مقـاالت

سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای نیازهای جامعه در سال 2020

نگاه به گذشته و دورنمای آینده

توسعه زیرساخت فیزیکی و انسانی
برای علم و مهندسی نانو

نویسنده :ابراهیم عنایتی
کارشناسارشد مدیریت انتقال فناوری از دانشگاه عالمه
طباطبایی تهران

مقدمه :گزارش «سمت وســوی تحقیقات فناوری نانو برای نیازهای
جامعه در  »2020که بهوسیلهی مرکز ارزیابی فناوری جهانی 1و با حمایت
بنیاد ملی 2علوم تهیه شــده است ،دومین گزارش در مورد سمت و سوی
تحقیقات فناوری نانو اســت که بعد از اولین گزارش بهنام «نانو»1که در
سال  1999منتشر شد در سال  2011منتشر شده است.
این گزارش که به گزارش «نانو »2موســوم است به بررسی پیشرفتهای
علم وفناوری نانو در دهه گذشــته میپردازد و فرصتهای پیش رو برای
توســعه فناوری نانو در  10سال آینده را نشــان میدهد .در این گزارش
دســتاوردهای فناوری نانو از ســال  2000خالصه شــده است .از آن
مهمترهدفهای مورد انتظار برای تحقیقات فناوری نانو در  10سال آینده
و چگونگی رســیدن به آنها در قالب نیازهای اجتماعی توضیح داده شده
 1چشمانداز دهه آینده
 1. 1تغییر این چشــمانداز طی  10سال گذشته

برنامه اجرایی پیشگامی ملی فناورینانوی ایاالت
متحده آمریکا در سال  2000میالدی ،آموزش علم
و مهندسی نانومقیاس را برای توسعه اقتصادی ،رفاه
عمومی و کیفیت زندگی شهروندان آمریکا حیاتی
قلمداد نمود .گزارش «جهتگیریهای تحقیقاتی
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است.
گزارش«نانو »2در برگیرنده دیدگاههای متخصصین برجسته دانشگاهی،
صنعتی و دولتی اســت که در مجامع تخصصی برگزار شــده در ایاالت
متحــده و دیگر نقاط جهان بین مارس و جوالی  2010شــرکت کردهاند.
مخاطبین این گزارش جامعه دانشگاهی ،بخش خصوصی ،سیاستگذاران و
کارگزاران دولتی و به طور عمومی تمام افراد مرتبط با فناوری نانوهستند.
مقاله حاضر ترجمه و خالصه بخشی از این گزارش در حوزه کاربرد فناوری
نانو در حوزه ایجاد زیرســاخت های فناوری با عنوان « توسعه زیرساخت
فیزیکی و انسانی برای علم و مهندسی نانو » است که به تحوالت  10سال
گذشته توســعه فناوری نانو درباره این موضوع و دورنمای آن در  10سال
آینده میپردازد.

فناورینانو»،در زمینه چشمانداز زیرساخت فیزیکی
و آموزش به موارد ذیل توجه کرده است :الف) نیاز
به یک جامعه دانشــگاهی چندرشتهای مبتنی بر
مفاهیــم واحد در علم و مهندســی نانومقیاس ،و
ب) ضرورت بهبود دسترســی به تجهیزات تعیین
مشخصات ،پردازش و سنتز.
در گزارشهــای مختلف ،اهمیــت بهبود آموزش

علم ،مهندســی ،فناوری و ریاضیات ( )STEMدر
ایاالت متحده آمریکا مورد تاکید قرار گرفته است.
در ســال  2000میالدی بنیاد ملی علوم آمریکا بر
برنامههای آموزشــی با اهداف ذیــل تمرکز نمود:
 1ضــرورت تغییر تمرکز برنامههای آموزشــی از
تجزیــه و تحلیل میکــرو بــه درک نانومقیاس و
دســتکاری خالقانه مواد در مقیــاس نانو؛  2یک

