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ثروت؟ علم    بهتر است یا 

ت         زندگي، شكفتن جوانه هاست
با جوانه ها نويد زندگي اس

فريدون مشيري

آن چـه فرامـوش کردنـد بـه مـا بياموزنـد اين بود که علم و ثـروت به تنهايی ارزش مند نيسـتند. مهم اين اسـت که اين ثروت و علـم در اختيار 
کيسـت؟ فرامـوش کردنـد بـه مـا بياموزنـد که بايد انسـان بـود و برای انسـان بودن بايد عشـق ورزيد، بايـد با هم ديگـر و هم راه با هـم از تمام 
لحظـات لـذت بـرد، چـرا کـه زندگی فقـط يک بار اتفـاق می افتـد. فرامـوش کردند به مـا بياموزند کـه دين هم بـه تنهايی کافی نيسـت. دين 
بايـد ابـزار و راهنمـای مهربانـی مـا باشـد؛ نـه اين کـه ديوار فاصلـه ي ما با ديگـران. فرامـوش نکنيـم بسـياری از جنگ هـا و خون ريزی های 

بـزرگ تاريـخ ماننـد جنگ هـای صليبـی و يـا اقدامـات داعش به نـام و با سـوء اسـتفاده از دين بر پا شـده اند. 
بـه بـاور مـن آن چه بسـيار ارزشـمند بود و فراموش شـد، اين بود که انسـان برای انسـان بودن، برای عشـق ورزيـدن، برای عالم بـودن، برای 

ثروت منـد بـودن و بـرای..... نيازمنـد اخـالق اسـت. فراموش نکنيـم که حتی پيامبر رحمـت هم هدف از بعثت خـود را اتمام اخـالق می داند.
بايد از خودمان شروع کنيم و به ديگران هم بياموزيم که ...  

حجتحضرتي
مدير راهنمايي عالمه طباطبايي - واحد گلستان

)متوسطه ي دوره اول(
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يکی از معروف ترين و پرتکرارترين موضوع های انشای دوران بچگی ما اين بود که: »علم بهتر است يا ثروت؟«
همه ی ما سعی می کرديم با انواع استدالل ها ثابت کنيم که علم برتر از ثروت است و به قول معروف پول و ثروت چرک دست است.

امـا بعدهـا وقتـی بزرگ تـر شـديم،  به اين باور رسـيديم و اين باور را انتشـار می دهيم که ثروت برتر اسـت و اسـتدالل های کودکی ما ناشـی از بچگـی و آرمان گرايی 
آن دوران بوده است.

امـروز کـه بـا بحران هـای زيسـت محيطی، اقتصـادی، امنيتـی، سياسـی و... آن هم در سـطح جهانی مواجه شـده ايم، از خودم می پرسـم: به راسـتی علم بهتر اسـت 
يـا ثروت؟ 

وقتـی می بينيـم کـه کشـورهای ثروت منـد بـراي مصالح سياسـي از حـق مظلومان دفـاع نمي کننـد و حتـي از رفتارهاي غيرانسـاني بعضـي گروه هـاي منحرف و 
تنـدرو  دفـاع مي کننـد و وقتی کشـورهای فراصنعتی، کشـورهايی که نه تنها در زمينه های مختلف علمی پيشـرو هسـتند بلکه داعيـه دار آزادی و حقوق 
بشـر هسـتند تروريسـت ها را بـه وجـود می آورنـد و حمايـت می کننـد و دسـت آخر هم بـه دو گروه خـوب و بد تقسـيم می کننـد، از خودم 

می پرسـم اشـکال کار کجاسـت کـه نه علـم و نه ثروت نتوانسـته آدمـی را به تعالی برسـاند.
شـايد؛ البتـه شـايد، اشـکال در معلميـن دوران کودکـی ما باشـد کـه فراموش کردنـد به مـا بياموزند که 

علم و ثروت، هر دو، وسـيله هسـتند و به تنهايی ارزشـمند نيسـتند. مانند تيغ جراحی که 
مي توان از آن به عنوان سـالح سـرد اسـتفاده نمود ولي در دسـت پزشـک 

وسـيله ی نجات است.



گمـراديكرمانـي نامـي آشـنا در عرصه ادبيات، سـينما و تلويزيون اسـت. هرچنـد برخي معتقدند نـام وي با مجموعه تلويزيونـي »قصه هاي مجيد« گره خورده اسـت 
هوشـن

امـا نوشـته هاي او بسـيار قبل تـر از آن کـه ايـن مجموعـه بـا اقبال عمومي مواجه شـود درعرصه ادبيات کشـور مطـرح بـود. وي از اين حيث جوائـزي هم دريافت کرده اسـت. مجتمع 

عالمـه طباطبايـي روز يکشـنبه 1394/08/24 در بزرگداشـت روز جهانـي کتـاب و کتابخوانـي بـا دعـوت از ايـن چهره فرهنگي بـراي حضور در دبسـتان واحد آبشناسـان گامي مثبت 

در جهـت هـر چـه بيشـتر آشـنا کـردن دانش آمـوزان خـود بـا اين نويسـنده چيره دسـت حوزه کـودک برداشـت. »مـرادي کرماني« ابتـدا با حضـور در حياط دبسـتان با ايراد سـخناني 

ازدانش آمـوزان خواسـت هيـچ گاه کتـاب و کتابخوانـي را فرامـوش نکـرده و سـعي کننـد همـواره  ايـن يار خامـوش اما گرانبها را دوسـت خـود بداننـد. وي مهم ترين عنصـر در عالم و 

حرفه نويسـندگي را  انگيزه دانسـت و به آنان گفت؛ »نوشـتن يادداشـت هاي روزانه را جدي بگيريد زيرا نخسـتين و مهم ترين گام در امر نوشـتن همين يادداشـت هاي روزانه اسـت. 

