ترویج علم

گزارش هفته ترویج علم در جمهوری اسالمی ایران
26-20آبان ماه 1391
اکرم قدیمی*

چکیده

1

انجمن ترویج علم ایران با هدف اشاعه ّ
تفکر علمی ،مفتخر است که توانسته به یاری خداوند متعال و با همکاری تعدادی از نهاد های علمی،
فرهنگی و اجرایی کشور ،نخستین "هفته ترویج علم" را برگزار کند .این هفته از بیستم تا بیست و ششم آبان ماه سال  1391با موفقیّت
و اس��تقبال قابل توجهی برگزار ش��د .انتخاب "هفته ترویج علم" در ماه آبان ،به دلیل همزمانی آن با "روز جهانی علم در خدمت صلح و
توسعه" است .پیشینه نام گذاری "روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه" به همایش جهانی علوم بازمی گردد که در سال  1999میالدی
در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد .این همایش کاری مشترک از یونسکو و شورای بین المللی علوم بود .لزوم انتخاب روزی به عنوان
"روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه" در سی و یکمین اجالس همایش عمومی یونسکو اتّخاذ گردید .از سال  2001میالدی (1380
خورشيدي) روز دهم نوامبر برابر بیستم آبان به عنوان "روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه" نامیده شد.

واژگان کلیدی :علم ،ترویج علم ،یونسکو ،صلح ،توسعه.

* استادیار ،تلفن ،)+9821( 81032251:نشانی الكترونيكيghadimi2005@gmial.com:
 .1مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس انجمن ترویج علم ایران.
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انجمن ترویج علم ایران با هدف اشاعه ّ
تفکر علمی ،با همکاری تعدادی
از نهاد های علمی ،فرهنگی و اجرایی کشور؛ اقدام به برگزاری «هفته
ترویج علم» کرد .این هفته از بیستم تا بیست و ششم آبان ماه 1391
برگزار شد .انتخاب «هفته ترویج علم» در ماه آبان ،به دلیل همزمانی
آن با «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» است.
برخي از مهمترين اهداف روز جهانی علم در خدمت صلح وتوسعه
عبارتند از:
 بهره مندي آحاد جامعه از ثمرات علم ،فنّاوري و نوآوري؛ ايجاد بستر و فضاي مناسب گفتمان پيرامون تأثير علم ،فنّاوريو نوآوري بر زندگي روزمره مردم؛
 ايجاد تمهيدات الزم براي بازديدهاي عمومي از موزه هاي علمي؛ معرفي پيش كسوتان و شخصيت هاي برجسته علمي ؛ آشنا ساختن دانش آموزان با مهارت ها و مشاغل علمي؛ بازديدهای عمومي از مراكز و نهادهاي مؤثر درايجاد تعامل بينعلم ،صلح و توسعه؛

 معرفي حوزه هاي علمي -پژوهش��ي جديد كه موجب ارتقايكيفيت عمومي زندگي مي شوند.
در فض��ای کنونی ،آموزش علم و گس��ترس ّ
تفک��ر علمی در جوامع
اهمیّ��ت واف��ری داردّ .
تفکر علمی ،از جمل��ه راهکارهای مفید برای
کاهش شکاف میان علم و جامعه می باشد.
برای برگزاری این هفته« ،ستاد برنامه ریزی» با همراهی بیش از چهل
تن از اس��تادان دانشگاه ،پژوهش��گران و کارشناسان خبره به صورت
کام� ً
لا افتخاری و منظم تش��کیل ش��د .تع��دادی از نهادهای علمی،
فرهنگ��ی و اجرایی برای برگزاری این هفته اعالم آمادگی نمودند هر
چند نشان سازمانی همه این سازمانها بر روی پوسترها و اطالعیه های
هفته ترویج علم نقش بست؛ ولی با این حال برخی از نهادها در طی
هفته ترویج علم ،همکاری مناسبی نداشتند.
برنامه هفته ترویج علم ،برحس��ب نام روزه��ای هفته در جدول ذیل
آمده است:

برنامۀ هفته ترويج علم در جمهوری اسالمی ایران -آبان ماه 1391
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خالصه فعاليت ها