هدف  5ســاله با هدف تضمیــن اینکه  50درصد
نهادهای تحقیقاتی دانشــگاهی و دانشــجویان به
مجموعه کاملی از تجهیزات تحقیقاتی نانومقیاس
دسترسی داشته باشــند؛ و  3دانشجویان حداقل
 25درصد دانشــگاههای تحقیقاتی به آموزشهای
حوزه فناورینانو دسترسی داشته باشند.
در حال حاضــر به فناورینانو بــه عنوان نیروی
محــرک تمامی صنایع کلیدی دنیا توجه شــده و
این فنــاوری در حل چالشهایی نظیر انرژی ،آب،
محیط زیست ،سالمت ،مدیریت اطالعات و امنیت
نقش مهمــی ایفا میکند .برای رقابت اثربخش در
بازارهای جهانی باید به طور مســتمر به اختراعات
حوزه علم و مهندسی نانو توجه نمود .این اختراعات
از آموزش فارغالتحصیــان ،کارآفرینان ماهر و با
انگیزهای که بتوانند اختراعــات را به فناوریهای
ابداعی تبدیل کنند ،تجهیزات پیشرفته برای سنتز
و تعیین مشخصات ،نیروی کار آموزش دیده برای
صنایع ،و شهروندان آگاه نشأت میگیرند.
 2. 1چشمانداز  10سال آینده
چشمانداز آموزش فناورینانو در دهه آتی با اتکا بر
زیرساختهای فنی و انسانی کشورها ،باعث معرفی
اثربخش و سریع محصوالت و فرایندهای مبتنی بر
این فناوری میگردد که این امر میتواند نیازهای
اجتماعی مشــترک را برآورده نماید .برای درک و
ی است تا موارد ذیل
شناسایی این چشمانداز ضرور 
مدنظر قرار گیرد:
تداوم توســعه چشــمگیر در اکتشــافات علم و
مهندســی که با اتکا بر پیوند تحقیقات و آموزش
تسهیل میشود؛
تجهیزات تعیین مشــخصات و ســنتز به روز و
دائمی؛
اســتفاده از دانــش علم و مهندســی جدید در
دورههای تمامی سطوح آموزشی؛
اطمینــان از اینکه محدودیتهای رشــتههای
دانشــگاهی موجود و ماهیت بینرشــتهای علم و
مهندسی نانو مانع توسعه آن نمیگردد؛
تســهیل آیندههای خوش ناشــی از همگرایی
فناورینانو ،فناوری اطالعات ،زیستفناوری ،علوم
شناختی و سایر علوم؛
تســهیل راهکارهای ابداعی مبتنی بر علوم نانو
برای رفــع چالشهای جهانی نظیــر انرژی ،آب،
محیطزیست ،سالمت و فرایندهای اطالعاتی؛
توانمند کــردن مربیان کالسهای علم ،فناوری
و مهندســی از طریق آموزش سطح اول و افزایش
شناخت آنها؛
ترغیب دانشجویان برای ورود آنها به مشاغل علم
و مهندسی؛
توسعه خوشههای مشاغل فناورینانو در مدارس
بــرای آماده کردن دانشآموزان دبیرســتانی برای
مشاغل فناورینانو؛
توسعه نیروی کار ماهر و آگاه؛
مدنظــر قــرار دادن فناورینانــو در برنامههای

آموزشی؛
توانمندســازی کارگران و عامه مردم برای درک
مزایا و منافع فناوریهای مبتنی بر فناورینانو؛
ارائه کافی و مناســب آموزش ایمنی فناورینانو
برای کارگران و دانشجویان؛
درنظر گرفتن مسائل اخالقی ،ایمنی و اجتماعی
در رشتههای فناورینانو؛ و
نهادینهسازی برنامههای آموزشی فناورینانو.
 2پیشرفتهای10سالگذشتهووضعیتکنونی
توسعه منابع آموزشی ،نیروی کار ماهر و حمایت
از زیرســاختها و ادوات ارتقــای فناورینانــو ،از
اهداف اصلی  NNIمحسوب میشوند.
 1. 2زیرساخت فیزیکی
طی دهه گذشته در ایاالت متحده آمریکا و سایر
کشورهای دنیا ،شاهد پیشــرفتهای گستردهای
در زمینــه تجهیزات تحقیق و توســعه فناورینانو
بودهایم .از سال  2000میالدی حدود  100مرکز و
شبکه ملی و حدود  50سازمان تحقیقاتی با تمرکز
بر تحقیق و توسعهی پیشرفته ،زیرساخت تجربی
قدرتمندی را در حوزه فناورینانو در ایاالت متحده
آمریکا تشکیل دادهاند.
 2. 2پیشرانان آموزشــی :دانش بنیادی جدید
و نوآوری مبتنــی بر فناورینانو

طی دهه گذشته ،پیشــرفت علم و فناورینانو با
اتکا بــر برنامههای مختلــف فناورینانو در اقصی
نقاط دنیا ،بســیار گســترده بوده اســت .در سال
 2000میــادی تنها  7مجله علمی و مهندســی
حرفهای بر حوزه فناورینانو تمرکز داشتند ،اما در
حال حاضر ایــن رقم به بیش از  90مجله افزایش
پیدا کرده است .نرخ رشد ســالیانه تعداد مقاالت
حرفهای این حوزه با رشــدی نمایی از  600مقاله
در سال  1990به  13700مقاله در سال  2000و
 68هزار مقاله در سال  2009افزایش یافته است.
تعداد اختراعاتی که در این تعداد مقاالت تشــریح

شــدهاند ،دانش جدیدی را فراهم میکنند که باید
در مجموعههای آموزشی مدنظر قرار گیرند.
 3. 2آموزش :عمومی /غیررسمی ،دانشگاهی/
رسمی ،دانشگاهی /اجتماعیK-12 ،

