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روشی نوین در تدریس دروس شیمی دبیرستان به کمک نرم افزار مولنما
1

زرین مینوچهر ، 2معصومه وحیدزاده

 .1پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
 .2شرکت دانش بنیان ژرف

چکیده
یكی از حوزه هاي فعال و پرکاربرد علوم تجربی ،علم شیمی است که به مطالعه ترکیب ،ساختار و خواص مواد
میپردازد .در چندین سال اخیر ،علم شیمی از رشد بسزایی برخوردار بوده و موضوعات و نظریههاي جدیدي به
این دانش بشري اضافه شده است .به دلیل کاربردهاي گسترده این علم در پزشكی ،داروسازي ،صنایع غذایی،
کشاورزي ،محیط زیست ،انرژي و  ،...می توان به اهمیت شیمی در بهداشت ،سالمت ،رشد اقتصادي و توسعه
پایدار جوامع بشري پی برد.
بنابر اهمیت روزافزون علم شیمی در زندگی انسانها ،آموزش مناسب و اثربخش آن به ویژه در برنامهي درسی
مدارس از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد .با هدف بهبود تدریس شیمی توسط دبیران و درک بهتر دانش
آموزان ،شرکت دانش بنیان ژن رایان فن (ژرف) زیر نظر مرکزرشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست
فناوري اولین نرم افزار سه بعدي مولكولی (مولنما) را در ایران توسط پژوهشگران و فناوران این پژوهشگاه
طراحی کرده است.
این نرم افزار قادر است هر رایانه اي را تبدیل به یک آزمایشگاه مجازي کرده و امكان نمایش و بررسی
مولكولها را به صورت سه بعدي و از زوایاي مختلف براي کاربران فراهم سازد .این برنامه مولكولهاي دروس
شیمی و زیست شناسی سالهاي اول ،دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی ،که مولكولهایی در ابعاد نانو
هستند را به صورت ساختار سه بعدي نمایش میدهد تا کاربران بتوانند با مولكولها بهتر ارتباط برقرار کنند.
در این مقاله عالوه بر معرفی نرم افزار مولنما ،به بیان نقش کلیدي دانش بیوانفورماتیک در یادگیري هرچه بهتر
علم شیمی در مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی پرداخته شده است.
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