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پاي صحبت دكتر عبدالعلي عليزاده، 
عضو هيئت علمي 
دانشگاه تربيت مدرس

گفت وگو:نصراهلل دادار و اكرم السادات نكویي 

از كاهدان روستايكورپيران

تا دانشگاه تربیت مدرس

 پاي صحبت دكتر عبدالعلي علیزاده،  یكي از استادان  
بنام دانشــگاه تربیت مدرس در رشــته شــیمي آلي 

نشسته ایم؛
 استادي كه تدریس را حدود 30 سال پیش از روستاي 
دورافتــادة كورپیران در نزدیكي مــرز تركیه در یك 
كاهدان آغاز كرد، قدم به قدم آموزش داد و آموزش دید 
تا درجة دكترا خود را در رشــتة شیمي آلي از دانشگاه 
تربیت مدرس به دست آورد و در همین دانشگاه به عنوان 

عضو هیئت علمي مشغول به كار شد.
استادي كه اگر چه جانباز سرفراز دوران دفاع مقدس 
هم اســت و 13 بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است 
ولي چنان پركار و پرتالش بوده و تاكنون سه بار در جمع 

یك درصد دانشمندان برتر جهان جاي گرفته است.
استادي كه 20 سال سابقة تدریس در آموزش وپرورش 
را دارد و علي رغم میل خود، پس از اخذ درجة دكترا در 
رشتة شیمي آلي، ناچار به انتقال از آموزش وپرورش به 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شد. 
استادي كه...

٭ ٭ ٭

اولین ســؤال ما در زمینة عالقه شما به رشته شیمي 
است. شــما وقتي وارد حرفة معلمي شدید، با مدرك 
كارداني آموزش ابتدایي، به عنوان معلم ابتدایي آغاز به 
كار كردید. چطور شد كه در رشتة شیمي ادامه تحصیل 

دادید؟
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همراه با معلمان
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من در همان زماني كه در روستاي كورپيران معلم ابتدايي بودم، 
به رشتة شيمي عالقه داشتم، كتاب هاي درسي دورة كارشناسي 
رشــته شيمي را مي خريدم و شــخصًا مطالعه مي كردم. من در 
كنكور سراسري حتي در رشتة هوشبري هم قبول مي شدم، ولي 
به علت عالقه به تدريس شيمي،  رشته دبيري شيمي را انتخاب 
كردم و در اين رشــته تا پايان دوره دكتري ادامه تحصيل دادم 
اما متأســفانه پس از 20 سال كار در آموزش وپرورش، آن ها مرا 

نخواستند و به وزارت علوم منتقل شدم.

é موضوع رسالة شما در دورة كارشناسي ارشد و 
دكترا چه بود؟

موضوع رســالة من در دورة كارشناسي ارشد، »كاربرد ليتيم 
پركلرات و منيزيم پركلرات در ســنتز مــواد آلي«، به راهنمايي 
آقــاي دكتر اكبر حيدري بود. در دورة دكترا هم روي »ســنتز 
هيدروكســي فســفوران هاي پايدار و تركيب هاي آلي جديد بر 
مبناي كتواستيلن ها« به راهنمايي دكتر عيسي ياوري كار كردم 

و با  23 مقاله ISI از پايان نامه ام دفاع كردم.

é تا چه سالي در آموز ش وپرورش مشغول به كار 
بودید؟

من از سال 1366 كه به عنوان معلم آموزش  ابتدايي در وزارت 
آموزش وپرورش استخدام شدم، تا سال 1381 كه دفاع كردم، در 
آموزش وپرورش مشغول به كار بودم. حتي به مدت پنج  سال هم 
در تهران در مركز آموزش  عالي انقالب اســالمي واقع در ميدان 

معلم يافت آباد تدريس كردم.
تــا اينكــه در 1382، برخالف ميل باطني، بــا انتقال من به 
وزارت علوم موافقت شد و من براي ادامة كار تدريس به دانشگاه 

تربيت مدرس منتقل شدم.

