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آیفًن  ۸ثب ثبتری َبی ثسرگتر ي عمر ثیشتر می آیذ


علم
ی فناوري

وخستیه خًدريی پروذٌ
 ۸۱۰۸می آیذ

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارىٛ -تغشی ٚخٞارٝی درزٛر ٟ
اٛیب ار عبّ  1507سحٞیْ ٗؾشزیبٗ ٙی ؽٞا.
ثُ ٠شارػ ٗ٢ز ثٛ ٠وْ اس ایٔی ٗیْ ،ؼی عبّ ١بی ُذؽش٠
خٞارٝی دز ٟ ٛیٌی اس رٝیرب١ربی اٛغرب ٙثرٞا ٟاعرز.
اًً ٜٙٞبرؽٜبعب ٙصٜؼز ٗؼشو  ٛای ٚرٝیب ار ٗزس سج یْ
ؽ  ٙثٝ ٠اهؼیز اعز.
آ٢ٛب ٗؼشو  ،PAL-V ONE ٛیي خٞارٝی اٛٝرلرزٟ
١یجزی ی –خبیزًٞٝدشزٗ ،حشْ٘ سزیُ ٚشیرٜر ٠خرٞارٝی
دز ٟ ٛاعز ً ٠ث ٠ؼٞر ٝاهؼی عبخش ٠خٞا ١ؽ  .ار ٘١یٚ
راعشب PAL-Vؽزًز  ٜٔ١ی عبس ٟ ٛآٛ ٙریرش دریرؼ
علبرػ ثزای ایٗ ٚحص ّٞرا یب هی٘رز ١ 355رشار االر
آؿبس ًزا ٟاعز .راثزر ایِٜ٘بٛش ٗ یز ارؽر اخرزایری
ٗPAL-Vی ُٞی ٗ 9ب عبٓ٢بعز ًٗ ٠ؾرـر ّٞثرزؼرزف
ًزا ٙچبٓؼ ١بی ًیلیشی  ٝكٜی ١غشیٖ .ای ٚخرٞار ٝثرب
اعشب ٛارا١بی ایٜ٘ی ٘١تٞاٛی ًبْٗ اارا ٝعبسٗب١ ٙربی
هبُ ٙٞٛذاری عزاعز اٛیب ٛیشآ ٙرا سبیی ًزا ٟا. ٛ
ایٝ ٚعیٔٛ ٠ؤی ٠اٛ ٝلز ٟار  05اهریرور ٠اس یري ٗرٞسرٞر
عیٌٔز ع ٠چزخ ٠ث ٠خبیزًٞٝدشز سج یْ ٗی ؽٞا.
ه رر ٗٞسٞرچ٢بر عیرٔرٜر ر PAL-V ONEآ125 ٙ
اعت ثتبر  ٝح اًثز عزػز آ ٙار ٞ١ا  ٝخباٗ 001 ٟبیْ
ثزعبػز اعز .دظ اس آسٗبیؼ ١بی ٗرٞكروریرز آٗریرش
PAL-V ONEار عرربّ ١رربی 1501 ٝ 1558
ٗی ای ای ٚؽزًز سٓٞی ٗحص ّٞرا ث ٠صٞرر سدربری
آؿبس ًزا .ثُ ٠لش ٠ایِٜ٘بٛش دظ اس عبخز خرٞار١ٝربی
دیؼ علبرؽی ،ارعبّ خبری ٗیر ای سرٓٞریر اٛرجرٝ ٟٞ
سدبری ٗحص ّٞآؿبس ٗی ؽٞا.
آجش ٠سبریخ سحٞیْ خٞار١ٝبی ٗ ّ خبا١ ٝ ٟرٞا دربیربٙ
ٗ 1507ی ای سؼیی ٚؽ  ٟاعز.

پُپبد تبکسی َم از راٌ می رسذ

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارىٗ -وربٗربر حر٘رْ ٛٝرورْ
ؽ٢زی ار اثی اػ ٕ ًزا ٟا ٛد٢ذبا سبًغی ؽرترصری را
آسٗبیؼ خٞاً ٜ١زا .آ٢ٛب هص اار ٛار ٗرب ٟخرٞالی
ث٢ز ٟثزااری ػ٘ٔیبسی اس د٢ذبا سبًغی را آؿبس ً. ٜٜ
ثُ ٠شارػ ٗ٢ز ثٛ ٠وْ اس ٛیٞاؼٔظ ،در٢رذربا سربًغری ثر٠
ؽزًز چیٜی Enhangسؼٔن اارا .آرجرشر ٠ثربسرٞخر ٠ثر٠
ٝیضُی د٢ذبا١ب ،ای ٠ٛٞ٘ٛ ٚثیؾشز یي ثبِٓزاخٞاًربر ثرب
عیغشٖ خ٢ز یبثی اعز ً ٠ث ٛ ٙٝیبس ث ٠خٔجبٗ ،ٙغربكرزاٙ
را ثٗ ٠وص خٞا ٗی رعب. ٛد٢ذبا سبًغی را ٗی سرٞا ٙثر٠
ٝعیٔ ٠یي ادٔیٌیؾٞٗ ٚثبیْ علبرػ ااا ٗ .ر ١رز یري
اس علز١بی آ 25 ٙاهیو ٠اعز ٝ ٝعیٔٛ ٠ؤیٗ ٠ی سٞا35 ٛ
سب ً 45یٔٗٞشز ٗغبكز را ثب ح اًثز ٝسً 055 ٙریرٔرُٞرزٕ
ؼی ً. ٜاس عٞی ایِز ؽزًز سٓٞی ًرٜرٜر  ٟدر٢رذربار
اًغی سٞاكوٜبٗ ٠ای را ثب ایبٓز ٞٛااا ار آٗزیٌب اٗعب ًزاٟ
سب آسٗبیؼ ١بی دزٝاس را ار آٛدب اٛدبٕ ا٘١ . ١چٜیر ٚثرب
یي ؽزًز ار حٞس ٟكٜبٝری سیغشی ٌ٘١بری ٗی ً ٜسب
اس ای ٚثبِٓزا١بی ث  ٙٝخرٔرجرب ٙثرزای حر٘رْ اػعربی
ٗصٜٞػی اعشلبا. ًٜ ٟ