برای اینکه بتــوان دانش فزاینــده فناورینانو و
کاربردهــای آن را به فناوریهــای نوظهور تبدیل
نمــود ،باید آموزش این حوزه ســریعاً تکامل یابد.
آموزش یــک ســرمایهگذاری بلندمــدت بوده و
بازگشت ســرمایهگذاری در این حوزه حداقل یک
نســل به طول میانجامد 10 .سال گذشته ،بنیاد
ملی علوم آمریکا با انجام آیندهنگاری ،تأمین مالی
آمــوزش فناورینانو به همــراه انجام تحقیقات در
زمینه اثرات اجتماعی این فناوری را آغاز نمود.
 1. 3.2وضعیت آموزش عمومی/غیررسمی علم
و فناورینانو

شبکه آموزش غیررســمی علوم نانو ()NISE Net
در آمریــکا با هدف ایجاد یک زیرســاخت ملی از
نهادهای آموزش علمی غیررســمی و با مشارکت
مراکــز تحقیقاتــی فناورینانو در ســال 2005
میالدی ایجاد شد .هدف این شبکه ،افزایش آگاهی
عمومی ،شناخت و مشارکت آنها در علم ،مهندسی
و فناورینانو بود .این شبکه در سال  2005میالدی
با پایش محیطی کــه در آن به دنبال اثرات مورد
نظر بود ،چهار چالش کلیدی زیر را شناسایی کرد:
محتوا و تعلیم آموزش فناورینانو در حال ظهور
بود؛
این حوزه به دنبال این بود که منابع آموزشــی
غیررسمیایی را طراحی کند که به طور اثربخشی
فناورینانــو را در مجموعههــای آموزشــیعلمی
غیررسمی ،به عامه مردم معرفی نماید؛
در ســطح نهادی نیز آموزش علمی غیررسمی
( ،)ISEتجربــه ،مهارت و مشــوقهای الزم جهت
آموزش نانو برای عامه مردم کم بود؛
در ســطح میدانی نیز در زمینه توسعه و فعالیت
در چارچوب یک شبکه حمایتی ملی ،تجربه کمی
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وجود داشت.
در بین سالهای  2005تا  2009شبکه
در زمینه بررسی چهار چالش فوق به پیشرفتهای
چشــمگیری دســت یافت به طوری که در سال
 2009میالدی گفته میشــد که این شبکه قادر
است آموزش علوم نانو برای عامه مردم را در اقصی
نقاط کشور ارتقا دهد.
در حالــی کــه در  10ســال گذشــته مفاهیم
فناورینانو برای عامه مردم ناشناخته بود ،بر اساس
تحقیقی که در ســال  2009در سطح ملی انجام
شد 62 ،درصد بزرگساالن آمریکایی از فناورینانو
مطلع بودند.
NISTE

 2. 3.2وضعیت آموزش علم و مهندســی نانو
( )NSEدر دانشگاهها

در حال حاضر اغلب دانشــگاههای تحقیقمحور
دارای رشــتههای مرتبــط با علــم و فناورینانو
بوده ،در بســیاری از آنها موسسات یا مراکز خاص
فناورینانو وجود داشته و در برخی نیز دانشکدهها
یا بخشهای مبتنی بر فناورینانو مستقر است.
در حال حاضــر از مفاهیم مربوط به علم ،فناوری
و مهندسی نانو در دورههای آموزشی و کتابهای
درسی دانشکدهها و دبیرستانها استفاده میشود.
همچنین رشــتههای مربوط به علــوم نانو نیز به
سرعت در دانشگاهها در حال توسعه است .طی دهه
(Nanoscale
گذشــته،برای معرفی مفاهیم
 )Science and Engineeringبه دانشجویان تحت
تعلیم ،از رویکردهای مختلفی بهرهبرداری شــده
است:
رویکــرد تکمیلی :وارد کــردن مفاهیم بنیادی
 NSEدر رشتههای موجود که این رویکرد در اقصی
نقاط کشور آمریکا موفقیتآمیز بوده است.
رویکرد اصول طراحی و تحقیق :مدلهای مفهومی
مورد اســتفاده در اصول طراحی و تحقیق در برنامه
دانشــگاه نورسوسترن استفاده شده است .هر مدل
دربرگیرنــده مجموعــهای از فعالیتهای مبتنی بر
تحقیق است که در پروژههای طراحی تیمی تجمیع
میشوند.
رویکرد آبشاره ( :)Cascade approachاین روش
به دانشــجویان ســطوح باالتر اجازه می دهد تا در
فرایند آموزش مفاهیم به دانشجویان سطوح پایینتر،
آنهــا را یاد گرفته و تقویت شــوند .در این رویکرد،
دانشــجویان سطوح باالتر با کســب درک عمیق از
مفاهیم مطالعه شده ،طراحی و تفکر خالق را تجربه
نموده و مهارتهای ارتباطی و تحقیقی خود را ارتقا
دهند.
 3. 3.2وضعیت دانشگاههای محلی در آموزش
NSE

 40درصد دانشــجویان ایاالت متحده آمریکا ،به
طور کلی تحصیالت خود را از دانشگاههای محلی
آغاز میکنند .برآورد شده است که جمعیت اقلیت
کنونی ،تا ســال  2023اکثریت دانشآموزان را در

