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ســنین کودکــی و نوجوانی ســالهای مهمی در نظــام آموزش و پرورش
هــر کشــور بــه حســاب میآینــد .در ایــن ســالها اســت کــه میتــوان
اســتعدادهای نــاب را شناســایی کــرد و با پــرورش دادن آنها در ســالیان
بعد ،انسانهای موفق و در نتیجه جامعههای روبه رشد و بالنده داشت.
آمــوزش علــوم و فناوریهای جدیــد به دانشآموزان میتوانــد گام موثری
در راســتای شناســایی و تربیت نســل آینده دانشمندان باشــد .از این رو
آشــنایی دانشآمــوزان بــا فنــاوری نانــو بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
فناوریهای عصر ما ضروری به نظر میرسد .هرچند در دهههای گذشته
توســعه فنــاوری نانــو در زمینــه انتشــار مقــاالت و اختراعــات متمرکــز بوده
است ،اما در سالهای اخیر توجه روزافزونی به امر آموزش این فناوری به
دانشآمــوزان نیــز شــده اســت و کشــورهای مختلــف در ایــن زمینــه
فعالیتهای متعدد و روبه رشدی را آغاز کردهاند .در این مقاله نگاهی به
فعالیتهــای آموزشــی صورت گرفته توســط نهادهــای دولتی و خصوصی
کشــورهای فعــال در فنــاوری نانــو خواهیــم داشــت و بــا ابزارهــا و امکانات
آموزشی استفاده شده در این کشورها آشنا خواهیم شد.
 1مقدمه
در دهههــای گذشــته دانشآمــوزان بــه شــکل یکنواخــت بــا تمامــی علــوم
پایــهای ماننــد ریاضی و علوم تجربی آشــنا میشــدند ،اما امروزه در بســیاری
از کشــورهای توسعه یافته اینگونه نیســت .در این کشورها هدف از آموزش
علم به کار بســتن آن در زندگی و فراهم آوردن یک بســتر مناسب برای ادامه
حیات اجتماعی اســت؛ بنابراین دانشآموزان ضمن آموختن علوم مختلف
یاد میگیرند که چگونه آنها را بهکار ببرند .البته سیســتم آموزش ســنتی در
مدارس را نمیتوان بهطورکامل نا کارآمد دانســت زیرا در بســیاری از زمینهها
مناســب بــوده و بــرای دانشآموزانــی که آینــده تحصیلی و شــغلی نامعلومی
دارند پسزمینهای علمی در مورد تمام علوم فراهم میآورد و آنها را در برابر
آینده شــغلی نامعلومشــان محافظت میکند؛ اما با ورود فناوریهای جدید
ماننــد رباتیــک ،هوافضــا ،فنــاوری نانــو ،فنــاوری اطالعات و زیســتفناوری،

نیاز به یک روش آموزشــی مکمل و متفاوت در کنار سیســتم سنتی آموزش،
احساس میشود.
امــروزه هدف آموزش در مقطع ابتدایی ،کشــف اســتعدادها و عالقهمندی
کــودکان اســت؛ بنابرایــن دانشآمــوزان بهطــور مقطعی در بــازه زمانی خاص
بــا علــوم ،فنــاوری ،مهندســی ،هنــر و ریاضیــات آشــنا میشــوند و در صورت
شناسایی استعداد یا عالقه ،آموزش آنها در همان جهت هدایت میشود.
یکــی از علــوم حیاتــی و کاربــردی روزگار مــا ،فنــاوری نانو اســت .ایــن فناوری
کلیــدی نــه تنهــا منبع اصلی نــوآوری در فناوریهــای دیگر اســت ،بلکه یکی
از چالشهای اصلی قرن بیســت و یکم نیز اســت .همزمان با پیشــرفتهای
ســریع فناوریهــای دیگــر ماننــد فنــاوری اطالعات و زیســت فنــاوری ،نقش
فنــاوری نانــو در پیشــرفت جوامــع و تأمیــن رفاه شــهروندان هــر روز پررنگتر
میشــود .پیشبینــی میزان اثرگذاری فنــاوری نانو در زندگی آینــده ما اندکی
دشوار است اما توجه به این نکته ضروری است که ا گر کشوری خود را با سیر
تحــوالت ســریع فناوریهــای پیشــرو از جمله فنــاوری نانو هماهنــگ نکند،
نمیتوانــد در آینــده نقــش موثــری در تعییــن تحــوالت سیاســی ،اجتماعی و
اقتصادی داشته باشد.
آموزش فناوری نانو به دانشآموزان یکی از راههای مؤثر برای گسترش این
فناوری اســت ،از اینرو کشــورهای صاحــب نام دنیا فعالیتهــای زیادی در
زمینــه ایجاد سیســتمهای نوین آموزشــی و تربیت مــدرس در زمینه فناوری
نانــو انجــام دادهانــد و نهادهای فراوانی برای رســیدن به ایــن هدف در حال
فعالیت هســتند .در این مقاله برخی از منابع آموزشــی و ســازمانهای فعال
فنــاوری نانــو در حــوزه دانشآمــوزی در کشــورهای آمریــکا ،برزیــل ،آلمــان،
انگلستان ،روسیه ،اسپانیا ،سوئیس ،هندوستان ،سریالنکا ،عراق و استرالیا
موردمطالعه قرار گرفته است.
 2قاره آمریکا
 1.2ایاالتمتحده آمریکا
کلیــه فعالیتهــای مرتبــط بــا فنــاوری نانــو در آمریکا تحــت حمایــت برنامه
پیشــگامی ملــی فنــاوری نانــو آمریــکا ( )NNIانجــام میشــود .ایــن برنامــه،
شــامل  ۲۰اداره و ســازمان مستقل میشــود که با همکاری یکدیگر در جهت
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مقاالت
نقطــه نظری مشــترک یعنــی «آیندهای کــه در آن
توانایــی درک و کنترل مــاده در مقیاس نانو منجر
بــه انقــاب در فنــاوری و صنعــت شــود» ،تــاش
میکننــد .ایاالتمتحده با تصویــب این برنامه در
ســال  ۲۰۰۰اولیــن سیاســتگذاری را در راســتای
توســعه فنــاوری نانــو در ســطح ملــی انجــام داد.
 NNIدر زمینــه سیاســتگذاری کالن فناوری نانو
در آمریــکا فعــال اســت و چارچــوب اولیــه اهداف،
اولویتهــا و اســتراتژیهای ســازمانهای زیــر
نظــر خــود را تعییــن میکنــد .حمایتهــای مالــی
دولت ایاالتمتحده بهطور مســتقیم شــامل این
نهــاد نمیشــود بلکــه بودجههــای دولتــی بهطور
مســتقیم بــه زیرمجموعههــای آن تعلــق میگیرد
و ایــن موسســه تنهــا میتوانــد بــا ارائــه اطالعــات
و پیشــنهاد بــه نهادهــای دولتــی در تخصیــص
بودجــه بــه زیرمجموعههــای خــود تأثیــر داشــته
باشــد .نهادهــای زیرمجموعــه این نهاد در ســال
 ۲۰۱۸نزدیــک بــه  1.2میلیارد دالر بودجه از دولت
فــدرال دریافــت کردهانــد .همچنیــن در طــی ۱۵
ســال گذشــته ،دولــت فــدرال تحــت نظــارت این
نهــاد بیــش از  ۲۲میلیــارد دالر در زمینــه تحقیــق
و توســعه فناوری نانو ســرمایهگذاری کرده اســت.
فعالیتهــای ســازمانهای همــکار بــا  NNIبــرای
آمــوزش در ســنین  ۷تا  ۱۵ســال شــامل دو بخش
آمــوزش دبیــران و آمــوزش دانشآموزان میشــود
کــه در ادامه ،فعالیتهای این ســازمانها در این
حوزه تشریح شده است [.]۱

