
 :آسيا و اقيانوسيه

موزه علوم وجود داردكه بيشترين تعداد اين موزه ها در كشـورهاي اسـتراليا، هنـد و ژاپـن      100در قاره كهن آسيا و اقيانوسيه بيش از 

م سال در نهادهـاي تصـمي   10متاسفانه در كشو رايران هر چند بحث ايجاد و راه اندنازي موزه اي علوم سابقه اي بيش از .واقه شده اند

ايـن درحـالي اسـت كـه بسـياري از      . سازي وتصميم گيري كالن كشور دارد، تاكنون اقدامي عملي در اين جهت صورت نپذيرفته است

كشورهايي كه از نظر منابع مالي فقيرتر از كشور ايران هستند بادرك اهميت اين موزه ها در تسريع و تعميق علـوم اقـدام بـه تاسـيس     

  .موزه علوم نموده اند 

  :چين -علوم و فناوري شانگهاي موزه

اين موزه روزانه پذيرايي هزاران بازديد كننده بوده وبه عنوان مركزي جهتĤشنايي با علوم مختلـف در   2001دسامبر 18اززمان افتتاح موزه علوم در

متـر مربـع    9800عـادل  م وسـطح زيربنـاي آن   خـود اختصـاص داده   مترمربـع را بـه   68000اينموزهفضايي درحدود .شانگهاي حائزاهميت است

تـاريخي طبيعـت    نمـادي از توسـعه   كروي شكل ونماي اصلي آنشبيه به يك بال گشودهي آماده پرواز اسـت كـه   ساختارهندسي بناي موزه.است

  .است  وانسان

ان هسـتي اسـت   متر قرار دارد كه ساختار آن ازشيشه وفلز تشكيل شده و نمـادي ازجهـ   34دربخش مركزي موزه، گنبدي كروي شكل به ارتفاع 

  : شش سالن اصلي موزه عبارتند از . درونمايه برنامه هاي اين موزه شامل طبيعت، انسان و فناوري است كه به هدف آموزش علوم برگزار مي گردد.

 اكتشاف زمين  •

 چرخه حيات  •

 پرتو دانش  •

 سرزمين فناوري كودكان  •

 بهشت ديداري و شنيداري  •

 مهد طراحي  •
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در بخـش اكتشـاف زمـين بازديـد     . تمركز اصلي اين موزه بر اصولر و قوانين رياضي، فيزيك، شيمي، نجوم، زمين شناسي و زيست شناسـي اسـت  

غييرات محيطي و فـيلم هـاي چندرسـانه    ازطريق ت. زمين تا اعماق آن خواهندبود  كره كنندگان شاهد پديده هاي متنوع ازفضا تا زمين و ازسطح

هاي مقابله با را تجربه نمايند؛ همچنين راه. . . اي آنها اين فرصت را خواهند يافت تا بسياري از بالياي طبيعي همچون زلزله، آتشفشان،سونامي و 

  .آنها را خواهند آموخت 

ده است تا بازديدكنندگان در آن به جستجو بپردازنـد و ازايـن   ش در بخش چرخه حيات ، چشم اندازهاي بي نظيري ازجنگل هاي استوايي فراهم

درشبيه سازي اين صـحنه هـا از   .لحظاتي از طوفان،هواي ابري و مرطوب و بارندگي شديد در اين بخش شبيه سازي شده است .كاوش لذت ببرند

  .س كنندفناوري خاصي بهره گرفته شده كه باعث مي شود بازديد كنندگان خود را درفضايي واقعي ح

اين نمـايش هـا عالقـه و    . سال طراحي شده و تمامي نمايش هاي آن شبيه سرزمين عجايب است 12سرزمين فناوري كودكان براي كودكان زير 

يكـي از  . كنجكاوري كودكان را نسبت به علوم مختلف و طبيعت برانگيخته نموده و امكان مشاهده و يادگيري تعاملي را براي آنان فراهم مي سازد

  .نمايشگاه هاي اين بخش جانداران زير خاك است كه كودكان مي توانند به تحقيق درباره ي زندگي وتغذيه آنان بپردازند 

هاي چند نفري تقسيم مي شوند تا مانند كارگران ساختماني ساخت يك بنـا را بـه گونـه اي ملمـوس     ين در اين مجموعه كودكان به گروههمچن

  .تجربه كنند 

  



 ٢

نش بازديد كنندگان از طريق فعاليت هاي سرگرم كننده با مفاهيم و پديده هاي علمي در شاخه هاي رياضـي، فيزيـك، شـيمي و    دربخش پرتو دا

  .زيست شناسي آشنا مي شوند 

ي همچنين از طريق كشت. در بخش بهشت ديداري و شنيداري، بازديد كنندگان فناوري تبادل اطالعات و فيلم هاي آموزشي را مشاهده مي كنند

  .هاي شبيه سازي شده به صورت مجازي به بنادر مشهور جهان سفر مي كنند 

درايـن بخـش   . در مهد طراحي بازديد كنندگان مي توانند در فرآيند طراحي مشاركت داشته و از قرار گرفتن در جايگاه يـك طـراح لـذت ببرنـد     

؛ از جمله ابزارهاي حرفـه اي پردازشـگر كـه در حضـور كـاربر بـا       ابزارهاي پيشرفته اي جهت بازسازي موضوعات مختلف درنظر گرفته شده است

ازجـذاب تـرين فعاليـت هـاي ايـن بخـش، بازسـازي سـه بعـدي          . بكارگيري اسكنر سه بعدي ليزري به بازسازي محصول موردنظر او مي پردازند

  .مشخصات چهره افراد است 

صـندلي را   441متـر ارتفـاع دارد و    23مايش سه بعدي در آسياسـت كـه   موزه علوم و فناوري شانگهاي از بزرگترين سالن هاي ن IMAXسالن 

اين سالن ازدستگاه هاي توليد كننده دود مصنوعي نيز بهره مند است و با ايجاد تكان هاي ناگهاني و لرزش تبـديل بـه   . درون خود جاي مي دهد

  .بعدي شده است 4يك سينماي 

  .الكترونيكي اين مركز ديدن فرماييد براي دريافت اطالعات بيشتر مي توانيد ازسايت 

http://www.sstm.org.cn 
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