هرگاه حرفي هسـت که بسـيار تمايل داريد آن را به کسـي بگوييد و اگر امکان آن را نداريد شـروع به نوشـتن کنيد و به جرقه هايي که گاه در ذهنتان زده مي شـود حسـاس باشـيد. 

هنگامـي کـه روشـنايي قصـه اي را در ذهنتـان حـس کرديـد بي درنـگ آن را بـر روي کاغذ ثبت کنيد. بـاور کنيد که عادت به نوشـتن يادداشـت هاي روزانه گام بلندي در راه نوشـتن و 

نويسـندگي اسـت.« مـرادي کرمانـي سـپس بـا امضاي کتـاب »قصه هاي مجيد« همـگام با ديگر دانش آموزان دبسـتان عالمـه طباطبايي - واحد آبشناسـان در اقدامـي نمادين کتاب 

خـود را بـه کتابخانـه ايـن دبسـتان اهـدا کـرد. در ادامـه بـه جمـع اولياي مشـتاقي که منتظر ديـدار وگفت وگو بـا وي بودند پيوسـت و در گپ و گفتـي خودماني، با صميميـت و مهرباني 

از آنـان خواسـت بـه فرهنـگ کتابخوانـي در خانـه توجـه ويـژه داشـته باشـند زيرا اگر کـودکان، عالقه مند بـه مطالعه کتـاب بارآيند مي توان بـه آينده آنان و کشـور اميد زيادي داشـت. 

آقـاي مـرادي کرمانـي ديـدار خـود از مجتمـع عالمـه را با بازديد از سـالن آمفي تئاتر و قسـمت هاي مختلف دبيرسـتان - واحد آبشناسـان 1 بـه پايان برد.
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حضور هوشنگ مرادي كرماني در مجتمع به مناسبت »روز جهاني كتاب و كتابخواني«

خالق قصه هاي »مجيد« در مجتمع
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آقـاي کرمانـي در جايـي  گفتند: »در نوشـته هايم  ورق 
سـياه نمي  کنم، پشـت هر صفحه از آثارم تفکر اسـت«! 
واقعيت اين اسـت که به درسـتي نمي دانسـتم اوليا هم 
مي توانند در اين مراسـم حاضر باشند يا خير. خوشحالم 
کـه در ايـن مراسـم حضـور داشـتم. امـروز نـگاه آقاي 
کرمانـي بـه ادبيـات و نويسـندگي را بسـيار زيبـا ديدم. 
از دوران دبيرسـتان با نوشته هايشـان آشـنا هستم چون 
اين نويسـنده را در خلق کردن آثار ماندگار بسـيار موفق 
مي دانـم و ايـن کـه ديدار با ايشـان افتخـار بزرگي هم 

بـراي دانش آمـوزان و هم بـراي اوليا بود.

مرادي كرماني به همراه عضو هيأت موسس آقاي مستوفي از تحريريه واحد نشريات روابط عمومي بازديد كرد

ان-واحدآبشناسان
شآموزپايهيدومدبست

روجرديدان
ادرپويانخس

الهام افكاري م



مادربهرادچهريدانشآموزپايهيسومدبستانواحدآبشناسان

ماه گل بينش پور

اهداي كتا »قصه هاي مجيد« توسط استاد مرادي كرماني به كتابخانه دبستان واحد آبشناسان

اشتياق بچه ها براي امضاي كتاب هايشان توسط استاد مرادي كرمانيحضور بين خانواده ها و امضاي كتاب

پيش آشـنا هستم اما ديدار با ايشان برايم بسيار خوشحال کـرد. البتـه با آقاي کرماني و نوشـته هايشـان از سـال ها جذابيـت خيلـي زيادي بـراي بچه هـاي ما ايجـاد خواهد ترتيـب دادن چنيـن مراسـمي و دعوت از چنيـن بزرگاني مطمئنـا دبسـتان عالمه طباطبايـي - واحد آبشناسـان با 
بود. کننده 
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هوشنگ مرادي كرماني 

در گفت و گو با جوانه انديشه:

ـــــــــــــــــــا كتـــاب هــــــــايـم  وارد زنـــدگـــي مــــردم شدمـــــــ
بــــ
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براي يک نويسنده در دل هر اتفاقی يک نکته خنده دار 
يا طنز می تواند باشد، شايد تفاوت كساني كه به طور حرفه اي مي نويسند 

با ديگران در همين نکته نهفته است.

ـــــــــــــــــــا كتـــاب هــــــــايـم  وارد زنـــدگـــي مــــردم شدمـــــــ
طباييوديدارباكودكاندبستانواحدآبشناسانچيست؟بــــ

ضوردرمجتمععالمهطبا
احساستانازح

من هميشه از بودن در کنار مردم احساس خوبي داشته و دارم. وقتي از سوي مجتمع عالمه طباطبايي براي افتتاح کتابخانه   اي براي کودکان از من 

دعوت کردند با رضايت آن را پذيرفتم. البته من با مجتمع عالمه طباطبايي از قبل آشنا بودم زيرا در مورد کيفيت آموزشي و موفقيت هاي کشوري و 

بين المللي دانش آموزان  اين مجتمع فراوان شنيده بودم. 