شکل .1طرح روی جلد یکی از شمارههای مجله نانوزی [.]3

 1.1.2انتشار مجله نانو زی در دانشگاه کرنل
نانــوزی یــک مجلــه علمــی آنالین و چاپی اســت
کــه توســط دانشــگاه کرنــل بــه عنــوان بخشــی از
برنامههای آموزشــی شــبکه ملی زیرســاختهای
فناوری نانو منتشر میشود .هر جلد از این مجله
شــامل مطالــب و تصاویــر جــذاب در موضوعــات
مختلــف فنــاوری نانــو ماننــد مقــاالت ،معرفــی
دانشــمندان و انجام آزمایش اســت که میتوانند
برای غنیســازی کالسهای درسی در کنار منابع
اصلــی آموزشــی نیــز اســتفاده شــوند .هرچند این
مطالــب در ســطح کــودکان و نوجوانــان منتشــر
میشــود اما برای بزرگســاالن نیز جذابیــت دارند.
ایــن مجلــه همچنین دارای یک وبال گ اســت که
در آن بازیهــای آنالیــن و مقــاالت بــه زبانهــای
انگلیســی ،اســپانیایی و پرتغالــی موجــود اســت.
نانــوزی مکانی مناســب جهت آشــنایی بــا آخرین
مســائل هیجانانگیــز در علــم و فنــاوری ،به ویژه
فناوری نانو اســت .شــکل ( )۱یکی از شــمارههای
مجله نانو زی را نشان میدهد [ ۲و .]۳
 2.1.2شرکت والت دیزنی
شــرکت والــت دیزنی در نمایشــگاه خود در شــهر
فلوریــدا ،بــا همــکاری مجلــه نانــوزی و محققیــن
دانشــگاه کرنل بخشــی را بــه آموزش فنــاوری نانو
به کودکان اختصاص داده اســت .این نمایشــگاه
مجموعهای از نمایشهای تعاملی و به روز شــده
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شکل .2فعالیت دانشآموزان در بخشهای مختلف جشنواره روزهای نانو[.]7

را ارائه میدهد و به بازدیدکنندگان اجازه میدهد
تا مدلهای مولکولی را دســتکاری کنند ،مطالب
روزمره را در نانومواد بررسی کنند و با دانشمندان
و مهندســان کــه آخریــن تحقیقات در علــم نانو را
انجام میدهند ،مالقات کنند [.]۴
 3.1.2دانشگاه کمبریج
فیلم آموزشــی «دنیای عجیب فناوری نانو» یک
فیلــم ویدیویــی  ۱۷دقیقــهای جــذاب در زمینــه
فنــاوری نانــو ســاخته شــده در دانشــگاه کمبریج
اســت .ایــن ویدئــو شــامل تصاویــر شــگفتانگیز
واقعــی از مــواد نانویــی بســیار کوچــک اســت کــه
توسط میکروسکوپ نوری دیده نمیشوند [.]۵

 4.1.2دانشــکده علــوم الرنس در دانشــگاه
کالیفرنیا
ایــن دانشــکده بــه وســیله وبســایت «قلمروی
نانــو» اقدام به انتشــار ویدئوی آموزشــی با عنوان
«فنــاوری نانو چقدر کوچک اســت؟» کرده اســت
کــه در آن مفاهیــم ابتدایــی فناوری نانو به شــکل
جــذاب و ســرگرمکننده به نوجوانــان آموزش داده
میشود [.]۶
 5.1.2جشنواره روزهای نانو
ایــن جشــنواره یک فعالیــت با محوریــت فناوری
نانــو اســت کــه هرســاله بــه مــدت یــک هفتــه در

فصــل بهــار در سراســر آمریــکا برگــزار میشــود .در
ایــن جشــنواره بیــش از صدهــا ســازمان و نهــاد
علمــی از نقــاط مختلــف آمریــکا شــرکت میکننــد
کــه هر ســازمان بــا میزبانی یک رویداد یا با انتشــار
بســتههای آموزشــی دیجیتــال در ایــن جشــنواره
سهیم میشود .رویدادهای این جشنواره شامل
دامنــهای از فعالیتهــا ماننــد بازدیــد از مــوزه،
انجام آزمایش ،بازی و ســرگرمی ،مشــاهده فیلم،
کارگاههــای آنالیــن و کالسهــای درســی اســت.
بستههای آموزشی نیز شامل منابع تدریس برای
مدرسان نانو ،بازیهای رایانهای ،وبسایتها و
فیلمهای آموزشی است که برای تمامی ردههای
ســنی از پیــش دبســتانی تــا دانشــگاه بــه صــورت
رایــگان در دســترس عمــوم قــرار میگیرند .شــکل
( )۲فعالیــت دانشآمــوزان در بخشهای مختلف
جشنواره روزهای نانو را نشان میدهد [.]۷
ایــن جشــنواره دانشــمندان ،مدرســین فنــاوری
نانو و دانشآموزان را گرد هم میآورد و به وســیله
انجــام فعالیتهــای متنــوع بســتر مناســبی را
بــرای یادگیری و کشــف دنیای اتمهــا ،مولکولها
و نیروهــای نانومقیــاس ،بــرای همــه ردههــای
ســنی فراهــم میکند .شــکل ( )۳پرا کندگــی مرا کز
شــرکتکننده در جشــنواره ملــی فنــاوری نانــو در
سراسر ایاالتمتحده را نشان میدهد [.]۷
 6.1.2دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
تمامــی فعالیتهــای مرتبــط بــا فنــاوری نانــو
دانشــگاه پنســیلوانیا در مرکــز علــوم و مهندســی
مــواد انجام میشــود .این مرکز با پشــتیبانی مالی
بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا ( )NSFاز فعالیتهــای
پژوهشــی کــه دارای ابتــکارات تــازه در زمینــه نانو
مــواد هســتند حمایــت میکنــد و بــه طر حهــا و
ابتــکارات برتــر بیــن  ۵۰۰تــا  ۳۰۰۰دالر کمک هزینه
اعطا میکند .این مرکز همچنین با همکاری موزه
فرانکلیــن در فیالدلفیــا اقدام به تولید بســتههای
آمــوزش فناوری نانــو برای نوجوانان کرده اســت.
 ۲۰نســخه از هــر بســته آموزشــی ســاخته شــده و
در موزههــای علمی در سراســر آمریکا توزیع شــده
اســت .هر بســته آموزشــی شــامل مجموعــهای از
فعالیتهای تعاملی اســت که توســط یک اســتاد
ارائــه میشــود .هــر فعالیــت  ۵تــا  ۱۰دقیقــه بر یک
مفهــوم علمی خاص ،اصل یا ویژگــی تأ کید دارد.
بازدیدکننــدگان بــه ارتبــاط این مفاهیــم با زندگی
روزمــره پــی میبرنــد .از ســوی دیگــر مدلهــای
ما کروســکوپی نیــز پدیدههایــی را کــه در داخــل
مواد در مقیاسهای میکرو ،نانو و اتمی مشاهده
میشــوند ،توضیــح میدهنــد .تا کنــون ،ایــن
موسســه بــا همــکاری مــوزه فرانکلیــن پنج بســته
آموزشــی زیــر را بــرای کــودکان و نوجوانــان تولیــد
کردهاند:
ماهیت مواد :این بســته مکانیسم میکرو را در
پشــت رفتار غیرمعمول و تعجبآور ما کروســکوپی
مواد مانند آئروژ لها ،آلیاژهای حافظهدار ،پلیمر،
جوهر الکترونیکی و زئولیت بررسی میکند.
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تمرکز در زندگی :در این بسته به بررسی اینکه
چگونــه قطعات نانومتــری بدن ما وجود زندگی را
امکانپذیــر میکنند ،پرداخته میشــود .فعالیت
در این بســته آموزشی تمرکز بر روی آنتیبادیها،
 ،DNAموتــور مولکولی ،غشــای ســلولی و بینایی
است.
عجایــب کوچک :ایــن فعالیــت از برنامههای
کاربــردی روزمــره فنــاوری نانــو اســتفاده میکنــد.
فعالیتها شــامل برنامههــای کاربردی با فناوری
پاییــن ماننــد کــرم ضدآفتــاب نامرئــی و ذرات
نقــرهای ضدبا کتــری و همچنیــن پارچههــای
ضدآتــش با تکنولوژی باال ،درمان ســرطان و مواد
بازسازی محیطی است.
قــدرت پنهــان :بــر تبدیــل گونههــای مختلف
فناوریهــای تجدیدپذیــر و انرژیهــای نو متمرکز
است .محتوای این بسته آموزشی شامل خواص
مــواد موجــود در پانلهــای خورشــیدی ،باتــری،
ترموالکتریــک ،پیزوالکتریکLED ،ها و همچنین
توضیح مفاهیم کلی توربینهای بخار است.
فناوری جیبی :این بســته آموزشی که در سال
 ۲۰۱۳منتشــر شــد مفاهیــم پایــه و فناوریهــای
کلیــدی در تلفنهای هوشــمند و تبلتها ،مانند
صفحههــای لمســی و چرخــش خــودکار صفحه را
توضیح میدهد [.]۸
 7.1.2مرکــز مهندســی و علم مواد دانشــگاه
ویسکانسین
ایــن مرکز با هدف حمایــت از فعالیتهای علمی
دانشــجویان و دانشآموزان تأســیس شد و ضمن
تأمیــن مالــی بخشــی از ایــن فعالیتهــا ،تــاش
دارد تــا بــا برگــزاری رویدادهایــی چــون بازدیــد از
مــدارس و کارگاههــا ،عمــوم مــردم را بــا علــم مواد

