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كه با تالش خود در  آموزي ناحيه يك شهر ري غالمحسين رستگارنسب است سراي دانش ل پژوهشمسئو
  .ان ، موفق به دريافت تنديس نهمين جايزه از انجمن ترويج علم ايران شدجهت ارتقاء سطح علمي دانش آموز

  
سيس و گسترش گروه پژوهشي نجوم و بخش هاي علمي ديگري از أ، موفق به تغالمحسين رستگار نسب

آموزي  سراي دانش در غالب يك پژوهش ... و انجمنهاي فيزيك و شيمي و ، ربوكاپ، رباتيكجمله ايده پردازي
.  داشته است را همايش كشوري در شهر ري10زيادي از جمله برگزاري كه دستاوردهاي  ده استشهر ري ش

مسابقات علمي  ،آموزان شهرري به جشنواره خوارزمي ها، ورود برخي از دانش همچنين نتيجه اين فعاليت
 را با وي المللي و ثبت چندين اختراع بوده است كه به همين سبب گفت و گوي كوتاهي داخلي و حتي بين

  . خوانيم ايم كه با هم مي انجام داده
  

  

ز معرفي ا لطفاً بعد: نگاه 

تان  خودتان، كمي از سوابق كاري

  بگوييد؟

غالمحسين رستگارنسب  -

 در مشهد 1340  سالهستم متولد

داراي تحصيالت ليسانس . مقدس

 وارد 1363هستم و در سال 
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تدا از اينكه دانش آموزان دروس مختلف را به صورت از همان اب. خدمت در آموزش و پرورش تهران شدم

بردم و به دنبال راهي مي  گرفتند و قادر به كاربرد آن در زندگي روزمره خود نبودند، رنج مي نظري فرا مي

ديدم  من مي. هايي انجام شود كه براي آنها لذت بخش باشد آموزان با شيوه گشتم تا مقوله يادگيري براي دانش

آموزان  هاي انعطاف ناپذيري تعريف شده و به دنبال راهي بودم تا دانش يم و تربيت ما در قالبكه نظام تعل

سازي همراه با نوآوري،  ضمن فرآيند يادگيري و بازدهي، انرژي نهفته در درون خود را آزاد ساخته و اين آزاد

  .ابتكار و خالقيت باشد

كليدش در دست مدير يا آموزان، بدون آنكه   دانشدر اين ميان آزمايشگاهي يافتم طبيعي و مورد عالقه

آموزان در مجرا يا كانالي بود كه آنها  در واقع هدف من وارد كردن دانش. معاون و يا متصدي مربوطه باشد

دروس خود را ارتقا دهند و اين آزمايشگاه  ها ساير هاي علمي را بشناسند و سپس با تجربه از اين روش روش

ليت تجهيز ي شروع كردم و پس از چند سال مسئوكار تدريس را از مدرسه راهنماي. طبيعي آسمان بود

 – مسؤوليت آموزش فني ، و بعد از آند تكنولوژي آموزشيبعد مسؤوليت واح. ها و سپس آزمايشگاه ها  كارگاه

  . اي متوسطه در اداره را بر عهده گرفتم حرفه

ول ئ نيز كارشناس مس81دكتر باهنر بودم و از سال  كارشناس مسؤول آزمايشگاه مركزي شهيد 72از سال 

ترين  همچنين مهم.  شهرري را بر عهده دارم1سراي دانش آموزي محمدبن زكرياي رازي در ناحيه  پژوهش

، افتتاح آزمايشگاه  ها به تجهيزات مورد نياز و ديداري و شنيداري ها و آزمايشگاه كارم پس از تجهيز كارگاه

بعد از مدتي آزمايشگاه را به ساختمان جنب اداره منتقل كردم و با حمايت . هنر بودمركزي شهيد دكتر با

مسؤوالن آنجا را در حد يك آزمايشگاه دانشگاهي ارتقا دادم و در سال گذشته با توجه به فعاليت هاي داخلي و 

سرا  د، به پژوهشوالن يك ساختمان نوساز را كه نوسازي مدارس تحويل داده بوئ، مس بين المللي پژوهشسرا