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارى -ؽزًز ادرْ سصر٘ریرٖ
اارا ثبسزی٢بی ثشرُشزی ار ٙٝآیل 7 ٙٞثً ٠بر ثجزا.
ثُ ٠شارػ ٗ٢ز ثٛ ٠وْ اس ایٔی ٗریرُْ ،رشارػ ١ربی
خ ی ٛؾبٗ ٙی ا ١ای ٚؿ ّٞكٜبٝری اس یري ثربسرزی
ٗ 1655یٔی آٗذزی ار آیل 3.6 ٙٞایٜچی اعشلبا ٟخٞا١
ًزا  ٝث ٠ای ٚسزسیت ظزكیز ثبسزی آ ٙثرب آیرلر66 ٙٞ
د ط ثزاثز ٗی ؽٞا.
ثٛ ٠ظز ٗی رع ایر ٚؽرزًرز ًر ٠اٗرزٝس ثر ٠ؼرٞر
رع٘ی ٝارا صٜؼز ؽبرصٝایزٓظ ؽ  ،ٟار سٔلر١ ٚربی
خ ی خٞا اس كٜبٝری ؽبرص ٝایزٓظ اعشلبا ٟخٞاً ١زا .ث ٠ای ٚسزسیت اس ١شی١ ٠ٜبی خٜجی ًبرثرزاٙ
ثزای خزی ؽبرصر خ اُبً ٠ٛبعشٗ ٠ی ؽٞا.
ٗی َٜچیٌ ٞاس ؽزًز KGI Securitiesای ٚاخجبر را كبػ ًزا ٟاعز .ثُ ٠لش ٠ا ٝآیل 7 ٙٞثرب
اثؼبا  3.6ایٜچی احش٘بال اس آیل١ ٙٞبی  4.4ایٜچی ثبسزی ثب ػ٘ز ثیؾشزی خٞا ١ااؽز.

سبخت ثبتری گًشی از آة ثب عمر طًالوی



عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارىٗ -حووب ٙااٛؾِب١ ٟبرٝارا ٗرٞكرن ثر٠
عبخز ثبسزی خ ی ی ؽ  ٟا ٠ً ٛثب آة عبخش ٠ؽ  ٝ ٟػ٘ز ؼٞالٛی
 ٝػٌ٘ٔزا هبثْ سٞخ٢ی اارا.
ثُ ٠شارػ ٗ٢ز ثٛ ٠وْ اس ا ٛرٝی  ١الیٜش ،ار ای ٚثربسرزی اس ٗرٞاا
خبسٛی حْ ؽ ٟ ٛٞار آة ثب PHؼجیؼی اعشلبا ٟؽ  ٟاعز.
ایً ٚؾق ثشرٍ كٜبٝری عبخز ثبسزی ١بی سرٔرلر١ ٚر٘رزا ٟرا اس
اعبط ٗشحٗ ّٞی ً ، ٜسیزا ثبػث ٗی ؽٞا ثزای عبخز ثربسرزی اس
یي ١غش ٠ؼجیؼی  ٝؿیزع٘ی اعشلبا ٟؽٞا .كٜبٝری یبا ؽ  ٟثبػث خٞا ١ؽ ٛغْ خ ی ثبسزی ١ب ایِرز
ث ٠عزػز ااؽ  ٝ ٌٜٜٛایِز خؽز اٛلدبر آ٢ٛب ٛیش ٝخٞا  ٛاؽش ٠ثبؽ .ای ٚثربسرزی ١رب ًر ٠اارای ؽربرص
ؼٞالٛی  ٝػ٘ز ثبالیی ٛیش ١غش ٜثب ١شیً٘ ٠ٜشزی عبخشٗ ٠ی ؽ ٝ ٛٞثزای سبٗی ٚثزم ٗشٌی ث ٠سرـریریرزار
ٌٗٓٞٓٞی ٗٞاا ؽی٘یبیی خبسٛی ٗحٔ ّٞار آة خٞا ٜ١ثٞا.
ثزرعی ١ب ٛؾب ٙااا١ ٟشی ٠ٜذخیز ٟاٛزصی سٞعػ ای ٚثبسزی ١ب ث ٠اسای ١ز ًیٔٝٞار ار عبػز سٓٞی اٛزصی
ً٘شز اس ص االر خٞا ١ثٞا ٓ ٝذا ثبسزی ١بی یبا ؽ  ٟرا ٗی سٞا ٙثبسزی ١بی اٝعش ار ؼجیؼز ٛبٗی .

