
گزارش:سمیهاسديعكاس:غالمرضابهرامی

               كمیتةآموزششیميازچهزماني
وباچههدفيشكلگرفت؟

 كوت��ی:این کمیته حدود چهار س��ال در دو 
دورة دوس��اله، از سوي انجمن شیمي تشکیل و 

ش��روع به فعالیت کرده اس��ت. هدف اصلي آن، 
پرداختن به مس��ائل آموزش ش��یمي دبیرستان تا 
آخرین دورة تحصیلي در دانشگاه است که تعیین 

سرفصل هاي دروس، بررسي کتاب هاي درسي 

اشاره
برايآشناييبیشترباكمیتةآموزششیميانجمنشیمیايران،بهدفتراينانجمنرفتیمتادر
حاش��یةيكیازجلس��ههایآنها،بادوتنازاعضايكلیدیكمیتةآموزشبهگفتوگوبنشینیم
وازروندشكلگیريواهدافكمیتةآموزش،پرسشهاييرامطرحكنیم.بهاينمنظوربادكتر
محمدكوتيرئیسكمیتةآموزششیمیعضوهیئتعلميدانشگاهشهیدچمراناهوازباگرايش
ش��یميمعدنيودكترناهی��دپوررضا،دبیركمیتهونمايندةهیئتمديرةانجمنش��یميوعضو
هیئتعلميدانشگاهشهیدچمرانباگرايششیميتجزيه،درفضاييبسیارصمیميبهگفتوگو
نشستیم.اكنون،برايآشناييهرچهبیشتربااهدافاينكمیتهوكارهاييكهدردستاقدامدارد،

شمارابهخواندناينگفتوشنوددعوتميكنیم.

جايگاه   آموزش شيمي 
در

 انجمن شيمی ايران  
گفت وگويي صميمي با دو تن از اعضاي كميتة آموزش شيمي اين انجمن
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دورة دبیرس��تان، جلس��ه ب��ا مؤلف��ان، برگزاري 
سمینارهاي آموزشي و... را دربرمي گیرد.

     تع��داداعض��ايكمیت��هونح��وة
عضويتدرآنچگونهاست؟

 پوررض��ا:انجمن ش��یمي از دانش��گاه هاي 
مختل��ف مي خواه��د تا یک نفر را ب��راي کمیته 
معرفي کنند. س��پس 7 نفر از این میان، به عنوان 
اعض��اي کمیتة اجرایي آموزش ش��یمي انتخاب 
مي ش��وند. رئیس کمیته نیز،  از میان همین 7 نفر 

برگزیده مي شود.
     درحالحاضرازچهدانشگاههايي

دركمیته،عضوهستند؟
 كوتی:دانش��گاه)های( فردوس��ي مش��هد، 
صنعتي شریف، سمنان، ش��هید چمران، زنجان، 

مازندران و تربیت مدرس
     آي��اتمام��ياي��ناعضابايدعضو

انجمنشیميباشند؟
 كوت��ی:خی��ر، عضویت در کمیته به ش��رط 
عضوی��ت در انجم��ن ش��یمي نیس��ت. هر چند 
عضوی��ت در انجمن س��خت نیس��ت و اعضاي 
کمیته مي توانند، به راحتي عضو انجمن هم شوند.
     وظايفكليكمیتةآموزششیمي
چیست؟آيااينوظايف،ازسوِيخودِكمیته

تعريفميشود؟
 كوتی:انجمن شیمي چهارچوب وظایف را به 
ما گفته است که بیشتر، تأکید بر سرفصل دروس ها 
و تدوین مجالت و نش��ریات آموزشي است. در 
اساس، چهارچوب اصلي کمیته، آموزش است که 

چگونگي آن توسط خودمان تعیین مي شود.
     لطفًابهچندنمونهازكارهاييكه

دركمیتهانجامشده،اشارهكنید.
 پوررضا:در هر جلسه ضمن تعیین سرفصل 
درس هاي ش��یمي، در مورد مشکالت و مسائل 
آموزش شیمي، بحث و تبادل نظر انجام مي دهیم 
و مقایس��ه اي آموزش��ي در س��طح بین الملل��ي 
صورت مي گی��رد. در نظر داریم که این نتایج را 
به نش��ریة آموزش ش��یمي که در دست بررسي 
اس��ت منتق��ل کنیم ضم��ن اینک��ه، در خبرنامة 
انجمن هم اطالع رساني هایي صورت مي پذیرد. 
س��مینارهاي آموزش��ي نیز در هر دو سال انجام 
مي گیرد. سرفصل هاي شیمي  عمومي 1 و 2 در 
دانشگاه و دورة دبیرستان هم تعیین شده است.
     آيابرايآموزشش��یميدردورة
متوس��طه،برنامهخاصيداريدودراينزمینه