  . باشد سراي مستقل و فعال مي اختصاص دادند كه امروز در سطح استانِ، تنها پژوهش

   در چه سالي و چگونه به يادگيري نجوم پرداختيد؟: نگاه

 به طور آكادميك در دانشگاه آزاد مشهد و به صورت تك واحدي شروع 1363يادگيري نجوم را از سال  -

 آموزش نجوم را به طور رسمي در قالب 1372اي مختلفي را تجربه كرده و از سال كارگاه و دوره ه.  كردم
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 معلمان آماتور نجوم در  توجه به عدم آموزش مربيان و با. انجمن نجوم دانش آموزي شروع به تدريس كردم

كت ها و شر كشور، با حمايت مالي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران جهت گذراندن دوره

تايلند و تركيه رفتم و كسب ، كره جنوبي ، ، هندوستان  مالزيهايها و انجام پروژهايي به كشور در همايش

  . الملي داشت هاي داخلي و بين هها اثر زيادي بر انجام پروژ تجربه در اين مأموريت

گيري فاصله  دازهگيري شعاع زمين و ان  اندازه،المللي تعقيب سايه يك شاخص هاي بين ترين پروژه از مهم

گيري شعاع زمين در دهمين كنفرانس دبيران فيزيك سال  زمين تا ماه با شيوه اي جديد بود كه در اندازه

هاي علمي خارج از كشور به چاپ  ت علمي داخلي و ژورنال مقاله پذيرفته شد و مابقي در مجال به عنوان1384

  . رسيد

   يافتيد؟هايي دست در اين زمينه به چه موفقيت:  نگاه 

ام در اولين  ، مانند پذيرفته شدن مقاله  سخنراني و چاپ مقاله در نشريات داخلي و خارجي35عالوه بر  -

 نيز از طرف انجمن ترويج 1385، در سال  هاي آموزشي ايران كه در روز اول همايش ارائه دادم همايش نوآوري

 مفتخر به دريافت تنديس ولوح ويژه و جايزه علم ايران به عنوان مروج علم نجوم در كشور شناخته شده و

  . شدم

  دريافت اين تنديس چه تغييرات مادي و معنوي در زندگي شما ايجاد كرده است؟:  نگاه 

دريافت اين تنديس از لحاظ مادي هيچ تأثيري نداشته است، اما از لحاظ معنوي يك سري تغييرات را  -

 سال يا بيشتر از 20 يا 15فردي . جامعه ما همين موضوع استمتأسفانه يكي از معضالت . در پي داشته است

دهد و در نتيجه جامعه به طور عمومي از  كند كه جامعه را تحت تأثير قرار مي هايي مي عمرش را صرف فعاليت

ها و اثرگذاري آن شده و  المللي نيز متوجه اين فعاليت حتي مواقعي جوامع بين. ها استفاده مي كند اين فعاليت

ه نوعي آن رامورد تاييد و يا استفاده قرار مي دهند و اين سرافرازي براي يك ملت در تاريخ ثبت مي شود و ب

حال اگر در جامعه ما همين فرد و با اين اوصاف و به ويژه همين فعاليت .  بالند آيندگان به گذشتگان خود مي

لف در همايش ها وكنفرانس ها مورد تقدير ها، تنديسي كه نوعي نوبل داخلي است را بگيرد و يا به طرق مخت

گونه  اي مياني مورد التفات قرار گيرد، اين موارد هيچ واقع شود و يا از طريق مقامات بلند پايه كشوري تا رده
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خوب . رائه نشده استاتأثيري بر معيشت و درآمد او ندارد و در هيچ جايگاه قانوني، هيچ تعريفي براي آن 

به اين شخص  گونه خدمتي را كند، نمي تواند هيچ هاي اين شخص استفاده مي از فعاليتاي كه  ببينيد جامعه

در . ارائه دهد و اين وظيفه دولتمردان است كه اين شخص را از جهات مختلف مورد حمايت قرار دهند

 اش شود و هايش ممكن است در بسياري از موارد شرمسار خانواده كه همين شخص به خاطر فعاليت حالي

و بيست سال عمر  ماند شخص مي حال اين. اش فراهم كند تواند يك حداقل يامتوسط امكانات را براي خانوادهن

گرفتن يا نگرفتن تنديس يا هر نوع تشويق  پس در جامعه ما. از دست داده و نداشتن حداقل معيشت آبرومند

