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مجلة دانشمند از مجالت علمی بسیار مشهور در نیم قرن اخیر است. بگذارید تاریخچة 
آن را از صفحة اول آن نقل کنیم: »دانشمند  قدیمی ترین مجلة علمی به زبان فارسی است. 
نخستین ش��مارة این ماه نامة علمی- فنی در آبان ماه 1342 منتشر شد و 50 سال است که 
انتشار پیوستة آن ادامه دارد. هدف اصلی دانشمند انتشار دانستنی های مفید در زمینه های 
گوناگون علمی اس��ت که آن ها را در قالب خبر، گزارش، گفت وگو، مقاالت، بخش های 
موضوعی، ویژه نامه ها و... ارائه می کند. دانشمند می کوشد از این طریق روح جست وجو را 
در خوانندگان خود زنده نگه دارد و آن ها را به سوی دانش افزایی بیشتر و انجام فعالیت های 
ارزش��مند علمی و فنی س��وق دهد. از این رو، تمام کس��انی که به علم عالقه مند و تشنة 
دانستن اند، مخاطب دانشمند محسوب می شوند و دانشمند نیز می کوشد این اشتیاق پربها 
را با انتشار مطالبی که ضمن دارا بودن معیارهای دقیق علمی، شیوة نگارش خوش خوانی 

و جذابی دارند پاسخ دهد.« 
گمان می رود همین قدر در معرفی این نش��ریه کافی باشد. اما چرا دانشمند را در رشد 
معلم معرفی می کنیم؟ می دانیم که معلمان عالقه های متفاوتی دارند و در پی راه هایی هستند 
که به این عالقه هایش��ان پاسخ گویند. دانشمند می تواند عالقه های معلمانی را برآورد که 
به علوم و دانش ها دل بسته اند؛ اعم از معلمان علوم )راهنمایی( و علوم پایه و ریاضیات 
)در دبیرس��تان( و یا معلمانی که صرف نظر از رشتة تدریس، رشته های علمی را نیز دنبال 
می کنند. مجلة دانش��مند از این جهت که نش��ریه ای علمی عمومی و نه تخصصی است، 
بیشتر می تواند عالقه مندان و مخاطبان را به خود جذب کند و شاید راز ماندگاری آن نیز 

در همین نهفته است. 
شماره ای که برای نمونه به شما معرفی کنیم، شمارة  586 را روی جلد دارد و در 100 
صفحه در مردادماه امسال )شمارة 5( منتشر شده است. برای آشنایی شما به این شماره که 

خود نمونه ای از شماره های دیگر است، مهم ترین عنوان های آن را مرور می کنیم: 
- سرانجام بوزون هیگز کشف شد. بوزون هیگز ذره ای است که 48 سال قبل پیش بینی 
ش��ده بود و اروپاییان با احداث آزمایش��گاه سرن - که میلیاردها دالر هزینه در برداشت، 

توانستند آن را کشف کنند. 
- جایزة شهید علیمحمدی )استاد فقید هس��ته ای دانشگاه تهران( در عرصة فیزیک به 
دو دانش آموختة رشتة فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، علی اکبر ابوالحسنی و خانم عبیده 

جعفری، تعلق گرفت. 
- نور شهرها، نشانة حیات فرازمینی )دربارة شهرهای بزرگ جهان که در شب از فضا 

دیده می شوند(. 
- فیزیک دانی که تا مرز فیلس��وف ش��دن پیش رفت، گفت وگوی دانشمند است با سر 

آنتونی لگت برندة جایزة نوبل فیزیک 2003. 
- باالخره خاصیت آپاندیس کشف شد )ترجمة مطلبی کوتاه است از امریکن ساینتیفیک(. 

- الگوبرداری از ساختار دم جانوران )بدن مارمولک(. 
- امیدهای تازه در درمان سرطان )دستاورد تازة فناوری نانو(. 

- طب فردا- نگاهی به برخی از ادوات پزشکی در حال بهینه سازی و پیشرفت. 

انرژی های نو 
بخشی از این شماره به انرژی های نو اختصاص دارد )از صفحة 34 تا 65(، که به لحاظ 
تنوع خواندنی است. در صدر این بخش این عبارت را می خوانیم: پژوهشگران و دانشمندان 
به این نتیجه رسیده اند که در هر جا و از هر چیز می توان انرژی ساخت، چرا که بنیان هستی 
بر انرژی نهاده شده و در همه  چیز انرژی بیکرانی نهفته است. فقط باید آن را کشف کرد. 

- گیاهان بو می کشند )ترجمه ای است از مقاله ای در ساینتیفیک امریکن(. 
- شگفتی های آفرینش دست )از نشنال جئوگرافیک(. 

- فندق گیاه سالمت بخش. 
- مزیت های چپ دست بودن. 

اگر عالقه مند به دریافت مرتب دانش��مند هس��تید، می توانید آن را مشترک شوید و با 
تخفیف از 15 تا 25 درصد، هر ماهه آن را با پست سفارشی دریافت کنید )تلفن اشتراک: 

 .)88497880
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نشريه ای برای شما 
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