنبی ِنٛونط
زٔبٖ ذٛز لرار ٌیرز.وبزیعن ظٛیُ ثب سجٟیس ؼنسٖ ثنٝ
ظیعشٓ سٟٛیClimate Control ٝرا٘ٙس ٜرا لنبزر ٔنی
ظبزز سب ثٚ ٝظیّ ٝسٙظیٓ آٖ ثر رٚی زرج ٝحرارر زِرنٛاٜ
ٛٞای زاذُ اسبق را ث ٝطٛر طبثز ثر رٚی یه زٔنب ٘نٍنٝ
زاؼش ٝو ٝایٗ ظیعشٓ ث ٝـٛرر ذٛزوبر زر ٙٞنٍنبْ ثنب
رفشٗ زرج ٝحرارر از وِٛر اسٔٛجیُ ثٟرٌ ٜرفش ٝسب زٔنب را
وبٞػ زٞس  ٚزر ـٛرر دبییٗ آٔنسٖ زرجن ٝحنرارر
ثربری فؼبَ ؼس ٚ ٜدط از سٙظیٓ ؼسٖ زٔب ثر رٚی ٘نمنطنٝ
ٔٛرز ٘ظر ٞر ز ٚآٟ٘ب ذبٔٛغ ذٛاٙٞس ؼس.

 ۵۱پیشبیىی بیل گیتس
کٍ بٍ حقیقت پیًست
ٔٙجر ٔی ؼٛز.
زوشر ایٗ ٞی ٖٛدبرن ٔحمك ارؼس ایٗ سنحنمنینك
ٔی ٌٛیسٔ :ب ثب چعجب٘سٖ ز ٚلعٕز ٔغنس ؼنبٞنس
آٖ ثٛزیٓ و ٝاػفبة ٟٔبر وٙٙس ٜاز ثرػ ٞنبی
ذبؾ ٔغس ث٘ ٝمبطی ٟٔبجرر ٔنی ونٙنٙنس ونٝ
اػفبة ٞیجب٘ی سِٛیس ٔی ؼ٘ٛس.
زا٘ؽٕٙساٖ سٛا٘عشٙس ثب ازغبْ ظبذنشنبرٞنبینی ونٝ
اػفبة ٞیجب٘ی ٔی ظبز٘س ،حروبر ظّٞ َٛنبی
ٟٔبر وٙٙس ٜرا رزیبثی وٙٙس .اینٗ ر٘ٚنس ظنجنت
سٛلو اػفبة ٞیجب٘ی  ٚزر ٘شیج ٝاز فنؼنبِنینز
ثیػ از حس ٔغس وبظش ٝؼس.

حل مشکل طاسی با سلًل َای بىیادی
ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارن -زر ظنبَ ٞنبی
اذیر اظشفبز ٜاز ظّٞ َٛبی ثٙیبزی ثرای ونٕنه
ث ٝرؼس اظشرٛاٖ ٞبی جٕجٕ ٚ ٝسِٛنینس ثنبفنز
ٞبی جسیس ثرای لّت ٔشسا َٚؼنس ٚ ٜحنب از
آٟ٘ب ثرای رؼس ٔ ٛثنر رٚی ظنر افنراز طنبض
اظشفبزٔ ٜی ؼٛز.ثٌ ٝنسارغ ٔنٟنر ثن٘ ٝنمنُ از
٘یٛاطّطٔ ،حممبٖ زا٘ؽٍب ٜی ٛظنی اَ ای ٔنی
ٌٛیٙس راٞی ثرای فؼبَ ورزٖ ظّٞ َٛبی ثٙیبزی
ٔٛجٛز زر فِٛیىٞ َٛبی ٔٞٛبی رینرنشن ٝؼنسٜ
یبفش ٝا٘س و ٝثبػض ٔی ؼٛز رؼس ایٗ ٔٞٛب ٔجسزا
آغبز ؼٛز.ثر اظبض ایٗ ثررظی جسیس ،فنراینٙنس

ٔشبثِٛیه ظّٞ َٛبی ثٙیبزی ٔٞٛبی ریرش ٝؼنسٜ
ثب زیٍر ظّٞ َٛبی دٛظز ثسٖ ا٘عبٖ ٔنشنفنبٚر
اظز  ٚایٗ ظّٞ َٛب ٌّٛوس را ثِٛٔ ٝىِٛی ث٘ ٝبْ
دیرٚار سجسیُ ٔی وٙٙس .أب حبـُ ایٗ فنراینٙنس
لبزر ث ٝدیٕٛزٖ زٔ ٚعیر ٔشفبٚر اظنز .سنِٛنینس
ا٘رشی یب سجسَ یٔ ٝحفٔ َٛشبثِٛیه زیٍری ثنٝ
٘بْ وشبر ؤ ٝنٛجنت احعنبض ظنٛزغ زر
ػضعر زر طٚ َٛرزغ ٔی ؼٛز.
