
اتحادیه ی انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران

 انجمن ترویج علم ایران

انجم��ن تروی��ج عل��م ای��ران س��مینار علم و 
عمومی س��ازی آن را در اسفندماه 1۳۹۰  در محل 
شورای انجمن های علمی ایران برگزار کرد. شرکت 
در این س��مینار برای عموم آزاد بود.  س��خن رانان 
به دعوت هیئت مدیره ی انجمن ترویج علم تعیین 

شده بودند. 
عنوان های س��خن رانی ها و نام سخن رانان این 

سمینار در جدول آمده است.

انجم��ن تروی��ج عل��م نخس��تین ش��ماره ی 
فصل نامه ی علمی- ترویجی با عنوان  »ترویج علم« 

را در زمستان 1۳۹۰ منتشر کرد. 

با تشکر از دفتر انجمن ترویج علم برای تهیه ی 
این خبر.

سخن رانعنوان سخنرانی

محمد رضا خواجه پور )دانشگاه تحصیالت تکمیلی در همگانی سازی علم
علوم پایه زنجان(

حسین  معصومی همدانی )موسسه ی پژوهشی حکمت و فرهنگ علمی و آموزش علمی
فلسفه(

حسین شیخ رضایی )موسسه ی پژوهشی حکمت و استعاره و عمومی سازی علم
فلسفه(

امیر احسان کرباسی زاده )موسسه ی پژوهشی حکمت و مدل های بصری در علم
فلسفه(

عبدالحسین فروتن )مجله ی دانشمند(مجله ی دانشمند و عمومی سازی علم

از س��ال 1۳71  کنفرانس آموزش فیزیک ده  
دوره با همکاری وزرات آموزش و پرورش و انجمن 
فیزیک ایران برگزار ش��د. در سال های 82 و 84 و 
86  آم��وزش و پرورش با همکاری انجمن فیزیک، 
اتحادی��ه ی انجمن ه��ای علمی آموزش��ی معلمان 
فیزی��ک ایران و انجم��ن معلمان فیزیک اس��تان ِ 
برگ��زار کنن��ده ) اصفهان، گیالن و هم��دان( این  
کنفرانس را برگزار کرد. دوساالنه ی  بعدی در سال 
88 برگزار نشد. برای پی گیری برگزاری کنفرانس، 
دبیرخانه ی دائمی کنفرانس آموزش فیزیک رسماً 
در اتحادی��ه ی انجمن های علمی آموزش��ی معلمان 
فیزیک تش��کیل شد  و مس��ئول پیگیری برگزاری 
منظ��م و در حد امکان س��االنه  ی این کنفرانس را 
اتحادیه بر عهده گرفت. این دبیرخانه توانس��ت در 
س��ال ۹۰ با یک دوره تأخیر، کنفرانس دوازدهم را 
برگ��زار کند و با برگزاری کنفرانس  س��یزدهم در 
زنج��ان می خواهد دوباره کنفرانس آموزش فیزیک 

را ساالنه برگزار کند.
اتحادیه ی انجمن های علمی آموزش��ی معلمان 
فیزی��ک ای��ران و دانش��گاه زنجان»س�یزدهمین 
کنفران�س آم�وزش فیزی�ک ایران« و»س�ومین 
کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه« را برگزار می کنند. 

ای��ن کنفرانس ب��ا ش��عار»همه دانش آم��وزان ما 
می توانن��د فیزیک را یاد بگیرن��د« در تاریخ 1 تا ۳ 
شهریور ۹1 در دانشگاِه زنجان برگزار خواهد شد. 

اهداف اصلی این دو کنفرانس  عبارتند از:
•  آشنایی ش��رکت کنندگان به حوزه ی علمی 
آموزش علوم، به صورت موضوعی میان رشته ای در 

حوزه ی مشترک علوم پایه و علوم انسانی. 
• تبادل تجربیات بین دبیران )فیزیک، شیمی، 
زیست شناس��ی، زمین شناس��ی، و عل��وم تربیتی و 
س��ایر رش��ته های مرتبط(، اعض��ای هیئت علمی، 
معلمان علوم تجربی دوره های راهنمایی و ابتدایی، 
کارشناسان، پژوهشگران فیزیک و آموزش فیزیک، 
دانش��جویان و تمامی عالقه من��دان به این حوزه از 

علم، در یک محیط علمی.
آخری��ن  از  علم��ی  مقاله ه��ای  ارائ��ه ی   •
دس��ت آوردهای پژوهش��ی در ای��ران و جه��ان در 
زمینه ی آموزش فیزیک به صورت شفاهی یا پوستر.

• توج��ه و تأکید بر اهمیت آم��وزش به همراه 
انجام آزمایش. 

• ارائه ی تجربه های شخصی در تدریس همراه 
با انجام آزمایش های جذاب و جدید در نمایش��گاه 

کنفرانس.

• مباحثه بین شرکت کنندگان و سخن رانان در 
مورد مقاله های ارائه شده، روش های تدریس موفق ِ 
مباحث درسی ِ فیزیک در گفت وگوهای غیررسمی 

در حاشیه ی همایش.
• پاسخ به نیازهای حرفه ای معلمان و مدرسان 
فیزیک در افزایش مهارت های تدریس و یادگیری و 
انجام آزمایش در کالس و آزمایشگاه در کارگاه های 

جنبی کنفرانس.
• معرف��ی روش های ایجاد عالق��ه و انگیزه در 
دانش آم��وزان با انجام و نمایش  پدیده های فیزیکی 

و فعالیت های فوق برنامه ی علمی.
• تقدیر از برخی پیش کسوتان آموزش فیزیک 
جزئی��ات مربوط به برگ��زاری این کنفرانس و 
دیگ��ر فعالیت های اتحادی��ه ی انجمن های علمی 
آموزش��ی معلم��ان فیزیک ایران در ای��ن وبگاه در 

دسترس است:
 www.uipteachers.com 
آخرین مهلت ارسال مقاله برای این کنفرانس  

1۵خرداد 1۳۹1 است.
از خانم معصومه شاهسواری، رئیس اتحادیه ی 
انجمن های علمی آموزش��ی معلمان فیزیک برای 

کمک در تهیه ی این خبر سپاس گزاریم.

 اخبار جامعه ی فیزیک
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