يحديگريبرايشماجذاباست؟
بعدازنوشتنچهتفر

بزرگ ترين لذت من کوهپيمايي و کتاب است. ذهن روستايی من و نوشته هايم پر از طبيعت است. من صبح ها تا درخت ها را نبينم تا پرنده ها را نبينم 
روزم آغاز نمی شود.

بوديد؟عالقهمندبهطبيعتودرختوكوه؟
هميشههمينطور

من در روستای »سيرچ« کرمان به دنيا آمدم. روستايی که ميان دره ای قرار دارد. شب ها وقتی روی پشت بام می خوابيدم آتشی را در کوه های اطراف 

می ديدم و از پدربزرگم می پرسيدم آن آتش چيست؟ او می گفت آتش چوپان هاست که دور آن نشسته اند و دارند برای هم قصه و خاطره تعريف می کنند.

آنقدر اين صحنه جذاب بود که هميشه دوست داشتم بروم و بين آنها بنشينم و قصه های شان را بشنوم. طبيعت از بچگی با من همراه بوده است.

ازچهزمانیتصميمگرفتيدنويسندهشويد؟

من تصميم نگرفتم. من از همين جنس هستم.کار ديگری نمی توانستم انجام بدهم. من حتی اگر راننده تاکسی هم می شدم باز هم قصه تعريف می کردم.

بهدنبالرساندنپياميهستيد؟
درداستانهايتانخودتان

آيا

نمی توانم انکار کنم البه الی داستان هايم پيامي دارم که در آنها نهفته است. به نظرم همه داستان ها هدف و پيامي در درون خود دارند، مثل داستان 

شنگول و منگول... مثل داستان های موالنا در مثنوی. 

ونهموضوعپيدامیكنيد؟
چگ

در دل هر اتفاقی يک نکته خنده دار يا طنزی هم می تواند باشد. تفاوت نويسنده يا هنرمند با آدم عادی در همين است. يک آدم عادی از کنار وقايع 

می گذرد اما نويسنده نه...اين ذهن قصه ساز من است که به اتفاقات توجه دارد. 

دنيایديگریهمداريد؟
آياغيرازدنيایقصهسازي

بله! من هم مثل همه مردم عادی گرفتاری ها و مشکالت خودم را دارم.

يكنويسندهچههنگاماحساسرضايتميكند؟

وقتی به آدم هايی می رسم که می گويند خودم يا برادرم با آثار شما کتابخوان شديم احساس رضايت می کنم. وقتي مي گويند در آثار شما اميد است 

احساس خوشبختی می کنم.

تباشيدچونمیشودحدسزدفراوانازاينجمالتشنيدهباشيد؟
دراينصورتبايدخيليخوشبخ

بله همواره با خود مي گويم خدايا من چقدر خوشبختم. به دنيا آمدم با نوشته هايم دوست پيدا کنم. دوستانی در ميان اقشار و اقوام گوناگون.من با 

کتاب هايم وارد خانه و زندگی مردم شده ام.

رمراسمافتتاحكتابخانهدبستان
گمراديكرمانيراازاتفاقاتنيكزندگيخودميداند.د

االهرايرانيديدارباهوشن
احتم

عالمهطباطبايي-واحدآبشناسانباويديداروگفتوگوييكردمكهمصاحبهپيشروحاصلاينديداروگپوگفتاست.

***



دبيرستـــــــان واحد
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تربيت، فرمول رياضي نيست!
ركود و ايستايي بن بست است

حميدرضاخردمندمتولدسـال1341اسـت.درسـال1359بهطورغيررسـميواردآموزشوپرورششـدهاسـتسـپسباشـركتدرآزمونتربيت

معلمموفقبهاخذمدرككارشناسـيوبهاينترتيبواردچرخهيتدريسومعلميشـدهاسـت.35سـالسـابقهخدمتكه25سـالآندرسـمتهاي

13بامجتمـععالمهطباطباييهمـكاريميكند.بيشـترهمكارانشازمنطقهآمـوزشوپرورش
مديريـت،معاونـتوتدريـسبـودهاسـت.ويازسـال80

برعهدهداشـتهوبهدليلعملكردموردقبولشـان،
منطقـه16بودهانـد.درسـال1380ابتـدابهمدتسـهسـالمديريتاولينمدرسـهراهنماييمجتمـعرا

تواحدپاسداراندرمنطقه4تهرانرابرعهدهدارند.
تدبيرسـتانعالمهطباطبايي-واحدمالصدرابهمدتهشـتسـالوازسـال93-1392مديري

مديري

حميدرضا خردمند مدير دبيرستان عالمه طباطبايي واحد پاسداران:



شاخصترينويژگيواحدپاسدارانچيست؟
در هر سيسـتم،  وجود يک ورودي و يک خروجي انکارناپذير اسـت. در محيط هاي آموزشـي اين ورودي و خروجي انسـان اسـت. بنابراين فرايند اين چرخه با محيط هايي مانند کارخانجات 
و ادارات متفاوت اسـت. محيط آموزشـي براسـاس پرورش اسـتعداد وعاطفه و احساسـات شـکل مي گيرد. در واحد پاسـداران ارتباط بسـيار مثبتي بين همکاران حاکم اسـت. همچون ارکسـتري 
مـوزون کـه نوازنـدگان بـا سـازهاي مختلـف موسـيقي زيبايـي مي نوازنـد و اگر کسـي خارج بزنـد معلوم مي شـود. ادعا نمي کنيم کـه تمامي ويژگي هـاي را داريـم، خير! نقطه ضعف هـم داريم 
واحدپاسدارانبرچهاساسيتعريفشدهاست؟اسـت غلـو کرده، تنها رمـز موفقيت يک مجموعه کار گروهي اسـت.                              امـا بـه دليـل ايـن کـه در محيـط فرهنگـي کار مي کنيـم، توانايـي آن را داريـم کـه نقاط قـوت را تقويت و نقاط ضعـف را با کمک هم برطرف سـازيم. اگر فـردي ادعا کند که بـه تنهايي موفق 
درايـن مجموعـه آزمـون و خطـا جايـي ندارد. ما باسـطح توقعات متفاوتي مواجه هسـتيم. در اين واحد آموزشـي، سيسـتم حاکم اسـت نه »خط کشـي«! افـرادي که جذب مي شـوند بايد پا به 
پـاي سيسـتم حرکـت کننـد و اگـر نتواننـد، مجموعـه طـوري تعريف شـده که خود بـه خود حذف خواهند شـد. نظم و انضباط جايـگاه ويـژه اي در واحد ما دارد. مشـارکت در امـور، تعلق خاطر و 