é معلمي را چگونه و از كجا آغاز كردید؟
پــس از اينكه در مهرماه ســال 1366 از مركــز تربيت معلم 
شــهيد مطهري در دورة كارداني آموزش ابتدايي فارغ التحصيل 
شــدم براي تدريس به روستايي دور افتاده نزديك مرز تركيه به 
نام كورپيران رفتم. چون در اين زمان، روســتا هنوز، مدرسه اي 
نداشــت، من محلي را در روســتا اجاره كردم و در بخشي از آن 
ـ كه شــبيه آلونك بودـ  ساكن شــدم. از كاه دان اين خانه  هم، 
به عنوان كالس درس و مدرســه استفاده مي كردم. در آن زمان، 
حتي ميز و صندلي هم نداشتيم و بچه ها روي تشكچه هايي كه 
از خانه مي آوردند مي نشستند. من در چنين شرايطي كار معلمي 
را آغاز كــردم. به همين دليل همواره مي گويم كه دلســوختة 

آموزش وپرورش هستم. 

é دانش آموختگان دوره تحصیالت تكمیلي 
دانشگاه تربیت مدرس از فعالیت هاي شما به خوبي 

یاد مي كنند. علت چیست؟
 مــن اعتماد دارم كه باورهاي انســان در عملكرد او تأثير گذار 

اســت. بدون اين باورها كسي موفق نخواهد بود. علت اينكه من 
عمر و وقتم را گذاشــته ام اين اســت كه حضرت حق در قرآن 
كريم مي فرمايد:»ويل  للمطففين... « »واي بركم كاران«. ما با اين 
آيه،  عاميانه برخورد مي كنيم و فكر مي كنيم كه اين آيه مصداق 
بقال و نانوا و... اســت. در حالي كه ما به عنوان يك مسلمان بايد 
تالش كنيم تا مشمول اين آيه مبارك نباشيم. امرار معاش من 
تنها از راه تدريس و تحقيق در دانشــگاه تربيت مدرس بود و به 
هيچ فعاليت ديگري اشتغال نداشته ام و تمام و كمال در خدمت 

دانشگاه تربيت مدرس هستم.
هر روز صبح از ساعت 7:30 كارم را شروع مي كنم و تا ساعت 9 
شب مشغول هستم. براساس گزارش رويتر، سه دوره پياپي است 
كه جزء يك درصد دانشمندان برتر جهان، براساس مقاالتي كه 

منتشر مي كنند، انتخاب مي شوم.

é نظرتان دربارة افت كیفیت آموزشي شیمي در 
دانشگاه ما چیست؟ آیا شما با این موضوع موافق 

هستید؛ علت را در چه مي بینید؟
بلــه، من كاماًل با اين موضوع موافق هســتم. نه تنها در دورة 
كارشناســي، بلكــه در كل آموزش ما اين شــيب منفي وجود 
دارد كــه داليل مختلفي را مي توان به آن نســبت داد. به عنوان 
كسي كه حدود سي ســال در سه دوره دبيرستان، كارشناسي و 
دوره هاي تكميلي كار كرده است عقيده دارم كه در حال حاضر 
دانش آموزان در دوره دبيرستان ضعيف هستند و علت آن عبور از 
گردنة كنكور است. من به اين نتيجه رسيده ام كه ما هميشه يك 
مرحله در آموزش عقب هستيم. مطالبي كه بايد بچه ها در دوره 
ابتدايي يادبگيرند، در دوره راهنمايي آموزش مي بينند؛ مطالبي 
را كه بايد در راهنمايي فراگيرند در دبيرســتان به آن ها آموزش 

