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آموزش ایمنی نانو

مترجم :زهرا ا کرمی ،عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو

در این نوشته ،استفان فاس هانسن و اندرس بان برخی از رویکردهایی
که در دورهی فناوری نانو و محیط زیســت اجرا کردهاند را ارائه میدهند .از
دانشجویان علوم پایه و مهندسی بهطور فزایندهای انتظار میرود که همه
جنبههای زیستمحیطی ،بهداشت و ایمنی ( )EHSفناوریهای نوظهور،
از جمله فناوری نانو را بسنجند .به طور مشابه ،انتظار میرود نسل جدید
ارزیابان ریســکهای زیســتمحیطی بتوانند ایمنی محصوالتی که شــامل
ِ
مواد مهندســی شــدهاند را ارزیابی کنند .هما کنون به مدت ده ســال است
کــه دورههــای فناری نانو و محیط زیســت ما در طول ســه هفته و بهصورت
تمام وقت در دانشــکدۀ فنی دانمارک ( )DTUبرگزار میشود و ما احساس
میکنیــم موفقیت بالقو ه چنیــن دورههایی به ارائ ه چشــمانداز کلی در کنار
توجه به چند جنب ه خاص بستگی دارد.
انتقال سطح فکری مهم
بــرای انگیزه دادن به دانشــجویان ،ابتــدا مقدمهای در زمینهی فنــاوری نانو و
ریســکهای مرتبــط بــا  EHSارائه میشــود .مهمترین پیامهای این ســطح از
این قرارند :اســتفاده از نانومواد رو به افزایش اســت؛ مقررات به بهترین شــکل
چیده شدند؛ هیچکس نمیداند چگونه ریسکهای مهم کاربردهای مختلف
نانومواد را به طور کامل ارزیابی کند .ما به جای اینکه به دانشــجویان آموزش
دهیــم کــه چگونــه ریســک کاربردهای مختلــف نانومــواد (ماننــد نانولولههای
کربنــی بــه عنوان مواد رســانا و عوامــل ضدانفجــار در بدنهی کشــتی) را ارزیابی
کنند ،آنها را به چالش میکشیم تا »شجاعانه تا جایی پیش روند که تا به حال
هیچ کس نتوانســته اســت« و در گروههایی متشــکل از سه یا چهار دانشجو در
گرایشهای علمی مختلف ،دو ارزیابی ایمنی مهم را به کمک ما انجام دهند.
آموزش بر مبنای تحقیق
خوانــدن ،ســهوا بــه حداقــل میرســد و مــا تنهــا ســه خالصــ ه علمــی در زمینه
محتــوای تاریخــی ارائــه میدهیــم .در عــوض ،تمرکز مــا بر آموزش دانشــجویان
در جهــت تکمیــل تحقیقــات شــان اســت و منتقدانــه تحقیق علمی کــه آنها
مناسب تلقی میکنند را مورد ارزیابی قرار میدهیم .برای آشنایی دانشجویان
با اصطالحات اساســی و راهنمایی آنها جهت تکمیل تحقیقشــان ،ما درباره
جنبههای موثر بر  EHSنانومواد برای آنها صحبت میکنیم .مباحثی از قبیل
انحالل ،تجمع یا ترا کم ،انباشتگی زیستی و پایداری.
سخنرانیهای کوتاه و استراحتهای طوالنی
زمــان ارائههــای آموزشــی کوتــاه اســت و بــر معرفــی موضوعــی خــاص ،ماننــد
انباشــتگی زیســتی و طرح پرســش در مورد چگونگی اندازهگیری آن برای مواد
شیمیایی صنعتی متمرکز است ،اینکه دربار ه نانومواد چه میدانیم و در نهایت
چالشهای درک مطالعات علمی کداماند .در ماه ژوئن ،دورههای سههفتهای
دکتری زیادی در  DTUبرگزار میشــود ،پردیس دانشــگاه تبدیل به تفریحگاه
و
ِ
دانشــجویان میشــود و متخصصــان در گرایشهــای مختلــف مایلانــد در
دورههــای مــا شــرکت و در مباحث مربوط به تخصصشــان بــه ما کمک کنند.
زمانهــای اســتراحت طوالنــی بیــن کالسها را نبایــد کمارزش تلقی کــرد .این
فرصتها به دانشــجویان اجازه میدهد تا بر آنچه فرا گرفتهاند تامل کنند و در
کنار این میتوانیم مسائلی که فهمشان برای دانشجویان دشوار است یا در کار
گروهی با آن مواجه شدهاند را حل کنیم.
تدریس و گفتگوی سقراطی
تــاش دانشــجویان برای تشــخیص اطالعاتــی کــه میتواننــد در ارزیابی ایمنی
از آن اســتفاده کننــد ،اغلب به جای پاســخ ،ســواالت بیشــتری را در پــی دارد.
از این رو ،ما دوره را طوری تنظیم کردهایم که دانشــجویان همیشــه خواســتار

