مناسبت هفته جهاني فضا
مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،به دليل اهميت روزافزون فضا و فناوري فضايي ،در دسامبر سال  ۹۱۱۱طي تصويب قطعنامهاي روزهاي
 ۴تا  ۹۱اکتبر مصادف با  ۹1تا  ۹1مهرماه را هفته جهاني فضا ناميد .دليل تعيين اين تاريخ ،بزرگداشت دو نقطه عطف در حوزه دسترسي به
فضاست .

 - ۹چهارم کتبر  ،۹۱۹۱اولين ماهواره ساخت بشر ،اسپوتنيک۹به فضا پرتاب و به اين ترتيب دروازههاي فضا به روي ذهن کنجکاو
بشر گشوده شد.
 ۹۱ - 1اکتبر  ،۹۱۹۱قوانين مربوط به فعاليت کشورها در حوزه کشف و بهرهبرداري صلحآميز از فضاي ماوراي جو از جمله ماه و
ساير اجرام آسماني امضا شد .

اهميت برگزاري هفته جهاني فضا به دو دليل مي باشد:
اوال  :فضا ،ميراث مشترك همه بشريت است و همه ملت ها مي توانند براي استفاده صلح آميز از فضاي ماوراء جو به فضا دست يابند .لذا اين هفته
بهانه اي است براي نشان دادن عالقه و خواست قلبي کليه ملتها در مشارکت و بهره برداري درست از فضا.
ثانيا  :موضوع به اشتراك گذاري آخرين دستاوردها و پيشرفت ها ي بدست آمده در حوزه فضا سبب يکپارچگي و همکاري فکري و عملي بين ملتهاا
خواهد شد.
تشويق مردم به مشارکت در فعاليت هاي مرتبط با فضا از مهمترين دستاوردهاي اين هفته به شمار ميرود .اين امر منجر به جلب حمايتهاي
عمومي از برنامههاي فضايي و ترويج راهاندازي نهادهاي مرتبط با فضا خواهد شد .
تمام کشورهاي عضو ،با در نظر گرفتن اهداف فوق ،همه ساله برنامههاي متنوعي در اين زمينه ترتيب ميدهند که از آن جمله ميتوان به
برگزاري کارگاه هاي آموزشي ،برگزاري دوره هاي آموزشي در سطوح مدارس تا دبيرستانطراحي پوستر ،نشار کتب مارباوط به علوم و فناوري
فضايي ،برگازاري نمايشگاهها  ،جشنوارهها ،چااپ تمبارهاي ياادباود ،اشاره کرد.

هفته جهاني فضا فرصتي براي دولتهاست تا دستاوردها و فعاليتهاي فضايي خود را به اطالع عموم مردم برسانند .در اين هفته ،مردم راجع به
فوايد حاصل از بهرهبرداري از فضا آموزش ميبينند و باالخص کودکان و نوجوانان به فراگيري علوم فضايي و توجه به آينده تشويق ميشوند.
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 از جمله مهمترين اهداف سازمان ملل از انتخاب هفته جهاني فضا مي توان به موارد زير اشاره نمود.


فراگير نمودن آموزش و آگاهي مردم از فوايد بهرهبرداري از فضا



رونق استفاده از فضا براي توسعه اقتصادي پايدار



جلب حمايتهاي عمومي از برنامههاي فضايي



تشويق و ترغيب دانشآموزان و دانشجويان به فراگيري علوم فضايي و توجه به آينده



تقويت فهم و بينش عامه مردم نسبت به فضا



ترويج و راهاندازي نهادهاي مرتبط با فضا در نقاط مختلف دنيا



جلب همکاريهاي بينالمللي براي آموزش و امداد فضايي

هفته جهاني فضا در ايران
از نخستين سال برگزاري هفته جهاني فضا يعني سال  ،1۱۱۱مرکز سنجش از دور ايران به عنوان نماينده جمهوري اسالمي ايران در مراسم بين
المللي هفته جهاني فضا و مجامع مرتبط با فعاليتهاي فضايي به طور رسمي شرکت کرده است .از سال  ۹81۴با تاسيس سازمان فضايي ،اين
مراسم با ساختاري متفاوت توسط اين سازمان برگزار مي شود.
برگزاري مسابقات نقاشاي و داستاننويسي براي گروههاي مختلف سني کودکان و نوجوانان
همچنين برپايي نمايشگاههاي علوم فن آوري فضايي براي بازديد عموم و بهويژه دانشآموزان
سخنراني دانشمندان و متخصصان اين حوزه در نشست ها و کارگاه هاي مرتبط
از عمده برنامههاي متداول اين هفته است .اطالعرساني در ماورد اهميات تحقياق و پژوهاش فضاايي ،سطح دانش عمومي را بهويژه در
کودکان ،نوجوانان و جوانان افزايش داده و اين امر منجر به گشايش راه براي پيشرفت و توسعه هر چه بيشتر اين فناوري ميشود.