مي دهيم و همين طور تا مراحل باالتر. 
علت ديگر عدم برنامه ريزي درسي درست و دقيق است. افزون 
بر اين، بين دانشگاه ها و استادان هم اختالف سليقه وجود دارد. 
نكته بعدي گسترش بي روية آموزش عالي و فعاليت دانشگاه هاي 
غيرانتفاعي و نيمه دولتي در دو دهه گذشــته اســت. آيا در كل 
كشور همه جوانان بايد درس بخوانند؟ اين گسترش چنان بوده 
اســت كه ما از نظر كميت رشد داشــته ايم ولي از نظر كيفيت 
بســيار افت كرده ايم. محدود بودن امكانات آموزشي و پژوهشي 
دانشــگاه ها، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو و فقدان سيستم 
ارزيابي مناسب از استادان را هم بايد به اين مجموعه افزود. براي 
نمونه مي بينيم كه در سال هاي اخير،  عمدتًا اين ارزيابي ها توسط 
دانشجويان انجام مي شود كه قطعًا روشي دقيق و حقيقي نيست. 
در واقع، دانشجو معمواًل استادي را كه بر مبناي قانون مداري كار 
مي كنــد قبول ندارد چرا كه مي گويد من فالن درس را در دوره 
ليسانس به راحتي و با نمره خوب پاس كرده ام در حالي كه با فالن 
استاد نمره من 13 ـ 12 شده است. به نظر من، ارزيابي استادان 
بايستي براساس هيئت مميزي باشد. امروز، وقتي يك استاد براي 
حفظ اعتبار خود بين همكاران و كم نشــدن رتبه اش،  نمره ها را 
روي نمودار مي برد، با زبان  بي زباني به دانشــجو مي گويد كه در 
ارزشيابي اســتاد به او نمرة خوب دهد. من براي اين ارزشيابي 

من محلي را در 
روستا اجاره 

كردم و در 
بخشي از آن ـ 

كه شبیه آلونك 
بود ـ ساكن 

شدم. از كاه دان 
این خانه  هم، 

به عنوان كالس 
درس و مدرسه 

استفاده مي كردم
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ارزش قائل نيستم و اگر دانشگاه تربيت مدرس شيوه مرا نپسندد، 
حاضرم به هر دانشــگاهي حتي در زابل يا خارج كشور بروم. اما 
من خدمت به مملكت خودم را دوســت دارم. چون اعتقاد دارم 
به كســاني كه در دوران جنگ در آغوش من جان دادند بدهكار 
هستم. من بايد در مملكت خودم بمانم و حتي كوير خودمان را 

بيل بزنم.
در دانشگاه معمواًل كسي به عنوان استاد نمونه انتخاب مي شود 

كه يا رفيق رئيس دانشكده است، يا رفيق رئيس دانشگاه!
يكي مثل بنده ـ كه هر روز تا ساعت 9 يا 10 شب در دانشگاه 
وقتي در روزهاي تعطيل هم هســتم و وظايــف خودم را انجام 
مي دهمـ   نمونه نمي شود. من مقاوم هستم در حالي كه خيلي ها 
وقتي مي بينند كه تالش مي كنند و ديده نمي شــوند دلســرد 

مي شوند. 
خيلي جالب اســت حتي مادرم كه  ســواد چنداني ندارد، هم 
متوجه اين مســأله شده است كه در كشــور ما بين كسي كه 
زحمت مي كشد و كســي كه زحمت نمي كشد تفاوت چنداني 
قائل نيستند و بارها او به من تأكيد كرده است كه بيش از اندازه 

كار نكنم.
مطلب بعدي عدم كنترل زمان اســت. مگر مي شــود استادي 
ساعت 10 صبح از خواب بيدار شود و بعد سركالس بيايد؟ اين 
امر با دين منافات دارد. از امام حسين )ع( حديث داريم كه »من 
اگر بخواهم از نقطه اي به نقطة ديگر ســفركنم، طوري حركت 

