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نصراللـه دادار

اشاره
تاالر يا «كاوشكده ي علوم و فنون نصيرالدين طوسي» هر روز شاهد بازديد تعداد كثيري از دانش آموزان 
دوره هاي گوناگون تحصيلي و معلمان آن هاست كه براي استفاده از ابزار و وسايل گوناگون آزمايشگاهي و انجام 

آزمايش هاي كتاب هاي درسي، به اين مركز مراجعه مي كنند. 
تاالر علوم و فنون خواجه نصيرالدين طوسي را در سال 1374 «بنياد علمي مرحوم زيرك زاده» با همكاري 
شهرداري تهران، در فرهنگ سراي بهمن تأسيس كرده است و هم اكنون يكي از مراكز علمي، عملي و كاربردي 

براي انجام آزمايش ها و پژوهش هاي معلمان، دانش آموزان و دانشجويان محسوب مي شود. 
به اتفاق خانم زهرا آرامون، مديرداخلي نشريه ي رشد تكنولوژي آموزشي و خانم طيبه رحيمي عكاس مجله، 
سري به اين مركز زديم تا از نزديك گزارشي از تاالر علوم و فنون خواجه نصيرالدين طوسي تقديم شما كنيم. 

لـه دادار

كمبود وسايل آزمايشگاهي، يكي 
از مشكالت جدي مدارس

ــور همواره از آن رنج  ــائلي كه مدارس كش يكي از مس
ــگاهي براي انجام  ــايل آزمايش برده اند و مي برند، كمبود وس
ــي است. گران بودن  آزمايش هاي مربوط به كتاب هاي درس
ــايل آزمايشگاهي و كمبود بودجه ي آموزش و پرورش،  وس

مهم ترين داليل اين امر اعالم شده است. 
ــران،  ــت اي ــر و ميهن دوس ــردم خيّ ــه م خوش بختان
ــته اند، به ياري  ــاس كرده اند و ضروري دانس ــا  احس هركج
ــدازه ي توان خود، نظام  ــتافته اند و به ان آموزش و پرورش ش

ــد. كمك چند  ــك كرده ان ــور را كم ــرورش كش آموزش وپ
صدميليارد توماني ساالنه ي خيرين مدرسه ساز به آموزش 
ــوص مدارس  ــاخت مدارس، به خص ــرورش براي س وپ
ــگاه و تجهيز آن ها و...  فني وحرفه اي و كارودانش، آزمايش

از اين نيت ارزشمند حكايت مي كند.

بنياد علمي زيرك زاده
مرحوم مهندس احمد زيرك زاده، مؤسس «بنياد علمي 
زيرك زاده» است. او يكي از عالقه مندان جدي به رشد علمي، 
فني و فرهنگي، و توسعه ي تكنولوژي آموزشي كشور بود كه 

طوسي» هر روز ش نصيرالدين فنون و علوم «كاوشكدهي ا

تاالر علوم  و فنونتاالر علوم  و فنون    

وز ش ز يري ي ز ب
انجام شگاه ا نآز ناگ لگ ا زا
شاهد بازديد تعداد كثيري از دانش آموزان 

طوسي
ش ط ال ل تك ا شا

خواجه  نصيرالدينخواجه  نصيرالدين
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ــد علمي ايران را در گرو توسعه  ي تكنولوژي آموزشي در  رش
ــت. وي فارغ التحصيل رشته ي  نظام آموزشي كشور مي دانس
ــكده ي پلي تكنيك فرانسه بود كه  ــي مكانيك از دانش مهندس
پس از ورود به كشور، به تدريس دروس فني در دانشگاه هاي 
كشور پرداخت. زيرك زاده معتقد بود، بچه هاي ايران سخت به 

آموزش هاي علمي و كاربردي نياز دارند. 
ــال 1372، با پول  مرحوم مهندس احمدزيرك زاده در س
ــمال شهر تهران داشت، بناي اوليه ي  فروش خانه اي كه در ش
بنياد علمي زيرك زاده را گذاشت و تعدادي از شخصيت هاي 

علمي را به عنوان هيئت امناي آن انتخاب كرد. 