زا٘ؽٕٙساٖ ٔؼشمس٘س ثب زظشىبری  ٚاـنع اینٗ
فرایٙس ؼیٕیبیی و ٝزر ٌّٛوس رخ ٔی زٞس ٔنی
سٛاٖ ثر رٚی رفشبر فنِٛنینىنٞ َٛنبی ٔنرزٚ ٜ

میکزيبُا ایىتزوت داروذ

ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارن -زا٘ؽٕنٙنساٖ ثن ٝاینٗ
٘شیج ٝرظیس ٜا٘س ؤ ٝیىرٚثٟب ایٙشر٘ز ذبؾ ذنٛز را
زار٘س .ثٌ ٝسارغ ٟٔر ،ث٘ ٝمُ از فیٛچرزْ ،طراحی ٚ
را ٜا٘سازی ؼجى ٝجٟب٘ی ایٙشر٘ز زر ظراظر زٔیٗ ونٝ
ٔٛجت ؼسٔ ٜیّیبرزٞب ا٘عبٖ ثب یىسیٍنر زر ارسنجنب
ثبؼٙس .ایٗ ٔٛضٛع را ٔی سٛاٖ ث ٝػنٙنٛاٖ ینىنی از
ثسرٌشریٗ  ٚچؽٍٕیرسریٗ زظشبٚرزٞبی ثؽر ث ٝؼٕنبر
آٚرز أب ٕ٘ٔ ٝ٘ٛؽبثٟی ؤ ٝیىرٚثٟب ثرای ذٛز زار٘نس
ثیػ از ظٔ ٝیّیبرز ظبَ دنینػ دنبینٌ ٝنشاری ؼنسٜ
اظز.از ٍ٘ب ٜزا٘ؽٕٙساٖ ،ایٗ ارٌب٘یعٕٟبی ثعیبر رینس
٘ ٝسٟٙب ٔعئ َٛؼىُ ٌیری حنینبر ثنر رٚی زٔنینٗ
ٞعشٙس ثّى٘ ٝعر ٝذبؾ ایٙشر٘ز  ٚایٙشنر٘نز اؼنینبی
ذٛز را زار٘نس ون ٝظنبذنشنبر آٖ حنینرر ا٘نٍنینس
اظزٕٞ.نون ٖٛظنّنِٛنٟنبٔ ،نینىنرٚثنٟنب از رؼنشنٝ
ٞبی DNAث ٝػٛٙاٖ دینبٔنٟنبی ونسٌنشاری ؼنسٜ
اظشفبزٔ ٜی وٙٙس .ایٗ دیبٟٔب حبٚی اطنعػنبسنی ثنرای
وٙبر  ٓٞلرار زازٖ درٚسنئنینٙنٟنب زر ٔنبؼنینٗ آ ر
ِٔٛىِٛی ٞعشٙس و ٝلبثّیز حُ دینونینسٌنینٟنبی ثنٝ
ذفٛـی از جّٕ ٝسرٔیٓ ظِّٟٛب را زار٘س.
ثب ایٗ حبَ سحمیمبر ٘ؽبٖ ٔی زٞس ٔیىرٚثٟب سٟٙنب ثنٝ
ا٘شمبَ دیبٟٔب از DNAؼبٖ اوشفب ٕ٘ی وٙٙس .آٟ٘ب سىٝ
ٞبیی از ٕٛٙٞDNAػبٖ ٔرز ٜذٛز را ثّؼیس ٚ ٜینب ثنب
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ز٘س ٜسجبزَ ٔی وٙٙس .ایٗ سىٞ ٝب زر ازأنٝ
ٚارز ش٘ٔ ْٛیىرٚثٟب ٔی ؼ٘ٛس و ٝؼجی ٝراینب٘نٞ ٝنبینی
ػُٕ ٔی وٙٙس و ٝػّٕىرز وّی ٔىب٘یعٕٟبی ٟ٘نفنشنٝ
زر درٚسئیٟٙب را زیر ٘ظر لرار ٔی زٙٞس.