مي كنم كه اذان صبح در مقصد باشم.« 
اگر ما هم بخواهيم ِدين مان را نسبت به وطن مان انجام دهيم 
بايد اين گونه عمل كنيم. متأســفانه افرادي كه از خارج مي آيند 
به عضويت هيئت علمي در آيند، مي گويند: من دانشگاه خيلي 
خوبي آنجا داشــتم. به محض اينكه 10 دقيقه دير مي آمديم، از 
رئيس دانشگاه تا دانشجوها از ما »سؤال مي كردند كه شما كجا 

بوديد اما اينجا كسي كاري ندارد و نظارتي وجود ندارد.«
دانشگاه هاي غيرانتفاعي يا دانشگاه هاي نيمه دولتي براي سود 
بيشــتر، از دانشجويان كارشناسي ارشــد و دكترا براي تدريس 
استفاده مي كنند. در حالي كه دانشجوي كارشناسي ارشد و دكترا 
هنــوز خيلي از مفاهيم را خودش فــرا نگرفته و همچنين علم 

آموزش دادن را هم ندارد.
بعضي از استادان ما چند شغل دارند مثالً  زماني كه سركالسند 
در فكر ســاخت و ساز هستند. مشــكل ما ده سال بعد در نظام 
آموزشــي مان مشهود مي شود 
و متأســفانه به كسي كه اين 
مشــكالت را مي بينــد توجه 

نمي كنند. 
دليــل ديگــر، عــدم وجود 
فرصت هاي شــغلي در جامعه 
است. فراگير مي پرسد: آيا براي 
من بعد از اينكه ليسانس گرفتم 

كار هست؟
ما بايد به گونه اي زندگي كنيم 
كه هركاري را به ما مي سپارند 

بتوانيم به بهترين شكل انجام دهيم. جوان ما بايد بداند كه فقط 
يك بار در اين دنيا زندگي مي كند. من اگر رفتگر هم باشــم،  در 
منزل مردم را به گونه اي درست تميز مي كنم يا وقتي قرار است 
تدريس كنم، طوري درس مي دهم كه هيچ كس مثل من نتواند 

درس دهد.

é براي اینكه هیئت علمي دانشگاه ها حساسیت 
بیشتري به رسالتشان داشته باشند و براي 

مسائل آموزشي دغدغة بیشتري را حس كنند چه 
راهكارهایي را پیشنهاد مي دهید؟

تمــام عواملي كــه باعث افت كيفيت شــدند را بايد در اينجا 
به صورت برعكس عنوان كنيم. 

پيش از هر اقدامي بايد به امور معيشــتي و ارتقاي معنوي 
استادان توجه بيشتري كنيم. 

پس از آن بايستي برنامه درسي استانداردي در اختيار استاد 
قرار گيرد و متناسب با آن از او كار بخواهند.

نظارت و ارزشيابي استاد، براساس معيارهاي مناسب باشد؛ 
برنامه ريزي درسي و سرفصل ها اصالح و به روز شود.

امكانات آموزشــي و پژوهشــي دانشــگاه ها بايســتي به 
استانداردهاي جهاني نزديك شود.

سطح كتاب هايمان را هم بايستي ارتقا دهيم.

é آیا دادن برنامه كاماًل مّدون و یكپارچه آموزشي 
باعث كاهش خالقیت در استادان نمي شود؟

درست است كه جغرافيا و اقليم، اثرگذار است اما بايد نگاه كنيم 
ببينيم در كشورهاي ديگر چه مي گذرد. سرفصل ها هر ده سال 