باآموزشوپرورشبهتعاملميپردازيد؟
 كوت��ی:م��ا نمي توانی��م به طور مس��تقیم در 
ای��ن زمینه وارد عمل ش��ویم و تصمیم بگیریم؛ 
متولي اصلي، آموزش وپرورش است. کمیته هم، 
ارتب��اط نزدیکي با مؤلفان کتاب هاي درس��ي در 
آموزش وپرورش دارد و از طریق جلس��اتي که 
با آنها داش��ته ایم، بر آن هستیم که با همکاري و 
تفاهم، تصمیم گیری درب��ارة محتواي دروس و 
ش��یوة ارائة مطالب � که ج��زء برنامه هاي اصلي 
ماس��ت � به اجرا درآی��د. به ای��ن منظور یکي 
از اعض��اي کمیت��ه، نمایندة انجمن ش��یمي در 
آموزش وپرورش اس��ت که همین موضوع آغاز 

تعامالت مابین را سبب مي شود.

 اين كميته حدود چهار سال 
در دو دورة دوساله، از سوي 
انجمن شيمي تشكيل و شروع 
به فعاليت كرده است

 قرار است يك شاخة آموزش 
شيمي هم تشكيل شود كه از 
معلمان عضو بپذيرد

دکتر ناهید پوررضا

دکتر محمد کوتی
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    آياكمیتةآموزشش��یميميتواند
بهعنوانيکنهادمس��تقلازانجمنشیميو

آموزشوپرورشواردعملشود؟
 پوررضا:خیر، ما مستقل نیستیم و فقط، یکي 
از کمیته هاي انجمن ش��یمي هس��تیم. بنیانگذار 
کمیته ها، انجمن ش��یمي است که برحسب مورد 
و نی��از، کمیته ه��ا را طراحي مي کن��د. در حال 
حاضر 10 کمیته در انجمن ش��یمي وجود دارد 

که در حال افزایش به 12 کمیته است.
 كوتی:تصمیماتي که ما اتخاذ مي کنیم از طریق 
خانم دکتر پوررضا � که نمایندة کمیته در انجمن 
ش��یمي اس��ت � به انجمن منعکس و در جلسه، 
بررسي مي شود. مثاًل س��رفصل هاي موردنظر ما 
مي تواند به عنوان س��رفصل در دانش��گاه مطرح 
ش��ود یا نه. بیش��تر بحث هاي ما جنبة پیشنهادي 
دارد؛ چون یک سازمان غیردولتي هستیم و فقط 

مي توانیم پیشنهاد بدهیم.
     پسصرفًانقشپیشنهاديداريد؛

نظارتواجرابرعهدةشمانیست.
 كوت��ی:در اصل، ما زیرنظر انجمن ش��یمي 
هستیم و اگر حمایت انجمن نبود، نمي توانستیم 
کاري پیش ببریم. اینکه تا چه حد پیشنهادات ما 
به اجرا برس��د، به انجمن شیمي و وزارتي که با 
آن تعامل داریم، بازمي گردد. البته انجمن شیمي 
هم زیرنظر وزارت علوم اس��ت که از این بابت 

پیشنهادات ما مورد اقبال قرار مي گیرد.
    ازآنجاييكهمخاطباصليش��ما
معلمانش��یميهستند،نحوةعضويتآنهادر
كمیتهبهچهصورتاستوچگونهميتوانند

ازخدماتشمابهرهمندشوند؟
 كوتی:در کنفرانس هاي آموزشي که برگزار 
کرده ایم بسیاري از معلم ها ابراز عالقه مي کردند 

که عضو کمیته ش��وند. متأس��فانه ام��کان اینکه 
تعداد زیادي عضو داشته باشیم میسر نیست.

عالقه من��دان مي توانن��د از طری��ق پس��ت 
الکترونیک��ي و وب��گاه انجمن، با م��ا در تماس 
باشند، مشکالت و سؤاالت خود را مطرح کنند 

و در کنفرانس هاي آموزشي شرکت کنند.
 پوررضا:معلم��ان، از وجود کمیتة آموزش، 
کم و بی��ش آگاهي دارند. فع��اًل، به دلیل مدت 
کوتاهي که از تأسیس کمیته مي گذرد و هنوز در 
حال تنظیم چهارچوب برنامه هاي خود هستیم، 
ارتباط با معلمان چندان برقرار نش��ده اس��ت اما 
انتظ��ار داریم این ارتباط، بی��ش از پیش پررنگ 
ش��ود. البته قرار است یک شاخة آموزش شیمي 
هم تش��کیل ش��ود که از معلمان عض��و بپذیرد. 
در ه��ر صورت، هرجا که الزم باش��د از نظرات 

معلمان، استفاده خواهیم کرد.
    كنفرانسهايآموزششیميدرچه
زمانهاييبرگزارميش��ودوكیفیتبرگزاري