و فنــاوری نانــو آشــنا کنــد .فعالیتهای ایــن مرکز
توســط بنیــاد ملــی علــوم تأمیــن مالــی میشــود.
در وبســایت ایــن مرکــز که بــه دو زبان انگلیســی
و اســپانیایی اســت ،مجموعــه گســتردهای از
روشهای تدریس و فعالیتهای آزمایشگاهی در
زمینههــای مختلفــی از قبیل علم مــواد ،فیزیک،
شیمی ،بیولوژی و فناوری نانو برای دانشآموزان
دبســتانی و دبیرســتانی و مدرســان آنهــا ارائــه
میشــود .بخــش فنــاوری نانــو در این وبســایت
مطالبــی در ســرفصلهای نانولولههــای کربنــی،
ســاختار بلــوری ،فلوئور ،نانوماشــینهاLED ،ها،
کریســتالهای مایــع ،آبدوســتی و آبگریــزی،
آلیاژهایحافظهدار و خودآرایی ارائه شــده اســت
کــه هــر ســرفصل شــامل مطالبــی از قبیــل منابــع
آموزشی ،آزمایشها ،فعالیت و ویدئوهای مرتبط
با آن است [.]۹
 8.1.2شبکه ملی آموزش غیررسمی
شــبکه ملــی آمــوزش غیررســمی ،جامعــهای از
مربیــان و دانشــمندان اســت که بــرای حمایت از
یادگیــری علــم ،تکنولــوژی ،مهندســی و ریاضــی
در سراســر ایاالتمتحــده تــاش میکننــد .ایــن
مجموعــه بــا اســتفاده از نمایشــگاهها ،موزههــا،
بهبــود شــیوههای تدریس و مهارتهــای مربیان
و دانشــمندان و ایجــاد روابــط پایــدار و ارزشــمند
بیــن افــراد و ســازمانها بــه فرا گیــر شــدن علــوم و
فناوریهــای جدیــد کمــک میکند .در ایــن مرکز
فعالیتهــا در زمینــه آمــوزش نانــو بــه نوجوانــان
در چهــار بخش اســتفاده از بســتههای آموزشــی،
تلفیــق آموزش بــا فعالیتهــای هنــری ،اردوهای
تابســتانی و برگــزاری کالسهــای درســی انجــام
میشود.
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مقاالت
در مورد اســتفاده از منابع دیجیتالی و بستههای
آموزشــی ،ایــن مرکــز بــا همــکاری موزههــای
دانشآموزی بســتههای آموزشــی جذابــی را تولید
کرده است تا بهوسیله آن دانشآموزان و مخاطبان
غیرمرتبــط با فنآوری نانــو را به این فناوری جذب
کنــد .همچنیــن در کارگاههــای تلفیقــی هنــری-
آزمایشــگاهی این مرکز دانشآموزان به ارتباط بین
شیشــه رنگی و فناوری نانو پــی میبرند ،نانوذرات
طــا و نقــره را تشــکیل میدهنــد .در نهایــت ،بــا
اســتفاده از نانــوذرات یــک پنجــره بــا شیشــه رنگی
تولیــد میکننــد .اردوهــای تابســتانی ایــن مرکــز
شــامل یــک اردوی یک هفتهای اســت کــه بهطور
جدا گانه برای دانشآموزان دبستانی و دبیرستانی
برپا میشــود .در این اردو دانشآمــوزان در معرض
طیــف وســیعی از تجارب قرار میگیرنــد .برای ورود
بــه ایــن اردوگاه نیاز به هیــچ دانش بهخصوصی در
زمینه نانو نیست چرا که در آن در مورد مسائل کلی
و فرصتهــای شــغلی پیــش روی فعــاالن فناوری
نانــو گفتگــو میشــود .بــا ایــن وجــود دانشآموزان
میتواننــد با انتخــاب زمینههــای موردعالقه خود
در کارگاهها و جلســات ویژهای که روی یک بخش
بخصــوص از فنــاوری نانو متمرکز میشــود شــرکت
کنند .برنامه کالسهای درسی شبکه ملی آموزش
غیررســمی بــرای دانشآموزان کالسهــای چهارم
تــا هشــتم طراحی شــده اســت .مدرســین فناوری
نانــو ایــن مرکز با ســفر بــه هفت ایالت شــمال غربی
آمریکا ،فناوری نانو را به عنوان یک علم برجسته و
پیشرفته و سازگار با محیطزیست معرفی میکنند.
ایــن کالسهــا شــامل ارائــه پاورپوینــت ،فیلم ســه
دقیقــهای و همچنیــن یک جلســه بحــث و گفتگو
بین دانشآموز و معلم است [.]۱۰
 2.2برزیل
برزیــل بــه عنــوان بزرگتریــن کشــور آمریــکای
جنوبی و با داشــتن جمعیتی بالــغ بر  ۲۰۰میلیون
نفــر یکــی از اقتصادهــای بزرگ و روبه رشــد جهان
است .این کشــور با داشتن جمعیت جوان توجه
زیــادی به آموزش و تحقیق در زمینه فناوریهای
نــو ماننــد فنــاوری نانــو دارد .امــروزه در بســیاری
از دانشــگاههای درجــه اول برزیــل فرصتهــای
آموزشی و تحقیقاتی برای فناوری نانو فراهم شده
اســت .در سال  ،۲۰۱۱مقرراتی برای بخش صنعت
و همچنیــن برای توســعه اســتانداردها ،قوانین و
دســتورالعملهای مربــوط بــه تحقیــق ،آمــوزش،
ســاخت و توســعه فنــاوری نانــو در برزیــل توســط
کارشناســان تصویــب شــد .در ســال  ،۲۰۱۲اولیــن
کارگاه مشــترک آموزشــی فنــاوری نانو با مشــارکت
نهادهــای معتبــر کانادایــی در ســائوپائولو برگــزار
شــد .این کارگاه توسط سازمان همکاری فناوری
نانــو در وزارت علــوم ،فنــاوری و نــوآوری برزیــل و
موسســه ملی تحقیقــات انرژی هســتهای ()PEN
بــا هــدف شناســایی پروژههــای آینــده فنــاوری
نانــو که میتواننــد به عنــوان ســرمایهگذاریهای
مشــترک بین دو کشــور مورداســتفاده قرار گیرند،
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سازماندهی شد [ .]۱۱هرچند برزیل با مشکالتی
از قبیــل فقــر ،اختــاف طبقاتــی و ناامنیهــای
شــهری روبــهرو اســت ،اما رشــد اقتصــادی برزیل
و تعــداد مقــاالت منتشــر شــده در زمینــه فناوری
نانــو توســط دانشــمندان ایــن کشــور بــه حــدی
چشــمگیر بوده که پیشبینی میشــود تا سالیان
آینده برزیل یکی از کشــورهای پیشتاز در فناوری
نانو باشــد .با وجود توســعه پژوهش ،فناوری نانو
موفق به ورود در صنایع بزرگ برزیل نشده است.
 1.2.2موزه ا کتشافی علوم برزیل
مــوزه ا کتشــافی علوم برزیل کــه مخاطبان اصلی
آن کــودکان و نوجوانــان هســتند از ابتــدای کار
خــود ،در ســال  ،۲۰۰۵بــه فضایی بــرای تحصیل،
پرکــردن اوقــات فراغــت و دسترســی دانشآموزان
به اینترنت تبدیل شــده اســت .این مرکز از طریق
پروژههــای چنــد رشــتهای و تعاملــی در جهــت
انتشــار فرهنــگ علمــی ،تحریــک کنجــکاوی و
ساخت تفکر انتقادی عمل میکند و در سالهای
اخیر ،در بســیاری از مناطق برزیل محبوب شــده
اســت .این مرکز بــا برپایی ســمینارها ،کارگاههای
آموزشــی ،ســخنرانیها ،ویدئــو کنفرانسهــا و
اردوهــا ،مفاهیــم علمــی از قبیــل فنــاوری نانــو،
هواشناســی و ستارهشناســی را به شــکل آســان و
ســرگرمکننده بــه دانشآموزان میآمــوزد .عالوه بر
این دانشآموزان در این مرکز میتوانند به صورت
رودررو با دانشمندان و پژوهشگران مالقات کنند
و از تجربیــات شــخصی و علمــی آنهــا اســتفاده
کنند []۱۲
مــوزه ا کتشــافی علــوم برزیــل همچنیــن اقــدام
بــه برگزاری نمایشــگاهی بــه نــام ماجراجویی نانو
کرده اســت .این نمایشــگاه با همکاری آزمایشگاه
ملــی نور برزیل ،برپــا میشــود ،بازدیدکنندگان به
صورت گروهی در بازیهای الکترونیکی مشارکت
میکنند و شبیهســازی را در قالب دستکاری مواد
و نانوذرات میآموزنــد .ماجراجویی نانو همزمان