بايستي به روز شود.
براي نمونه در دانشــگاه هاي جهان امكانات پژوهشي وجود 
دارد. ما يك عمر در آموزش كار كرديم و بعد فهميديم پژوهش 
هم بايستي در كنار آموزش باشد. يكي از علت هاي افت ما اين 
است كه ما در حوزة پژوهش محوري بيشتر عمل مي كنيم در 
حالي كــه بايد ميان آموزش  و پژوهش تعادل برقرار كنيم. من 
بــه حمدهلل  با تكيه به يك برنامه ريزي در هر دو زمينه موفق 
بوده ام به اين ترتيب كه، اولين روزي كه به كالس مي روم اين 
برنامه را براي چهار ماه به دانشجو مي دهم و آن ها تكليف خود 
را مي دانند. ارزشــيابي بنده از 110 نمره، يعني سقف نمره ام 
22 اســت: دو نمره به عنوان امتياز در نظر مي گيرم. كوئيز 10 
درصد، حل تمرين 10درصد، ســمينار 5 درصد ســهم دارد، 
ميــان ترم اول 15 درصد، ميان ترم دوم 20 درصد و پايان ترم 
50درصد ســهم دارد. تاريخ كوئيزها و موضوع سمينارها را از 

آغاز ترم مشخص مي كنم.
همچنين در ابتداي ترم به دانشــجو مي گويم كه من بايد اين 
ســرفصل ها را بنا به برنامه وزارت علوم به شــما آموزش دهم تا 
اگر به آن عمل نكردم از من خواسته شود. براي من دورة دكترا 
با كارشناسي ارشــد فرق ندارد؛ هر روز حضور و غياب مي كنم 
ارزشيابي من در طول ترم است و براساس يك نمره پاياني نيست.

یكي از ضعف هاي 
آموزش عالي 
در كشور ما این 
است كه تصور 
مي شود هر كس 
مدرك دكترا دارد، 
مي تواند به خوبي 
تدریس كند

كنفرانس آموزش 
شیمي از نظر سطح 
علمي با اشكاالتي 
روبه روست و دلیل 
عمدة آن، عدم 
همراهي دانشگاه ها 
و استادان با این 
كنفرانس هاست
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é دانشجویان چقدر به روش كار شما عالقه  نشان 
مي دهند؟

دانشجويان معمواًل  اول كار مي نالند ولي كم كم عادت مي كنند. 
من بــه آن ها مي گويم: خمير نان قيمتي نــدارد ولي وقتي كه 
حدود 300 درجه گرما مي بيند تبديل به نان مي شــود كه همه 

خريدارش هستند. من هم قيمت شما را باال مي برم.
نگراني همراه هميشــگي همة اولياء و انبياء بوده اســت. من 
هميشه به دانشجويان مي گويم كه كمي نگراني، باعث پيشرفت 

مي شود.
نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه در دورة پژوهشي 
ساعت كار 8 صبح است. بعد از ساعت شروع كالس، كسي وارد 

كالس من نمي شود و اگر بشود من عذرش را مي خواهم.
از انشتين پرسيدند كه ضريب هوشي مؤثرتر است يا چكش 
زدن؟ او گفت: تا 5 درصد ضريب هوشــي مؤثر اســت و 95 
درصد چكش زدن. اگر اين روحيه حاكم باشــد و هم استادان 
اين گونه عمل كنند، خيلي مســائل حل مي شود. االن شخصي 
را  كه فارغ التحصيل دورة دكتراســت، نه مي توان ســركالس 
درس فرســتاد و نه در صنعت مي توان بــه او كاماًل اطمينان 
كرد. من نه دانشــجو، بلكه استادان كشــور را مقصر مي دانم. 
البته آن ها هم مشــكالت خود را دارند اما وقتي من مطابق با 
قانون عمل  كنم دانشجو هم مي پذيرد. دليل موفقيت من بحث 
اعتقادي و مذهبي اســت كه البته اين كافي نيست و علم هم 
در آن مؤثراست. من با تكيه به درس هايي كه در روان شناسي، 
تربيت اســالمي و ادبيات  فارســي، منطق، تكنولوژي آموزشي 
پاس كرده ام، هيچ گاه دســت خالي وارد كالس درس نمي شوم. 
هميشــه دســت كم، مدل همراه دارم، از انيميشــن يا توليد 
محتوايي كمك مي گيرم و به اين صورت دانشجو را به كالس 
درس جــذب مي كنم. من معموالً 10 دقيقه زودتر ســركالس 
مي روم. اگر در اين مدت، كســي سؤالي داشــته باشد پاسخ 
مي دهم و اگر ســؤالي نباشد حديث يا آيه اي را مطرح مي كنم 
و 10 دقيقه درباره آن توضيح مي دهم و بعد درســم را شروع 
مي كنم. به دانشــجو گفته ام اگر روزي من دير به كالس آمدم 