توسعه ي تكنولوژي آموزشي
 مهم ترين هدف بنياد علمي زيرك زاده 

ــرك زاده، مدير تاالر علوم  ــه ي آقاي فريدون زي به گفت
و فنون خواجه نصيرالدين طوسي، مهم ترين هدف مرحوم 
ــاعه و  ــيس بنياد علمي زيرك زاده، اش احمد زيرك زاده از تأس
گسترش تكنولوژي آموزشي و توسعه ي علمي كشور از طريق 
ــتفاده از تجارب جهاني  آموزش هاي كاربردي بود. وي با اس
مي كوشيد آموزش هاي علمي و كاربردي را در كشور گسترش 
ــي كشور را در نظري  دهد. او يكي از ضعف هاي نظام آموزش

بودن مطالب آموزشي مي دانست. 

ــي  ــون خواجه نصيرالدين طوس ــاالر علوم و فن مدير ت
ــفانه مرحوم احمد زيرك زاده پس از تأسيس  مي گويد: «متأس
ــپرد و نتوانست  بنياد علمي زيرك زاده، جان به جان آفرين س
ــي را كه در سال  تاالر علوم و فنون خواجه نصيرالدين طوس

1374 احداث شد، ببيند.»
آقاي فريدون زيرك زاده مي افزايد: «احداث يك تاالر 
ــال 1373  ــراي خاوران در س ــوم و فنون در فرهنگ س عل
ــتاوردهاي ارزشمند بنياد علمي زيرك زاده  نيز  يكي از دس

است.»

تجهيزات آزمايشگاهي تاالر
تاالر علوم و فنون خواجه  نصيرالدين طوسي، از چه وسايل و 
تجهيزات آزمايشگاهي برخوردار است؟ اين سؤال را اكثر معلمان و 
دانش آموزان و دانشجويان مطرح مي كنند. زيرا آگاهي از تجهيزات 

اين تاالر، نقش مهمي در بهره برداري و استفاده از آن دارد. 
ــيله ي  ــدون زيرك زاده مي گويد: «اين تاالر 150 وس فري
ــام آزمايش هاي  ــايل موردنياز انج ــگاهي دارد و وس آزمايش
كتاب هاي درسي فيزيك و علوم دوره هاي متفاوت تحصيلي 
ــاالر در زمينه ي اين  ــرد. تجهيزات ت ــدارس را در برمي گي م
ــته، ارتعاش، مكانيك سياالت، نور،  موضوع هاست: الكتريس
اپتيك، جعبه ي جادويي، زيرسكپ، كاني ها، هوا و فضا، انتقال 

آزمايش هاي 
مطالب درسي 

فيزيك و علوم را 
در اين كاوشكده  

بيازماييد

آقاي فريدون 
زيرك زاده: تاالر 

علوم و فنون خواجه 
نصيرالدين طوسي، 

150 وسيله  ي 
آزمايشگاهي در 

زمينه ي كتاب هاي 
درسي مدارس دارد؛ 
مثل: الكتريسته، نور، 

جعبه ي جاوديي، 
آسمان نما، زيبابين، 
صورفلكي و آينه ها
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ــي و  ــدا، موالژهاي زيست شناس ص
علوم، زيبابين، صور فلكي، آسمان نما، 

مدارها، آينه ها، قرقره ها و ...