ایمپلىت تشریقی بزای بیماران قلبی

ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارن-یه سیٓ زر زا٘ؽنٍنبٜ
سٛر٘شٛٔ ٛفك ث ٝسٛظؼ ٝیه دن ثنبزظنبزی ونٙنٙنسٜ
ؼسٜا٘س ؤ ٝی سٛا٘س زر زاذُ ثسٖ  ٚثنس٘ ٖٚنینبز ثنٝ
جراحی سٟبجٕی سسریك ؼٛز.
ثٌ ٝسارغ ایعٙب  ٚث٘ ٝمنُ از ٌنینسٔنً ،ینىنی از
چبِػ ٞبی ثسرٌی و ٝدسؼىبٖ دط از آ٘ى ٝثینٕنبراٖ
زچبر ٘براحشی ٞبی لّجی ٔی ؼ٘ٛس ثب آٖ رٚثرٞ ٚعشٙس،
یبفشٗ راٞ ٜبیی ثرای زرٔبٖ آظیت زائٕی اظز و ٝثنٝ
لّت ٚارز ؼس ٜاظز.
ٔحممبٖ دیؽشر ٘یس زظز ث ٝایجبز ظّ َٛیب ثبفز ٞنبینی
زز ٜثٛز٘س و ٝث ٝثبزظبزی ا٘ساْ ٞنبی آظنینت زینسٜ
وٕه ٔی ورز أب ذطرار زیبزی زر اظشفبز ٜاز آٟ٘نب
زر جراحیٞبی ثسري  ٚزر ثیٕبراٖ ضؼنینو ٚجنٛز
زاؼننزٌ.ننر ٜٚزا٘ؽننٍننب ٜسننٛر٘ننشنن ٛثنن ٝسننبزٌننی ثننٝ
دیؽرفزٞبیی زر زٔی ٝٙظبذز زارثعزٞبی دّنینٕنری
زظز یبفشٝا٘س ؤ ٝیسٛا٘س ثبفنز ٞنب  ٚظنّنٞ َٛنبی
ػضع٘ی ا٘عب٘ی را درٚرغ زٞس ،أنب ینبفنشنٗ راٞنی
ٔٙبظت ثرای لرار زازٖ ایٗ ثبفز زر ثسٖ ا٘عبٖ ٞنٙنٛز
 ٓٞث ٝـٛرر یه چبِػ ثسري ثبلی ٔب٘س ٜثٛز.
درٚفعٛر ٔیّیىب رازیعیه اظٟبر ورز :اٌر ایٕذنّنٙنز
٘یبز ث ٝجراحی لّت ثبز زاؼش ٝثبؼسٕ٘ ،یسٛاٖ ث ٝطنٛر
ٌعشرز ٜای از آٖ اظشفبز ٜورز زیرا دط از حّٕ ٝلّجی
ا٘ساْ ضؼیو ؼس ٚ ٜاجرای چٙیٗ رٚغ سٟبجٕی ثرای
آٖ ثعیبر ذطر٘بن اظز.

مقالٍ

غیرفؼبَ سبطیر ٌشاؼز  ٚآٟ٘ب را ثنرای رٚینػ
ٔجسز ٔ ٛثر ظر سحریه ورز.
ثررظی ٞبی ٔشوٛر ثر رٚی ٔنٛغ ٞنبی ونٝ
ٔؽىُ وٓ ٔٛیی زاؼش ٝا٘س ث٘ ٝشیج ٝای ٔنظنجنز
ٔٙجر ؼس ٚ ٜلرار اظز سحمیمبر سىٕیّی زر ایٗ
زٔی ٝٙثر رٚی ا٘عبٖ  ٓٞث ٝػُٕ آیٙس.

وزم افشار تایپ صًتی آوالیه تًلیذ شذ
ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارن٘ -رْ افسار آٔٛزغ
سبیخ ـٛسی آ٘عیٗ  ٚسجسیُ ػىط وشبة ثٔ ٝشٗ
سبیخ ؼس ٜسِٛیس ؼس.
ثٌ ٝسارغ ایراٖ اؤٛ٘ٛیعز؛ ٘رْ افسار ٘ٛؼز یبر
سٛظط یىی از ؼروشٟبی ٚاثعش ٝثٔ ٝروس سحمیمبر
وبٔذیٛسری ػّ ْٛاظعٔی سِٛیس  ٚزر زظشرض لنرار
ٌرفز.