دبيرستــــــان واحددبيرستـــــــان واحد

شاداب و متکي به نفس نياز داريم. را كافي نمي دانيم. ما براي اداره فرداي كشورمان به افرادي ما براي اداره فرداي جامعه خود تنها آموزش هاي تئوريک پاســــــــــــــدارانپاســــــــــــــداران

صداقت مي توان در ايجاد پل ارتباطي موفق بود.با برخورد انساني و صداقت اعتماد شکل مي گيرد. با راستي و  

11صفحه
جوانه انديشه شماره 70. پاييز 94

تعصـب بـه وظائـف حـرف اول کارکنان در اين مجموعه اسـت. از ديد من تربيت يک نسـل، صرفاً 

اصـرار بـر حفـظ کـردن و يادگيري فرمول هاي رياضي نيسـت جنبـه ي ديگر که کـم اهميت تر از 

فراگيـري علـوم پايـه نيسـت، آمـوزش مهارت هـاي زندگي بـه دانش آموز بـراي  آماده کـردن آنان 

جهـت ورود بـه جامعه اسـت.  هميشـه بـه اوليا و همـکاران مي گويـم بايد ديد چقدر بـراي تربيت 

نسـل حاضـر زمان گذاشـته ايم. چقدر بـه آنان مهارت هـاي زندگي را آمـوزش داده ايم. 

باشـنيدنچهخبريازدانشآموزانتاناحسـاسمـيكنيدلبخندرضايت
برلبانتاننشسـتهاست؟

هنگامي که آنان را شـاد و با نشـاط و سرشـار از اعتماد به نفس ببينم. هنگامي که احسـاس کنم 

آنـان ثمـره تـالش و کوشـش خـود را خواهند ديـد. هنگامي که آنـان را شـاکر درگاه خداوند و نيز 

قـدردان زحمـات والدين شـان مي بينـم و باالخـره هنگامـي کـه سـال ها بعـد آنـان را در قله هـاي 
رفيع موفقيـت مي بينم.                                                                                                        

شآموزشـيعالمهطباطبايـيازدوجنبهعلميو
ارزيابـيشـماازتأثيـررو

فرهنگيدرنسـلحاضرچيسـت؟

نسـل حاضـر تعلق خاطـر و تعصـب کمتـري در حوزه هـاي گوناگون نسـبت به نسـل هاي قبل 

دارنـد. چـون فضـاي تربيتـي مملـو از آموزش هـاي تئوريـک اسـت. اجـازه دهيد همين جا تشـکر 

ويـژه اي کنـم از مديـران مجتمع عالمـه طباطبايي به دليل روالي که در سيسـتم آموزشـي عالمه 

جـا انداخته انـد و آن ترکيـب آموزش هـاي تئوريـک پايه از يک سـو و آمـوزش مهارت هاي زندگي 

به دانش آموزان از ديگر سوسـت. ترتيب دادن مسـابقات فرهنگي همچون بهشـت انس، جشـنواره 

سـرود، تئاتـر و هميـن اواخر جشـنواره سـينما مدرسـه و دعـوت از کارگردانان و هنرمنـدان مطرح 

سـينماي ايران تاثير بسـيار بسـيار خوبي در روح و روان دانش آموزان و در روال آموزشـي آنان دارد. 

دانش آمـوزان مـا در تئاتـر، سـرود، وبالگ نويسـي، عکاسـي، اردوهـاي يـک روزه، اردوهـاي برون 

اسـتاني و در مجموع کارهاي فوق  برنامه واقعاً حرفي براي زدن دارند. برايم جالب اسـت که ديگر 

مجموعه هـا هـم کم کـم با تاثير گرفتـن از عالمه طباطبايـي در حال گنجاندن چنيـن رخدادهايي 
در تقويم آموزشـي خود هسـتند.