آونگ فوكو
ــيار  بس ــزات  تجهي از  ــي  يك
ــمند تاالر علوم و فنون خواجه  ارزش
نصيرالدين طوسي «آونگ فوكو» است. 
آونگ فوكو حركت وضعي زمين را 
نشان مي دهد. فوكو يكي از دانشمندان 
مشهور جهان است كه ثابت كرد زمين 

به دور خورشيد مي چرخد. 
ــوم و فنون خواجه نصيرالدين  ــه گفته ي مدير تاالر عل ب
طوسي، «آونگ فوكو» دستگاهي قيمتي است كه فقط در اين 
مركز و در دانشگاه صنعتي شريف موجود است. آونگ فوكو 

در سال 1375 در كشور ساخته شد. 

نحوه ي بازديد و استفاده از تاالر علوم و فنون 
مدارس چگونه مي توانند از اين تاالر استفاده كنند؟ چه 
ساعت هايي از روز، در تاالر به روي دانش آموزان و معلمان و 
پژوهشگران باز است؟ آيا  محققان، دانشجويان، دانش آموزان 
ــتفاده  و معلمان مي توانند به صورت انفرادي از اين تاالر اس

كنند؟
ــون، درباره ي  ــرك زاده، مديرتاالر علوم و فن فريدون زي
ــتفاده از اين تاالر مي گويد: «بازديد و استفاده از  چگونگي اس
اين تاالر، به دو صورت امكان پذير است؛ گروهي و انفرادي.

ــان و دبيران مي توانند به صورت گروهي  مدارس، معلم
ــماره تلفن تاالر  ــتفاده كنند. بدين ترتيب كه با ش از تاالر اس
ــاس مي گيرند، تعيين وقت مي كنند و  55310744-021 تم
سپس براي بازديد به تاالر مي آيند. زمان بازديد از تاالر براي 
ــت. راهنماها و  ــاعت اس هر گروه حدود يك تا يك و نيم س
كارشناسان كاوشكده، به هنگام بازديد عالقه مندان، متناسب با 
دوره و سطح تحصيلي دانش آموزان، بازديدكنندگان و محتواي 
ــي، چند نمونه آزمايش را همراه با توضيح براي  كتاب درس
ــت كه دانش آموز با انجام  آن ها انجام مي دهند. هدف اين اس
آزمايش ها، تجربه كسب كند. به طور مثال، وقتي دانش آموز 
زيبابين را مي بيند و لمس مي كند، تصوير آن براي هميشه در 

ذهنش باقي مي ماند. 
معلمان، دانش آموزان و پژوهشگران، به صورت انفرادي 
ــد. در اين صورت،  ــتفاده كنن ــكده اس نيز مي توانند از كاوش
ــان بايد دست به تجربه و آزمايش بزنند و در صورتي  خودش
كه به كمك و راهنمايي احتياج داشتند، مي توانند از راهنمايي 
كارشناسان كاوشكده استفاده كنند. در بازديد انفرادي، از لحاظ 
زماني محدوديتي وجود ندارد و بازديدكننده مي تواند تا پايان 

ساعت كار كاوشكده در آن جا بماند و كار كند.»
ــرك زاده، بازديدكنندگان  ــدون زي ــه گفته ي آقاي فري ب
كاوشكده منحصر به دانش آموزان نيستند. گروه هاي معلمان 
ــكده ها، دانشجويان، دبيران فيزيك، و مديران  مناطق، پژوهش
مناطق آموزش و پرورش نيز از اين تاالر بازديد مي كنند و از 
امكانات آن بهره مند مي شوند. هم چنين، بازديدكنندگان فقط 
محدود به شهر و استان تهران نيستند. از شهرستان هاي مجاور 
استان تهران و حتي استان هاي ديگر مانند كرمان، اصفهان، قم 
و قزوين نيز گروه هايي براي بازديد به اين مكان مي آيند. وي  
مي افزايد: «زمان بازديد از تاالر، همه ي روزهاي سال به استثناي 

روزهاي تعطيل، از ساعت 8 صبح تا 16 بعدازظهر است.» 

