ﮔﺰﺍرﺵ

ﮔاﻫی بﻪ آﺳمان ﻧﮕاه ﮐﻦ
نگاهی به فعاﻟیتهای ﻗﻄﺐ کشوری نﺠوم
ﻭﺣید راﻏﺐ ،دبیر ﻋﻠﻤﻰ ﻗﻄﺐ ﻛﺸورﻯ ﻧﺠوم

امروزه نجوم قلمرويي درهمتنيده
و بينرشتهای از علوم تجربي محســوب
میشود كه علوم گوناگون را در شبکهای
ســازمانيافته به خدمت میگيرد و در
راستاي برآوردن نيازهاي بشــري گام
برمیدارد .با توجه بــه نقش علم نجوم
و تأثير آن بر دانش و توســــعة پايدار،
ايــن علم میتواند در آموزش نقش مهم
و شايستهای ايفــــا كند و دستيابی به
آگاهیهای عميقتر دربارة علوم بنيادي
را در پي داشته باشد.

پس از اســتقرار دبیرخانه در خراسان
رضــوی و انتخاب پژوهشســرای رازی
ناحیة  ٧مشــهد بهعنوان قطب کشوری
نجــوم توســط وزارت آموزشوپرورش،
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بــرای ترویج ،آمــوزش و پژوهش نجوم
در پژوهشسراهای دانشآموزی فرصت
مناسبی فراهم شد.
بــا توجــه بــه ابالغیة شــرح وظایف
قطب کشــوری نجوم از ســوی وزارت
آموزشوپرورش و بهمنظور ســاماندهی
آمــوزش نجــوم در برنامــهای منظم از
دورة ابتدایــي تا متوســــطه ،با در نظر
گرفتن اســتانداردهاي ســواد نجومي،
قطب کشوری نجوم برنامهای عملیاتی را
بهمنظور گسترش و تعمیق فعالیتهای
آموزشــی و پژوهشــی حــوزة نجوم در
پژوهشســراهای دانشآموزی کشور و
افزایش میزان انطباق فعالیتها با نیازها
تدوین كرد.

در همین راستا ،در طول سال تحصیلی
 9٨-99برنامههای زیر بهطور هماهنگ
و منسجم در پژوهشسراهای کل کشور
برگزار شدند:
توانمندســازی مدرســان نجــوم
پژوهشسراها و دانشآموزان با برگزاری
سخنرانیها و کارگاههای آموزشی؛
راهاندازی ســایت و ایجاد کانالهای
رسانهای در فضای مجازی بهمنظور ارتقای
دانش نجومــی دانشآموزان و همکاران و
اطالعرسانی فعالیتهای پژوهشسراهای
دانشآموزی در حوزة نجوم؛
تالش بهمنظور تشکیل و گسترش
انجمنهای نجوم دانشآموزی و معلمان؛
برنامهریــزی و برگزاری فعالیتهای
متعدد مطابق با تقویم رویدادهای نجومی

(تهیه شده توسط قطب کشوری) در سطح
مدرسهها و پژوهشسراهای کل کشور؛
گرامیداشــت هفتة جهانی فضا در
مهرماه؛
رصد گذر عطارد در آبانماه؛
شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش
در آذرماه؛
رصد خورشیدگرفتگی پنجم دیماه؛
بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی
در بهمنماه؛
بزرگداشــت هفتة جهانی نجوم در
اردیبهشتماه؛
رﺅیــت هالل ماه شــوال  1442در
خردادماه؛
رصد خورشیدگرفتگی اول تیرماه؛
بارش شهابی برساووشی مردادماه.

بــرای نخستیـــنبار در سطــــح
پژوهشســــراهای دانشآمــــوزی و
مدرســههاي کشــور ،مســابقات نجوم
بهعنوان یکی از گرایشهای جشــنوارة
علمــی پژوهشــی پژوهشســراهای
دانشآمــوزی کشــور ،با هدف توســعة
آگاهی عمومی و شناســایی استعدادها و
خالقیتهای دانشآموزان در زمینة نجوم
برگزار شد.
درمجموع ،در مرحلة کشوری مسابقات،
 300اثــر در چهار گرایش شــامل ارائة
محتوا (نقاشــی ،پوســتر و فیلم) ،مقالة
علمی پژوهشی ،ســاخت ابزار و ماکت،
نجوم رصدی به دبیرخانة قطب کشوری
نجوم ارسال شد.

پروندة مسابقات نجو ِم اولین جشنوارة
علمــی پژوهشــی پژوهشســراهای
دانشآموزی در شــرایطی بسته شد که
بارقههــای امید و انگیــزه برای پیمودن
راهي پرپیچ و خم در شناسایی استعدادها
و خالقیتهای دانشآمــوزان در زمینة
نجوم پدیدار شــد و در مجموع ســطح
کیفی آثار شایستة تقدیر بود .باید اشاره
كرد ،رقابت چشــمگیری را بین آثار ارائه
شده شاهد بودیم.
امید اســت با گســترش فعالیتهای
ساختارمنــــد در پژوهشســــراهای
دانشآمــوزی ،بهمنظور ارتقاي شــاخص
فعالیتهای ترویجی ،آموزشی و پژوهشی
حوزة نجوم گامهای مؤثرتری برداشته شود.

با تشکر از خانم مريم خوزينی که ما را در تهية اين گزارش ياری کردند.
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