شنبه  20آبان -افتتاحيه

مراسم افتتاحيه هفته ترويج علم
هفته ترويج علم با حضور اس��تادان  ،پژوهش��گران و اعضای انجمن
ترویج علم ایران ،در تاالر حنانه دانش��کده مطالعات جهان دانش��گاه
تهران آغاز و مراسم افتتاحیۀ آن برگزار شد.
يكشنبه  21آبان" ،روز تاریخ علم"
در دومين روز از هفته ترويج علم  ،دو برنامه برگزار شد.
صبح یکشنبه ،با نشست تخصصي "ديپلماسي علم در خدمت صلح
و توس��عه" در دانش��كده فنّي و مهندسي دانشگاه تربيت مد ّرس آغاز
شد .در این نشس��ت ،دو نمايش با موضوع "صلح و دوستي" توسط
گروه پسران ديرآموز انجمن خيريه خورشيد اجرا گردید.
در بعدازظهر روز يكشنبه"،نشست تاریخ علم " با حضور متخصصان
برجس��ته تاریخ علم کشور _ در موزه ملک که نمادی از تاریخ علم
کشور است_ برگزار شد.
دوشنبه  22آبان"،روز رسانه ها و ترویج علم "
س��ومین روز از هفته ترويج علم ،با برنامه های متنوعی س��پری شد.
اولین برنامه با عنوان "مراکز علمی و ترویج علم" در س��الن کنفرانس
طبق��ه دوم وزارت عل��وم ،تحقیقات و فنّاوری ،با ارائه دو س��خنرانی
علم��ي تحت عناوین " 26س��ال تالش در خدم��ت ترویج علم" و
"نقش موزه علوم و فنّاوری در ترویج علم" همراه با نمایش یک فیلم
علمی -آموزشي برگزار شد.
دومي��ن برنامه در بعد از ظهر ای��ن روز از هفته ترويج علم در محل
كميسيون ملی يونسكو و با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در
تهران برگزار شد.
س��ومین برنامه این روز" ،روز رس��انه ها و ترویج علم" نام داش��ت
جمع��ی از روزنامه نگاران علمی در دفتر روزنامه جام جم گردآمدند
و "کمیته رسانه و ترویج علم" انجمن ترویج علم را تشکیل دادند.
سه شنبه  23آبان "روز درهای باز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی"
چهارمی��ن روز هفته "روز درهای باز" نام داش��ت .با توجه به اینکه
دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی در توس��عه علمی کشور نقش مؤثری
دارن��د؛ یک��ی از برنامه های ای��ن هفته به بازدید عم��وم بویژه دانش
آموزان ،از دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی کشور اختصاص داشت .با
این هدف که این اقدام سبب کسب تجربه برای دانش آموزان شود و
آنان را در انتخاب رشته تحصیلی و آیندۀ شغلی یاری دهد.
چهارشنبه  24آبان "روز اهدای کتاب"
 24آب��ان "روز اهدای کتاب" نام داش��ت .به همین مناس��بت انجمن