بــا آغــاز بــه کار مــوزه در ســال  ۲۰۰۵بهعنــوان یک
نمایشــگاه تعاملــی شــکل گرفــت و پیــش از آنکــه
در محــل دائمــی خــود در محل اصلی مــوزه علوم
ا کتشــافی قــرار گیــرد ،به چندین شــهر ســفر کرد.
در چهار ســال گذشــته ،بیــش از چهل هــزار نفر از
ایــن مرکز دیــدن کردهاند .در ســالهای اخیر این
مرکــز با همکاری یونســکو فعالیت خــود را در دیگر
کشــورهای آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب
گســترش داده اســت و در حــال تبدیــل شــدن به
مرکــز آمــوزش فناوریهــای نــو در آمریــکای التین
است [.]۱۳
 3اروپا
 1.3آلمان
آلمــان یکــی از کشــورهای پیشــتاز در زمینــه
بهرهبــرداری صنعتــی از فنــاوری نانــو اســت.
ایــن کشــور کــه پــس از آمریــکا و چیــن ،ســومین
اقتصــاد قدرتمنــد جهــان را دارا اســت ،از فناوری
نانــو در بســیاری از صنایــع خــود ســود میبــرد.
دانشگاههای این کشور مانند دانشگاه درسدن،
نورنبــرگ و مونیــخ یکــی از باالترین ســرانه انتشــار
مقــاالت فنــاوری نانــو را در اروپــا دارنــد .دولــت
آلمان نقشــه راهی جامع در مورد فناوری دارد که
براساس آن آلمان در سال  ۲۰۲۰در زمینه آموزش
و بهکارگیــری فنــاوری نانــو در صنایــع تبدیــل بــه
کشور برتر جهان خواهد شد [.]۱۴
 1.1.3انجمن آزمایشگاهی سارلب
سارلب یکی از بزرگترین و فعالترین شبکههای
آزمایشــگاهی دانشآمــوزی در اروپــا اســت کــه در
حــال حاضــر شــامل  ۹آزمایشــگاه دانشآمــوزی
در نقــاط مختلــف آلمان اســت و ســالیانه نزدیک
بــه  ۵۵۰۰دانشآمــوز از مجموعــه آزمایشــگاههای
آن دیــدن میکننــد .ایــن مرکــز هرســاله اقــدام به
برگــزاری اردوهای آزمایشــگاهی میکنــد که در آن
تعــدادی از دانشآمــوزان عالقهمنــد ،بــه مــدت