فناوري فضايي چيست
فناوري فضايي به مجموعه اي از علوم و فناوري هاي مرتبط گفته ميشود که بشر به کمک آن عالوه بر شناخت کره زمين ،سعي در کشف
رازهاي موجود در فضا دارد .پس از سفر موجود زنده به فضا دروازه جديدي بر روي پژوهشگران فضايي دنيا گشوده شد و انواع و اقسام
نيازمنديها و توليدات علمي اين صنعت نوپا موجب شکل گرفتن شاخههاي جديد و هيجان انگيز فناوري فضايي گرديد .تا بدان جا که امروزه
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نانوتکنولوژي ،بايوتکنولوژي ،نانوبايو تکنولوژي ،زيستشناسي فضايي ،علم ژنتيک و بسياري ديگر از يافتههاي نوين علمي و تکنولوژيکي را
ميتوان به نوعي در رده فناوري فضايي دستهبندي نمود.
در اين ميان علم سنجش از دور از جايگاه قابل توجهي در فناوري فضايي برخوردار است .بدون شک ،برنامه ريزي براي بهره برداري از منابع
زميني و مديريت هاي محيطي نيازمند در دست داشتن اطالعات پايه اي دقيق ،قابل اعتماد و به روز مي باشد لذا فناوري سنجش از دور به دليل
برخورداري از ويژگي هاي منحصر بفرد خود ،برتري قابل مالحظه اي نسبت بر ساير روش هاي جاري و سنتي در زمينه توليد اطالعات مکاني
دارد.

شعار هفته جهاني فضا
شعار هفته جهاني فضا امسال "سنجش از دور  ،توانمند سازي آينده" از طرف سازمان ملل اعالم شده است.
کره زمين از  ۹زير سيستم ،هوا کره ،خاك کره ،آب کره ،گياه کره و انسان کره تشکيل شده است .هر کدام از اين سيستم ها بر يکديگر تاثير
گذاشته و از هم تاثير مي پذيرند .لذا شناخت درست از وپژگي هاي هر کدام از اين سيستم ها به منظور بهره برداري درست و پايدار و حفظ آن
براي نسل آينده جزو وظايف اصلي تمامي دولت ها در نظر گرفته شده است .به لحاظ ويژگي هاي منحصر بفرد ماهواره هاي سنجش از دوري
امکان پايش و نظارت بر تغييرات حادث شده در هر کدام از اين زير سيستم ها بوسيله سنجش دور وجود دارد.
داشتن اطالعات از وضعيت هر زير سيستم ازکره زمين قدرت و توانايي دولت ها را براي نظارت ،کنترل و مديريت منابع زمين افزايش مي دهد.
بدين لحاظ استفاده به موقع از فناوري هاي در دسترس و مبتني بر علم و تخصص مي تواند توانا يي هاي بشر را در آينده دو چندان نمايد.

برنامه هاي سازمان در هفته جهاني فضا
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سازمان فضايي ايران با مشارکت سازمان ها ،دانشگاه ها ،و ارگان هاي و  ....اقدام برگزاري فعاليت مختلف نموده است.
 .۹برگزاري دوره هاي آموزشي ترويجي براي مدارس و دبيرستان در تهران و کرج
 .1برگزاري کارگاه ها و نشست هاي تخصصي تحت عناوين:


نقش فن آوري فضايي در توليد اطالعات مکان پايه



سنجش از دور ،کشاورزي و امنيت غذايي



نشست هم انديشي خدمات متقابل فتاوري فضايي و دانش نجوم کشور



سنجش از دور در علوم محيطي



کاربرد فن آوري فضايي در هواشناسي



سنجش از دور ،انسان و محيط زيست

 .8شرکت و حضور در برگزاري نمايشگاه و ارايه دستاورد هاي فناوري فضايي در حوزه سنجش از دور
 .۴چاپ و انتشار پوستر هاي مرتبط با فن آوري هاي فضايي
 .۹چاپ و انتشار برشور هاي مرتبط با کاربري هاي سنجش از دور
 .۹و .....
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