ایٗ ٘رْ افسار آٔٛزؼی وبرثرزی ایٗ اطٕیٙبٖ را ثنٝ
وبرثراٖ ذٛز ٔی زٞس و ٝزلز ثب ی  95زرـس زر سبیخ ـٛسی ٘ ٚیس زلز ثب ی  97زرـنس
زر سجسیُ ػىط ثٔ ٝشٗ را ثب آٔٛزغ وبُٔ ٌبْ ثٌ ٝبْ  ،ث ٝزثبٖ ظبز ٚ ٜلبثُ ف ٚ ٟٓلبثُ اجنرا
حشی ثرای افراز ٔجشسی ثٔ ٝربطجبٖ ذٛز ثیبٔٛزز.
حجز ا ظعْ چىب٘یٔ ،جری درٚش ٜزرایٗ ثبرٌ ٜفز٘ :رْافسارٞبی راینب٘ن ٝای زر ثعنینبری
ٔٛارز ث٘ ٝیبزٞبی وبرثراٖ دبظد زاز ٚ ٜا٘جبْ وبرٞب را راحزسر ورزٜا٘س ،أب ٔشبظفب٘ ٝیىنی از
٘یبزٞبی ٕٞیؽٍی وبرثراٖ فبرظی زثبٖ ثیدبظد ٔب٘س ٜثٛز یب ثرای رفغ آٖ ثنبینس ٞنسینٙنٞ ٝنبی
زیبزی درزاذز ٔیؼس.
ایٗ ٔحمك  ٚدصٞٚؽٍر ػّ ْٛاظعٔی ثب ثیبٖ ایٙى ٝیىی از ایٗ ٘یبزٞب ،سبیخ ٌفشبری اظز ،ازأٝ
زاز :سبیخ ورزٖ ثرای ثعیبری از وبرثراٖ آٖلسر زرزظرظبز ٚ ٚلشٍیر اظز ون ٝثعنینبری از
وبرثراٖ آرز ٚزار٘س یه ٘رْافسار ـحجزٞبیؽبٖ را ث ٝـٛرر ٔنىنشنٛة زر ٘نرْ افنسارٞنبی
ٚیرایؽٍر ٔشٙی وبٔذیٛسر سبیخ وٙسٚ .ی افسٚز :ثب سٛج ٝثٌ ٝعشرغ ٔنٙنبثنغ اِنىنشنر٘ٚنینه ٚ
ایٙشر٘شی ،ثعیبری از ِٔٛفبٖ ٔ ٚحممبٖ ثرای سحمیمبر ذٛز از ٔٙبثغ اِىشر٘ٚیه اظشفبزٔ ٜیوٙٙس
أب ث ٝػّز ایٙى ٝلبزر ٘یعشٙس ثب ظرػز یه سبیذیعز ٔطبِت را سبیخ وٙٙس ٔججٛر ٔنی ؼن٘ٛنس
یه ثبر از ٔٙبثغ اِىشر٘ٚیه ث ٝـٛرر زظشی فیػ ثرزاری وٙٙس  ٚسٕبٔی ٔطبِنت ونشنبة ینب
دبیبٖ ٘بٔ ٝرا ثب زظز ذٛز ثٛٙیعٙس  ٚسسٚیٗ وٙٙس  ٚزر ٟ٘بیز سٕبْ ٔطبِجی را و ٝثب زظز ذنٛز
٘ٛؼشٝا٘س جٟز سبیخ ث ٝسبیذیعز ثسٙٞس ؤ ٝعشّسْ ـرف ٚلز ٞ ٚسی ٝٙثعیبری ذٛاٞس ثٛز.

کاغذی کٍ اعضای بذن را ديبارٌ میساسد
ظرٚیط ذجری رٚز٘بٔ ٝارن -افرازی و ٝزر اطر سفبزف  ٚیب ثیٕبری زچبر آظیت ؼسیس ثنٝ
ا٘ساْٞبی ثسٖ ذٛز ؼس ٜا٘س زر آیٙس٘ ٜسزیه ثب وٕه یه فٙبٚری ٘ٛظٟٛر  ٚثعیبر دیؽنرفنشنٝ
ٔیسٛا٘ٙس ظعٔز ذٛز را ث ٝظرػز ثسظز آٚر٘س.