ثُرٌ ثرداری از وخستیه کشتی تحقیقبتی اقیبوًس شىبسی کشًر در ثىذرعجبس
عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارى -ث٢ز ٟثرزااری اس
آٝی ٚؽٜبٝر سحویوبسی اهیبٞٛط ؽٜبعی ًؾٞر ثرب
ٛبٕ ًبٝؽِز خٔیح كبرط ثب حعٞر ٝسیز ػٔرٕٞ
 ،سحویوبر  ٝكٜبٝری  ٝخ٘ؼی اس ٗغئٞال ٙاعشبٙ
١زٗشُب ٙرٝس ع ٠ؽٜجر ٠ار ٗردرشر٘رغ ؽر٢ریر
ارٝیؾی ث ٜرػجبط آؿبس ؽ .
ثُ ٠شارػ ایزٛب ،رئیظ دض١ٝؾِبٔٗ ٟی اهیربٛرٞط
 ٝػٔ ٕٞخٞی ار ٗزاعٖ ث٢رز ٟثرزااری اس ایرٚ
ؽٜبٝر سحویوبسی ُلز 9ای ٚؽٜبٝر دظ اس سحٞیْ
اس عبسٗب ٙصٜبیغ اریبیی ایزا ٙاس اٗزٝس كؼبٓریرز
سررحررورریررورربسرری خررٞا را آؿرربس ٗرری ًرر ٜر .
ٛبصز حبخی ساا ٟاكشٝاً 9بٝؽِز خٔیح كربرط،
یي ؽٜبٝر ٗ ر ٙسحویوبسی ثب ٗ 45شز ؼر05 ،ّٞ
ٗشز ػزض ٗ 01 ٝشز ارسلبع هبار اعز ثرب آة ٝ

عٞخز ًبْٗ ث ٗ ٠ر  34رٝس ثب ظزكیز ٛ 16لز
ار آة١بی خٔیح كبرط ،اریبی ػ٘ب ٝ ٙؽر٘ربّ

شیًٌ جذیذ درمبن اثًال ثب آوتی ثبدی َبی اسجی

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارى -ارٗب ٙاثٞال ثرب آٛرشری ثربای ١ربی
ث عز آٗ  ٟاس اعت ُشیٜٗ ٠ٜبعت ٗ ٝوز ٙٝث ٠صزك ٠ای ار ٗوربثٔر٠
ثب ػلٛٞز اثٞال اعز.
ثُ ٠شارػ ٗ٢ز ،آٌغب ٛر ًزٗٝیخ عزدزعز سیٖ سحوین اس ااٛؾِبٟ
ًٞئیٜشٓ ٜاعشزآیب ،ار ای ٚثبرٗ ٟی ُٞی  9ای ٚارٗبٗ ٙوز ٙٝث ٠صزك٠
ار ًؾٞر١بی ًٖ ارآٗ آكزیوب هبثْ اعشلبا ٟاعز .ای ٚآٝیر ٚثربر
اعز ً ٠آٛشی ثبای اعجی ار ٗوبثٔ ٠ثب ػلٛٞز اثرٞال خرٞة ػر٘رْ
ًزا ٟاعز.
ارٗب ٙثب آٛشی ثبای ١بی اعجی ثز ٝی ٗی٘١ ٙٞبی ً ٠اس  13عبػرز
هجْ آٓٞا ٟث ٠اٝس ًؾٝ ٟ ٜیزٝط اثٞال ؽ  ٟثٞا ، ٛسب  4رٝس ثرؼر
ٗث٘زث٘ز ٛؾب ٙااا ٟؽ .
ؼجن یبكش١ ٠بی ایٗ ٚؽبٓؼ ،٠ای ٚارٗبٞٗ ٙخت سٞهق هربثرْ سرٞخر٠
ٝیزٝط ١ب ؽ  ٝ ٟاس حیٞاٛبر ار ٗوبثْ ٗزٍ ٗ ٝیز حلربظرز ٗری
ً. ٜ
یؾشزیُ ٚشارػ ٝیزٝط اثٞال ار ؿزة آكزیوب اس عربّ  1503سرب
 1505ثٞا ٟاعز ً ٠ح ٝا ١ 25شار ٛلز آٓٞا ٟث ٠ایٝ ٚیزٝط ؽ ٛ
 ٝثیؼ اس ١ 00شار ٛلز خب ٙخٞا را اس اعز ااا. ٛ