مرا سر كالس راه ندهد!

é چگونه با انجمن علمي شیمي آشنا شدید و در 
حال حاضر در این انجمن چه مسئولیتي دارید؟

من از طريق دانشجويانم با آقاي دكتر ارشدي و انجمن علمي 
شيمي آشنا شدم. بعد از دعوت در اولين جلسه كميته آموزش 
شــيمي،  با آن ها همكاري ام را آغاز كردم و در حال حاضر عضو 

كميته آموزش انجمن علمي شيمي هستم.

é تاكنون هشت كنفرانس آموزش شیمي در كشور 
برگزار شده است. شما در چند كنفرانس شركت 
داشته اید و سطح كیفي آن ها را چگونه ارزیابي 

مي كنید؟
در دو كنفرانس آموزش شيميـ  هفتمين كنفرانس در زنجان 

و هشــتمين آن در ســمنانـ  حضور 
داشــته ام. از نظر مديريت برگزاري و 
امكانات هر دو ســمينار خيلي خوب 
ايــن كنفرانس ها  برگزاري  بودند. در 
از نظر ســطح علمي اشكاالتي وجود 
دارد و دليــل عمده آن عدم همراهي 
دانشگاه ها و استادان كل كشور با اين 
كنفرانس هاست و اينكه استادان تصور 
مي كنند اين كنفرانس ها ويژه دبيران 
و معلمان مدارس اســت. در حالي كه 
دانشگاه ها  اســتادان،  حتي شــركت 
نبايســتي محــدود به دانشــگاه هاي 
فرهنگيان و شــهيد رجايي باشــد. با 
همراهي بيشــتر استادان، قطعاً  تعداد 

مقاله هاي خوب هم افزايش مي يابد.

é شما به نقش معلمان در ارائه مقاله در 
كنفرانس هاي آموزش شیمي اشاره كردید. معلمان 

در شیوه نگارش مقاله ها چگونه عمل مي كنند و 
براي بهبود كیفیت آثار آن ها چه پیشنهاداتي 

دارید؟
جامعه آماري معلماني كه شــركت مي كننــد و مقاله ارائه 
مي دهند، خوب اســت ليكن از آنجايي كه عمدة آن ها تا دورة 
كارشناسي تحصيل كرده اند و معمواًل كار پژوهشي در دانشگاه 
نداشته اند، از نظر شــيوه نگارش، به طور قوي عمل نمي كنند. 
آقاي دكتر ارشــدي هميشه به من مي گويد در داوري مقاله ها 
زياد سخت گيري نكنم و من هم بسياري از مقاله ها را مي پذيرم. 
با برگــزاري كارگاه ها و كالس هايي تحــت عنوان»روش هاي 
مقاله نويسي« و برگزاري دوره هاي ضمن خدمت براي معلمان 
عالقه منــد مي توان به رشــد كيفي مقاله ها نيــز كمك كرد. 
من در اروميه كه بودم، در هر تابســتان براي دبيران شيمي، 
دوره هاي »شــيوه هاي مقاله نويسي و چكيده نويسي« را برگزار 
مي كردم. مسلمًا اين اقدام با ايجاد تفاهم نامه هايي ميان وزارت 
آموزش وپرورش با وزارت علوم محقق خواهد شــد. همچنين 

بايستي اطالع رساني درباره  اين كنگره ها قوي تر باشد. 