چند شــبانهروز در یکی از مرا کز دانشگاهی همکار
بــا ســارلب گــرد هــم میآینــد .آنها در ایــن مدت
در دورههــای آموزشــی ،جلســات آزمایشــگاهی
و کارگاههــا حضــور مییابنــد و بــا زوایــای مختلف
فنــاوری نانــو آشــنا میشــوند .ســارلب در ســال
 ۲۰۱۸ایــن اردو را در دانشــگاه ســارلند و بــا شــعار
تنوع آزمایشــگاهی برگزار کرد .این اردو به مدت ۴
شــبانهروز و با هزینه  ۱۶۰یورو بــرای هر دانشآموز
انجام شد .شکل ( )۴اردوی آموزشی فناوری نانو
در دانشگاه سارلند را نشان میدهد [.]۱۵
 2.1.3سفر نانو
ایــن منبــع ویدئویــی توســط انجمن مهندســان
آلمــان و بــا پشــتیبانی وزارت آمــوزش و تحقیقات
فدرال آلمان تولید شده است .سفر نانو مخاطب
را به یک ســفر ویدئویی در دنیای نانو میبرد و به
او اجازه میدهد تا در ساختارهای درون سلولی،
یــک دیود نــور و یــا یــک میکروچیپ لپتــاپ قرار
گیرند .این منبع ویدئویی به چهار زبان انگلیسی،
آلمانی ،اسپانیایی و فرانسوی در دسترس است و
مناســب دورههای دبیرستان و سالهای ابتدای
دانشــگاه اســت ،امــا میتواند بــرای دانشآموزان
مقطع راهنمایی نیز مفید باشد [.]۱۶
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 3.1.3کامیون نانو
ایــن فعالیــت از ســال  ۲۰۰۹بــا حمایــت وزارت
آموزش و تحقیقات فدرال آلمان هرساله مشغول
بــه فعالیت اســت ،ایــن کامیون حــاوی مطالب و
فعالیتهــای مرتبــط بــا فنــاوری نانو اســت که در
شــهرهای مختلف آلمان حرکت میکند و مطالب
فنــاوری نانــو را در مدارس و مرا کــز مختلف علمی
بــه شــیوهای جــذاب بــه نوجوانــان ارائــه میکند.
کامیــون نانــو یک نمایشــگاه ســیار از فنــاوری نانو
اســت کــه شــامل  ۶۰فعالیــت از قبیــل نمایــش
لیزری ،نمایش فیلم و ارائه مطالب چندرسانهای
میشــود .کامیــون نانــو دارای یــک مــکان خاص
بــرای انجــام آزمایشهــای نانویــی نیــز اســت.
شــکلهای  ۵و  ۶عالقهمندان را در حال بازدید از
کامیون نانو نشان میدهد [.]۱۷
 4.1.3مجله علم در مدرسه
ایــن مجلــه کــه دفتــر آن در شــهر هایدنبــرگ
آلمــان اســت با حمایــت مالــی اتحادیه اروپــا و زیر
نظــر آزمایشــگاه زیستشناســی مولکولــی اروپــا
منتشــر میشــود .هــدف از انتشــار ایــن مجلــه
بهبود ارتباط بین مدرســان ،دانشــمندان و دیگر
بخشهــای درگیــر در آمــوزش علــوم اســت .ایــن
مجلــه بــه آمــوزش تمامــی رشــتههای علمــی در
سراســر اروپا میپردازد و در حال حاضر بیشــترین
تمرکز آن برکارهای بینرشــتهای است .محتویات
مجلــه علــم در مدرســه شــامل مطالب آموزشــی،
ارائــه اطالعــات بــهروز در مــورد علــوم پیشــرفته،
مصاحبه با دانشمندان و مدرسان موفق ،بررسی
کتابهــا و ســایر منابع و مقاالت اســت که حاوی

شکل .6دانشآموزان حاضر در کالسهای آموزشی کامیون نانو ].[ 17

شکل .7طرح روی جلد یکی از شمارههای مجله علم در مدرسه [.]18

منابــع ارزشــمندی بــرای مدرســان علــوم اســت.
ً
ایــن مجلــه بــه صــورت ســه ماهــه و کامــا رایگان
منتشــر میشــود .مقــاالت آنالیــن آن به بســیاری
از زبانهــای اروپایی منتشــر میشــود ،اما نســخه
چاپی تنها به زبان انگلیسی است .در هر شماره از

این مجله بخشهایی در مورد فناوری نانو وجود
دارد که در آن منابع درسی برای معلمان فناوری
نانــو در دســترس اســت .همچنیــن ایــن مجله در
هــر شــماره اقــدام بــه معرفــی مرا کــز دانشآموزی
فنــاوری نانــو در اروپــا میکند و به پوشــش خبری
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مقاالت
تمامی فعالیتهای فناوری نانو از قبیل کارگاهها،
ســمینارها و آزمایشگاهها میپردازد .عالوه بر این
منابــع آنالیــن فــراوان ماننــد اطالعــات ،فیلمهــا
و بازیهــا را در دســترس مــدارس ،معلمــان و
دانشآمــوزان قرار میدهد .شــکل ( )۷طرح روی
جلــد یکی از شــمارههای مجله علم در مدرســه را
نشان میدهد [.]۱۸
 2.3انگلستان
ً
در انگلســتان ،دولت این کشــور شــخصا توســعه
فناوری نانو را بهوســیله انجمن استراتژی فناوری
نانو ( )NSFبرعهده گرفته است .این انجمن ،یک
هیئت مشــاوره تخصصی اســت که ســازمانهای
خصوصی ،دانشگاهها ،صنایع و دیگر بخشهای
فعــال در زمینــه فنــاوری نانــو از اعضــای آن
هســتند .در ایــن انجمــن بحــث و تعامــل میــان
دولــت و بخشهــای کلیــدی در زمینــه مســائل
اســتراتژیک بــرای ترویج و توســعه فنــاوری نانو در
انگلســتان مطرح میشود .این مرکز همچنین به
فعالیتهایی که در آن انگلستان را به عنوان یک
کشــور پیشــتاز در زمینــه فناوریهــای نــو تبدیــل
میکنــد ،کمک مالی و مشــاورههای فنی میدهد
[.]۱۹
 1.2.3مأموریت نانو
مأموریت نانو ،یک بازی رایانهای است که کاربران
را در مــورد مفاهیــم پایــه در علــم نانــو بــه وســیله
برنامههــای عملــی واقعــی از میکروالکترونیــک تــا
دارورســانی آمــوزش میدهــد .ایــن بازی توســط،
اســتودیوی توســعه آمــوزش مبتنــی بــر بــازی
برتــر لنــدن ،طراحــی شــده اســت .ایــن مرکــز بــا
ســازمانهای مهمــی از قبیل دفتر هماهنگی ملی
فناوری نانوی آمریکا ،موسسه فیزیک و آزمایشگاه
ملــی فیزیک ،انجمن مهندســان آلمــان و انجمن
سلطنتی شیمی بریتانیا همکاری میکند .با وجود
فضای ســهبعدی با کیفیت این بازی و جلوههای
بصری خیرهکننده و نیز فیزیک واقعگرایانه که برای
دنیای کوانتومی شبیهسازی شده است ،کاربران
این بازی میتوانند درک بصری درســتی از فضای
نانــو به دســت آورنــد .کیفیت این بــازی مطابق با
اســتانداردهای بازیهــای مشــابه کنونــی ماننــد
پلیاستیشــن  ۲و ایکــس با کس اســت و انتظارات
نوجوانــان را از یک بــازی رایانهای برآورده میکند.
کیفیــت تصاویــر آن به گونهای اســت کــه میتوان
ادعــا کــرد ،این بــازی دقیقترین دید ســهبعدی را
که تا کنون از نانولولهها ســاخته شده است فراهم
میکند .طرح کلی این بازی به اینگونه اســت که
فردی به نام دکتر نویل قصد دارد به وسیله ارتش
خود که از نانوماشــینها و نانومواد تشــکیل شده
اســت جهــان را تخریــب کنــد ،امــا قهرمــان بــازی
که توســط دکتــر گود الو و دســتیارانش پشــتیبانی
میشــود با بهرهگیری از تصاویر نانو ،نانوماشینها
و نانوموادی را تولید میکند تا دکتر نویل را متوقف
کند و جهان را نجات دهد .در طول بازی ،بازیکن
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بــا چالشهای مختلفی روبرو میشــود و طی آن با
مفاهیــم مختلــف فناوری نانــو مانند دارورســانی،
خودچیدمانــی ،مــواد کوانتومــی و نانوماشــینها
آشــنا میشــود .این بازی دارای ســه حالت بازی،
داســتان و کالس درس است .حالت کالس درس
شــامل پشــتیبانی از معلمــان میشــود کــه در آن
مفاهیــم پشــت چالشهــای ارائه شــده در بازی را
برای معلمان شــرح میدهد تــا معلمان بتوانند از
اهداف آموزشی این بازی نهایت استفاده را ببرند.
ســازندگان ایــن برنامــه قصــد دارنــد کــه بــا جذب
حامیــان مالــی نســخههای دیگــر بــازی ،از جملــه
نســخه معلمــان کــه حــاوی برنامههــای درســی و
پشــتیبانی آنالیــن اســت را به صورت رایــگان برای
مدارس در سراسر جهان ،تهیه کنند [.]۲۰
 3.3روسیه
روســیه بــا وجــود رکــود اقتصــادی ،همچنــان
ســرمایهگذاری در آموزش نانو را ادامه میدهد در
سال  ۲۰۰۸برنامه «توسعه زیرساختهای فناوری
نانو در فدراســیون روســیه» توســط رئیسجمهور
والدیمیــر پوتیــن تصویــب شــد و در ســال ۲۰۱۰
فعــال شــد .آمــوزش نانو یکــی از بخشهــای مهم
ایــن برنامه اســت کــه توســط وزارت امــور خارجه
و وزارت علــوم روســیه اداره میشــود .نکته اصلی
ایــن برنامــه نصــب ابزارهــای ویــژه در مؤسســات
آموزشــی مختلف و ســازماندهی آزمایشگاههای
ویژه فناوری نانو اســت که در آن دانشآموزان زیر
نظــر معلم خــود به صــورت تجربی با فنــاوری نانو
آشــنا میشــوند .در ســال  ۳۵ ،۲۰۰۸مدرسه عالی
در روســیه مجهــز بــه مجتمعهــای ویژه آموزشــی
فنــاوری نانــو بودنــد و ایــن تعــداد ا کنــون بــه ۴۸
مجتمع آموزش رسیده است .دولت روسیه برای
تجهیــز کالسهــای درســی بــا شــرکت بینالمللــی
 NT-MDTکــه در زمینــه تولیــد ابزار فنــاوری نانو
فعالیــت میکنــد ،همــکاری میکنــد .این شــرکت
بــرای مــدارس و دانشــگاههای روســیه ابزارهــای
آموزشــی ویــژهای بــه نــام «مــدرس نانــو» ارائــه
میدهد .این بســته آموزشی شــامل مجموعهای
از ابزارهای یادگیری و لوازم جانبی است [.]۲۱
 4.3اسپانیا
اسپانیا پنجمین اقتصاد برتر اتحادیه اروپا است.
ایــن کشــور در دهههای گذشــته توســعه و تولید
انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و
باد را در دستور کار خود قرار داده است .تعدادی
از بهترین دانشــگاههای جهــان در زمینه آموزش
فناوری نانو مانند دانشــگاه خودگردان بارسلون،
مرکــز مهندســی زیســتی کاتالونیــا ،موسســه علوم
فتونیــک و دانشــگاه پلــی تکنیــک والنســیا در
اســپانیا قــرار دارنــد .همچنیــن به وســیله شــبکه
فنــاوری نانــوی اســپانیا مجموعــه پیوســتهای از
دانشــگاهها ،مرا کــز تحقیقاتــی ،بیمارســتانها،
مرا کــز درمانــی و صنایــع شــکل گرفتــه اســت کــه
هــدف آنهــا تولیــد فنــاوری و تبدیــل آن بــه