آنبهچهصورتاست؟
 كوتی:کنفرانس آموزش��ي دوس��االنه است 
یعن��ي هر دو س��ال، یک بار به مدت س��ه روز 
برگزار مي ش��ود. ه��دف اصلي برگ��زاري این 
کنفرانس ه��ا ارتباط با معلمان ش��یمي سراس��ر 
کش��ور اس��ت. محتواي کنفرانس ها آموزش��ي، 
تربیتي، تازه هاي شیمي، شیوه هاي آموزشي و... 
است که هم کارهاي تحقیقاتي و هم موضوعات 

جدید در آنها مطرح مي شود.
 پوررض��ا:ای��ن کنفرانس ه��ا بس��یار پربار 
اس��ت. براي نمونه، آخرین کنفرانس��ي که در 
زنجان برگزار ش��د شامل کارگاه هاي آموزشِي 
بس��یار بود و در کنار آنه��ا میزگرد و بحث هم 

داش��تیم.

 در هر جلسه ضمن تعيين 
سرفصل درس هاي شيمي، در 

مورد مشكالت و مسائل آموزش 
شيمي، بحث و تبادل نظر انجام 

مي دهيم
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 كوتی:ما از این تریبون، معلمان را به شرکت در 
کنفرانس ها دعوت مي کنیم تا با حضور پربار خود، 

ما را نیز در امر )بهبود( آموزش شیمي یاري کنند.
     نتیجةاينكنفرانسهابرايكساني
كهنتوانس��تهاندشركتكنند،چگونهمنعكس

ميشود؟
 پوررض��ا:معم��والً روي وب��گاه، فایل هاي 
کنفرانس گذاش��ته مي ش��ود و لوح هاي فشردة 
آن ه��م در اختی��ار آموزش وپ��رورش قرار داده 

مي شود. 
 كوتی:البته به طور قطع، شرکت حضوري در 
کنفرانس، به��رة مضاعفي را در پي دارد چرا که 
نتایج حاصل از برگزاري، به صورت چکیده در 

اختیار دیگران قرار مي گیرد.
چهخدماتيبرايشانارائهميدهید؟     

 پوررضا:در نش��ریه اي که در دس��ت انتشار 
داریم، در نظر اس��ت که به آم��وزش، تازه هاي 
ش��یمي، محتواي دروس و پاس��خ به س��ؤاالت 
بپردازیم. ضمن اینکه در حال حاضر، کنفرانس ها 
هم بیش��ترین کمک را به ارائة خدمات آموزشي 

و ارتباطي مي کنند.
     لطفًاچندمنبعمطالعهبرايمعلمان

شیميمعرفيكنید.
 كوتی:معلمان ما نباید فقط به کتاب ها بسنده 
کنند. اس��تفاده از اینترنت برایش��ان خیلي مفید 
خواهد بود و در ارتقاي سطح علمي خودشان و 

دانش آموزان مؤثر است.

مجلة رش��د آموزش ش��یمي ه��م، مطالب 
جالبي را درب��ردارد. مجالت اینترنتي، از جمله، 
مجلة شیمي دانان، مطالب بسیار خوب، متنوع و 
گسترده اي دارد که از سطوح پایین تا پیشرفته را 
دربرمي گیرد. عالوه بر این، وبگاه »گروه آموزش 
ش��یمي یزد« که معلمان در ی��زد راه انداخته اند، 
منحصر به فرد اس��ت چرا که انسجام محتوایي، 
معرفي نرم افزارهاي متعدد، پویانمایي، آزمایشگاه 

مجازي و... در آن بسیار کارآمد است.
     س��خنپايان��ياززب��انخانمدكتر

پوررضا
 م��ا امیدواری��م ک��ه بتوانیم از طری��ق کمیتة 
آموزش شیمي، ارتباط بیشتري با معلمان داشته 
باشیم. این آرزوي قلبي من است. کساني که ما � 
من و دکتر کوتي � را مي شناسند، مي دانند که از 
عالقه مندان به آموزش شیمي هستیم و با وجود 
کاره��اي تحقیقاتي، هرگز آم��وزش را فراموش 
نکرده ایم. به امی��د اینکه بتوانیم )از طریق بهبود 
آموزش( رشد شیمي را در همة دوره ها، به ویژه 

در دبیرستان ها شاهد باشیم.
     وس��خنپايان��ياززب��انآق��اي

دكتركوتي
 معلمان عزیز، منتظر نباش��ند که دیگران به آنها 
اطالعات دهند بلکه خود، به دنبال گرفتن اطالعات، 
از دانشگاه ها و مراکز )آموزش( عالي باشند چرا که 
این مراکز، دسترسي بیشتري به منابع علمي دارند. 
     ازگفتوگوباشمادوبزرگوار،بهره
برديم.ضمنآرزويموفقیتبرايكمیتةآموزش
شیمیانجمنش��یميايران،ازش��مابزرگواران

سپاسگزاريم.

 ما اميدواريم كه بتوانيم از طريق 
كميتة آموزش شيمي، ارتباط 
بيشتري با معلمان داشته باشيم
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