40
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اختیار داشته باشند .همچنین پیشبینی میشود
که نقش دانشگاههای محلی در زمینه آموزش علم
و فناوری نانومقیاس در بین دانشجویان و کارگران
آمریکایــی افزایش یافته و نســبت بــه امروزه با
اهمیتتر گردد.فشارهای اقتصادی باعث شده است
که دانشــکدههای فنی دورههای جدید  4ترمی را
در حوزه فناورینانو ایجاد نمایند.
 4. 3.2وضعیت آموزش NSE K12
فقدان دانشجویان عالقمند به علم و مهندسی در
کشورهای پیشرفته رایج بوده و رشد اقتصادی این
کشورها در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد.
مفاهیم آموزشی  NSEدر سطوح ملی و ایالتی به
(science,
اســتانداردها و اهداف آموزشی
technology,
engineering,
and mathematics
)
گره خورده اســت .بــرای تحقق اهــداف آموزش
نیروی کار و تغییر آموزشهای رسمی و غیررسمی
و داشــتن مردم آگاه ،همگرایــی افقی و عمودی
برنامههای آموزشی  NSEضروری است.
horizontal
همگرایی افقــی (integration
) :از
آنجایی که مفاهیم آموزشــی  NSEپدیدههایی را
تشــریح میکنند که در تمامی رشتههای STEM
اتفاق میافتند ،لــذا این مفاهیم با محدودیتهای
رشــتههای موجود مواجه میشوند .به طور خاص،
ادغام زیستشناســی ،فیزیک و شیمی در مقیاس
نانو با اســتفاده از تکنیکهای یکســان ،مســائل
مشــابهی را حل و فصل میکنــد .بعالوه خواص
منحصر بــه فرد نانومــواد و تکنیکهای ســنتز
پیچیده ،نیازمند ادغام علم و مهندســی است .در
این شرایط ،استفاده از رویکرد سیستمهای منسجم
برای آموزش فناورینانو مناسب است .بهرهمندی
از رویکرد افقی و بینرشتهای ،این فرصت را فراهم
میکند که  STEMبه روشی منسجم آموزش داده
شده و دانشجویان قادر به درک تداخل طبیعی این
علوم خواهند بود.

همگرایی عمــودی (:)Vertical integration

وارد کــردن آمــوزش فناورینانو بــه کالسهای
 7تــا  12این فرصت را فراهم میکنــد تا به این
نکته پیببریــم که دانشآمــوزان چگونه مفاهیم
بنیادی علوم نانو را در هر ســطح یاد میگیرند.بر
اســاس نتایج تحقیقات حــوزه یادگیری ،آموزش
مفاهیم بنیادی مشابه  NSEدر سطوح کالسهای
چندگانه ،میتواند منجر به درک عمیقتر مفاهیم
 STEMو انتقال اثربخشتر آموزش از یک سطح به
سطح دیگر گردد .همگرایی عمودی اثربخشتر و از
نظر زمانی به صرفهتر است.
 5.3.2همگرایی بینالمللی
آمــوزش  STEM K-12ایــاالت متحده آمریکا با
هیچ کشوری قابل مقایسه نیست .بر اساس گزارشی
جدید ،برای بهبود استانداردهای آموزشی ،باید از
الگوبرداری بینالمللی اســتفاده شود .در حالی که
تحقیق و توسعه و بکارگیری فناورینانو در اقصی