نحـوهمديريـتخواسـتههاونظـراتمتفـاوتخانوادههـادردبيرسـتان
اسـت؟ پاسـدارانچگونه

به نکته خوبي اشـاره کرديد. بعضي از اوليا از ما قبولي دانش آموزشـان در رشـته برق دانشـگاه 

اسـتقالل، اعتمـاد بـه نفـس و در يک کالم آمادگي بـراي ورود به جامعه برخوردار شـود.افزايـش ابعـاد فعاليت هـاي فرهنگي هسـتند. اين گروه صراحتـاً مايلند فرزندشـان از ويژگي هايي مانند شـريف را مي خواهنـد امـا گروهي ديگر ضمـن قبول اسـتانداردهاي »عالمه« در امر آمـوزش خواهان 
بـه دالئـل گوناگـون خيلـي بايد براي ايجاد پـل  اعتماد و اطمينان تـالش کنيم، خودمـان را بايد اثبات وقتي برخورد انسـاني باشـد؛ وقتي صداقت سـرلوحه ي عملکرد باشد اعتماد شکل مي گيرد. متأسفانه اطمينـانخانوادهدرفرايندمديريتفرزندشـانشـدهاسـت؟لطفـابـهخواننـدگانمـابگوييدچـهرفتاريـاسياسـتيازجانبشـماموجباينبسـيارازايـنكـهميتوانندرويهمكاريشـماحسـابكنندابرازمسـرتكردند!مسـائليرابـادانشآموزشـاندرميـانبگذارندازكانالمدرسـهاقـدامميكنندو نكتـهيقابلتاملياشـارهكردنـدوآناينبودكهدربرخيمـواردوقتيميخواهندسياسـتهايعلمـي،فرهنگيعالمـهطباطباييدردبيرسـتانواحدپاسـدارانبهدرصحبتـيكـهبـايكـيازاوليـاداشـتيمايشـانضمـنابـرازرضايـتاز

صداقـت مـي توان در ايجـاد اين پل ارتباطـي موفق بود.                                                                                                  کنيـم... طـوري شـده کـه در بـدو امر بايـد همه چيز را با شـک و ترديد نگريسـت. هرچند با راسـتي و  
تئوريـک را کافـي نمي دانيـم... مـا بـراي اداره فـرداي کشـورمان بـه افرادي شـاداب متکي بـه نفس و بـا بسـته هاي حتـي10 سـال پيـش مديريت کـرد. ما بـراي اداره فـرداي جامعه خود تنهـا آموزش هاي و تحـول هسـتند. نمي گويـم امکان ندارد اما بسـيار سـخت اسـت که بتـوان حوزه ي مديريتـي خود را مي خوريـم. مـا بايـد بـا تغيير و تحـوالت روز به پيش برويم. امـروزه فرهنگ و ديدگاه هـا در حال تغيير ما در هر موقعيتي موظف به اسـتمرار و پويايي هسـتيم. در حالت رکود و ايسـتايي به بن بسـت بر ازعلـومبرايادارهكشـوردرآينـدهببينيد!نوجوانـانايـنمـرزوبومراهرچهمسـتقلتر،متعهدتر،قويتروبادايرهوسـيعيفرزندانشـاندارنـدديدم.مطمئنهسـتمشـمابسـياردوسـتداريدتـاجوانانومـنازصحبتهـايشـمادلواپسـيازآنجنـسكـهپـدراننسـبتبـه

متعصـب به خدا نيـاز داريم.



نادره وزيري، رييس انجمن اوليا و مربيان 

دبيرستان عالمه طباطبايي -واحد پاسداران:

ريزي مـهبرنا
خانمنادرهوزيری،مادر

مهبدنويدیزادهدانشآموز
پايهسومدبيرستانعالمه
طباطبايی،واحدپاسداران
است.تحصيالتايشان
درزمينهمهندسیشيمی

وفارغالتحصيلازدانشگاه
»صنعتیشريف«است.
خانموزيریهماكنون

سمترياستانجمناوليا
ومربيانواحدپاسدارانرا

برعهدهدارند.
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بايیرابگوييد.
انعالمهطباط

یتانبادبيرست
طفانحوهآشناي

ل

مـدارس عالمـه طباطبايـی بـه خاطـر فعاليت هـای علمـی و فرهنگـی ای کـه دارنـد، بـرای همـه 

شـناخته شـده اسـت. از داليل انتخاب اين مدرسـه برای ثبت نام فرزندم، سسـيتم مدون آموزشـی، آمار 

بـاالی قبولـی دانش آمـوزان ايـن مدرسـه در کنکـور و المپيادهـا و نتايج خوب مجموعه مـدارس عالمه 

طباطبايـی در سـال های گذشـته بـود. ولـی مهم ترين عاملی کـه منجر به تصميم گيری مـن در انتخاب 

ايـن مدرسـه شـد، برنامه ريزی هـای دقيـق عالمه طباطبايي بـرای بچه ها بـود. از نظر مـن برنامه ريزی 

نقـش خيلـی اساسـی در ايـن مقطـع سـنی دانش  آمـوزان ايفا می کنـد. بسـيار از اين انتخاب خوشـحال 

هسـتم و احسـاس می کنـم، نتيجـه مطلـوب را گرفتـه ام. چون پسـر من نه تنهـا در موارد درسـی، بلکه 

در سـاير مـوارد زندگـی، خيلـی راحـت برنامه ريـزی می کنـد و فعاليت های آموزشـی و فرهنگـی خود را 

بـه راحتی پيـش می برد.

وچـهدربُعـد
ُعـدآموزشـی

سـتانچـهدرب
ماازبرنامهريزیهـایدبير

يعنـیشـ

تكامـلداريد؟
رهنگـیرضايـ

ف

بلـه. پسـر مـن، در عرصه ي موسـيقی فعاليت می کند. مدرسـه مشـوق بسـيار خوبی بـرای او، در اين 

زمينه بوده اسـت. به نحوی که سـال گذشـته در مسـابقات نوازندگی منطقه چهار، مقام اول را کسـب 

کـرد. بعـد از آن هم در مسـابقات اسـتانی موفق به کسـب رتبه نخسـت شـد. اين مجموعـه انگيزه های 

زيـادی را در پسـر مـن ايجـاد کـرد کـه در کنـار تحصيـل، بـه فعاليت های فرهنگـی هم بپردازد. شـايد 

اگـر »مهبـد« در دبيرسـتان ديگری نام نويسـی می شـد، تا اين اندازه بـه زمينه های فرهنگـی او اهميت 

نمی دادنـد. عالمـه طباطبايـي جـوی را ايجـاد می کنـد کـه بچه هـا در کنار آمـوزش، به مقولـه فرهنگ 

و تربيـت بدنـی نيـز بپردازنـد. سـال تحصيلی گذشـته، مهبـد در زمينه  ورزشـی هم فعاليت هايی داشـت 

و در رشـته تنيـس روی ميـز موفق به کسـب رتبه اول شـد.

