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بازتاب

پيشنهاد
... در سرمقالة شمارة زمستان ۹۸ (شمارة ۱۱۳) 
اهميت  از  زيست شناسی،  آموزش  وزين  نشرية 
زيست فناوری سخن گفته شده و پيشنهاد افزايش اين 
شاخة پويا در برنامه های درسی زيست شناسی کشور 
مطرح شده است. اينجانب پيشنهاد می کنم وزارت 
آموزش و پرورش عالوه بر غنی کردن مباحث مربوط 
به زيست  فناوری در کتاب های درسی، نشرية ديگری 
تا  کند.  تأسيس  نيز  زيست فناوری  آموزش  دربارة 
نسبت به آموزش بهتر آن گام برداريم. با اميد موفقيت
ف. يزدی زاده، دبير زيست شناسی تهران

تنوع زيستی
تنوع زيستی، بنياد و اساس همة جوامع زيستی را 
تشکيل می دهد. بنابراين، الزم است به اين موضوع 
معلمان  تا  شود  پرداخته  شما  نشرية  در  بيشتر 

زيست شناسی نسبت به اهميت آن آگاه تر باشند. 
مسعود عليزاده
دبير زيست شناسی

پاسخ سردبير
ضمن تشکر مدتی است که يکی از اولويت های 
اين نشريه معرفی تنوع زيستی، به ويژه تنوع زيستی 
کشورمان بوده است. در صفحات شماره های پيشين 

می توان به روشنی اين موضوع را دنبال کرد. 

آموزش مجازی
... در سرمقالة شمارة پاييز ۹۸ مشکالت معلمان 
فهرست شده است. ضمن تشکر از نويسنده و محقق 
مطلب، بايد اضافه کنم که يکی از نقص های آموزش 
زيست شناسی کشور کمبود آموزش واقعی معلمان و 
پرداختن به روش های تدريس است و اکنون که به 
ناچار به آموزش مجازی زيست شناسی روی آورده ايم 

نه معلمان و نه دانش آموزان آمادگی الزم را ندارند.
پ. ن

پاسخ سردبير
در همين شماره مطالب متنوعی در اين خصوص 

مالحظه خواهيد کرد. 

دعای خير
... از شما که چنين کار بزرگی را در پيش گرفته ايد 
و بدون توجه به خستگی ها و مشکالت آن همچنان 
مستحکم کار فصلنامه را در پيش گرفته ايد، بسيار 
سپاسگزار هستيم و آرزو می کنيم که خداوند اجر هر 
دو دنيا را نصيب تان کند. همة شما خوب و ارزشمند 
هستيد و ما معلمان به خاطر زحمات شما قوی تر و 
ارزشمندتر می شويم. خدايا دوستان خوبم در دفتر 
مجلة رشد آموزش زيست شناسی و تمامی آموزگاران 
ميهن عزيزم را در پناه خويش نگه دار و آرزوهاشان را 

برآورده فرما!
ابراهيم قرنجيک از استان گلستان روستای 
گوگجلی قرنجيک از توابع سيمين شهرگميشان
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پاسخ سردبير
نشريه  اين  از شما، همکاران  ضمن سپاسگزاری 
نيز برای شما و همة معلمان زيست شناسی کشور، 
به ويژه مخاطبان محترم، سالمت و شادی و موفقيت 

آرزومندند. 

وبگاه نشريه
چندی پيش مفصًال دربارة وبگاه نوبنياد نشرية رشد 
آموزش زيست شناسی نوشتيد و از اهميت آن گفتيد. 
اما متأسفانه اين وبگاه دير به روز می شود و روزآمد 

نيست. لطفًا فکری بکنيد.
علی محمدی زاده

پاسخ سردبير
اميدواريم در آيندة نزديک اين مشکالت برطرف 

شوند.

عکس های شما
... آيا ممکن است در صفحة عکس های شما که 
به عکس های ارسالی خوانندگان اختصاص داده ايد، 
عکس هايی از موجوداتی به جز گياهان و جانوران 
ماکروسکوپی هم چاپ کنيد؟ مثًال عکس هايی از 

باکتری ها، قارچ ها و حتی ويروس ها؟
مهرنوش فرخی زاده
دبير زيست شناسی

پاسخ سردبير
صفحه  نوشته ايد،  که  گونه  همان  تشکر،  ضمن 
به عکس های مخاطبان عالقه مند اختصاص دارد. 

بی گمان در صورتی که چنين عکس هايی از شما به 
دست مان برسد، حتما منتشر خواهيم کرد. 

باز هم واژگان-۱
همة کشورها برای پاسداری و حفظ زبان شان برای 
مثال،  برای  معادل سازی می کنند.  بيگانه  واژه های 
عرب ها برای فوتبال و واليبال هم معادل سازی کرده اند 
و در رسانه هاشان استفاده می کنند. چينی ها حتی 
برای اکسيژن و هيدروژن هم معادل سازی کرده اند و 
در کتاب هاشان به کار می برند. اگر اين معادل سازی ها 
صورت نگيرد؛ زبان به مرور فرسوده و در نهايت نابود 
می شود. واژگان نو هم ابتدا سخت پذيرفته می شود؛ 
همانند واژة عربی بلديه که وقتی قرار شد با شهرداری 
جايگزين شود، برای بعضی سخت بود؛ ولی نسل های 

بعد کامًال به اين واژة نو عادت کردند.
پويان نوذری

باز هم واژگان-۲
من فکر می کنم جايگزين کردن بعضی از کلمات 
خوب و بجاست؛ اما واقعا خيلی از کلمات معروف 
که بين عموم جا افتاده اند را نبايد تغيير داد. طول 
می کشد تا اين اصطالحات جديد دوباره جا بيفتند. 
از  از منابع علمی  ثانياً، وقتی در دانشگاه و خيلی 
کلمات بيگانه استفاده می شود، نبايد اصرار داشت که 
به طور کامل ما از کلمات جايگزين استفاده کنيم؛ ولی 

در کل مخالف اين کار نيستم.
مريم مواليی

پاسخ سردبير

آرزومندند. 

وبگاه نشريه

نيست. لطفًا فکری بکنيد.

پاسخ سردبير

شوند.

عکس های شما

پاسخ سردبير

باز هم واژگان-۲

۵