نقاط دنیا در حال رشد میباشد ،کشورها میتوانند
از اقدامات برتر ســایر کشــورهای دنیا در زمینه
دورههای آموزشی  STEMبهره برداری نمایند.
 3اهداف ،موانع و راهکارهای  5تا  10سال آینده
پیشرفتهای چشــمگیر در اکتشافات تحقیقاتی
فناورینانــو بــه همــراه فرصتهــای رشــد در
فناوریهــای ابداعــی نانــو ،بیانگــر چالشهای
زیرســاختی جدیدی اســت .طی  10سال آینده
در حالی که توســعه اکتشــافات تداوم دارد ،ولی
چالش کلیدی ،تســریع انتقال اکتشافات به حوزه
فناوری است .بعالوه با توجه به ماهیت بینرشتهای
فناورینانو ،توســعه کاربردهای واقعــی و ارتباط
بالفصل آن با فرصتهای کاری آینده ،باعث شــده
اســت که آموزش علوم نانو به یک ابــزار ایدهآل
برای افزایش عالقمندی دانشــجویان به رشتههای
 STEMگردد .در این راســتا باید یک راهبرد ملی
تدوین شود تا تالشهای کنونی در زمینه آموزش
 STEMو  NSEتوسعه یابد.
 1. 3زیرساخت فیزیکی
طی دهــه گذشــته در زمینه تجهیــزات علم و
مهندســی نانو رشد گستردهای وجود داشته است.
هدف اصلی ،بهرهبرداری کامــل از تجهیزات علم
و مهندســی ،در عین افزایش مستمر قابلیتهای
جدید میباشد .کارگاههای بینالمللی خاطرنشان
میســازند که بــه تجهیزات تحقیق و توســعهی
جدیدی در این زمینه نیاز است.
 2. 3مدلهای عمومی /غیررسمی در NSE
ایجاد یک شــبکه موفق که بر تجــارب آموزش
غیررســمی فناورینانو تمرکز نماید ،هدف اصلی
شــبکه  NISTEبرای  5سال آینده میباشد .برای
تحقق این هدف ،باید اقدامات زیر صورت پذیرد:
انجــام تجزیــه و تحلیــل  SWOTاز مدلهای
عمومی بــرای تعییــن ارزش فعالیتهای کنونی
و اســتفاده از دادههای الگوبــرداری برای طراحی
مدلهای آموزشی عمومی اثربخش و کارا؛
(informal
تعمیــق مشــارکت در زمینــه
 )science educationفناورینانــو در بیش از 100
نهاد و توســعه دورههای علــم و فناورینانوی آنها
با تزریق محتوای نانــو در تمامی برنامهریزیهای
آموزشی آنها؛
توسعه منابع از طریق ارتباط با سایر شبکههای
غیررســمی مربیــان و محققــان برای توســعه
هرچه بیشــتر آموزش  NSEبــرای مخاطبین در
مجموعههای آموزشی رسمی و غیررسمی؛
توســعه روابط پایــدار بین نهادهای آموزشــی
غیررســمی و موسسات تحقیقاتیای که میتوانند
منافع پایداری را برای شبکه  NISTEفراهم کنند؛
بهرهبــرداری از رســانههای الکترونیکــی برای
توسعه رویکردهای خالقانه آموزش جوانانی که این
مکانیزمهای ارتباطی جدید را قبول دارند.

 1. 2.3تربیت نیروی کار آینده
تربیت نیــروی کار آینده شــدیدا ً با آموزشهای
رســمی مرتبط بوده بوده اما تحــت تاثیر آموزش
غیررســمی علوم نیز میباشــد .از منظر آموزش
غیررسمی ،جنبههای مربوط به تربیت نیروی کار
آینده در چهار مرحله اتفاق میافتد:
مرحله  .1ابتدایی (کالسهای  :)K - 5هدف اصلی
آمــوزش  ISEبرای نوجوانان ،افزایش عالقه آنها به
علــم ،فناوری ،مهندســی و ریاضیات و موضوعات
عمومی و اجتماعی است؛
مرحله  .2متوسطه (کالسهای  6تا  :)12هدف از
آموزش  ISEبرای نوجوانان متوسطه و دبیرستانی،
توسعه دانش پایه ،آگاهی و مهارتهای آنها در زمینه
 STEMSدر عیــن حفظ و افزایش عالقمندی آنها
به این حوزه است؛
مرحلــه  .3دانشــگاه :هدف از آمــوزش ISE
برای دانشــجویان و فارغالتحصیالن فراهم کردن
فرصت مناســب برای آنها جهت همکاری با مردم
و فعالیتهای آموزشی  K -12است.
ISE
آموزش
مرحله  .4محیط کار :هــدف از
در
محیط کار افزایش تعداد دانشــمندان ،مهندسان
و تکنســینهایی اســت که میتواننــد در زمینه
فناورینانو فعالیت کنند.
 2. 2.3آمادهکردنشهروندانومصرفکنندگان
فعالیتهای آموزشی گســترده عمومی منجر به
افزایش آگاهــی عمومی فناورینانو خواهد شــد.
تاکید بــر فناورینانو به عنوان کلید حل مســائل
ی مختلفی نظیــر انــرژی تجدیدپذیر،
اجتماعــ 
پزشــکی ،محیطزیســت و ،...باعــث عالقمندی
بیشــتر مردم به ایــن حوزه میگــردد .همچنین
باید در مــردم این ظرفیت را ایجــاد کرد تا مزایا