محصــوالت کاربــردی در صنعــت و درمــان اســت
[ ۲۲و .]۲۳
 1.4.3وبسایت nanoyou
ایــن وبســایت کــه بــا حمایــت دولــت اســپانیا
فعالیــت میکنــد ،بــا اســتفاده از برنامههــای
مــدارس ،مرا کز علمــی و موزهها در سراســر اروپا با
مخاطبــان خــود ارتبــاط برقــرار میکنــد .تخمین
زده میشــود که بیش از  ۲۵۰۰۰نوجوان در سراسر
اروپا از مطالب این وبســایت اســتفاده میکنند.
مطالب این وبســایت حاوی بازی ،آزمایشــگاه،
گفتگو و مطالب آموزشــی است .بخش بازیهای
این وبســایت شــامل بازی حافظه ،پازل و ســفر
در زمــان میشــود .در بخــش آزمایشــگاه ایــن
وبسایت چندین آزمایش مناسب دانشآموزان
معرفــی میشــود .بخــش گفتگــو شــامل مطالــب
آموزشی فناوری نانو است و در بخش آخر مطالب
مفید جهت معلمها در قالب بستههای آموزشی،
برنامههای تدریسی و ابزارها ارائه میشود [.]۲۴
 5.3سوئیس
براســاس گــزارش جهانــی رقابــت ســوئیس در
بــازه زمانــی  ۲۰۱۰-۲۰۰۹بیشــترین ســرمایهگذاری
را در فنــاوری نانو در بین کشــورها داشــته اســت.
سیســتمهای تشــویقی و تالش برای بهبود بازده
فعالیتهــای اقتصــادی ،کارآفرینــی صحیــح بــا
شــرایط چارچــوب مطلــوب منجر به یــک محیط
پــر جنبوجــوش و قوی در زمینه فنــاوری نانو در
ســوئیس شده است که باعث جذب دانشجویان
زیادی از سراســر جهان به دانشگاههای سوئیس
شــده اســت .در ســوئیس ،اقدامــات حمایــت از
آمــوزش ،تحقیــق و نوآوری از یک حوزه سیاســتی
یکپارچــه تشــکیل شــده و در یــک چرخــه چهــار
ســاله مشــخص ،ارزیابــی و تطبیق میشــود .این
مــوارد بهطــور مرتــب در دســتور کار دولــت قــرار
دارنــد و از منابع مالی دولتی بهرهمند میشــوند.
ً
ســاالنه تقریبــا یک دهــم بودجه فدرال ســوئیس
در آموزش عالی و تحقیقات صرف میشود [.]۲۵
 1.5.3وبسایت Swiss Nano-Cube
این وبســایت یک بســتر اطالعاتــی ،یادگیری و
آموزشــی اســت که بــه آموزش فنــاوری نانــو برای
مــدارس متوســطه ،شــرکتها و انجمنهــای
صنعتــی اختصــاص داده شــده اســت .ایــن
وبسایت بهطور مشــترک توسط انجمن نوآوری
(ســنت گالــن) و موسســه فــدرال آموزشوپرورش
فنی-حرفهای ســوئیس اداره میشود و اطالعات
مفیــدی را در زمینــه فنــاوری میکــرو و نانــو بــه
معلمــان ،دانشآمــوزان و همچنین کارشناســان
حرفهای صنعت ارائه میکند [.]۲۶
 4آسیا و اقیانوسیه
 1.4هندوستان
دولت هند از اوایل دهه  ۲۰۰۰میالدی نقش یک

