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  كارسوق چيست؟
 .ي موضوعي خاص اسـت  ت دربارهمد ي آموزشي كوتاه   ورهديك    و به معني   workshopي   كارسوق جايگزين فارسيِ واژه   

 .رسـد   مـي  1370ي    بـه اوايـل دهـه      آمـوزان دبيرسـتاني    هايي با موضوعات علمي براي دانـش       ي برگزاري كارسوق   در ايران سابقه  
كننـد   ، سـعي مـي     رها از قيد و بنـدهاي نظـام كالسـيك آموزشـي            برنامه بودن اين حركت،    برگزاركنندگان كارسوق با توجه به فوق     

هـاي عملـي،     يش آزمـا   ماننـد  هاي متنوع آموزشي    و در اين راه از روش      آموزان دبيرستاني نشان دهند    به دانش هاي علوم را     زيبايي
اي  ها معمـوالً انگيـزه      كارسوق .كنند براي رسيدن به هدف خود استفاده مي      ... هاي كامپيوتري، مسابقه و      سازي شبيههاي بحث،    جلسه

  . هستندآموزي هاي علميِ دانش و جشنواره براي شركت در المپيادهاي علمي آموزان دبيرستاني براي دانش

  سه روز با فيزيك
هـاي فراتـر از     به انجام فعاليت   ها  و تشويق آن   آموزان به علوم   مند كردن دانش   در عالقه  ير بسيار مثبت كارسوق   با توجه به تأث   

ي  استان گيالن تصميم به برگزاري كارسوقي در زمينه       وپرورش   نمايندگي استعدادهاي درخشان در سازمان آموزش      ي درسي،  برنامه
مـسئوالن  (و فرزانگـان رشـت   خـان    مراكز آموزشي ميرزاكوچكآموختگان ي دانش اين كار كه با هماهنگي و پيگير       .فيزيك گرفت 

ي موضـوعات   دربـاره  كالس و كارگـاه    ي سه روز    دربرگيرنده هاي صنعتي شريف و تهران دنبال شد،        در دانشگاه  )برگزاري كارسوق 
كارسوق از  سخنرانان اين برنامه با نظر مسئوالن برگزاري .آموزان دبيرستاني در اين دو مركز آموزشي بود  براي دانشجالب فيزيكي 

 ي فعاليت و شـركت در المپيـاد فيزيـك،           بيشترِ اين دانشجويان سابقه    .انتخاب شدند ميان دانشجويان فيزيك دانشگاه صنعتي شريف       
  . فيزيك را داشتندي  در زمينهموزي و دانشجوييآ هاي دانش و ساير همايش آموزي انجمن فيزيك ايران آيي دانش گردهم

 در مركـز آموزشـي      1383 مـرداد    31 تـا    29در روزهـاي     براي آن برگزيده شـد،    » سه روز با فيزيك   «اين كارسوق كه نام     
 از مراكـز آموزشـي   )83-84(سال دوم و سوم دبيرسـتان  آموزان   نفر از دانش40 حدود .برگزار خواهد شدخان رشت    ميرزاكوچك
 به خـاطر محـدوديت امكانـات آزمايـشگاهي،          .در اين برنامه شركت خواهند كرد     ) دخترانه(انگان   و فرز  )پسرانه (خان ميرزاكوچك

  .پذير نيست آموزان امكان تعداد بيشتري از دانشبرگزاري كارسوق براي 
ي  هدفترچشامل (اطالعات الزم  .برگزار خواهد شد) يازده سخنراني توسط يازده مهمان(هاي گوناگوني  در اين سه روز برنامه

محـدوديتي از نظـر    سه سخنراني نيـز كـه   . قرار گرفته استآموزان  در اختيار دانش )ها بندي آن  ها و جدول زمان    ي سخنراني  چكيده
 ،انـد  نـشده  نـام   ثبـت  ي كـه موفـق بـه      مند  عالقه آموزانِ شوند؛ يعني دانش   ندارند، به صورت عمومي برگزار مي     كنندگان   تعداد شركت 

  .نند در آن شركت كتوانند مي
  .هاي مختلف باشد آموزان در زمينه استعدادهاي دانشساز شكوفايي  ها، زمينه گونه برنامه تكرار و تداوم ايناميدواريم كه 

  اميرمسعود پورموسي  
   كارسوقي  كنندههماهنگ  