، حداقل در حد پرورش دهندگان جسم ديده  ما بسيار اميدوار هستيم كه اهل علم. معني است ديگر تقريباً بي

  . شوند

  ي علم و روش ترويج آن بيان كنيد؟ نظر خودرا درباره:  نگاه 

هاي ذهني دانش آموزان ما از علم تغيير كرده  متأسفانه ما اكنون در شرايطي به سر مي بريم كه انگاره -

. نمي توانيم خود را گول بزنيم. ده استاست و سختي معيشت زندگي در نگرش خانواده ها نيز تأثير گذار بو

، خوب من درس بخوانم آينده من چه مي شود؟  گويد االن در زمانه اي زندگي مي كنيم كه دانش آموز ما مي

شوم؟ چقدر درآمد خواهم داشت و اصوالً اگر علم خوب است ، پس چرا جامعه ما با اين همه  كجا استخدام مي

جه است؟ در چنين شرايطي ترويج علم يعني ايجاد تغيير در انگاره هاي ذهني برنامه موا باسواد بيكار و بي

مند به دروس پايه و اساساً به تحصيل و تحقيق و  دانش آموزان، يعني دو برابر كردن تعداد دانش آموزان عالقه

  . تدبر

تعداد دانش  كنيد ومند هستند زيادتر  اندوزي عالقه در اين شرايط اگر شما تعداد آدم هايي را كه به علم

سطح باالي ترويج علم به . ايد  علم موفق بودهنيد، در رسالت ترويج به علم اندوزي تشويق ك آموزان بيشتري را

علم   ذهني است كه علم في نفسه ارزشمند است واين هايانگاره سازي و پديد آوردن اين نظر من فرهنگ

و حتي درآمد خوب باشد و بدون آن اگر ثروتي نيز پديد ، رفاه  پيشرفت ها، مي تواند مصدر خالقيت است كه

اگر شما بتوانيد اين راپديد . اي خاص در جامعه است  براي عدهمقطعي و محدود  به نوعي كاذب و ياآمده،

  . ايد ، آنگاه در رسالت ترويج علم موفق بوده آوريد
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 .هاي عملياتي صورت گيرد ه گذاريسرماي  بايد در مرحله اي قرار گيرد كه براي آن در ايرانترويج علم

ما شيفته علم آموزي اند و وظيفه ما يافتن راهي براي شكوفايي اين شيفتگي در  بسياري از نسل جوان

گونه كه با اين همه در اين بين بايد دولتمردان ما خود سردمدار آن باشند، مثالً همان.آموزان است دانش

عمل نفتي قديمي ممنوع هاي مست دا باشد و يا استفاه از بخاريا از دستشويي جشود آب خوري ه بخشنامه مي

مسؤوالن آن  و  بايد بخشنامه شودكه هر مدرسه بايستي داراي آزمايشگاه و كارگاه مجهزي باشد...است و 

همچنين ترويج علم بايد به ايجاد انگيزه در ميان دانش آموزان براي دنبال كردن . ترين دبيران باشند زبده

 مختلف تحقيق و تفحص و رويكرد به آزمايش بپردازد و نتيجه آن نوآوري و اختراع و اكتشاف و روش هاي

هاي خوبي در اين زمينه شروع شده است و  اگرچه فعاليت. م باشدلكران ع تحوالت جديد در دنياي بي

، مس كرده اندي علمي و سازنده را لها ي الزم جهت ايجاد رقابت نيز هرگاه فضاآموزان و نخبگان ما دانش

ها ست كه همواره در آناندو نتيجه آن المپيادها و ساير مسابقات جهاني ا بسيار خوب عمل كرده و موفق بوده

  .  اند بسيار خوش درخشيده

  هايي براي ترويج علم در ايران داريد؟ شما در آينده چه برنامه:  نگاه 

راگيران علم يك موج مثبت ايجاد كند و گروهي آموزان و ف توسعه فعاليت هايي كه بتواند در ميان دانش -

 گروهي در اينجا گروهي از اين موج فرار كرده اما .را خود به خود درگير نمايد ، در اين زمينه مفيد خواهد بود

نوآوري و اختراع هستند ، بر اين موج سوار شده و در رده آينده سازان قرار مي  ،كه به دنبال تازگي، ابداع

