
 

 
 

 1399ـ زمستان  8ـ شمارة  3رشد آموزش علوم زمين ـ دورة                                                                                               36

 

 وگوگفت

 وگو با جناب آقای دکتر علی میثمیگفت

 

 ویدا وحیدنیا

 عکاس: ابراهیم سیسان

 

 اشاره

شناسان ایران که دارای تحصيالت عاليه هستند، نام استاد علی رویم به اولين گروه زمينبه گذشته میوقتی 

 درخشد.ميثمی می

موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشتة  1340در منطقه لواسانات به دنيا آمد. در سال  1313وی در سال 

تکميلی به فرانسه رفتند و کارشناسی ارشد شناسی از دانشگاه تهران شد. ایشان سپس برای تحصيالت زمين

را در دانشگاه پيرماری کوری و دکترای رشتة بيواستراتيگرافی را از دانشگاه سوربن فرانسه با موفقيت اخذ 

 نمودند.

 پردازیم.آقای دکتر ميثمی سرگذشت قابل تأملی دارد که در ادامه به آن می
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 مورد  نیدر ا ی؟ چه افرادرا انتخاب کردیدشناسی زمین ةعلت رشت به چه لطفاً بفرمایید

 تأثیرگذار بودند؟

شناسی داشتم و به همين علت تا آخر دورة دکترا در این رشته کار کردم و من عالقة زیادی به تاریخ زمين ●

باشم و  است. بيشتر عالقه داشتم، دربارة منابع زیرزمينی اطالعاتی داشته« بيواستراگرافی»تخصصم در رشتة 

بتوانم در این زمينه کار بيشتری انجام دهم. تحقيقاتم را روی حفاری نفتی انجام دادم و تخصصم در همين 

 زمينة حفاری نفتی است.

 

 گذراندید؟ کجا را تاندانشگاهی تحصیالت 

 تحصيالتم را به این شرح دنبال کردم: ●

 ؛1340 سال در تهران دانشگاه از شناسیزمين رشتة کارشناسی مدرک اخذ -

 پاریس؛ کوری پيرماری دانشگاه از ميکروبيواستراتيگرافی رشتة ارشد کارشناسی مدرک اخذ -

 عنوان با دکترا رسالة دو با فرانسه سوربن دانشگاه از بيواستراتيگرافی رشتة دکترای مدرک اخذ -

 سال در( ETAT) اتا درجة با «ایران سنوزوئيك بيواستراتيگرافی» و «ایتاليا بيواستراتيگرافی سنوزوئيك»

1348. 

 
 :جمله از ام،کرده خدمت هم زیادی هایپست در

 ؛1348 سال در تهران عالی دانشسرای شناسیزمين گروه علمیهيئت عضو -
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علوم زمین یکی از  رشتة

های بسیار مفید رشته

اقتصادی کشور است. به 

منابع زیرزمینی 

پردازد که در ایران می

یکی از منابع بزرگ 

زیرزمینی منابع نفت 

است و اقتصاد کشور روی 

این نفت بنا شده است. به 

جهت هر قدر بشود روی 

آن کار کرد، جا دارد. در 

این زمینه کشور باید از 

نیاز افراد خارجی بی

 بشود تا بتوانیم موفق

 شویم

 ؛1354-1359 هایسال در معلمتربيت دانشگاه شناسیزمين گروه مدیر -

 ؛1369 سال در دانشياری رتبه کسب -

 ؛1378 سال در استادی مقام کسب -

 تاکنون؛ 1378 سال از ری شهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه وقتتمام استاد -

 دانشگاه واحد چند و بلوچستان دانشگاه اصفهان، دانشگاه بهشتی، شهيد دانشگاه تهران، دانشگاه در ـ تدریس

 اسالمی؛ آزاد

 ری؛ شهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه تجربی علوم گروه ـ مدیر

 فرانسه؛ سوربن دانشگاه التحصيالنفارغ انجمن ـ عضو

 ایران. شناسیزمين انجمن ـ عضو

 شناسیزمين آزمایشگاه معلم،تربيت دانشگاه شناسیزمين گروه ميکروپالئونتولوژی در ضمن، آزمایشگاه

 اسالمی آزاد دانشگاه شناسیزمين آزمایشگاه زاهدان، عالی سرایدانش

دارآباد را  وحشحيات و طبيعت موزة شناسی وزمين موزة شهرری، واحد

 .اماندازی کردهنيز تأسيس و راه

 

 دورة آن در  ةشناسی و مطالعزمین ةضرورت توجه به رشت

 ست؟یچ عالیجناباز نظر  هادانشگاهمتوسطه و 

شناسی های زمينکتاب شود وعلوم زمين در دورة دبيرستان شروع می ●

آموزان دبيرستان قرار بگيرد. دانش مندان وباید بيشتر در اختيار عالقه

آموزان خود را الزم است در دبيرستان زمان زیادی گذاشته بشود تا دانش

های های گوناگون و الیهبه جایی برسانند که نظریاتی دربارة قسمت

های بسيار زمين یکی از رشته علوم متفاوت زمين داشته باشند. رشتة

پردازد که در ایران مفيد اقتصادی کشور است. به منابع زیرزمينی می

یکی از منابع بزرگ زیرزمينی منابع نفت است و اقتصاد کشور روی نفت 

بنا شده است. به این جهت هر قدر بشود روی آن کار کرد، جا دارد. در 

 شویم. نياز بشود تا بتوانيم موفقاین زمينه کشور باید از افراد خارجی بی
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 نقش ند.همراه شما برگزار شده که بدارم  یعلم بازدیدهایاز  یبنده به شخصه خاطرات خوب 