اهیبٞٛط  ٜ١اه إ ث ٠سحویوبر ٗی اٛی ً. ٜ
رئیظ دض١ٝؾِبٔٗ ٟی اهیبٞٛط  ٝػرٔر ٕٞخرٞی
اظبكً ٠زا 9آٝیٗ ٚبٗٞریز ًؾرشری ًربٝؽرِرز
خٔیح كبرط ٛٞ٘ٛر ٠ثرزااری  ٝاٛر اسُ ٟریرزی
ٗی اٛی ار خٔیح كبرط اعز.
حبخی ساا ٟاااٗ ٠ااا 9سٞا 35 ٙرٝس ٗربٛر ُربری
ار اریب١ 2 ،شار ٗبیْ اریبیی ُؾز سٛی ثٞاٝ ٟ
اارای عبٗب ٠ٛسثجیز ٗٞهؼیز ایٜبٗیٌری ،در٘رخ
 ٠ٛٞ٘ٛثزااری آة ث٘١ ٠زاٗ ٟشؼٔوبر ،آسٗبیؾِبٟ
خؾي ،آسٗبیؾِب ٟسَز  ،آسٗبیؾِب ٟخؾي  ٝسز
 ،اٛجبر ،عزاخب ٠ٛسیز صلز ارخٜٗ (٠لی  15ارخ٠
عبٛشی ُزاا ) ،،عزاخب ٠ٛثبالی صرلرز ارخر( ٠
3ارخ ٠عبٛشی ُزاا )ً٘ ،ذزٝعٞر ثزای اثشار١بی
ثبای عز.

ريش وًیه جراحی ثرای درمبن افراد فلج

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارىٗ -حووربٙ
ثٜیبا ثی٘برعشب٢ٛبی ااٛؾِب ٟثیرزٗرٜرِر٢ربٕ
ؼی یي رٝػ ٞٛی ٚخزاحی ٗرٞكرن ثر٠
ثبسُزااٛی ػٌ٘ٔزا ػعر ر ٗرزا ٟار
اكزاا كٔح ؽ . ٛ
ثُ ٠شارػ ایغٜب ثٛ ٠وْ اس ایٔی ٗیْ ،ایٚ
ػْ٘ خزاحی ثز رٝی ثیؼ اس ٛ 055رلرز
اٛدبٕ ؽ  ٠ً ٟاؿٔت ث ٠آیْ سصرباكربر
خبا ٟای اچبر آعیت ١بی ٛتبػی ؽ  ٟیب
ث ٠ػٔز عزؼب ٙاچبر ٗؾٌ ر ػع ٛی
 ٝآرسزیز عش ٙٞكوزار ؽ  ٟثٞا. ٛ
ثی٘براٛی ً ٠ث ٠ػٔز١بی ٗتشٔق اچبر آعیت١بی ٛتبػی ُ ٝزا ٙؽر ٟ
 ٝكٔح ؽ ٟاٗ ٛیسٞا ٜٛثٝ ٠اعؽ ٠ای ٚخزاحی دیؾِبٗب ٠ٛع ٗشی خٞا را
ث ٠اعز آٝر. ٛ
ااٛؾ٘ ٜا ٙار ای ٚرٝػ خ ی ار رؽش١٠بی ػصجی سـییز ٗغریرز ایردربا
ًزا ٝ ٟث ی ٚسزسیت كزای ً ٠ث ٠آیْ ثی٘بری یب آعیت سٞاٛبیی حزًرز
ااا ٙاعز خٞا را  ٛارا ٗی سٞاٗ ٛد اا اعز خٞا را حزًز ا. ١
ثی٘بری١بی ٗلصٔی دیؼ ر ،ٟ ٛٝعش ٙٞكوزار را سحز سبثیز هزار اااٝ ٟ
ار ٗٞارا ؽ ی ٜٗدز ث ٠كٔح ٗیؽٞا.
یي ٗؽبٓؼٛ ٠ؾب ٙااا ٟاعز ًٛ ٠ؾب١ ٠ٛبی ٗؾٌ ر ٛتربػری ٛربؽری اس
آرسزیز ار  85ارص اس ٗٞارا ار ثبالی  45عبّ ثزٝس ًزا٘١ ٝ ٟچٜیٚ
رؽ كشای ٟ ٜای ار ٗیب ٙخٞاٛبٛ ٙیش اارا.
راثی ٝیٔیبٗش خٞا 31 ٟ ٜٛعبٓٛ ٠یش ث ٠سبسُی اچبر ایٗ ٚؾٌْ ؽ  ٟاعز.
ٛؾب١٠ٛبی ای ٚثی٘بری ٗب ٜٛارا ً٘ز  ٝعلشی ػع ر ُرزاٗ ٙرؼر٘رٞال
ؽ ی ثٞا ٝ ٟار صجح  ٝیب ثؼ اس  ٛاؽش ٚسحزى  ٝكؼبٓیز ثزٝس ٗیً. ٜ
٘١چٜی ٚارا هلغ ٠عیٗ ٝ ٠ٜؾٌ ر سٜلغی ٗ ٝؾٌ ر ؽربٛر ،٠ثربعر،ٚ
ثبس١ٝب  ٝساٛ ،ٞٛیش ار ای ٚثی٘بری رایح اعز.