  . گيرند

 انجمن در 12ز ابتدا، كار را با سه انجمن فيزيك و شيمي و زيست شروع كردم اما امروز من ا

هايي كه بسيار مورد توجه دانش  يكي از انجمن. ش را بر عهده دارم فعال استا وليتئسرايي كه من مس پژوهش

وبي را از كشورهاي هاي خ من در مورد اين انجمن تجربه. آموزان قرار گرفته است ، انجمن ايده پردازي است

اگر امروز اين كشورها وارد بازار اقتصاد جهاني شده و . ام مالزي، تايلند، كره جنوبي و هندوستان كسب نموده

گذار هستند و گاهي نبض اين بازارها را در دست دارند،از طريق سرمايه گذاري در ايده پردازي بوده  در آن اثر

را ياد گرفته و با ... موزان ما تفاوت بين تازگي و ابداع و اختراع و آ انشد ،هاي ايده پردازي در كالس. است
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 مسائل پردازند و با حل كنند و به حل آن مي هاي علمي مشكالت پيرامون خود را بررسي مي استفاده از روش

  . شوند هاي جديد در سطح جهاني مي ، موفق به ارائه ايدهعلمي كوچك در پيرامون خود

آموزان عضو انجمن ايده پردازي ما در دو دوره گذشته موفق به ثبت بيش از   كه دانشمن همين قدر بگويم

 اختراع شده اند و اگر من بتوانم از اساتيد مجرب دانشگاه هاي داخلي يا حتي خارجي استفاده نمايم ، 10

 سه برنامه را تقريباً  سال پيش12، من از ام هاي آينده اما در مورد برنامه. كنم تحولي كم نظير را پيش بيني مي

ايجاد گروه هاي علمي در ساعات فوق برنامه در مدارس را به سرانجام رساندم و . به موازات هم پيش مي بردم

هاي آموزشي ايران مورد توجه قرار گرفت و   سال كار عملي بود، در همايش ملي نوآوري12ام كه تجربه  مقاله

. يش توسط سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش برگزار شداين هما. جايزه و لوح تقدير دريافت كردم

  .  شد85همچنين همين مقاله باعث دريافت تنديس و جايزه و لوح ويژه انجمن ترويج علم ايران در سال 

 پرتغال ارائه دهم، ، برايم دعوتنامه ارسال شده تا آن را در ليسبونرچه از طرف نوبل جهاني ترويج علماگ

ان را براي دريافت مجوزهاي الزم خروج از كشور كافي ندانسته و با وجود موافقت سازمان ، زمولي مسئولين

  . متبوع اين مهم انجام نشد

تحت عنوان بوستان علمي طرح آن را . ترين روش در بين مردم بود برنامه دوم آوردن قوانين علمي به ساده

ها با خواندن  هاي كشور قرار گرفته و خانواده كاي در پار در اين طرح وسايل ساده. به شهرداري ارائه دادم

دهند و به نتيجه علمي  ، آن را مورد آزمايش قرار ميمي قرار دارداي كه در كنار هر ابزار عل دستورالعمل ساده

 ماه پيش به شهردار محترم تهران تحويل داده شده و هنوز در دست بررسي 9اين طرح تقريباً . مي رسند

  . است

 تحت عنوان ام و در حال جمع كردن آن هستم،  سال بر روي آن كار كرده5ه ام كه بيش از سومين برنام

داريم ... آموز و  ، روز پرستار، روز دانشرا تحت عنوان روز مادر، روز پدرما روزهاي زيادي . روز علم مي باشد

 كشور جهان كه 20بيش از ولي روزي را تحت عنوان روز علم نداريم و من اين فعاليت را با توجه به تجربه 

اي به نام  البته در كشور ما هفته. اين روز را تحت عناوين مختلف برگزار مي كنند ،در حال انجام و اتمام هستم

موزش و پرورش در حال برگزاري هفته پژوهش توسط وزارت تحقيقات و فناوري ارائه شده كه در وزارت آ
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، ن برنامه جهت تكميل و اجراي كاملاي. در اين زمينه نداريم، ولي از خود وزارت آموزش و پرورش چيزياست

    .  سال كار فشرده دارد10نياز به حداقل 