ثٌ ٝسارغ ثبؼٍب ٜذجرٍ٘براٖ جٛاٖ؛ وبرؼٙبظبٖ ث ٝسبزٌی ٘ٛػی وبغش ثب فٙبٚری ثعیبر دیویسٜ
 ٚلبثّیز ا٘ؼطبف دشیری ثب سِٛیس ورز ٜا٘س ؤ ٝیسٛاٖ از آٖ ثرای سٟی ٝا٘ساْٞبی ثسٖ ٔنب٘نٙنس
سرٕساٖ ،رحٓ ،لّت ،وجس  ٚػضعر اظشفبز ٜورز.
ثٌ ٝفش ٝزا٘ؽٕٙساٖ ایٗ وبغش زارای ثبفز ذبـی اظز ؤ ٝیسٛا٘س ذٛاؾ ظِّٛی ا٘نساْ ٞنبی
ثسٖ را حفظ وٙس و ٝاز آٟ٘ب ٔیسٛاٖ ثرای ثبزظبزی  ٚسرٔیٓ زذٓٞبی ثسٖ ٘بؼی از جنراحنبر
اظشفبز ٜورزٔ.حممبٖ زا٘ؽٍبٞی زر آٔریىب اػعْ ورز ٜا٘س وبغش زیعشی سِٛیسی آٟ٘ب ٔیسٛا٘نس
زر وٙبر ثبفز ٚالؼی ا٘ساْٞبی ثسٖ اظشفبز ٚ ٜظَّٞٛبی ثسٖ را ثیٍب٘ ٝسّمی ٘ىٙس و ٝظینعنشنٓ
ایٕٙی ثسٖ را سحریه ٕ٘یوٙس.
ظبذز ایٗ وبغشٞبی زیعشی وٛ٘ ٝػی ثب٘س دسؼىی ٔحعٛة ٔیؼ٘ٛس زر وٙنبر اظنشنفنبز ٜاز
چبدٍر ٞبی ظ ٝثؼسی ثرای چبح  ٚطراحی ثسٖ ا٘عبٖ لرارزاز ٞ ٚرز ٚرٚغ ٔنی سنٛا٘نٙنس زر
آیٙس ٜثرای ٘جبر جبٖ ٔیّیٖٞٛب ا٘عبٖ و ٝزر اطر جراحی یب حراحز یب ٘مؿٞبی ٔبزرزازی ثنب
ٔؽىعر ؼسیس ٔٛاج ٝؼس ٜا٘س ٔٛرز اظشفبز ٜلرارٌیرزٔ.حممبٖ ثنرای ظنبذنز اینٗ ونبغنش
زیعشی اجسای ثسٖ حیٛا٘بسی ٔب٘ٙس ٌب ٚ ٚذٛن را ثرزاؼش ،ٝآٟ٘ب را ث ٝلطنؼنبر رینس زر حنس
ظِّٛی سمعیٓ ورز ،ٜظذط آٖ اجسا را زرزٔبی ظرز ٍ٘ ٝزاؼشٗ  ٚثب یه دٛزر  ٚحنعَ ثنرای
سِٛیس ٘ٛػی جٞٛر ٔرّ ٛورز ٜا٘س.زٔب٘ی و ٝجٞٛر ذؽه ؼس ٜاظز ٚرقٞبی ٔعطحنی از
جٙط وبغش ،أب حبٚی ٔٛاز ثیِٛٛشیه ثسظز آٔس ٜاظز.
ایٗ وبغشٞب زارای ا٘ؼطبف دشیری ثب یی ٞعشٙس ٔ ٚی سٛاٖ آٟ٘ب را سمعیٓ ونرز ،ٜثن ٝـنٛرر
ِ ِٝٛزرآٚرز یب آٟ٘ب را ثرغ  ٚثری ٝزز و ٝاظشفبز ٜاز آٟ٘ب زر ػُٕٞبی جنراحنی ٔنی سنٛا٘نس
ثعیبری از ٔؽىعر ثیٕبر  ٚجرا را ثرطرف وٙس.

ازأ ٝاز ؼٕبر ٜلجُ:
 .۹تبلیغات ًَشمىذ
ٌیشط ٌفش ٝثٛز و ٝزظشٍبٜٞنبی اِنىنشنر٘ٚنینىنی ثنٝ
سجّیغبر ٛٞؼٕٙس ٔجٟس ذنٛاٞنٙنس ؼنس .آ٘نٟنب ر٘ٚنس
ذریسٞبی ؼٕب را ؼٙبذش ٚ ٝدیٍیری ٔیوٙٙس  ٚسجّیغبسی
را ثرای ؼٕب ٕ٘بیػ ذٛاٙٞس زاز ؤ ٝجشٙی ثر ػعینك ٚ
ظٛاثك ؼٕب اظز.