و ریســکهای فناورینانــو را ارزیابی نموده و این
ظرفیت را پیدا نمایند تا سیاستگذاری این عرصه
را تحت تاثیر قرار دهند .به اعتقاد لی و شــئوفل:
«افزایش آگاهی مردم به معنی بهبود دیدگاههای
علمی در بین عامه مردم یا به عبارت ســاده بهبود
ســواد آنها نیســت .افزایش آگاهی مردم شــامل
ارتباطات اثربخش با تمامی ذینفعان (دانشمندان،
شهروندان ،سیاستگذاران و )...است».
برای مردم شاخصهای محوری ،ارتباط با ریسک
مبهم ،اعتماد و کنترل میباشــد .دادهها نشــان
میدهد که مردم خواســتار اطالعــات و مقررات
دولتــی هســتند .مــردم احســاس میکنند که
دانشمندان دانشگاهی با اعتمادترین منبع اطالعات
در حوزه فناورینانو هستند .همچنین مردم بر این
باورنــد که در موزههای علمی نیــز اعتماد باالیی
وجــود دارد .در مقابل دولت و رســانههای خبری
کمتر مورد اعتماد مردم هستند تا واقعیتها را در
زمینه ریسکها و مزایای فناورینانو بیان کنند .بر
اساس تحقیقی که توســط مرکز فناورینانو برای
جامعه انجام شده اســت« ،محققان و دانشمندان
دانشــگاهی که برای کســب و کارهــای نانو کار
میکنند ،از جمله بــا اعتمادترین منابع اطالعات
در زمینه فناورینانو محســوب میشــوند» .نتایج
منتشر نشده مطالعهای مشابه نیز نشان میدهد که
از دیدگاه مردم ،دولت و رســانههای خبری ،از کم
اعتمادترین منابعی هستند که میتوانند در زمینه
ریسکها و منافع فناورینانو اظهار نظر کنند.
 3. 3آموزش  NSEدر دانشگاهها
در حال حاضر فناوریهای مبتنی بر نانو در حال
نفوذ به بازار هستند .در این شرایط الزامات آموزش
فارغالتحصیالن و دانشــجویان چشمگیر بوده اما
پیشبینی آنها دشوار اســت .در این راستا ،باید با

همــکاری صنعت و جهت تضمین ارتباط محتوای
آموزشــی با نیروی کار ،بحث و تبادل نظر دائمی
در خصوص تجربیات و الزامات دورههای آموزشی
وجود داشته باشد.
اگرچه استانداردهای آموزشی و یادگیری اجباری
در سطح دانشــگاه وجود ندارد ،اما فرایند اعطای
مــدرک و رقابت واحدها برای تامین مالی و جذب
منابــع ،به خاطــر وجود محدویتهای رشــتهای
شدید ،تقویت میشود .اولویتهای بهبود آموزش
 NSEدر ســطح دانشــگاه ،عبارتنــد از :توســعه
دورههای ابداعی و برنامههــای فناورینانو ،بهبود
ارتباطات بینرشتهای ،و حمایت از آموزش  NSEاز
طریق برگزاری کارگاهها در دانشکدهها ،کارگاههای
توسعه محتوا ،به اشتراک گذاشتن برخط ()online
محتوا و رویدادهای شبکهسازی.
 4. 3آموزش  NSEدر موسسات آموزش عالی

)(Community College

در حالــی که دانشــگاههای تحقیقاتی آمریکا به
پیشگامان علم و مهندسی در دنیا معروف هستند،
رقابت در حوزه فناورینانو در حال افزایش اســت.
برای رفــع نیازهای ملــی محققــان در آیندهای
نزدیک ،باید دانشــجویان آمریکایی را عالقمند به
تحصیل در حوزه  STEMنمود.
 5. 3آموزش  NSEدر دورههای K- 12
هــدف اصلــی در آموزش ،وارد کــردن  NSEدر
اســتانداردهای آموزشی ملی و ایالتی  K-12است.
اســتفاده از مفاهیم  NSEدر کتابهای درســی و
دورههای  ،K-12باعث توســعه سریع دانش علمی
جدیــد در حــوزه فناورینانو میگــردد .در این
راســتا یکی از اهداف کلیدی این حوزه ،شناسایی
مفاهیــم بنیادی فناورینانو و اســتفاده از آنها در
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اســت که عالقمند ،آشــنا و مطلع از علم ،فناوری
و مهندسی نانو باشــند .این فرایند شامل مربیان
موجــود در موزههای علمی ،موزههــای کودکان،
برنامههای اردویی دانشــگاهی ،برنامههای ســطح
مــدارس ،کتابخانهها ،تلوزیون آموزشــی ،رادیو و
اینترنت است.
دومین زیرســاخت ،ضرورت دسترسی سریع به
مجموعهای از منابع و فعالیتهای آموزشــی است
که میتوانند گروههای ســنی مختلف را با دامنه
گســترده کاربردها ،موضوعات و الزامات اجتماعی
علم و فناورینانو آشنا کنند.
 4. 4آموزش  NSEدر سطح دانشگاه
ماهیت بینرشتهای و چندرشــتهای فناورینانو
نیازمند فعالیتهای موسســات و مراکز در سطح
دانشگاهها است .این مراکز و موسسات باید به طور
گســترده در مناطق مختلف مستقر شوند تا همه
بتوانند بدون نیاز به صرف زمان طوالنی به آسانی
به آنها دسترسی داشته باشند.
 5راهبردهایاجراوسرمایهگذاریتحقیقوتوسعه

استانداردهای آموزشی ملی و ایالتی  STEMاست.
 6. 3سطوح آموزشــی  :NSEمشارکت جهانی
و آموزشی مجازی
 1. 6.3همکاریهای جهانی