پیشــگام در ترویج تحقیق و توســعه فنــاوری نانو
در هنــد را بــازی میکند که در ادامــه به دو برنامه
خــاص ترویــج و آمــوزش نانو در این کشــور اشــاره
شده است [.]۲۷
 1.1.4موسسه فناوری نانو دوستی
ایــن موسســه فعالیت خــود را در ســال  ۲۰۰۳و با
هدف توانمندسازی دانشآموزان جهت ورود به
بازار کار آغاز کرد .موسســه دوســتی اولین مرکزی
اســت که دوره آموزشــی در زمینه فنــاوری نانو در
هند ارائه داده اســت .در دورههای آموزشــی این
مرکز ،دانشآموزان طبقهبندی ،تهیه و اســتفاده
از نانومــواد را میآموزنــد .چندیــن موسســه
علمــی در ســطح ملــی بــا ایــن موسســه همکاری
میکننــد .امکانــات ایــن مرکز برای دانــش آموزان
شــامل منابــع درســی الکترونیکی و تعــداد زیادی
آزمایشــگاه و کتابخانــه در دانشــگاههای مختلف
میشــود .شــکل ( )۸دورههــای آموزشــی فناوری
نانوی موسســه دوستی را به تصویر کشیده است
[.]۲۸
 2.1.4موسسه علم و فناوری نانوی پنجاب
ایــن موسســه فعالیت خــود را در ســال  ۲۰۱۳زیر
نظــر وزارت علوم و فنــاوری هند ،با هدف افزایش
تحقیــق و توســعه در زمینــه علــوم و فنــاوری نانــو
در هنــد آغــاز کــرد .ایــن موسســه تــاش دارد تا با
گســترش برنامههای خود در مدارس دورافتاده و
مناطق روســتایی هند ،آمــوزش فناوری نانو را در
میان نسل جوان فرا گیر کند .این مرکز همچنین
متعهــد اســت تــا بــا اســتفاده از نانــو فنــاوری ،در
فعالیتهــای ملــی دیگــری مانند ایجاد شــهرها و
روستاهای هوشمند و تولید انرژی پا ک به دولت
هند کمک کند [.]۲۹
 2.4سریالنکا
مرکــز فنــاوری نانــوی ســریالنکا در ســال ۲۰۰۰
بــا هــدف توســعه فنــاوری نانــو از طریــق جــذب
متخصصیــن از داخــل یــا خــارج کشــور ،افزایــش
رقابــت صنعــت محلــی از طریق تحقیق و توســعه
محلــی ،تولیــد ارزشافــزوده در صــادرات و ایجــاد
یــک پایــگاه افزایــش مهــارت در زمینــه فنــاوری
نانو تأســیس شــد .این موسســه نخســتین درگاه
اطالعاتــی فنــاوری نانــو در ســریالنکا را راهانــدازی
کــرد .ایــن درگاه بــه عنــوان یــک مرکــز اطالعــات
بــرای تحقیقــات فنــاوری نانــو در ســریالنکا عمــل
میکنــد کــه تمرکــز فعالیتهــای آن ایجــاد آ گاهی
در مــورد فنــاوری نانــو در میــان دانشآمــوزان،
آموزش سرمایهگذاران و مشتریان ،توانمندسازی
دولــت بــرای ســنجش بودجــه ،ایجــاد انجمــن
برای دانشــمندان بهمنظور به اشــترا ک گذاشتن
تحقیــق ،ایجــاد کنجــکاوی عمومــی و کمــک بــه
تصمیمگیرندگان بخش کسبوکار در برنامهریزی
و ارزیابــی فنــاوری نانــو اســت .این مرکــز در تالش
است تا سریالنکا را به یک کشور متمرکز بر فناوری

شکل .8شرکتکنندگان در دورههای آموزشی فناوری نانوی موسسه دوستی[.]28
جدول  .۱دورههای آموزشی مرکز فناوری نانو و مواد پیشرفته عراق برای دانشآموزان[.]31
ردیف

نام دوره آموزشی

۱

آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

۲

آشنایی با اشعه  xو دستگاه پراش پرتوی (XRD)x

۳

پارامترهای مؤثر نانوذرات در کاربردهای صنایع

۴

استفاده از فناوری نانو در طراحی ،ساخت و نگهداری خطوط حامل نفت و گاز

۵

اقتصاد فناوری نانو امکانسنجی استفاده از فناوری نانو در پروژههای صنعتی

۶

طراحی و ساخت مخازن نگهداری (نفت و گاز) مطابق استاندارد API

۷

استفاده از فناوری نانو در حفاری چاههای نفت

۸

کاربردهای فناوری نانو در پروژههای صنعت نفت و گاز

۹

آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

۱۰

روشهای اندازهگیری با استفاده از FTIR

۱۱

استفاده از فناوری نانو در تصفیه آبهای آلوده برای بخشهای صنعتی و نفتی

۱۲

کاربرد فناوری نانو در زمینه انرژی تجدیدپذیر و جایگزین

۱۳

کاربردهای فناوری نانو در زیست فناوری و پزشکی

۱۴

کاربردهای فناوری نانو در دارورسانی و داروسازی

۱۵

نانوالیاف و کاربردهای آن در فیلترها

۱۶

روشهای تشخیصی و اندازهگیری با استفاده از دستگاه UV

نانو تبدیل کند [.]۳۰
 3.4عراق
جنگهایطوالنیمدتوناامنی،باعث کمتوجهی

دولت عراق نسبت به آموزش عالی و توسعه آن شده
اســت .از ایــن رو هنوز فعالیتهای ســازمان یافته و
منســجمی بــرای آموزش فنــاوری نانو در این کشــور
صورت نگرفته است .با این وجود برخی دانشگاهها
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مقاالت
و دانشــمندان بــه صــورت مقطعــی فعالیتهایی را
در ارتبــاط بــا فناوری نانــو انجام میدهنــد .هرچند
تحقیقات فناوری نانو در عراق سازمان یافته نیست
اما کیفیت پژوهشها در سطح قابل قبولی است.
 1.3.4دانشگاه فناوری عراق
مرکــز فنــاوری نانــو و مــواد پیشــرفته دانشــگاه
فناوری عراق که در شــهر بغداد واقع شــده اســت،
در ســال  ۲۰۰۹تأســیس شــد .این مرکز با هدف باز
کردن خطوط تحقیقاتی که بتوانند در زمینههای
صنعــت ،ســامت ،ســلولهای خورشــیدی و
سنســورها کاربرد داشــته باشند شــروع به فعالیت
کــرد .ایــن مرکــز عالوه بــر این ،بــا تحقیقــات علمی
در دانشــگاههای عــراق و متخصصیــن مؤسســات
دیگــر ،از طریــق تیمهــای تحقیقاتــی مشــترک
همــکاری میکنــد .ایــن مرکــز در تالش اســت تا در
چشــمانداز بلندمــدت خــود بــا ایجــاد ارتبــاط بــا
نهادهــای بینالمللــی فعال در فنــاوری نانو زمینه
را برای تبادل دانش و ارتقاء فرهنگ تحقیقاتی در
عراق فراهم کند [.]۳۱
مرکــز فنــاوری نانــو و مــواد پیشــرفته عــراق بــا
همــکاری برخــی نهادهــای دولتــی اقــدام بــه
برگــزاری دورههــای آمــوزش بــرای دانشآمــوزان و

دانشجویان عالقهمند به فناوری نانو کرده است.
ایــن دورههــا که با اســتفاده از امکانــات مرکز برگزار
میشود در جدول  ۱آمده است.
 4.4استرالیا
دولت استرالیا با هدف سازماندهی فعالیتهای
مرتبــط بــا فنــاوری نانو در این کشــور ،شــبکه ملی
فنــاوری نانــو در اســترالیا را راهاندازی کرده اســت.
این شبکه اهدافی از قبیل برقراری ارتباط با مرا کز
بینالمللی ،توسعه آموزش در مقطع آموزش عالی
و ایجاد ســود اقتصــادی از محصوالت فناوری نانو
در اســترالیا فعالیــت میکنــد .این کشــور امروزه در
میان  ۱۰کشــور برتر در زمینه کاربردی فناوری نانو
در صنعت است [.]۳۲
 1.4.4وبسایت AccessNano
ایــن وبســایت یک منبع آموزشــی منحصربهفرد
و پیشــرفته در زمینــه فنــاوری نانــو اســت کــه برای
معرفــی دانــش و فنــاوری قابل دســترس و نوآورانه
در کالسهــای دبیرســتانی اســترالیا طراحی شــده
اســت .این وبســایت که با حمایــت اداره فناوری
نانوی اســترالیا فعالیت میکند اقدام به انتشــار ۱۳
بســته آموزشــی برای مدرســین فنــاوری نانــو کرده