کشف یک اثرزمیه ي سیبرٌ َبیی ثب قبثلیت حیبت ريی آن
عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارى -عشبر ٟؽرٜربعربٙ
ٗٞكن ثً ٠ؾق یي اثز سٗی 55 ٝ ٚعیبر ٟخ یر
ایِز ار ٛشایٌی سٗی ٚؽ  ٟا ٠ً ٛثغریربری اس
آ٢ٛب ٗی سٞا ٜٛاارای حیبر ثبؽ. ٜ
ثُ ٠شارػ ایزٛب اس رٝسٛبٗ ٠ای ٜیذٛ ٜزُ ،ز١ٝری
اس ااٛؾ٘ ٜا ٙثی ٚآ٘ٔٔی ٛیش  43عریربر ٟثربٓرورٟٞ
ًؾق ًزا ٟا ٠ً ٛثب احشغبة آٗ ،ٙحووب ٙار
ٗد٘ٞع  003عیبرً ٟؾق ًزا ٟا. ٛ
ثُ ٠لشٗ ٠حووب ،ٙاعشٌٖ ثزخی اس ای ٚعیبر١ ٟرب
ٗی سٞا ٜٛؽجی ٠سٗی ٚثبؽٝ ٝ ٜیضُی ١بیی ثرزای
حیبر اار. ٛ
یٌی اس عیبر١ ٟبی كزاخٞرؽی ی ،یي اثز-سٗیٚ
ااؽ اعز ً ٠عؽح عِٜی اارا  ٝار چ٢برٗریرٚ

ویکًتیه ثٍ شىًایی کًدکبن آسیت می زوذ

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ ٠ارى-
یي ٗؽبٓؼ ٠خ ی ٛؾربٗ ٙری
اًٞ ١اًبٛی ًر ٠دریرؼ اس
س ٝ ٓٞدظ اس آ ٙار ٗرؼرزض
ٛیٌٞسی ٚهزار ُزكرشر ٠ثربؽرٜر ،
ثیؼ اس عبیز ًٞاًب ٙثب خرؽرز
ٗؾٌ ر ؽٜٞایی  ٝیب اس اعز
ااا ٙؽٜٞایی ٗٞاخ١ ٠غش. ٜ
ثُ ٠شارػ ایزٛب اس ؽجٌ ٠خجزی
سی ٛیٞسً ،رٞاًربٛری ًر ٠ار
اٝر ٟخٜیٜی  ٝثؼ اس سٓٞر ار
ٗؼزض ٛیٌٞسی ٚهرزار ُرزكرشر٠
ثبؽ ، ٜث ٠ػٔز رؽ ؿیز ؼجیؼی ار ؽٜٞایی عبهٗ ٠ـش ٛ-بحی ٠ای اس ٗـش ًٛ ٠وؼ ٗ٢ر٘ری
ار آٛبٓیش آِ١ٞبی ص ا اارا -احش٘بال اچبر ٗؾٌ سی ار ؽٜٞایی ٗی ؽ. ٛٞ
سٛب ٙثبراار عیِبری ٛیش ً ٠اس عیِبر آٌشزٛٝیٌی  ٝیب ارٗب ٙخبیِشیرٜری ٛریرٌرٞسریرٚ
اعشلباٗ ٟی ً ، ٜٜثب احش٘بّ اكشایؼ خؽز سای٘ب ٙسٝارطٞٛ ،ساا ًٖ ٝس ٙار ث  ٝسٓٞر
ٗ ٝزٍ ٛبُ٢بٛی ٞٛساا رٝثز١ ٝغش. ٜ
اٝرعٞال ًخ ٗحون اصٔی ایٗ ٚؽبٓؼ ٝ ٠اعشبا ااٛؾِب ٟآساا ثزٓی ٚار آٓر٘ربُ ٙرلرز9
ًٞاًبٗ ٙجش ث ٠اخش ّ ػٌ٘ٔزا ؽٜٞایی عبهٗ ٠ـش احش٘بال ثب ٗؾٌ ر یرباُریرزی ٝ
ٗغبئْ ٗزثٞغ ث ٠رؽ ٗ٢برر سثبٛی ٗٞاخٗ ٠ی ؽ ٛٞ؛ ٗباری ً ٠اٝرا ٙثبرااری اػ ثرب
ٗصزف عیِبر ٘١زا ٟثٞا ٟثبؽ  ،اُز كزس ٛػ اچبر اخش الر یباُیزی ار ٗر رعر٠
ثبؽ  ،ثبی ثزای ثزرعی ٝی اس ٛظز اخش الر دزااسػ ؽٜی اری ٗزاخؼ. ًٜ ٠
ثزای ایٗ ٚؽبٓؼٗ ،٠حووب ٙكزسٞٗ ٛػ ١ب را هجْ اس س ٝ ٓٞاس ؼزین ؽیز ٗبار سب ع ٚعر٠
١لشِی ار ٗؼزض ٛیٌٞسی ٚهزار ااا. ٛ
ثزاعبط یبكش١ ٠بی ًخ ٌ٘١ ٝبراٛؼ ،ار ٗٞػ ١بی ار ٗؼزض ٛیٌٞسی ٚهزار ُرزكرشر٠
ؽ ٞٛ ،ٟر١ ٙٝب یب عٔ١ ّٞبی ػصجی ًٗ ٠ؼ٘ٞال ٝرٝای ١بی حغی (١زآٛچ ٠ثٝ ٠عیٔر٠
حٞاط ارى ٗی ؽٞا) را اس حٔشُٞ ٙٝػ اریبكز ٗی ً ، ٜٜعیِٜبّ ١ب را ثرب اهرز
السٕ  ٝث ٠ؼٞر ٗٞثز ث ٠عبیز ٞٛر١ ٙٝب ار ؽٜٞایی عبهٗ ٠ـش ارعبّ ٘ٛی ًزا. ٛ