حب وبفی اظز سب ؼٕب ث ٝسجّیغبسی و ٝزر ٌنٌٛنُ ٚ
فیعجٛن ثرای ؼٕب ثٕ٘ ٝبیػ زر ٔیآیٙس ٍ٘ب ٜوٙیس سنب
ٔشٛج ٝایٗ فٙبٚری ؼٛیس.
ایٗ سجّیغبر ثر اظبض سبریرو ٝوّیّه ٞنبی ونبرثنر،
ػعیك ،ظعیك  ٚاٍِٞٛبی ذریس وبرثر ظبٞر ٔیؼ٘ٛس.
در طبً
 .۰۱پیًوذ بٍ سایتَای مرتببب
پخش زوذٌ تلًیسیًوی
ثیُ ٌیشط ذبطر٘ؽبٖ ورز ٜثٛز؛ درػ ز٘س ٜسّٛیسی٘ٛی
ؼبُٔ دی٘ٛسٞبیی ث ٝظبیزٞبی ٔرسجط ثب ٔحشٛای ٔنٛرز
ٔؽبٞسٔ ٚ ٜىُٕ آٖ ٔحشٛا ذٛاٞس ثٛز.
أب سمریجب ٞر آٌٟی ثنبزرٌنب٘نی ون ٝأنرٚز ٜدنرنػ
ٔی ؼٛز ،ثیٙٙس ٜرا ثٚ ٝثعبیز یب حعبة سٛییشر رإٙٞبیی
ٔیوٙس یب ثب زرذٛاظز اظىٗ QR codeثیٙٙس ٜرا ثٝ
یىی از ؼجىٞٝبی اجشٕبػی ارجبع ٔیزٞس.
 .۰۰تاالر گفتمان آوالیه
دیػ ثیٙی ثیُ ٌیشط ایٗ ثٛز ؤ ٝعئّٕٔ ٖ ٛىشی لبزر
ذٛاٙٞس سب زر ثعشر ایٙشر٘ز ثب ٔرزْ ث ٝـحجز ثذرزاز٘نس
 ٚاز ٔؽىعر  ٚثر٘بٔٞٝبی زر حبَ اجرای ذٛز ظرنٗ
ثٍٛیٙسٔ .رزْ ٘یس حرفؽبٖ را ث ٝـٛرر ٔعشمیٓ ثب آ٘نٟنب
زر ٔیبٖ ثٍشار٘س.أرٚز ٜاغّت ذجرٌساریٞب زر ا٘شٟنبی
ٞر ذجر ثرؽی ثرای اثراز ٘ظرار وبرثراٖ اذنشنفنبؾ
زازٜا٘س  ٚظبیزٞبیی  ٓٞسٛظط ایجبز سب رٞبی ٌفشٍٛ
أىبٖ ٔجبحظٔ ٝعشمیٓ ٔنرزْ ٔ ٚعنئن ٖ ٛرا فنراٞنٓ
ورزٜا٘س.ؼجىٞ ٝبی اجشٕبػی سٛییشر  ٚفیعجٛن ٘نمنػ
ظیبظی ٔٛطری زر جٟبٖ ایفب ٔیوٙٙس .ث ٝػٙنٛاٖ ٔنظنبَ
ا٘معة ظیبظی زر ِیجیٔ ،فر  ٚس٘ٛط ٔشبطر از فؼبِنینز
وبرثراٖ زر ایٗ ؼجىٞٝب ثٛز.
