
  

 :اره آمريكاق

مـوزه   120لذا اين كشور به تنهـايي داراي بـيش از   .وم امروزين به شمار مي آيد بعنوان مهد موزه هاي علوم به مفهاياالت متحده آمريكا 

  .علوم است

 :موزه علوم بوستون -

ف ايجاد محيطي جهت تجربه مسائل اين موزه كه با هد.در شكل كنوني خود به بهره برداري رسيد 1965موزه علوم بوستون در نوزدهم مارس 

  .گوناگون علمي در خالل جذابيت وسرگرم كنندگي تاسيس شده، يكي ازشگفت انگيزترين موزه هاي علوم اياالت متحده محسوب مي شود 

  :دراين موزه بسياري ازموضوعات علمي موردآزمايش، مطالعه وتحقيق قرارمي گيرند كه عبارتنداز 

 ي علوم زيستي و دنياي طبيع •

 فناوري وعلوم مهندسي  •

 علوم زمين وفضا  •

 رياضيات و علوم فيزيك  •

 پرسش و پاسخ و علوم ارتباطات  •

 فناوري نانو و پزشكي نانو  •

 علوم و فناروري هاي رايج  •

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ����ن ه�ا                                 

  

. به وسيله سيستم ويدئو پروجكشن ديجيتال و امكانات ويژه اجرا مي شود  اين موزه، نمايش ويژه اي با نورپردازي طراحي شده، IMAXدر سالن 

  .ند بازديد كنندگان با استفاده ازعينك هاي مخصوص قادر خواهند بود تصاوير نمايش داده شده بر پرده را به صورت سه بعدي و فراگير تماشا كن

فناوري،جريان الكتريسيته، بازي با نور، نمايش زندگي جانوران، بازي هاي هرروز دراين موزه نمايش هاي زنده اي در موضوعات زيست شناسي و 

  .در سالن هاي نمايشگاه برگزار مي شود . . . ذهن وخطاي بصري، فناوري در زندگي ما، ليزر و 

به سالننمايش، آسمان درسالن آسمان نما روي يك پرده ي گنبدي شكل در فضاي مشا. آسمان نما از جذاب ترين بخش هاي اين موزه علوم است

پرستاره، سياراتوستارگان دور ونزديك نشاندادهميشود وتوسط چندين دستگاه نمايش، بينندگان به كشف و مشاهده فضا در سرزمين خود مي 

و سيارات و نشانه  از نمايش هاي ويژه آسمان نما مي توان به سفر به اعماق فضا و زمان، آسمان امشب، آنچه براي سياره پلوتون رخ داده. پردازند

  .هاي تحول اشاره نمود 

اين نمايشگاه ها همواره در حال تغييراست وبه ندرت با مراجعه به اين نمايشگاه ها . بخش هاي دائمي موزه علوم بوستون بسيارمتنوع و وسيع است

  .در دو نوبت مي توان به يك مكان تكراري رسيد 

  :در معرض نمايش بوده اند عبارتند از  2007ال تعدادي از نمايشگاه هاي اين مجموعه كه از س

  

 نمايشگاه سير تكاملي انسان •

 نمايشگاه از وراي اشعه ايكس  •

 نمايشگاه باغ پروانه  •

 نمايشگاه تسخيرنيروي باد  •

 مدلسازي دوران مزوزوئيك : نمايشگاه دايناسورها  •

 

  



 ٢

 درون زمين : نمايشگاه زمين  •

 نمايشگاه چشم انداز فناوري زيستي  •

 حيات شما چگونه آغاز مي شود ؟: نمايشگاه تولد  •

 نمايشگاه اتصاالت بدن انسان  •

 نمايشگاه تحقيق و تجسس  •

 نمايشگاه مدلسازي  •

 نمايشگاه رياضيات  •

 نمايشگاه ارتباطات  •

 نمايشگاه علم پارك  •

 نمايشگاه خطاي ديد •

 نمايشگاه خانه نور  •

 "به جهان خوش آمديد  "نمايشگاه  •

 خورشيد سه بعدي  •

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  


 ه�                        ��  ا���د ����� �� ا����د� از 
اين واحد يك فرصت جالب براي لمس نزديك . در اين نمايشگاه تعدادي ازپروانه هاي آزاد دريك محيط گرم گلخانه اي كه مملو ازگياهان است درپرواز هستند

  .رد زندگي پروانه هايي ازانگليس و سراسر دنيا فراهم مي آو

در فضايي مشابه پارك، بازديد كنندگان به تفكر درمورد چرخيدن، دويدن، پريدن، تاب خوردن و موضوعات مشابه فرا خوانده مي  "علم درپارك "در بخش 

حركت اجسام مي همچنين در بخش دوچرخه سواري، نيروي فشار و كششي كه هر روزه در زندگي ما مورد بررسي قرار مي گيرد؛ نيروهايي كه باعث . شوند

  .شوند، نيروهايي كه سبب مي شوند آنها از حركت باز ايستند ونيروهايي كه آنها رادرموقعيت پيشين خودنگه مي دارند 

كه به  "دانشي بزرگ درابعادي كوچك"به عنوان نمونه بخش .موضوعات كامال تخصصي از زير مجموعه هايي تشكيل شده اند نمايشگاه هاي تخصصي جهت ارائه

مواد هوشمند، مراقبت هاي پزشكي براي بيماران سرطاني و چگونه فناوري نانو زندگي ما را دگرگون مي كند؛ تقسيم : ناوري نانو مي پردازد به زيربخش هاي ف

  : ساير مواردي كه دراين بخش به آن پرداخته مي شود عبارتند از . شده است 

 نمايش سرگرم كننده و هيجان انگيز برادران نانو  •

 آيا فناوري نانو مي تواند به مراقبت از آلزايمر كمك كند ؟ •

 فناوري نانو در دنياي امروز  •

 راه حل هاي كوچك براي مشكالت بزرگ ما در ارتباط با انرژي  •

 .نمايشگاه جذاب وديدني از سراسر دنيا بازديدكنندگان بيشماري را به خود جذب مي كند  500موزه علوم بوستون با بيش از  •

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