é نظر شما دربارة كیفیت كتاب هاي درسي شیمي 
در دبیرستان چیست؟

متأســفانه در ســال هاي اخير، با توجه به تخصص مؤلفان 
كتاب هاي درســي در تدوين و تأليــف كتاب ها مي بينيم كه 
بسيار ســليقه اي عمل شده اســت. اين مورد در شكل حذف 
مطالب و ســرفصل هاي جالب وكاربردي شيمي آلي و افزايش 
بخش هاي نظري و دشــوار شــيمي مشــاهده مي شود كه در 
نتيجه، دل زدگي دانش آموزان را در پي داشــته اســت. براي 
بهبود اين وضعيت بايــد از افراد با تجربه تر در تأليف كتاب ها 

بهره گرفت.

براساس 
مقاالتي كه 

منتشر كرده اند، 
بنده سه دوره 
است كه جزء 

یك درصد 
دانشمندان برتر 

جهان هستم

63  رشد آموزش شيمی | دورۀ سي ام |  شمارۀ 1 | پاييز 1395| 



|  رشد آموزش شيمی | دورۀ سي ام |  شمارۀ 1 |  پاييز 1395 64

é نظر شما در مورد مجله رشد آموزش شیمي 
چیست؟ براي بهبود كیفیت آن چه نظري دارید؟

مجلة رشد آموزش شيمي بايد در جامعه نفوذ كند. با توجه به 
اينكه شــيمي در سطوح مختلف جامعهـ  از يك كشاورز گرفته 
تا يك خانم خانه دار و يك اســتاد دانشگاه نقش داردـ  بايستي 
مطالب منتشر شده در آن، مخاطبان بيشتري را به سمت خود 
جذب كند. مطالب اين مجله مي تواند از تجربه هاي يك كشاورز 
ـ كــه به صورت آكادميك و علمــي كار نمي كندـ  تا مقاله يك 
اســتاد دانشــگاه،  حتي تجربه هاي يك خانم  خانه دار در زمينة 
شــوينده ها يا يــك دانش آموز را در برگيــرد. در همه دنيا هم 
اين چنين اســت؛ يعني عالقه مندي به آموزش بيشــتر از خود 
آن مورد توجه قرار دارد. با گســترش مخاطبان و تنوع مطالب 
ان شاا... شاهد گسترش و نفوذ اين علم بسيار كاربردي در سطوح 

مختلف جامعه خواهيم بود.

é با اینكه حدود 8 سال از اولین فارغ التحصیالن 
رشته آموزش شیمي در دورة كارشناسي ارشد 
مي گذرد چرا تا كنون دوره دكترا این رشته در 

ایران راه اندازي نشده است؟
اين يك مسأله فرهنگي است. قبل از انقالب اسالمي، بهترين 
دانش آموزان معمواًل رشــته هاي پزشــكي را انتخاب مي كردند،  
كســاني كه در درجه دوم علمي بودند رشــته هاي مهندسي،  و 
درجه ســوم ها در رشته هاي علوم انســاني مشغول مي شدند و 
كســاني كه از رتبه هاي پايين تري برخوردار بودند به استخدام 

آموزش وپرورش در مي آمدند. 
ما بايد در تمام رشــته ها،  دكترا آموزشي را راه اندازي كنيم و 
پژوهشــگراني تربيت كنيم كه بتوانند معلمي را آموزش دهند. 
البته متأسفانه تخصص دكترا آموزش شيمي هم در ايران بسيار 
اندك اســت. يكي از بزرگ ترين نقص هاي آموزش عالي ما اين 
است كه تصور مي شود هركس مدرك دكترا دارد، كاربرد فنون 
معلمي را به خوبي بلد است و مي تواند به خوبي تدريس كند در 

حالي كه لزومًا چنين نيست.