 .۰۱سایتَای ایىتروتی مبتىی بر عالقٍ
ثیُ ٌیشط :جٛأغ آ٘عیٗ زیٍر ٔشبطر از ٔىبٖ ز٘سٌنی
ؼٕب ٘رٛاٙٞس ثٛز ،ثّى ٝثب سٛج ٝث ٝػعل ٝؼرفی ؼنٕنب
ؼىُ ذٛاٙٞس ٌرفز.او ٖٛٙثعیبری از ظنبینز ٞنبی
ذجری ٌعشرغ دیسا ورزٜا٘س سب ٔجبحض  ٚزٔنینٙنٞ ٝنبی
ٔرشّفی را دٛؼػ زٞنٙنس ٘ ٚنٍنب ٜػنٕنینك سنری ثنٝ
ٔٛضٛػبر ذبؾ زاؼش ٝثبؼٙسٚ.ثعبینز ""Reddit
ٕ٘ ٝ٘ٛذٛثی از یه ٚثعبیز اظز و ٝث ٝزیرٌرٜٞٚنبی
ٔرشّفی سمعیٓ ثٙسی ؼس ٜو ٝفبرؽ از ٔنىنبٖ ز٘نسٌنی
وبرثر ث ٝػعیك ٚی سٛج ٝزارز.
 .۰۲ورمافسار مذیریت پريشٌ
ثیُ ٌیشط دیػ ثیٙی ورز ٜثٛز ؤ ٝنسینراٖ دنرٚش ٜثنب
اظشفبز ٜاز ٘رْ افسارٞب ذٛاٙٞس سٛا٘عز ٌر ٜٚذٛز را ثٝ
ـٛرر آ٘عیٗ وٙبر  ٓٞزاؼش ٝثبؼٙس  ٚدرٚشٛٔ ٜرز ٘ظر
ذٛز را ث ٝثٟشریٗ ٘ح ٛدیػ ثجر٘س.ـسٞب ٘نرْ افنسار زر
فضبی ظبزٔب٘ی ٘ح ٜٛاظشرساْ ،ؼىٌُیری ٌرٜٞٚنب ٚ
اذشفبؾ وبر ثٞ ٝر فرز را ٔشح َٛورزٜا٘س.
 .۰۳استخذام آوالیه
ٌیشط ٌفش ٝثٛزٔ :شمبضیبٖ ؼغُ ذنٛاٞنٙنس سنٛا٘عنز
فرـز ٞبی ؼغّی ٔٙبظت را ثب ٔؽرؿ ورزٖ ػعینك،
٘یبزٔٙسیٞب ٟٔ ٚبررٞبی فرزی ثن ٝـنٛرر آ٘نعینٗ
ثیبثٙس.أرٚز ٜظبیزٞبیی ٘ظیر ""LinkedInأنىنبٖ
ثبرٌشاری رز ٚ ٝٔٚیبفشٗ ؼنغنُ را طنجنك ػنعینك ٚ
٘یبزٞبی فرز فرا ٓٞظبذش ٝاظز  ٚث ٝاظشرساْوٙٙسٌنبٖ
٘یس ایٗ أىبٖ را ٔیزٞس و ٝوبرٔٙساٖ ذٛز را ثراظنبض
جعشجٛی ٟٔبررٞبی فرزیؼبٖ ا٘شربة ٕ٘بیٙس.
 .۰۴ورمافسار جامعٍ تجاری
ثیُ ٌیشط :ؼروزٞب لبزر ذٛاٙٞنس ثنٛز سنب ٔؽنبغنُ
ٔرشّفی را زر زٔیٙنٔ ٝنشنفنبٚر ٔنب٘نٙنس دنرٚشٞ ٜنبی
ظبذشٕب٘ی ،سِٛیس فیّٓ یب سجّیغبر  ٚأظبِ ٟٓدنینؽنٙنٟنبز
زٙٞس .ایٗ ٘رْ افسارٞب ایٗ أىنبٖ را ثن ٝز ٚؼنرونز
ثسري ؤٕ ٝىٗ اظز زر یه ٔىبٖ ٘جبؼٙس  ٚثنب ٞنٓ
ر ٚث ٝر٘ ٚؽ٘ٛسٔ ،یزٞس و ٝوعت  ٚوبرٞبی ٔرشّفنی
را ثب وٕه  ٓٞث ٝدیػ ثجر٘نس.اونٙن٘ ٖٛنرْ افنسارٞنبی
سجبری زیبزی ثر رٚی جٙجٞ ٝبی اجشٕبػنی ٔنشنٕنرونس
ؼسٜا٘س ،ثٙبثرایٗ وبرثراٖ ث ٝراحشی ٔی سنٛا٘نٙنس ثنب ثنٝ
اؼشران ٌشاؼشٗ سجرثنینبر  ٚـنحنجنز دنینرأنٖٛ
فؼبِیزٞبی سجبری ؼبٖ وعنت  ٚونبر ذنٛز را ثنب
ٕٞىبری زیٍراٖ سٛظؼ ٝثرؽٙس.

