اولين كنگره بينالمللي پيشگيري و تشخيص زودهنگام سرطان
نهم تا یازدهم بهمن ماه و مقارن با هفته سرطان اولين كنگره بينالمللي پيشگيري و تشخيص زودهنگام سرطانها با محوریت
شبكه ملي تحقيقات سرطان در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش وبدا ،اولين كنگره بينالمللي پيشگيري و تشخيص زودهنگام سرطانها با شعار "همسویي و همگرایي پژوهش و اقدام "
و با هدف ارائه تصویري واقعي از مهمترین اقدامات صورت گرفته و پژوهشهاي انجام شده در پيشگيري و تشخيص زودهنگام
سرطان ها در نهم بهمن ماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد.
بنابراین گزارش ،سازمانهاي بينالمللي كنترل سرطان ، UICCتحقيقات سرطان ، IARCبرنامه اقدام براي كنترل سرطان آژانس
بينالمللي انرژي هستهاي  PACTو نمایندگي سازمان جهاني بهداشت در ایران آمادگي خود را براي مشاركت فعال در كنگره
اعالم كردهاند
معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
منبع اطالعات خبري http://behdasht.gov.ir/

فضاپيمایي كه خود را ترميم مي كند

محققان  NASAو  KAISTت رانزیستورهاي با قابليت ترميم خود ساخته اند كه در فضاپيماهاي نانو به كارمي رود .به این
ترتيب مدت زمان انتظار براي سفر به نزدیكترین ستاره به زمين كاهش مي یابد.
به گزارش مهر به نقل از نيواطلس ،با توجه به سطح فناوري كنوني انسان ۱۸ ،هزار سال طول مي كشد تا فضاپيماي معمولي
بتواند به نزدیک ترین ستاره نسبت به زمين برسد .اما محاسبات نشان مي دهد یک فضاپيماي نانو كه از تراشه هاي سيليكوني
ساخته شده و با یک پنجم سرعت نور حركت مي كند ،مدت زمان این سفر را به  ۲۰سال كاهش مي دهد.

مشكل اصلي آنجاست كه چنين فضاپيمایي نمي تواند از اشعه هاي قدرتمند و تغييرات شدید دما در اعماق فضا در امان بماند.
بنابراین محققان ناسا و بنياد علم و فناوري پيشرفته دركره )  ( KAISTمشغول خلق روشي هستند تا به این تراشه قابليت ترميم
خود هنگام پرواز را اضافه كنند.
در حال حاضر سه روش براي به حداكثر رساندن احتمال بقاي تراشه در یک سفر بين ستاره اي وجود دارد؛ ساده ترین راه اضافه
كردن ماده اي به سطح تراشه براي محافظت است اما ممكن است در این روش تراشه سنگين شود و دیگر كوچک و سبک نخواهد
بود .از سوي دیگر فضانوردان مي توانند فضاپيمایي بسازند كه در برابر اشعه هاي فضایي مقاوم است اما این روش هم محدودیت
هایي در سفر ایجاد مي كند .
سومين روش تمركز روي طراحي مداري هوشمند نسبت به پرتاب اشعه هاي فضایي است كه دانشمندان آن را ترانزیسيتورهاي
 FinFETمي نامند .در این مدارها دروازه اي در سيم هاي نانو ایجاد مي شود و جریان الكتریسيته را در سيم ها كنترل مي كند.
همچنين پدها dي در كنار دروازه قرار گرفته اند كه جریان را به دروازه كنترل مي كنند .این بخش طي  ۱۰ثانيه  ۹۰۰درجه
سانتيگراد گرم مي شود .چنين دمایي مشكل اختالل در عملكرد را كه ناشي از پرتاب اشعه ها و موانع دیگر است حل مي كند.
این سيستم گرمایشي كه براي قابليت خود ترميمي در تراشه هاي سيليكوني به كار مي رود ،در سه بخش مهم این فضاپيما یعني
ميكروپردازشگر ،حافظه درام و یک فلش مموري آزمای ش شد .در این آزمایشات سيستم قابليت كاركرد خود را تاپایان عمر دستگاه
حفظ كرد و توانست از تاثيرات مخرب اشعه ها خود را حفظ كند.
فلش مموري توانست خود را  ۱۰هزار مرتبه تعمير كند و بخش هاي حافظه درام و ميكروپردازشگرها تعداد دفعات خود ترميمي به
رقم خارق العاده  ۱۰به توان  ۱۲مرتبه رسيد.

