اخبار جامع

هی فیزیک

انجمن ترویج علم ایران
انجم��ن تروی��ج عل��م ای��ران س��مینار علم و
عمومیس��ازی آن را در اسفندماه  ۱۳۹۰در محل
شورای انجمنهای علمی ایران برگزار کرد .شرکت
در این س��مینار برای عموم آزاد بود .س��خنرانان
به دعوت هیئت مدیرهی انجمن ترویج علم تعیین
شده بودند.
عنوانهای س��خنرانی ها و نام سخنرانان این
سمینار در جدول آمده است.
انجم��ن تروی��ج عل��م نخس��تین ش��مارهی
فصلنامهی علمی -ترویجی با عنوان «ترویج علم»
را در زمستان  ۱۳۹۰منتشر کرد.
با تشکر از دفتر انجمن ترویج علم برای تهیهی
این خبر.

سخنران

عنوان سخنرانی
همگانیسازی علم

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

فرهنگ علمی و آموزش علمی

حسین معصومی همدانی (موسسهی پژوهشی حکمت و
فلسفه)

استعاره و عمومیسازی علم

حسین شیخ رضایی (موسسهی پژوهشی حکمت و
فلسفه)

مدلهای بصری در علم

امیراحسان کرباسیزاده (موسسهی پژوهشی حکمت و
فلسفه)

مجلهی دانشمند و عمومیسازی علم

عبدالحسین فروتن (مجلهی دانشمند)

اتحادیهی انجمنهای علمیآموزشی معلمان فیزیک ایران

پیش شماره
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از س��ال  ۱۳۷۱کنفرانس آموزش فیزیک ده
دوره با همکاری وزرات آموزش و پرورش و انجمن
فیزیک ایران برگزار ش��د .در سالهای  ۸۲و  ۸۴و
 ۸۶آم��وزش و پرورش با همکاری انجمن فیزیک،
اتحادی��هی انجمنه��ای علمیآموزش��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 .دوساالنهی بعدی در سال
 88برگزار نشد .برای پیگیری برگزاری کنفرانس،
دبیرخانهی دائمی کنفرانس آموزش فیزیک رسماً
در اتحادی��هی انجمنهای علمیآموزش��ی معلمان
فیزیک تش��کیل شد و مس��ئول پیگیری برگزاری
منظ��م و در حد امکان س��االنهی این کنفرانس را
اتحادیه بر عهده گرفت .این دبیرخانه توانس��ت در
س��ال  ۹۰با یک دوره تأخیر ،کنفرانس دوازدهم را
برگ��زار کند و با برگزاری کنفرانس س��یزدهم در
زنج��ان میخواهد دوباره کنفرانس آموزش فیزیک
را ساالنه برگزار کند.
اتحادیهی انجمنهای علمیآموزش��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 میکنند.

ای��ن کنفرانس ب��ا ش��عار«همه دانشآم��وزان ما
میتوانن��د فیزیک را یاد بگیرن��د» در تاریخ  ۱تا ۳
شهریور  ۹۱در دانشگا ِه زنجان برگزار خواهد شد.
س عبارتند از:
اهداف اصلی این دو کنفران 
• آشنایی ش��رکتکنندگان به حوزهی علمی
آموزش علوم ،بهصورت موضوعی میانرشتهای در
حوزهی مشترک علوم پایه و علوم انسانی.
• تبادل تجربیات بین دبیران (فیزیک ،شیمی،
زیستشناس��ی ،زمینشناس��ی ،و عل��وم تربیتی و
س��ایر رش��تههای مرتبط) ،اعض��ای هیئت علمی،
معلمان علوم تجربی دورههای راهنمایی و ابتدایی،
کارشناسان ،پژوهشگران فیزیک و آموزش فیزیک،
دانش��جویان و تمامی عالقهمن��دان به این حوزه از
علم ،در یک محیط علمی.
• ارائ��هی مقالهه��ای علم��ی از آخری��ن
دس��تآوردهای پژوهش��ی در ای��ران و جه��ان در
زمینهی آموزش فیزیک بهصورت شفاهی یا پوستر.
• توج��ه و تأکید بر اهمیت آم��وزش بههمراه
انجام آزمایش.
• ارائهی تجربههای شخصی در تدریس همراه
با انجام آزمایشهای جذاب و جدید در نمایش��گاه
کنفرانس.

• مباحثه بین شرکتکنندگان و سخنرانان در
مورد مقالههای ارائهشده ،روشهای تدریس موفق ِ
مباحث درسی ِ فیزیک در گفتوگوهای غیررسمی
در حاشیهی همایش.
• پاسخ به نیازهای حرفهای معلمان و مدرسان
فیزیک در افزایش مهارتهای تدریس و یادگیری و
انجام آزمایش در کالس و آزمایشگاه در کارگاههای
جنبی کنفرانس.
• معرف��ی روشهای ایجاد عالق��ه و انگیزه در
ش پدیدههای فیزیکی
دانشآم��وزان با انجام و نمای 
و فعالیتهای فوقبرنامهی علمی.
• تقدیر از برخی پیشکسوتان آموزش فیزیک
جزئی��ات مربوط به برگ��زاری این کنفرانس و
دیگ��ر فعالیت های اتحادی��هی 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
۱۵خرداد  ۱۳۹۱است.
از خانم معصومه شاهسواری ،رئیس اتحادیه ی
انجمن های علمی آموزش��ی معلمان فیزیک برای
کمک در تهیه ی این خبر سپاسگزاریم.