چالشهای آمــوزش  NSEماهیتی جهانی دارند.
همکاری باکشــورهای مختلف ،یکی از موضوعات
اصلــی کارگاه جهانــی آموزش علم و مهندســی
فناورینانــو در نوامبر ســال  2008میالدی بود.
یکــی از یافتههــای اصلی ایــن کارگاه ،ضرورت
تشکیل جامعه آموزشی گسترده در فضای واقعی
و مجــازی برای حمایت از توســعه و تبادل منابع
آموزشــی و ایجاد هیجان در زمینه آموزش علم و
فناورینانو بود.
 2. 6.3زیرســاخت فضایی /آموزش از طریق
رسانههای اجتماعی

فناوریهــای مبتنی بــر فناورینانــو میتوانند
استانداردهای زندگی را در اقصی نقاط دنیا بهبود
بخشــند .با کاهش تعداد روزنامهنگاران علمی در
سالهای گذشــته ،این فرصت برای سازمانهای
همــکار  ،NNIدانشــگاهها و برنامههای صنعتی و
ســایر گروههای ذینفع فراهم میآید تا با توسعه
اطالعات الزم ،ســطح آگاهی عمومــی مردم در
زمینه مزایا و ریســکهای ناشــی از تحقیقات و
تجاریسازی فناورینانو را ارتقا دهند .رشد سریع
فناوری اطالعــات ،پارادایمهای ارتباطی جدیدی
نظیر ویکیپدیا ،فیسبوک ،ســکند الیف ،یوتیوب
و کینــدل ،ایجاد میکند که باید مورد اســتفاده
مربیان جوان و آشــنا با ادبیات فناوری اطالعات
قرار گیرد.
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 4نیازهای زیرساختی علمی و فناورانه
 1. 4زیرساخت تسهیالت

بایــد بودجههــای مربوط به تســهیالت کاربران
کافی باشــد تا با فراهم کردن هزینههای عملیاتی
و تخصصهای محلی ،کاربــران مبتدی بتوانند از
تجهیزات پیشــرفته به طور اثربخشی بهرهبرداری
کنند.
در حالــی که فناوریهای مبتنی بــر نانو هر روز
پیشرفتهتر میشوند ،هزینهها و پیچیدگی تجهیزات
مورد نیاز برای اســتفاده ،ســنجش و دســتکاری
نیز افزایش مییابد .برای تقســیم هزینههای این
قابلیتهای جدید ،باید همکاریهای بینالمللی و
صنعتی بهبود یابند.

 1. 5تسهیالت
تسهیالت تحقیق و توســعه علم و فناورینانوی
موجــود با دو چالــش کلیدی زیر مواجه اســت:
 1تهیــه منابع مالی مســتمر بــرای حمایت از
تخصصهــای محلــی موجــود بــرای کمک به
اســتفادهکنندگان ســیار ،و  2حفظ و به روز نگه
داشتن مستمر ابزارآالت.
همکاریهــای صنعتــی و بینالمللــی یکــی از
رویکردهای مهم برای تقســیم هزینههای تجهیز
مراکز فناورینانو است.
 2. 5ســرمایهگذاری ســازمانهای فدرال در
آموزش NSE

در ایــاالت متحده آمریکا  25ســازمان در زمینه
آموزش  NSEمشــارکت داشــته و باید در زمینه
آموزش نیــروی کار فناورینانو و مســائل مرتبط
همکاری نمایند.

 2. 4آموزش  NSEدر راستای تربیت نیروی کار
آمادگی برای استخدام یکی از جنبههای مهم فرایند
آموزش محسوب میشود .در جهان به سرعت در حال
تکامــل ما ،به خاطر تغییر فناوریها و رقابت جهانی
فزاینده ،نیازهای صنعت در حال تغییر است .بسیاری
از کشورها با پیروی از ایاالت متحده آمریکا ،پیشگامی
فناورینانوی خــود را طراحی و تدوین کردهاند .این
پیشگامیها به دنبال تمرکز بیشتر بر توسعه هدفمند
فناوری هستند ،در نتیجه آموزش افراد در زمینه علم
و فناورینانو در سطوح مختلف به یک رقابت جهانی
تبدیل خواهد شد .در این راســتا ،وزارت کار باید با
همکاری گروههای صنعتی و انجمنهای مهندسی و
علمی حرفهای به دنبال ارزیابی دقیق نیازهای نیروی
کار محلی فناورینانو باشند.

 4. 5آموزش  NSEدر سطح دانشگاهها
در دهه دوم پیشــگامی ملی فناورینانوی آمریکا،
بر انتقال دستاوردهای علمی به فناوریهای ابداعی
تاکید میشــود .در این راســتا ،مشــارکت بخش
صنعت بسیار حایز اهمیت است.

 3. 4آموزش  NSEعمومی/غیررسمی
یکی از زیرســاختهای کلیــدی ،نیاز به مربیانی

 6نتایج و اولویتها
در حــال حاضر تجهیزات تحقیقــات فناورینانو

 3. 5آموزش غیررسمی و عمومی NSE
در بین سالهای  2015-2010سرمایهگذاری در
زمینه شــبکه آموزش علمی غیررسمی فناورینانو
( )NISE Netحایــز اهمیت بــوده و باعث افزایش
آگاهی عمومی غیررسمی از  NSEخواهد شد.