اســت کــه مناســب تدریــس به ســنین  ۱۱-۷ســال
هســتند .این بستهها شــامل پاورپوینت ،ویدئوی
آموزشــی ،آزمایــش ،فعالیــت کالســی ،انیمیشــن و
کتابهای درسی است [.]۳۳
 5نتیجهگیری
همانگونــه کــه در ایــن پژوهــش بیــان شــد
کشــورهای زیــادی در جهــان اعــم از کشــورهای
توســعه یافتــه و درحالتوســعه به اهمیــت آموزش
فنــاوری نانــو بــه دانشآمــوزان پــی بردهانــد و
تالشهای شــایانی در این زمینه انجام دادهاند .از
اینرو آموزش فناوری نانو به دانشآموزان محدود
به چند کشور خاص نمیشود .عالوه بر کشورهای
ذکر شــده در ایــن مقاله ،فعالیتهای غیرســازمان
یافتــهای در کشــورهای دیگــری از قبیــل مالــزی
و اندونــزی در حــال جریــان اســت و برخــی دیگــر
کشــورها در حال تدوین اصول آموزش فناوری نانو
در مــدارس خــود هســتند .هرچند در حــال حاضر
شیوههای آموزشی در طیف وسیعی مانند اردوها،
کارگاهها ،فیلمهای آموزشــی ،بازیهای رایانهای،
برنامههــای کالســی و غیــره پرا کنــده شــدهاند ،اما
با توجه به اســتعداد و عالقهمنــدی دانشآموزان،
فعالیتهای آموزشــی میتوانند در ســطح باالتری

جدول  .۲مرا کز فعال در آموزش فناوری نانو و نوع فعالیت آنها
نام مرکز

فعالیت

کشور

دانشگاه کرنل

انتشار مجله نانو زی و وبسایت آموزشی

شرکت والت دیزنی

برگزاری نمایشگاه ،کارگاه و انتشار ویدئوهای آموزشی

دانشگاه کمبریج

انتشار فیلم آموزشی دنیای عجیب فناوری نانو

دانشکده علوم الرنس دانشگاه کالیفرنیا

وبسایت قلمروی نانو

جشنواره روزهای نانو

کارگاه ،نمایشگاه و بستههای آموزشی

دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

تولید بستههای آموزشی و حمایت مالی

دانشگاه ویسکانسین

حمایت مالی ،بازدید از مدارس و کارگاهها و وبسایت

شبکه ملی آموزش غیررسمی

برپایی نمایشگاه ،بازدید از موزه ،بهبود شیوههای تدریس ،تلفیق آموزش با
فعالیتهای هنری ،اردوهای تابستانی و برگزاری کالسهای درسی ،تولید
منابع دیجیتالی و بستههای آموزشی

موزه ا کتشافی علوم برزیل

برپایی سمینار ،کارگاههای آموزشی ،سخنرانی ،ویدئو کنفرانس و اردو

انجمن آزمایشگاهی سارلب

برگزاری اردوهای آزمایشگاهی

انجمن مهندسان آلمان

بازی ویدئویی سفر نانو

کامیون نانو

برپایی نمایشگاه سیار

آزمایشگاه زیستشناسی مولکولی اروپا

مجله علم در مدرسه

انگلستان

استودیوی توسعه آموزش مبتنی بر بازی برتر
لندن

بازی رایانهای مأموریت نانو

روسیه

دولت روسیه

تجهیز مدارس ،تربیت مدرس و سیاستگذاری آموزشی

اسپانیا

دولت اسپانیا

وبسایت nanoyou

آمریکا

برزیل

آلمان
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ادامه جدول  .۲مرا کز فعال در آموزش فناوری نانو و نوع فعالیت آنها
کشور

نام مرکز

فعالیت

سوئیس

انجمن نوآوری (سنت گالن) و موسسه فدرال
آموزشوپرورش فنی حرفهای سوئیس

وبسایت Swiss Nano-Cube

موسسه فناوری نانو دوستی

برگزاری دورههای آموزشی ،منابع درسی الکترونیکی و تعداد زیادی آزمایشگاه
و کتابخانه

موسسه علم و فناوری نانوی پنجاب

آموزش فناوری نانو در مدارس دورافتاده و مناطق روستایی هند

سریالنکا

مرکز فناوری نانوی سریالنکا

ایجاد انجمن برای دانشمندان بهمنظور به اشترا ک گذاشتن تحقیق ،ایجاد
کنجکاوی عمومی و کمک به تصمیمگیرندگان بخش کسبوکار در برنامهریزی
و ارزیابی فناوری نانو

عراق

دانشگاه فناوری عراق

برگزاری دورههای آموزشی

استرالیا

اداره فناوری نانوی استرالیا

وبسایت AccessNano

هندوستان

نیز انجام گیرنــد .جدول  ۲خالصهای از فعالیتها
را در سراســر جهان نشــان میدهد که شــرح آن در
بخشهای قبل بیان شد.
ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای پیشــتاز در
حــوزه فنــاوری نانــو فعالیتهــای بســیار خوبی در
زمینــه آموزش فناوری نانــو به کودکان و نوجوانان
داشــته اســت و بــه عنــوان یکــی از کشــورهای
صاحب ســبک شــناخته میشــود .باشــگاه نانو با
حمایــت ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو با ســابقه
پانزده ســاله در برگــزاری کارگاهها و جشــنوارههای
آموزشــی در نقاط مختلف کشــور و برپایی المپیاد

دانشآموزی علوم و فناوری نانو ،نقش پررنگی در
آموزش فناوری نانو به دانشآموزان ایرانی داشته
اســت .نهادهای آموزشــی کشــورمان میتوانند با
بهرهگیری از تجربیات ســایر کشورها و بومیسازی
این الگوها اقدام به بهبود شرایط آموزش کودکان
و نوجوانــان کننــد .از ســوی دیگــر ایــران خــود
میتواند الگویی برای کشــورهای در حال توســعه
باشــد و آنهــا را در امــر آمــوزش فناوری نانــو یاری
دهــد .در حــال حاضــر ســتاد ویژه توســعه فناوری
نانــو بــا همــکاری مؤسســات و نهادهای آموزشــی
و علمــی ،دورههــای آموزشــی بــرای دانشآمــوزان

کشــورهایی ماننــد ترکیــه ،ا کــوادور ،کوبــا ،عمــان،
هنــد ،اندونــزی و چیــن برگــزار کــرده اســت.
فعالیتهای آموزشی صورت گرفته شامل برگزاری
کارگاههای آموزشــی مختص کودکان و نوجوانان و
راهاندازی آزمایشــگاه فناوری نانو جهت گســترش
پژوهــش دانشآمــوزی و دانشــجویی اســت .امید
اســت با تالش و همت پژوهشگران ،دانشمندان،
دانشــجویان و مســئولین کشــورمان ،نســل آینده
دانشــمندان فنــاوری نانــو در کشــورمان نیز مانند
نســل کنونی ،جوانانی پویا ،خالق و مجهز به علم
روز باشند.
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