نيروهاي متخصص تاالر
ــي در حال  تاالر علوم و فنون خواجه نصيرالدين طوس
حاضر سه كارشناس علمي در رشته هاي فيزيك و مهندسي 
ــجويان،  ــيمي دارد كه به هنگام بازديد دانش آموزان، دانش ش
ــام آزمايش هاي  ــگران، آن ها را براي انج ــان و پژوهش معلم

گوناگون توجيه مي كنند. 
ــته تعداد  آقاي زيرك زاده در اين باره مي گويد: «در گذش
نيروي انساني متخصص اين تاالر، بيش از سه نفر بود. چند 
كارشناس ارشد هم در تاالر مشغول به كار بودند كه به علت 

كمبود مالي، تعداد آن ها كاهش يافت.»
پاي صحبت يكي از كارشناسان تاالر

خانم مينا سلماني، يكي از كارشناسان تاالر علوم و فنون 
خواجه نصيرالدين طوسي است. اين كارشناس فيزيك، سه 

سال در اين تاالر سابقه  ي كار دارد. 
خانم سلماني آزمايش ها را براي بازديدكنندگان انجام و 
ــات الزم را درباره ي هر آزمايش ارائه  مي دهد.  او در  توضيح
وقت آزاد نيز به بازديدكنندگان كمك مي كند و به پرسش هاي 

آنان پاسخ مي دهد. 

«آونگ فوكو» تنها 
در تاالر علوم و فنون 
خواجه نصيرالدين 
طوسي و دانشگاه 
صنعتي شريف وجود 
دارد
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ــدگان، با دبيران،  ــد: «قبل از ورود بازديدكنن وي مي گوي
ــئوالن همراه گروه صحبت مي كنيم و در مورد  معلمان و مس
ــوزان، اطالعاتي جمع مي آوريم. با  پايه ي تحصيلي دانش آم
ــي  توجه به اين كه با مطالب و آزمايش هاي كتاب هاي درس
ــاز آن ها را انجام  ــنايي كامل داريم، آزمايش هاي مورد ني آش
مي دهيم. مثًال در پايه ي چهارم دوره ي ابتدايي، آزمايش هايي 
در ارتباط با آيينه ها و در پايه ي پنجم ابتدايي، آزمايش هايي در 

رابطه با اهرم ها انجام مي دهيم. 
او مي افزايد: «زماني كه دانش آموزان به صورت انفرادي به 
ما مراجعه مي كنند و براي كارهاي پژوهشي به اين جا مي آيند، 

ما به اندازه ي توانمان به آن ها كمك مي كنيم.»

تأثير تاالر در عالقه مند كردن دانش آموزان به علوم
ــه «واكنش  ــؤال ك ــخ به اين س ــلماني در پاس خانم س
دانش آموزان در مواجهه با اين تاالر و انجام آزمايش ها چيست، 
ــيار مجذوب  ــد: «وقتي بچه ها به اين جا مي آيند، بس مي گوي
مي شوند. دوست دارند مدت بيشتري را در اين مكان سپري 
ــي را انجام مي دهند، گويي كشف  كنند. هنگامي كه آزمايش
ــان را به يكديگر مي گويند.  بزرگي كرده اند، نتيجه ي كشفش
وجود چنين فضاهايي، باعث عالقه ي بيشتر دانش آموزان به 
ــود. روزي دانش آموزي هنگام  ــم علمي مي ش درس و مفاهي
رفتن از اين جا به من گفت: من از درس علوم و فيزيك متنفر 
بودم، ولي با آمدن به اين جا، چنان به هر دو عالقه مند شده ام 
كه مي خواهم رشته ي فيزيك را ادامه دهم تا بعدها جاي گزين 

شما شوم. 
پيشنهاد من به معلمان اين است كه بعد از پايان هر بخش 
از كتاب درسي، دانش آموزان را به اين جا يا آزمايشگاهايي از 
ــت ببرند تا آن ها آزمايش هاي مربوط به هر بخش را  اين دس

خودشان انجام دهند.»