در مراکــز مختلف به خوبی مجهز اســت اما علم
و فناورینانو به ســرعت در حــال تغییر بوده و به
روز نگه داشــتن این تجهیزات یکی از چالشهای
اساسی این حوزه محسوب میشود .بنابراین باید به
طور مســتمر به زیرساخت تجهیزات توجه نمود تا
هزینههای عملیاتی آنها کاهش یافته و در دسترس
متخصصان داخلی قرار داشته باشند .در این راستا،
بــه روز کردن دورهای تجهیزات ضروری بوده و در
عین حال نیز باید به اســتفاده اثربخشتر از منابع
مالی نیز توجــه کرد .برای اســتمرار تامین مالی
قابلیتهای مورد نیاز ،همکاری کشورها ،صنایع و
دانشگاهها ضروری است .همکاری در فعالیتهای
آموزشی به خاطر موارد ذیل مورد تاکید میباشد:
الف) گســترش تالشهای آموزشــی برای تحت
پوشــش قرار دادن ذینفعان بیشتر؛ ب) ایجاد یک
زیرســاخت دائمیتر به جای برگزاری کارگاههای
آموزشــی دورهای؛ و ج) توســعه همکاریها برای
رفع چالشها و شناســایی فرصتهای ناشــی از
پیشرفتهای جهانی در حوزه فناورینانو.
در این راستا باید به موارد ذیل توجه نمود:
ایجاد استانداردهای بینالمللی پایه برای مدنظر
قرار دادن علم و مهندســی نانو در آموزش K-12؛
در حالی که  NSEبه سرعت در حال تکامل است،
این استانداردها باید به طور دورهای مورد بازنگری
قرار گیرند؛
ایجاد دورههای آموزشی حاوی علم و فناورینانو
و منطبق با اســتانداردها که توسط مراکز آموزشی
مورد بازبینی قرار گرفته و در دسترس آنها باشند؛
اســتفاده از رســانههای الکترونیکی و مبتنی بر
وب بــرای ارتباط برقرار کردن بــا دانشآموزان و
دانشجویانی که با این رســانههای اطالعاتی آشنا
هستند؛

ایجاد شــبکهای از ســایتهای اصلی منطقهای
شــبکه کانون آموزش فناورینانو -به عنوان یکزیرساخت مستمر برای تسریع آموزش فناورینانو؛
در اقصی نقــاط جهان گروههــای مختلفی در
حــوزه آمــوزش  STEMو  ،NSEتحقیقات علم و
فناورینانــو فعالیت میکنند .در این راســتا یکی
از چالشهای اساســی ،یکپارچه کردن بسیاری از
قابلیتهای آموزشــی  NSEموجود و ارزیابی آنچه
که مورد نیاز است ،خواهد بود؛
 NSETباید با تشــکیل کارگروهــی در زمینه
نیروی انســانی و آموزش فناورینانو از تالشهای
سازمانها برای رفع مشکالت آموزشی و نیرویکار
حمایت کند؛
باید از تحقیق و توســعه در زمینه یک مکانیزم
کلی برای بررســی ،دسترسی و استفاده کارآمد از
منابع زیرســاختی مجازی متمرکز بر حوزه علم و
فناورینانو ،حمایت کرد؛
بایــد بین صنعت و مراکز آموزشــی تبادل نظر
مستمر و نزدیک وجود داشته باشد تا استانداردها
و دورههای آموزشی بتوانند به طور دقیق نیازهای
نیروی کار را برآورده نمایند؛
مالحظات عمومی در خصوص مســائل سالمت

و ایمنــی زیســت محیطــی فناورینانــو باید در
فرایندهای آموزشــی رســمی و غیررسمی مدنظر
قرار گیرد؛
ویکیپدیــا در حــال تبدیــل شــدن بــه یک
دائرهالمعارف جهانی است .مجموعههای کنونی که
در حال حاضر علم و مهندسی نانو را در ویکیپدیا
مدنظر قرار میدهند نامناســب بوده و باید به طور
مداوم به روز شــده ،توسعه یافته و استمرار داشته
باشند؛
اســتفاده از دانش علــم و فناورینانو در تمامی
؛
سطوح آموزشی به ویژه
توســعه تسهیالت اســتفادهکنندگان به منظور
فراهم کردن قابلیتهای نمونهسازی .بدون تسهیل
انتقال اکتشــافات علم و فناورینانو به فناوریهای
ابداعی ،حمایت مســتمر از علم و مهندســی نانو
میتواند به مخاطره بیفتند؛
ایجاد یک شــبکه ملی آموزش فناورینانو برای
تســریع آموزش  NSE/STEMدر تمامی سطوح از
طریق توسعه ادوات آموزشــی محتوایی ،آموزش
نیروی کار /مربی ،و برنامههای آموزشی غیررسمی.
استفاده از رسانههای الکترونیکی در آموزشهای
رسمی و غیررسمی علم ،مهندسی و فناورینانو.
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