عیغشٖ عشبر ٟای ٛشایي ث ٠عیغشٖ سٗریر ٚهرزار
اارا.ای ٚعیبر ٠ً ٟثٗGliese 411-b ٠ؼزٝف
اعزٛ ،ؾبٗ ٙی ا ٠ً ١سر٘ربٗری عرشربر١ ٟربی
ٛشایي ث ٠خٞرؽی ٗب احش٘بال اارای عیبر١ ٟبیی
١غش ٠ً ٜث ٠اٝر آ٢ٛب ٗی چزخٗ ٝ ٜی سرٞاٛرٜر
ثغیبر ؽجی ٠ث ٠سٗی ٚثبؽرٜر  ٝؽرزایرؽری ثرزای
ح٘بیز اس حیبر ار كعبی خبرج اس سٗی ٚااؽش٠
ثبؽ. ٜ
ایٛ ٚشبیح حبصْ سوزیجب ١ 50شار ػ٘ٔیربر رصر
١شار  555 ٝعشبر ٟاعز ً ٠ار ػزض یي اٝرٟ
 15عبٓ ٠سٞعػ عشبر ٟؽٜبعب ٙآٗزیٌربیری  ٝثرب
اعشلبا ٟاس سٔغٌٞح Keck-Iار آٗزیٌب اٛدربٕ
ؽ  ٟاعز.

ٗحووب ٙخبؼز ٛؾبً ٙزا ٠ً ٛای ٚعیربر١ ٟربی
خ ی ٘١چٜی ٚث ٠آ٢ٛب ار ارى ث٢شرز سؾرٌریرْ
كزآی١ ٜبی عیغشٖ ١بی عیبر ٟای ًر٘ري ٗری
ً ٝ ٜا ١اف خبٓجی ثرزای سر ػ ١ربی آسری
١غش ٜسب ثشٞا ٙعیبر١ ٟب را ث ٠ؼٞر ٗغرشروریرٖ ثر٠
سصٞر ارآٝرا.

ثخشی از مغس اوسبن در زمبن خستگی ثٍ خًاة میريد

عزٝیظ خجزی رٝسٛبٗ٠
ارى -سٗبٛی ًر ٠كرزا
احغررربط ًغررربٓرررز
ٗی ً ٜیب خغشِی سیبا
اارا ،ثتؾی اس ٗـرش اٝ
ث ٠صٞرر ٗٞظؼری ثر٠
خٞاة ٗیرٝا.
ثررُ ٠ررشارػ كرربرط،
ااٛؾرر٘ررٜر ا ٙار یرري
ٗؽبٓؼ ٠خ یر ثر ٠ایرٚ
ٛشید ٠رعی  ٛسٗبٛی ً٠
احغبط خغشِی ؽ ی
ٗری ًرٜرریرٖ یرب ًغررْ
١غشیٖ ،حشی اُز ًبٗ ثی ار ثبؽیٖ ثتؾی اس ٗـش ٗب ث ٠ؼٞر ًبْٗ خٞاثی  ٟاعرز  ٝار
حبٓز ؿیزكؼبّ ث ٠عز ٗیثزا.
اًشز خزِٗی اع سز ٌ٘١ ٝبراٛؼ ار ااٛؾِب ٟسِشاط ار ٗؽبٓؼبر خ ی خٞا ثر ٠ایرٚ
ٛشید ٠رعی ٗ ٠ً ٛـش اٛغبٗ ٙیسٞا ٛخٞاة ٗٞظؼی را سدزث ٝ ًٜ ٠ثز ای ٚاعربط ار
ؼ ّٞؽجب٠ٛرٝس ثزحغت ٛح ٟٞكؼبٓیز ث  ،ٙثتؼ١بیی اس ٗـش ٗیسٞا ٛث ٠خٞاة ثزٝا یرب
ثی ار ؽٞا.
ٗیشا ٙخٞاة ٗٞظؼی ٛ ٝح ٟٞثزٝس آ ٙار ؼ ّٞرٝس سـییز ٗیًرٜر  ٝااٛؾر٘رٜر ا ٙثرب
ٗؽبٓؼبر ػٔ٘ی خٞا ث ٠ایٛ ٚشید ٠رعی  ٛؽ ر خغشِی ً ٠اٛغب ٙار دبیب ٙیري رٝس
سدزثٗ ٠یًٗ ، ٜیسٞاٛ ٛؾب ٙا ٠ً ١چٗ ٠یشا ٙاس ٗـش ا ٝث ٠خٞاة ركش ٠اعز.
ار ایٗ ٚؽبٓؼ 5 ،٠كزا حعٞر ااؽش ٠ً ٜثٗ ٠ـش ١ز یي اس آ٢ٛب ثیؼ اس  055آرٌرشرزٝا
ٛصت ؽ  ٟثٞا  ٝسب ٛح ٟٞكؼبٓیز١بی ٗـش  ٝعیِٜبّ ١بیی ً ٠ارعبّ ٗیًٜر ثر ٠اهرز
سحٔیْ ؽٞا.
ٗحووب ٙار دبیبٗ ٙشٞخ ٠ؽ  ٛسٗبٛی ً ٠كزا احغبط ًغبٓز ٗیً ٜیب خغشِی سیربا
اارا ،ثتؾی اس ٗـش ا ٝث ٠صٞرر ٗٞظؼی ث ٠خٞاة ٗیرٝا  ٝث٘١ ٠ی ٚخبؼز اعز ًر٠
ار چٜی ٚؽزایؽی اٛغب٘ٛ ٙیسٞا ٛسحٔیْ١بی ػ٘ین  ٝارعز اٛدبٕ ا. ١