حدپاسـداران
نوادههاراازوا

ن،ارزيابـیخا
ناولياومربيـا

بهعنـوانرئيـسانجم

طـورمیبينيد؟
چ

اوليـا رابطـه تنگاتنگـی بـا انجمـن دارنـد. مـا هـم مـواردی را که از سـوی اوليـا مطرح می شـود، به 

مديريـت انتقـال می دهيـم. يکـی از ويژگی هـای مديريت محترم دبيرسـتان واحد پاسـداران اين اسـت 

که بعد از انتخابات انجمن اوليا و مربيان، در جلسـه اول پس از انجام انتخابات، شـماره تماس و نشـانی 

الکترونيکـی همـه اعضـای انجمـن را در اختيـار تمامی اوليا دانش آمـوزان قرار می دهند تا پيشـنهادها و 

انتقـادات خـود را بـا اعضـا در ميان بگذارند. ايشـان در خصوص حل مشـکالت، به نحو احسـن توقعات 

اوليـا را بـرآورده می کننـد. هـرگاه مـوردی پيـش آمـده بـا ايشـان مطـرح کرده ايـم، جنـاب خردمنـد با 

پيگيری هـای مـداوم خودشـان، مشـکل مذکـور را رفـع کردنـد. از نقـاط مثبت اين مدرسـه، اين اسـت 

کـه مديـر ش، ريز به ريـز فعاليت هـای جـاری را تحـت کنتـرل دارد. خيلـی خـوب اسـت کـه ايشـان به 

نقـاط قـوت و ضعـف يک به يـک دبيرها و مشـاوران اشـراف کامـل دارنـد. و درصدد تقويـت نقاط قوت 

و محـو نقـاط ضعـف آن هـا هسـتند. من اعتقـاد دارم تعليـم و  تربيت بايد در کنار هم باشـد. خوشـحالم 

حـو برآورده کرده اسـت.
کـه عالمـه طباطبايـي ايـن خواسـته ام را نيز بـه بهترين ن

زيابیمیكنيد؟
رانراچگونهار

انواحدپاسدا
شاوراندبيرست

عملكردم

مشـاورانی که اينجـا هسـتند واقعـاً تمـام وقت خـود را در اختيـار دانش آمـوزان قرار می دهنـد. به نظر 

من کيفيت کار مشـاوران در کار بچه ها خيلی تأثيرگذار اسـت. شـايد جالب باشـد بدانيد يکی از مشـاوران 

دبيرسـتان، دفتـری دارد کـه در آن بـرای هـر يک از دانش آموزان چند صفحه را اختصاص داده اسـت. او 

در ايـن صفحـات تمـام خصوصيات رفتاری و شـخصيتی دانش آموز را يادداشـت می کند. گاهی اوقات به 

نکاتـی اشـاره می کنـد کـه شـايد من از وجـود آن بی اطالع باشـم. اين نشـان می دهد که مشـاوران اين 

مدرسـه خيلـی خـوب بچه هـا را آناليز می کنند و عالوه بر کار مشـاوره، روانشناسـان خوبی هم هسـتند.

فقبولـیدردانشـگاههایخـوب
وزانرامتـراد

یاوليـاموفقيـتدانشآمـ
گاهـ

معنايـیدارد؟
رشـماموفقيـتچـه

بيننـد.بـهنظـ
می

بـه نظـر مـن موفقيـت، رسـيدن به جايگاهی اسـت که خـود بچه ها بـه آن عالقه دارنـد. بدين معنی 

کـه فرزنـد مـن، زمانـی موفـق اسـت کـه بدون جبـر و به سـمت رشـته ای خاص، به سـمتی کـه خود 

ه دارد بـرود و در آن مسـير بهتريـن باشـد. مهبـد به موسـيقی عالقه ي خاصـی دارد و چند 
بـه آن عالقـ

سـاعت از روز را بـه تمريـن نوازندگـی اختصـاص می دهـد. بـه اعتقـاد مـن، اگـر در اين عرصـه موفق 

باشـد، اشـکالی نـدارد. مهـم اين اسـت کـه نهايت تالش خـود را برای رسـيدن به هدف انجـام دهد. از 

نظـام برنامه ريـزی عالمـه طباطبايـي کـه بچه هـا را اين چنيـن پيگير بار مـی آورد خيلی راضی هسـتم.

ربيتیشـمادر
تآموزشـیوت

ـودهتاازبارمسـئولي
ـداران،موفقب

آيـاواحـدپاس

بكاهد؟ دتـان
فرزن قبال

دقيقـا. اوليـن توصيـه مشـاور بـه مـن اين بود که شـما کاری بـه کار فرزندتان نداشـته باشـيد و او را 

بـه مـا بسـپاريد. در ابتـدا درک ايـن مطلـب بـرای مـن دشـوار بـود و آن را دور از ذهن می ديـدم ولی با 

گذشـت زمـان نتيجـه ي بسـيار خوبی گرفتيـم. از کليه کادر دبيرسـتان عالمه طباطبايی واحد پاسـداران 

تشـکر مي کنـم و آرزوی موفقيـت دارم بـرای تمـام دانش آموزان اين مدرسـه.