گفت وگو با معلمان
خانم مينافراهاني، معلم امور تربيتي مدرســه ي شهيد 
كريمي منطقه ي 19 تهران كه به همراه تعدادي از دانش آموزان 
به اين تاالر آمده است، در پاسخ به اين سؤال كه «كاوشكده را 
چگونه يافتيد، مي گويد: «واقعاً براي ما جالب بود. اين تاالر در 
برآوردن نياز دانش آموزان به آزمايشگاه و پژوهشكده ي علمي 
بسيار تواناست. واكنش دانش آموزان قابل توجه است. آن ها در 

ابتدا از برپايي چنين اردويي بسيار ناراحت بودند، ولي با آمدن 
به تاالر و گذراندن ساعتي در اين جا، حاال از تمام شدن ساعت 
بازديد ناراحت هستند و دلشان مي خواهد بازهم در اين مكان 

باشند تا آزمايش هاي بيشتري را انجام دهند. 
خانم ســودابه اســمي، معلم پايه ي پنجم مدرســه ي 
ــت. ايشان  ــهيد كريمي، يكي ديگر از بازديدكنندگان اس ش
ــكده چنين بيان مي كند: «تمام  نظر خود را در مورد اين كاوش
امكانات آزمايشگاهي اين جا خيلي خوب بود. مكان هايي مثل 
ــكده ها خدمت بزرگي به پيشرفت و علمي شدن  اين كاوش
ــي مدارس مي كنند. با توجه به  ــي و درس برنامه هاي آموزش
اين كه آزمايشگاه هاي مدارس، حتي امكانات در حد مطالب 
كتاب درسي را نيز ندارند، وجود چنين كاوشكده هايي الزم و 
ضروري به نظر مي رسد. به طور مثال، در علوم پايه ي پنجم، 
مبحث اهرم ها را داريم كه آن را تئوري به دانش آموزان درس 
مي دهيم، ولي امروز دانش آموزان كامًال با اهرم ها آشنا شدند و 
ــاهده و درك  مفاهيمي را كه خوانده بودند، به طور كامل مش

كردند.» 

ميزان استقبال از تاالر علوم و فنون
ــوم و فنون خواجه نصيرالدين  ــه گفته ي مدير تاالر عل ب
ــي، استقبال از اين تاالر بسيار زياد است. حتي بسياري  طوس
از دانشجويان و معلمان به صورت انفرادي به اين جا مراجعه 
مي كنند و كارهاي مطالعاتي خود را پي مي گيرند. از شهرستان ها 
ــراي بازديد از تاالر، با ما تماس  ــي از راه هاي دور نيز ب و حت
مي گيرند. يك بار نخست وزير يكي از كشورهاي خارجي به 
تاالر آمد و از اين جا بازديد كرد. او از وجود چنين تاالري در 

تهران تعجب مي كرد. 
آقاي فريدون زيرك زاده در پاسخ به اين سؤال كه در طول 
سال چه تعداد دانش آموز از اين تاالر بازديد مي كنند، مي گويد: 
«در سال 81-1380، حدود 37هزار بازديدكننده داشتيم. ولي از 
سال 82-1381، در پي غرق شدن تعدادي از دانش آموزان در 
استخر پارك شهر، ادارات آموزش و پرورش براي بازديدهاي 
تفريحي و حتي علمي دانش آموزان سخت گرفتند و در نتيجه 
ميزان بازديد از اين تاالر هم كاهش يافت. ولي طي سال هاي 
اخير، مجدداً تعداد بازديدها افزايش يافته است. سال گذشته، 
24هزار دانش آموز از تاالر علوم و فنون فرهنگ سراي بهمن 

بازديد كردند.»

خانم مينا سلماني، 
كارشناس فيزيك 

تاالر: بازديد 
دانش آموزان از تاالر، 

موجب عالقه مندي 
آن ها به علوم و فنون 

مي شود