 .دییاطالعات بفرما یادسپاریعالقه و به  جادیرا در ا یعلم بازدیدهای

 هاسال که شدند مندعالقه زمينه این به قدری به دانشجویان از بعضی. مؤثرند خيلی علمی بازدیدهای خب ●

 رشتة در. اندداده انجام هم مفيدی کارهای و هستند کار به مشغول االن و دادند ادامه را رشته این

 چه هر و دارد اهميت بسيار زمين، هایالیه و طبقات با آشنایی برای زمين، روی عمليات انجام شناسی،زمين

 بيشتر باید شناسزمين هر که است دليل همين به. شودمی بيشتر مندیعالقه این بشود، کار زمين روی

 در که هاییکتاب از و بيابد را منابعی و کند کشف را چيزهایی بتواند تا بگذراند زمين روی عمالً را خود وقت

 خيلی هاینمونه گذشته برخالف هادانشگاه در خوشبختانه ما کشور. کند استفاده اند،شده نوشته زمينه این

 آنجا در و است آمده وجود به «شناسیزمين سازمان» نام به سازمانی همچنين. است کرده آوریجمع جالبی

 .است مفيد مندانعالقه برای که اندکرده دایر ایموزه

 

 دییبفرما فیتعر مانیبرارا  تانعلمی بازدیدهایاز خاطرات  یکی. 

بودند کار کنم. در  های دایناسورها که در کشورهای دیگر پيدا شدهمن خيلی عالقه داشتم روی نمونه ●

ایران کسی روی این موضوع کار نکرده بود. تا اینکه توانستيم در ایران رد پای دایناسور را در زرند کرمان پيدا 

شد.  ر این زمينه تخصص داشت، ساختهصورت نمونة اصلی به وسيله کسی که دای از آن بهکنيم که نمونه

 کنند.مردم از این نمونه در موزة دارآباد دیدن می

 

 ؟در ارتباط است زیرشته ن نیکه با ا دیدار ییچه آرزو 

هایی که هایی از گونهآرزویم این بود که بتوانيم در کشور ایران، مانند کشورهای دیگر جهان، به نمونه ●

آوری ها را در موزه جمعدست پيدا کنيم و نمونه ها اطالعی ندارد،اند و کسی از آنمنقرض شده و از بين رفته

بختانه در موزة دارآباد موفقيت تا حدی ها استفاده کنند. خوشکنيم تا مردم، جوانان و متخصصان از آن

 حاصل شد. اميدوارم دیگران آن را پی بگيرند و به حد اعال گسترش بدهند.

 

   د؟ییدارآباد بفرما ةموز شناسیدیرینهبخش  اندازیراهاز 
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هایی در تأسيس کردیم که در آنجا نمونه« شناسی دارآبادموزة زمين»ای به نام موزه ۱۳۷۲ما در سال  ●

مندان قرار گرفتند. اگر بتوانيم سنگ و کانی گردآوری شدند و در معرض دید عالقه حدود چند هزار فسيل،

کنيم، گام بلندی در راه پيشرفت رشتة های دیگری در مناطق گوناگون کشور ایجاد همانند موزة دارآباد، موزه

ها به حد کافی ایم. به هر حال موزة دارآباد الگوی خوبی است و از این نمونهشناسی در ایران برداشتهزمين

 ها استفاده کنند.برای محصالن و دانشجویان در آنجا وجود دارد و اميدوارم از آن

 

 

 

 وجود دارد؟موزة دارآباد در  یعالجناب یشخص ةچند نمون 

 ۲۰۰۰ حدود ام،کرده آوریجمع دیگر کشورهای و ایران مختلف نقاط از من خود که هایینمونه ميان از ●

 .دارد قرار نمایش معرض در دارآباد موزة در نمونه

 

 هادانشگاهو  وپرورشآموزششناسی در آموزش زمین اندرکاراندستبه  ایتوصیهچه  انیدر پا 

 د؟یدار

تری صورت وسيعبه اند و اطالعاتی دارند،شناسی به تخصص رسيده و کار کردهکسانی که در زمينة زمين ●

شرح دهند تا آنان به این رشته  شوند،وپرورش وارد میدانش خود را برای جوانانی که در آینده به آموزش

شناسی و جاهای دیگر مثل سازمان زمينمندان این است که از مراکزی مند بشوند. توصية من به عالقهعالقه

استفاده کنند. بازدید از امکانات این  های گوناگون که االن دایرند،ها و حوزههای شهرستانایران در دانشگاه

 کنند، مفيد است.مراکز برای آموزش جوانانی که در دبيرستان در این رشته تحصيل می
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 یو شاد یسالمت تانیبرا از خداوند منان. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید 

 .خواستارم

را برگزار  مند بودید و این مصاحبهبرای شما آرزوی سالمتی دارم که خود شما هم به این زمينه عالقه ●

 شناسی بهزمين ای در موردکردید. اميدوارم در آینده به مطالعه در این زمينه ادامه بدهيد و اطالعات گسترده

 دست آورید.

 

  


