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ي هاي ساده و جذاب در زمینهها و بازياین نمایشگاه تشکیل شده است از آزمایش
توان مفاهیم آن را براي قشر وسیعی از مخاطبان با سـطوح دانشـی فیزیک پایه که می

ي آثار این نمایشگاه علوم تجربی مدرسه تا فیزیک دانشگاهی. همهمتفاوت ارائه کرد؛ از  
توانند بدون درگیر شدن با تئوري علـم اند و مخاطبان میبه شکل تعاملی طراحی شده

ي آن در ها لذّت ببرند و در صورت تمایل، توضـیحی علمـی دربـارهفیزیک از کار با آن
 ها مطالعه کنند.پانویس سطح دانش خود از راهنمایان دریافت کنند یا در

 متر مربع (سالن سرپوشیده )با میزبان   500فضاي نمایشی:

 هفته   2تا   1تعداد روزهاي نمایشگاه بین 

 دستگاه کامیونت با بیمه آثار و تجهیزات نمایشگاهی با میزبان3حمل و نقل : 

 نصب نمایشگاه :موزه ملی علوم و فناوري ایران  و میزبان

 نفر5حضور پرسنل کارشناس از موزه: ملی علوم و فناوري ایران

  اسکان و ایاب و ذهاب پرسنل با میزبان

 آموزش نیروهاي معرفی شده از طرف میزبان (راهنمایان نمایشگاه )توسط موزه  

 مخاطب :گروه هاي دانش آموزي و دانشجویی، خانواده 
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 ي حرکت و ایستایی (فیزیک مکانیک)مجموعه

هـاي نیـوتنی، صـندلی پایسـتگی دار، شـیب نامتقـارن، آونگاین بخش شامل آثاري مانند آونگ تعادلی، آزمایش برکیستوکرون، آزمایش حرکت شـتاب
 حرکت است.هاي ي پدیدهاي، کتري جایرویی و بسیاري وسایل جذاب براي تجربهي زاویهتکانه
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 اپتیک (نور) مجموعه

هاي جذاب و ساده براي در این بخش از نمایشگاه تالش شده است که مفاهیم این حوزه از دانش با روش 
عموم مردم، بخصوص کودکان و نوجوانان بازنمایی شود. آثاري مانند دیسـک بنهـام، قـرص نیـوتن، تصـاویر 

  ین بخش هستند.آنامورفیک و تصاویر خطاي دید از جمله آثار ا

 

 

 

 

 

 

 مجموعه الکتریسیته 

تبـدیل انـرژي مکـانیکی و تولیـد الکتریسـیته  ي الکتریسـیتهمجموعـهاین بخش به تولید 
(دوچرخه تبدیل انرژي)، تولید بار ساکن از طریق مـالش (مولّـد وانـدوگراف)، و تولیـد بـار 

ي بازدیدکننـدگان در ایـن مجموعـه قـرار شورست) براي تجربهي ویمساکن القایی (وسیله
 دارند. 

 جریان الکتریسیته به شیوه هاي مختلف و از طریق تعامل مخاطب با آثار می پردازد