کنفرانسهــای علمــی بیشــتری باشــند -بــرای مثــال ،متوجــه شــوند پیرامون
اندازهی نانوذرات به اطالعات بیشــتری نیاز دارند .بهطورکلی ،ما مایلیم برای
آموزش از رویکرد سقراطی استفاده کنیم؛ بدین ترتیب که ما به دانشجویان در
طرح ســوالهای دقیق کمک میکنیم ،فرضیاتشــان را بررســی میکنیم و به
پاســخ دقیق بــه بحث و گفتگو میپردازیم .بــرای تحریک تفکر منتقدانه
جای
ِ
و شــروع بحث ،کنفرانسهای علمی ما اغلب با دو یا ســه تمرین کوچک قطع
میشــوند ،مثال به مدت ســه دقیقه با دوســت خود دربار ه  Aو  Bبحث کنید؛
 Y ،Xو  Zرا محاسبه کنید؛ یا این مقال ه علمی را بخوانید و اصول کلیدی آن را
استخراج کنید که متعاقبا در جمع پیرامون آن بحث میشود.
کار گروهی و یادگیری جمعی
بــرای یادگیــری جنبههــای  EHSنانومــواد ،بایســتی از اطالعــات گرایشهــای
مختلف علمی اســتفاده کرد .با فعالیت دانشــجویان در گروهها با گرایشهای
مختلــف ،مــا از تکنیــک یادگیری جمعی اســتفاده میکنیم و در واقــع یادگیری
دانشــجویان بهطور عمده با تکیه بر توضیح دانستههاشــان به دوستانشــان
صــورت میگیرد .بدینگونه ،دانشــجویان مهندســی محیط زیســت میتوانند
 EHSرا به دانشجویان فناوری نانو و شیمی آموزش دهند و آنها را از مشکالت
و آنچه باید برای طراحی خواص خطرنا ک بدانند یا در اختراعات آیندهشان با
آن روبهرو میشوند ،آ گاه کنند .از سوی دیگر ،دانشجویان فناوری نانو و شیمی
ما میتوانند آنچه اساسا نانومواد را از مواد شیمیایی صنعتی متمایز میکند را
به دانشجویان مهندسی محیط زیست آموزش دهند.
بازخوردهای شفاهی و کتبی سودمند
بخــش مهــم دوره ،بازخوردهای ســودمندی اســت که ما به دانشــجویان ارائه
میدهیــم .دانشــجویان فرصــت دارنــد پیشنویــس گزارشهــای خــود را ارائــه
داده و ســه بــار در زمینــه مقدمــه ،دو بــار در روششناســی ،و در زمینــ ه نتایج و
آنالیزهــا هر کدام یــک بار بازخورد دریافت کنند .بازخوردها به صورت شــفاهی
یــا کتبــی طی  24ســاعت ارائه میشــود؛ بنابرایــن دانشــجویان فرصت تکمیل
گزارش خود را دارند ،و این کار همیشــه ســودمند اســت .ارائه چندبار ه گزارش
بهوســیل ه دانشــجویان به ما این فرصت را میدهد تا بررســی کنیم که دانشجو
کدام جنب ه تدریسمان را اشتباه متوجه شده و کدام بخش بهصورت موثر ارائه
شده است.
تحقیق آموزشمحور
ِ
در ســالهای نخســت ایــن دوره ،آموزشهــای مــا واقعی نبود ،زیــرا اطالعات و
دیتای کافی وجود نداشــت تا از دانشــجویان بخواهیم که یک ارزیابی ریســک
را مشــابه آنچــه به طور معمول برای مواد شــیمیایی صنعتــی انجام میدهیم،
بهطور کامل انجام دهند .بنابراین ،تصمیم بر آن شد تا دوره را به آزمایشگاهی
برای کشف چارچوب جایگزین ارزیابی ریسک تبدیل کنیم .در طول سالهای
گذشــته ،از دانشــجویان خواســتیم تــا قابلیــت اجــرای چارچــوب ایجــاد شــده
بهوسیل ه سازمان حفاظت محیط زیست و دوپونت را به کار ببرند و آن را مورد
سنجش قرار دهند .با بلوغ این عرصه ،دانشجویان ما تالش کردهاند تا از ماتریس
ه سوییسی  ،ارزیابی ایمنی مواد شیمیایی و در آخر از NanoRiskCat
پیشگیران 
(یک ابزار پشــتیبانی مفهومی برای نانومواد) و  GreenScreenNanoاســتفاده
کنند .تالش دانشجویان برای استفاده از چاچوبهای مختلف با همراهی ما،
متعاقبا به ما در تحقیق خودمان کمک کرده است.
رویهمرفتــه ،ا کثر دانشــجویانی کــه دور ه مــا را گذراندهاند از فلســف ه یادگیری
ترکیبی ما راضی بودهاند .امید است این دوره را برای دانشجویان و متخصصان
آزاد آنالین تبدیل کنیم.
تا اواسط سال  2018به یک دور ه بزرگ و ِ
اســتفان فــاس هانســن و انــدرس بــان در دانشــکده مهندســی محیط زیســت
دانشگاه فنی دانمارک حضور دارند .پست الکترونیکsfha@env.dtu.dk :
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