ترویج علم ایران ،کتابخانه عمومی حس��ینیه ارشاد و انجمن کتابداری
و اطالع رسانی برای بزرگداشت این روز برنامه هایی را ترتیب دادند.
صبح روز چهارشنبه کارگاه آموزش��ی بازیابی اطالعات و اسناد ملل
متحددر مرکز اطالعات و مدارک سازمان ملل متحد برگزار شد.
همچنی��ن انجمن ترویج علم و کتابخانه حس��ینیه ارش��اد از اعضای
کتابخانه فاطمه ها در روستای کهنوج برای حضور در برنامه های این
روز دعوت کردند .این یک حرکت نمادین به منظور تشویق مردم به
اهدای کتاب بود.
در ادامه برنامه یک سخنرانی با عنوان "در عصر كتابخانه هاي مجازي
چ��را بايد كتاب به كتابخانه ها اهدا كرد؟" ایراد گردید و نمایش��گاه
نقاشی با موضوع صلح و دوستی برگزار شد .این نمایشگاه طی هفته
علم در کتابخانه حسینیه ارشاد دائربود .همچنین در این روز ،تعدادی
کتاب به منظور توزیع در مناطق محروم کشور توسط مردم اهدا شد.
پنجشنبه  25آبان "روز ترویج علم"
روز بیس��ت و پنجم آبان ماه با "نمایش��گاه علم برای مردم" در برج
میالد افتتاح شد.
در این نمایشگاه ،مراکز گوناگون علمی ،پژوهشی ،فرهنگی ،تجاری
و هن��ری اعم از دولتی و غیردولتی گرد هم آمدند که مورد اس��تقبال
گس��ترده مردم ق��رار گرفت .در کنار این نمایش��گاه ،چادر صلح نیز
برپا ش��ده بود .فهرست ش��رکت کنندگان در نمایشگاه به شرح زیر
است :انجمن ترویج علم ایران ،برج میالد تهران ،اتحادیۀ انجمن های
علمی -آموزش��ی معلمان فیزیک ایران ،نشریه لذت فیزیک ،سازمان
فضایی ایران ،انجمن کتابداری و اطالع رسانی ،پارک علمی و تفریحی
فن آموز ،ش��ورای خانه های ریاضیات ،بانک صادرات ایران ،انجمن
علمی دانش��جویی دانش��کده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ،شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان ،ماهنامه آس��مان شب ،مجله دانستنی ها،
معاونت فرهنگی ،اجتماعی ش��هرداری تهران ،خانه ریاضیات تهران،
م��وزه علوم و فن��اوری تهران ،دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر ،انجمن
دانش��جویی فیزیک دانشگاه ش��هید رجایی ،کمیسیون ملی یونسکو ،
انتش��ارات دیبایه ،معاونت فرهنگی ،هنری ش��هرداری تهران ،شرکت
ملی صنایع پتروشیمی ،ماهنامه نجوم ،خانه کتابدار کودک و نوجوان،
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
انجم��ن نجوم ایران ،انجمن حمل و نقل ریلی ایران و دانش��گاه آزاد
اسالمی قزوین.
مراسم اعطای سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم هم در روز پنجشنبه
 25آبان ماه در س��الن س��عدی برج میالد با حضور جمعی کثیری از
مردم بویژه برندگان جوایز این دوره برگزار شد .در این مراسم درباره
"اخالق در علم" سخن به میان آمد.
بعد از مراس��م سیزدهمین دوره جایزه ترویج علم ،برنامه "شب علم"
با مشارکت شورای خانه های ریاضیات و پارک فن آموز در گالری
برج میالد برگزار شد.
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جدول فعالیتهای هفته ترویج علم در سال 1391
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جمعه 26آبان ماه – اختتامیه
مراسم اختتامیه در روز جمعه  26آبان ماه در سالن سعدی برج میالد
با حضور ش��خصیت های برجس��ته علمی برگزار شد .در این مراسم
بیانی��ه هفته علم قرائت و در ادامه از افراد و نهادهایی که در برگزاری
این هفته انجمن را یاری کرده بودند تقدیر شد.

نتیجهگیری

تجربه انجمن ترویج علم ایران در" هفته ترویج علم" نش��ان داد این
برنامه ،در صورت اس��تمرار ،می تواند در جلب توجه عموم مردم به
علم تاثیرگذار باشد .این مطلب نیازمند اقدام به موارد زیر است:
• توجه بیش��تر سیاس��ت گذاران و برنامه ریزان کش��ور به اهمیت
ترویج علم و حمایت از برنامه های آن؛
• مشارکت نهاد آموزش و پرورش کشور؛
• مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ،انجمن های علمی و سایر
نهادهایی که در تولید علم نقش دارند؛
• مشارکت و ارتباط تنگاتنگ رسانه ها در برنامه ریزی فعالیت های
این هفته؛
• تخصیص ردیفی خاص در قانون بودجه کشور به ترویج علم؛
• توصی��ه جهت ثب��ت جهانی نام دانش��مندان ،فالس��فه ،ادیبان و
هنرمندان ایرانی و آثار با ارزش آنان ؛
• راه اندازی کاروان های علمی در نقاط مختلف کشور؛
• تاس��یس خانه ترویج علم جهت ایجاد رابطه بین دس��تاوردهای
علمی و جامعه؛

• استقرار دبیرخانه انجمن ترویج علم ایران در خانه ترویج علم.
اسامی برخی از سازمان هایی که در برگزاری برنامه "هفته ترویج علم"
مشارکت داشتند به ترتیب حروف الفبا ذکر می شود:
• اتحادیۀ انجمن های علمی -آموزشی معلمان فیزیک ایران
• انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
• انجمن علمی دانشجویی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
• باشگاه فن آموز– شرکت سراج
• بانک صادرات ایران
• برج میالد
• بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
• دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
• شبکه چهار سیمای جمهوری اسالمی ایران
• شورای خانه های ریاضیات
• کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
• کمیسیون انجمن های علمی ایران
• ماهنامه نجوم( انتشار ويژه نامه صبح زاهدان ،و برگزاری نشست
علمی در شهرهای تبریز ،کاشان )
• مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری
• معاون��ت ام��ور اجتماع��ی و فرهنگ��ی –اداره کل آموزش های
شهروندی
• معاونت علمی– فناوری ریاست جمهوری
• نشر دیبایه
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