يت
وفق

ی م
 سو

ی به
راه

مجتمع عالمه طباطبايي جوی را ايجاد 

می كند كه بچه ها در كنار آموزش، به مقوله 

فرهنگ و تربيت بدنی نيز بپردازند
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سازماندهي، مهمترين 

وظيفه معاون آموزشي

گوناگونـيازجملهمعلميتـامعاونتومديريتراتجربهكردهاسـت.شـدهاسـت.طيسـالهاحضوردرآمـوزشوپـرورشدربخشهايادبيـاتبـودهودرادامهدرجايگاهمشـاوردبسـتانمشـغولبهخدمتاسـت.دراوليـنسـالهايشـكلگيريعالمـهطباطباييابتـدامعلم73-1372همـكاريخـودرابـامجتمععالمهطباطباييشـروعكردهازجملـهدوايـروزارتآمـوزشوپرورشآغازكردهوازسـالتحصيليتورجقاسـميازسـال1360فعاليتخودرادرمحيطهايآموزشـي

***
اگـربخواهيـديكتعريفكلـيازمعاونتآموزشـيارائـهدهيدچه

مدرسـه اي کـه مي خواهـد سيسـتماتيک کار کند معـاون آموزشـي دارد کـه در واقع ميگوييد؟
بخـشخصوصيراداريـدلطفاقدريدرمـوردتفاوتآمـوزشدراينباتوجـهبـهاينكـهشـماسـابقهخدمـتدربخـشدولتـيوهـمهماهنگ کننـده واحدهـا و پايه هاي آموزشـي اسـت. 

دانشآمـوزانچـهتوقعاتيازمعاونآموزشـيدارنـدواينانتظاراتبايـد بـه آن آرمان هايي که از طرف خودشـان يا اولياشـان تعريف شـده دسـت يابند. رسـيدگي مي شـود چـون فرصـت ايـن کار را ندارنـد. در عالمه طباطبايـي دانش آموزان دارد. عـالوه بـر آن  دربخـش دولتـي به مسـائل تربيتي و پرورشـي دانش آمـوزان کمتر اينجـا عملکـرد و کارايـي خيلي بااليي در جهت رشـد، پـرورش و آمـوزش دانش آموزان برگزيده شـهر تهران جذب مجتمع عالمه طباطبايي مي شـوند چون سيسـتم حاکم بر اسـت. امـا بـه نظر من تعداد قبولي هاي هر مدرسـه معيـار و مالک اسـت. دانش آموزان کار کردن در بخش دولتي مسئوليت چنداني ندارد، چون تنوع دانش آموزي آنجا زياد دوبخـشبفرماييد.
دوسـت دارنـد دانش آموزان شـان در دانشـگاه هاي خـوب و بـا رتبه هاي باال قبول شـوند و محيـط خـود برقـرار کنـد و بـه موفقيت هـاي آموزشـي برسـند. آن هـا عالوه بـر اين بـراي آنـان مهم اسـت دانش آموزشـان خـوب راهنمايي شـود و روابط خوبي بـا خانواده خـب، مـا توقعات اوليا را سـاماندهي مي کنيـم. روز اول با اوليا قـول و قرار مي گذاريم. راچگونـهمديريتميكنيد؟

تابهحالبيرونازمدرسـهشـاگردانيبودهاندكهبيايندوخودشـانو ايـن يک اصل اسـت. 
هم در جواب گفتم خير! ولي چهره تان آشناسـت. هر دوي آن ها دانشـجوي کارشناسـي بودنـد يـا اين کـه با همسران شـان. ابتدا دسـت دادند بعد گفتند آيا ما را مي شناسـيد؟ من بوديـم. آن روز مـن سـر و وضـع خيلي مناسـبي نداشـتم. به ياد نـدارم آنان بـا اوليا خود بلـه، يـک بار برايم اتفاق افتاده اسـت! يـک بار براي زيارت با خانواده به مشـهد رفته رامعرفيكنند؟

شـاگرد پزشـکم بـه قـدري با تواضـع، فروتني و احترام با من مواجه شـد که لـذت بردم! چقـدر روحيـه گرفتـم. شـغل معلمي را دوسـت دارم اما موقعي شـيفته اش شـدم که آن دانش آمـوز پزشـک هـم داشـتم. وقتـي او را در مطبـش ديـدم بـه يـاد دارم آن روز  ارشـد بودند. نشسـتيم و گپ وگفتي با هم داشـتيم. 
احتـرام بـه پـدر و مـادر و در کنارش احتـرام به دبير را در اولويت هـاي خود قرار دهند.ديگران سـرعت بيشـتري در روند اهداف  و موفقيت هايشـان دارد و کمتر اشتباه مي کنند . اين که بچه ها بايد هر چيزي را خودشـان شـخصا تجربه نکنند اسـتفاده از تجربيات حرفآخر:

حسـينروسـتاييفارغالتحصيـلرشـتهرياضـيكاربـرديدرمقطـع
كارشناسـيارشداسـتوشاگردينزدآقايمسـلممحموديراازافتخارات
خـودميدانـد.ازسـال1379همـكاريبامجتمـععالمهطباطبايـيراآغاز
كـردهاسـتودرمجموع27سـالسـابقهخدمتدرآموزشوپـرورشرادر
كارنامـهيخـوددارد.ويهماكنـونمـدرسرياضيدرمقاطـعاولراهنمايي

تاپيشدانشـگاهياسـت.