مقبلٍ علمی
کبرتریج چیست؟
ي چطًر ثبیذ وگُذاری شًد

اااٗ ٠اس ؽ٘بر ٟهجْ9
پس به نکات مهم زیر دقت کنید:
 -0ثٗ ٠حط س٘بٕ ؽ  ٙخ١ٞز ًبرسزیح  ،آٛزا اس دزیٜشرز
خبرج ًزا ٝ ٟار ًیغ ٠د عشیٌی هزار ا١ی  .ار ؿریرز
ایٜصٞرر ًبرسزیح عزیؼب خؾي ؽ  ٝ ٟثربیر ثر ٝر
ا ٛاخش ٠ؽٞا .
 -1ار ًبرسزیح رِٛی  ،ثٗ ٠حط اس٘بٕ آٝی ٚرٛرَ ،
ًبرسزیح را ثغش ٠ث ٜی ًٜی  .سـیریرز رٛرَ ؼرجریرؼری
سصبٝیز ث ٠ؽ٘ب ً٘ي ٗیٌ ٜسب ٗشٞخ ٠اس٘بٕ یي رٛرَ
ؽٞی .
 -2اُز ١زچ ٠عزیؼشز ًبرسزیح را دز ًٜی  ،ؽبٛظ ًبر
ٗد ا ثب آٛزا خٞا١ی ااؽز .
ارِٜ١بٕ خزی ًبرسزیح ث ٠چٌٛ ٠بسی سٞخًٜ ٠یٖ 9
ِٜ١بٕ خزی دزیٜشز هجْ اس ١ز خغز ٝخٞیی ث ٠خر١ٞرز
ٗصزكی آ ٙسٞخًٜ ٠ی  .ار ٝاهغ اٛشتبة یري خر١ٞرز
ٜٗبعت ثٗ ٠زاست اس اٛشتبة اعشِب ٟدزیٜشز ٗ٘٢شز اعز .
 - 0ث ٠ؼٞر ًٔی خ١ٞز عیب ٟرً َٛبسزیح ث ٠صزك ٠سرز
اس سؾبث ٠رِٛی آ ٙاعز  .هجْ اس ١ز اه اٗی ثزای خزیر
ٗٞارا ٗصزكی آ ٙرا ثزرعی ًٜی  .چ ٌٚ٘ٗ ٙٞاعرز
دزیٜشز ؽ٘ب عیب ٝ ٟعلی ثبؽ ار ای ٚصٞرر ٗو ار هبثْ
سٞخ٢ی اس ١شی ٠ٜخزی را صزك ٠خٞیی ٗی ًٜی .
 - 1اُز ؽ٘ب اس آ ٙاعش ٠اكزاای ١غشی ً ٠ث ٠حلربظرز
اس ٗحیػ سیغز ا٘١یز ٗی ا١ی ًبسزیح خ١ٞرز ١ربی
هبثْ ثبسیبكز ث ٠ؽ٘ب سٞصیٗ ٠ی ؽٞا ًر١ ٠رٖ حربكر
ٗحیػ سیغز ثٞا ٖ١ ٝ ٟس٢ی ٠آ٢ٛب راحز سز اعز .
 - 2یٌی اس ٌٛبر ٗ ٖ٢ار ِٜ١بٕ خزیر خر١ٞرز ایرٚ
اعز ً ٠اس عبسُبری آ ٙثب دزیٜشز ٗؽ٘ئ ٚؽٞی  ،سیرزا
ًبسزیح ١بی خ١ٞز١ب ثزاعبط ٗ ّ دزیٜشز ً ٝربرخربٛر٠
عبس ٟ ٛؼزاحی ٗی ؽٞا  ٝرٝی خٔ آ٢ٛب هبثرْ رٝیرز
اعز  .ثٜبثزای ٚار ٗٞهغ خزی ٗ ّ ٗ ٝبرى ًربرخربٛر٠
عبس ٟ ٛدزیٜشز خٞا را ثب ٗؾتصبر ٞٛؽش ٠ؽ  ٟثز خرٔر
ًبسزیح ٗؽبثوز ا١ی .
 - 3ثؼعی خ١ٞز ١ب ثغیبر ُزا ٙثٞا ٝ ٟثب ثزرعی ًبْٗ
ثبسار دزیٜشز ارٗی یبثی ً ٠هی٘ز خزی ًبسزیح خر١ٞرز
دزیٜشزسب ٙثب خزی یي ٗ ّ خ ی دزیٜرشرز ثر١ ٠ر٘رزاٟ
خ١ٞز اخش ف ً٘ی اارا  .ار ای ٚصٞرر اهرشرصربای
سزی ٚرا ٟآ ٙاعز ً ٠دزیٜشز خٞا را ػٞض ًٜی .
 - 4اًثز خ١ٞز١ب ثزای ًغت رظبیز ٗؾرشرزی اارای
ظ٘بٛز ٛبًٗ ٠برخب ٠ٛعبس١ ٟ ٛغش ٝ ٜسٜر٢رب را ٟثرزای
حل ظ٘بٛز ٛبٗ ٠ِٛ ٠ااؽش ٚثزُ ٠اصٔی خزی  ،ثغرشر٠
ًبسزیح  ٝاؼ ػبر ظ٘بٛز ٛبٗ ٠اعز .
اُز خ١ٞز ثب ًیلیز آتٞا ٟسربً ٙربر ٛرٌرٜر اًرثرز
ًبرخب١ ٠ٛب ٗٔشٕ ث ٠سؼٞیط  ٝیب ثزُزااٗ ًْ ٙ ٛجٔؾ ثر٠
ؽ٘ب ١غش. ٜ

