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در نوجواني خيلي به خواندن داستان هاي 
علمي- تخيلي عالقه داشتم؛ به خصوص به 
داستان های ايزاك آسيموف1، نويسندة 
روسي تبار و اســتاد بيوشيمي »دانشگاه 
بوســتون«. از مهم تريــن ويژگي هــاي 
داستان هاي علمي- تخيلي آميخته شدن 
عنصر خيال با مفاهيم علمي اســت و يا 
به عبارتی ديگر، پيش بيني پيشرفت هاي 
علمي آينده و تحقق روياهايي است كه در 

حال حاضر عمالً امكان پذير نيستند. 
بله دوستان عزيز، خيلي از كشفيات علمی 
كه اكنون عملي شده اند، در گذشته تنها 
تخيل و ايده هايی بودند كه در كتاب های 
علمی- تخيلی نوشــته شــده بودند. با 
ارزش ترين آن نوشته ها، نوشته هاي  علمي 
تخيلي بوده اند كه ظرفيت تبديل شدن به 

واقعيت را داشته اند.
احتمــال تبديل شــدن ايده های علمی- 
تخيلی به واقعيت بارها به اثبات رســيده 
است و امروز شكي در آن نيست؛ از اختراع 
هواپيما و فضاپيماهای پيشرفته گرفته تا 
هزاران اختراعات ديگر بشر. تخيل و آرزو 
از زيبايي هــاي اين دنياي خاكي اســت. 
روزگاري ســفر بــه ماه و مريــخ يكی از 
آرزوهای دورودراز بشر بوده است و امروز 
ساخته هاي دست انسان و انسان در ماه و 
مريخ فرود آمده و از منظومة خورشيدي 

خارج شده است.
يادم هست براي من هم، از زمان كودكي 
و نوجوانــي ام، فضا و فضانــورد جذاب و 
جالب بوده است. هميشه  دوست داشته ام 
در دنيايي تخيلي و هيجان انگيز اما واقعي 
خارج از دنيايي كه در آن هســتيم، سير 
كنم و زميــن را از باال ببينم. من، تصورم 
اين اســت كه تجربة يک سفر فضايی و 
جداشــدن از زمين براي هر كسي بسيار 
هيجان انگيز اســت و حــس خوبي را به 

وجود مي آورد.

 رياضي و هوا و فضا
مي دانم كه خيلي از شما هم به فضانوردي 
و هوافضــا عالقه داريــد. بگذريم! اغلب 
نوجوانــان خيلي دوســت دارند فضانورد 
شوند. يا شايد دوســت داشته باشند در 
آينده شــغلي مرتبط با هوا و فضا داشته 

باشد. 
بچه ها! حتماً شــما هم مي دانيد كه امروز 

خوش بختانه 
بــه  رشــته اي 

نـــام »مهندسي 
هوافضا« وجود دارد 

كه اتفاقاً از رشته هاي 
پرطــرف دار اســت. و 

مي دانم كه خيلي از شما 
هم مثل من و ديگران به اين 

رشــته عالقه داريد. راه رسيدن 
به مهندسي هوا و فضا چيست؟ 
خيلي آسان است. اگر مي خواهيد 

در آينده مهندس هوا و فضا شويد، 
حتمــاً در دورة دوم متوســطه بايد 

رشتة رياضي را انتخاب كنيد.
رشــتة مهندســی هــوا و فضــا يكي از 
جذاب ترين و بهترين رشته هاي مهندسي 
است. مهندســان اين رشته مهارت بسيار 
خوبــی در تحليل و حل مســائل دارند و 
طي تحصيل در اين رشــته به دانش فنی 
و نرم افزارهــای تخصصــی، برنامه ريزی و 
مديريت پروژه، زبان انگليســی و قوانين 
مهندســی تســلط پيدا مي كنند. آن ها 
در آينــده در صنايع مرتبط بــا هوافضا، 
مؤسســه های تحقيقاتــی هواپيمايــی، 
ســاخت  سرنشــين،  بدون  هواپيماهای 
بالگردها، موشــک و ماهــواره، جنگنده، 
كارشناسی تعمير و نگهداری وسايل پرنده، 
كارشناســان تحقيق، صنايع دفاعی و ... 

مشغول به كار مي شوند.
بچه هاي عزيز! امروزه گذشــته از رشــتة 
مهندســي هــوا و فضا، تمام رشــته های 
مهندســی در دنيا بســيار پراهميت و به 
شــدت مورد نياز جامعه هســتند. بدون 
شــک بخش عمده ای از پيشرفت های هر 
كشوری وابسته به رشته هاي مهندسي آن 
كشور است. اهميت رشته های مهندسی 
و وجود مهندســان نخبــه، خالق و فعال 
بر كســی پوشيده نيست. در كشور ما هم 
پيشرفت هاي نظامی، پيشرفت در زمينة 
نانــو و غيره هم بيشــتر مديــون همين 
رشــته هاي مهندســي و مهندسان بومي 

خودمان است. از اين رو دشمنان در تالش 
هســتند جلوی رشد كشور را بگيرند و با 
جذب نخبگان و مهندسان ما، افراد توانمند 
را از سرزمينمان دور كنند. پس بسيار مهم 
است كه با تصميم های درست امروزمان 

كشورمان را آباد و قدرتمند كنيم.

 از ما بپرسيد
راستي بچه ها، هيئت تحريرية مجلة برهان 
متوسطة اول تصميم دارد از اين شماره به 
بعد سؤاالت رياضي شما را پاسخ دهد. شما 
مي توانيد هر ســؤال رياضي كه به شكلي 
ذهن شما را مشــغول خود كرده و دنبال 
پاسخ مناســبي براي آن هستيد، براي ما 
به نشاني زير ارسال كنيد و در شماره هاي 

بعدي پاسخ ما را ببينيد. 
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