é به یكي از خاطرات دوران تحصیلي تان اشاره 
كنید.

وقتي كالس پنجم ابتدايي بودم، يك روز پدرم از من پرسيد: در 
آينده قصد داري چكاره شوي؟ من با عشق و عالقة وصف ناپذيري 
به او گفتم كه مي خواهم معلم شوم. پدرم كه از جواب من غافلگير 
و ناراحت شده بود گفت: »من تو را با اين سختي بزرگ كرده ام 
كه آخر معلم شــوي؟« در همان ســال من به عنوان دانش آموز 
تيزهوش انتخاب و دعوت شدم كه براي ادامه تحصيل در تبريز 
به »انســتيتو تكنولوژي بهار« بروم. در آنجا يكي از مسئوالن از 
پدرم كه همراه من بود در مورد ســن و سال من و اينكه كالس 
چندم هستم پرسيد و او جواب داد: نمي دانم. مصاحبه كننده كه 
رئيــس آموزش وپرورش وقت مرند بود، به پدرم گفت: نمي داني 

فرزندت كالس چندم است و او تا اينجا پيشرفت كرده است؟!

همیشه به 
دانشجویانم 
مي گویم خمیر 
قیمتي ندارد ولي 
وقتي كه حدود 
300 گرما مي بیند 
به نان تبدیل 
مي شود كه همه 
خریدارش هستند. 
من هم مي خواهم 
قیمت شما را باال 
ببرم 
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زندگي نامه استاد
دكتر عبدالعلي عليزاده در ســال 1345 در شهرســتان مرند 
متولد شــد. مادرش بي سواد و پدرش كم سواد بود. شغل پدرش 
بو دادن تخمة آفتاب گردان جهت فروش بود. دوره ابتدايي را در 
شهرستان مرند، دورة راهنمايي را در تبريز و دورة دبيرستان را 
در خوي گذراند. پدرش وقتي 11 سال بيش نداشت، فوت كرد 
و مســئوليت مادر ، مادربزرگ، پنج  بــرادر و خواهرش به دوش 
او افتــاد. وي دورة كارداني آموزش  ابتدايــي را در مركز تربيت 
معلم شهيد مطهري خوي ســپري كرد. در سال 1366 با اخذ 
مدرك كارداني آموزش ابتدايي، معلم روستاي كورپيران،  يكي از 
روستاهاي دور افتاده در نزديكي مرز تركيه شد. كالس درس اين 
مدرســه در بدوكار، در كاه دان يك خانة مخروبة روستايي بدون 

ميز و صندلي تشكيل شد.
در سال 1367، به دليل عالقه زياد به رشتة شيمي، در دانشگاه 
اروميه ادامه تحصيل داد و در سال 1371، موفق به اخذ مدرك 
كارشناسي پذيرفته شد. از اين دانشگاه در رشتة دبيري شيمي 

شد.
او در سال 1372، در رشتة شيمي آلي دانشگاه تربيت مدرس 
در دوره كارشناســي پذيرفته شد. در مهرماه سال 1377  دورة 
دكترا خود را در رشــته شيمي آلي در همين دانشگاه آغاز كرد 
و در بهمن ماه ســال 1381 از اين دوره فارغ التحصيل شد. وي 
در مهرماه سال 1382 از آموزش وپرورش،  به عنوان عضو هيئت 
علمي دانشگاه تربيت مدرس به وزارت علوم، تحقيقات و آموزش 
عالي منتقل شــد و در اين دانشگاه كار تدريس را پي گرفت. در 
واقع، در همة مدت تحصيل، همزمان به تدريس و آموزش درس 
شيمي نيز مشغول بود. او كه در سال 1365 در عمليات كربالي 
پنج به شــدت مجروح شــد، تاكنون 13 بار مورد عمل جراحي 
قرار گرفته اســت و يكي از جانبازان گرانقدر دوران دفاع مقدس 

به شمار مي رود.