سبعت َبی ًَشمىذ ثٍ سئًاالتتبن پبسخ می دَىذ

عزٝیظ خجزی رٝسٛربٗر ٠ارى-
ٗحووب ٙؽزًز ُ ُْٞثب اػ٘ربّ
ثزخی سـییزار عرترز اكرشاری
ٗٞكن ؽ  ٛاعشلبا ٟاس كرٜربٝری
ٞ١ػ ٗصٜٞػی را ار عربػرز
١بی ٞ١ؽ٘. ًٜٜ ٌٚ٘ٗ ٖ١ ٜ
ثُ ٠شارػ ٗ٢ز ثٛ ٠وْ اس عریر،ٞ
ُ ُْٞهص اارا اعرشرلربا ٟاس
كٜبٝری ٞ١ػ ٗصرٜرٞػری را ار
عبػز ١بی ٞ١ؽ٘ٗ ٜدر٢رش ثر٠
عیغشٖ ػبْٗ Android Wear
 . ًٜ ٌٚ٘ٗ 1.5ای ٚخ ٗبر ار ٗب١ ٟبی آسی ار رایب١ ٠ٛبی  35االری Raspberry
 ٠ًPiار هبٓت یي ثزا ًٞچي عتز اكشاری ؼزاحی ٗی ؽٛ ٛٞیرش ار اعرشرزط
خٞا ١ثٞا .ثزای سحون ای ١ ٚف ثبی اس عتز اكشار١بی عبا ٟسزی ار عبػرز ١ربی
ٞ١ؽ٘ ٜاعشلبا ٟؽٞا ً ٠سٞا ٙدزااسػ  ٝه رر ً٘شزی ااؽش ٠ثبؽ ٝ ٜای ١ ٚف ٛریرش
ٗحون ؽ  ٝ ٟعبػز ١بی ٗذًٞر ث ٛ ٙٝصت دزااس١ ٟ ٛبی ٗرزًرشی ُ ٝرزاكریرٌری
ه رس٘ٗ ٜی سٞاٝ ٜٛظبیق ٗح ٠ٓٞرا اٛدبٕ ااا ٝ ٟاس سٞا ٙخٞاآٗٞسی ثزخٞراار ؽ. ٛٞ
ُ ُْٞثزخی هبثٔیز ١بی ٞ١ػ ٗصرٜرٞػری را ثر ٠عربػرز ١ربی اارای عریرغرشرٖ
ػبْٗ  1.5Android Wearاكشٝا ٝ ٟای ٚهبثٔیز ١ب ػٔیزؿٖ حبكظرٗ ٠رحر ٝا ایرٚ
عبػز ١ب  ٝهبثٔیز دزااسػ اً ٛؾب ٙث ٠عباُی ار اعشزط ١غش . ٜاس خ٘ٔ ٠ای ٚهبثٔیز
١ب ٗی سٞا ٙث ٠دبعتِٞیی ٞ١ؽ٘ ٜاؽبرً ٟزا ً ٠ثبػث ٗی ؽٞا عربػرز ثرشرٞاٛر ثر٠
دزعؼ ١بی عبا ٝ ٟاعبعی ًبرثز خٞا ٝاًٜؼ ٛؾب ٙااا ٝ ٟث ٠آ٢ٛب دبعخ ا. ١
٘١ 1.5Android Wearچٜیٗ ٚی سٞا ٛث ٠س ریح  ٝثب اریبكز ااا١ ٟب  ٝاؼر ػربر
ثیؾشز دبعخ ١بی اهین سز ٞ١ ٝؽ٘ ٜا ٠ٛسرزی ثر ٠عرٞاالر ؼرزد ؽر  ٟارائر ٠ا١ر .
ًبرؽٜبعبٗ ٙؼشو  ٛعزػز سحٔیْ  ٝدزااسػ ااا١ ٟب ثب اعشرلربا ٟاس كرٜربٝری ١رٞػ
ٗصٜٞػی ار آی ٟ ٜثبس  ٖ١ث٢شز  ٝعزیغ سز خٞا ١ؽ ٗ ٝی سٞا ٙای ٚخر ٗربر ١رٞػ
ٗصٜٞػی را ث ٠ثزٛبٗ١ ٠بیی ً ٠ثز رٝی عبػز ١بی ٞ١ؽ٘ٛ ٜصت ٗی ؽٛ ٛٞیش اظربكر٠
ًزا.