***
چرارياضيراانتخابكرديد؟

آقاي محمودي )معاون آموزشـي مجتمع( خيلي روي من تأثير گذاشـتند، همچنين دبيرهاي 
رياضـي سـال هاي دبيرسـتان  کـه عالوه بر تدريس شـيريني ايـن درس، با منش و رفتارشـان 
انگيزه ادامه اين رشـته را در من ايجاد کردند. با وجود اين که در دانشـگاه صدا  و  سـيما و انرژي 
اتمـي هـم پذيرفتـه شـدم اما رياضـي را انتخاب کردم. خوشـحالم که جايي که بايد، ايسـتاده ام. 

حتمـا اگر به گذشـته برگردم دوباره همين مسـير را انتخـاب خواهم  کرد.
يک بار به سـازمان حج رفتم تا درخواسـت رفتن به مکه را بدهم ولي متأسـفانه سـهميه ُپر 
شـده بود. يک نفر از پشـت ميز به طرف من آمد و مشـکل مرا پرسـيد، گفتم چون معلم هسـتم 
فقـط تابسـتان مي توانـم بـه حج بـروم، به مـن گفت اگر کسـي سـفرش را لغو کـرد مي توانيم 

شـما را جايگزين کنيم. بعد ها متوجه شـدم اين شـخص يکي از شـاگردان من بوده اسـت.
آيـاهنوزهـموالدينازشـماتوقـعقبوليفرزندانشـانبـابهترينرتبه

دركنكـوردربهتريندانشـگاهرادارند؟
قطعـاً ايـن توقـع بيـن خانواده ها هسـت. وقتي که بـا دانش آمـوزان صحبت مي کنـم اين را 
آنـان مي گوينـد. سـخن مـن به والدين اين اسـت که هرکـس توانايي خـودش را دارد. اگر بيش 
از توانايي فرزندتان از او توقع داشـته باشـيد امکان دارد حداقل نتيجه را در جامعه هم به دسـت 

نياوريـد. در کنکور هم همين طور اسـت.
»حسـابان«درسسـختياست.آسـتانهصبروتحملشـمادراينحوزه

است؟ چقدر
مـن خـودم فشـار خـون بااليـي دارم )مي خنـدد( از ايـن رو با صـداي بلند نتيجـه نمي گيرم. 
سـعي مي کنـم بـا کـم محلـي و رابطه عاطفـي اين ارتبـاط را مديريت کنـم. ابتدا تـرس از پاي 
تختـه آمـدن را از بيـن مي برم. هميشـه متذکر مي شـوم کـه پاي تخته فقط يک تمرين اسـت.
اگـر از اول بـا ديـدگاه منفـي و بلـد نبـودن جلـو برويـم ديگر حرفـي براي مسـابقه ي اصلي 
نمي ماند. شـايد موقع اجراي تکاليف، سـخت گيري کنم ولي هنگام دادن نمره در نظر نمي گيرم.
بـهعنـوانمعلميكهبـاتمامتواناييخـودبهدانشآمـوزاندرسميدهد

علـتنهايـيمهاجرتآنانبهخارجازكشـورراچـهميدانيد؟
متأسـفانه علـت ايـن مهاجرت هـا بـه جامعـه بـر مي گـردد و اين که ما بـه مـوازات خروجي  

فارغ التحصيـالن دانشـگاهي مان چقـدر شـغل ايجـاد کرده ايم.
آيـاميتوانيمكاريكنيمهنگاميكهاينجوانانازكشـورخارجميشـوند

دوبارهبعدازتحقيقوپژوهشبهكشـوربازگردند؟
تنهـا راه حـل ايـن اسـت که ما از افتخارات خودمان صحبت کنيم شـايد دانش آمـوز در آينده 
خـودش ببينـد. هماننـد دکتـر سـميعي کـه انگيزه اش خدمـت به مردم اسـت. يک بيمارسـتان 

تأسـيس مي کنـد و بـاز هم به خـارج از کشـور مي رود.
مي دانـم حتـي خيلي از دانشـگاه هاي خارج از کشـور بسـياري از دانشـجوهاي مـا را با وعده 

وعيدهـاي زياد وسوسـه مي کنند تا از کشـور خارج شـوند.
حرفآخر...؟

آرزوي موفقيـت براي مسـئولين مجتمـع عالمه طباطبايي و همه ي دانش آمـوزان را دارم. به 
راسـتي کـه مسـئولين مجتمع در برابـر هزينه اي که بابت شـهريه اخذ مي کننـد خدمات متنوع 
و خوبـي را ارائـه مي دهنـد. آرزو مي کنـم همـه ي دانش آمـوزان اول عاقبـت به خير شـوند و بعد 

در مسائل درسـي موفق باشند. 
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تورجقاسمي
معاون آموزشي دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد پاسداران

رياضي انتخاب 
اول و آخر 
من است

ينروستايي
حس

دبير رياضي دبيرستان عالمه طباطبايي- واحد پاسداران



دوازدهسـالپيـشبامجتمـععالمهطباطباييهمـكاريدارد.طوسـياسـت.ازسـال1377مشـغولبهتدريسدردرسفيزيكاست.ازابراهيـمبازقنـديدانشآموختهرشـتهمخابـراتازدانشـگاهخواجهنصير

***
قسـمت هايي مسـلط باشـد . ايـن قضيـه در هـر 2 تـرم به يک شـکل اسـت که باعث مي شـود نقطـه  ي مقصـد قـرار داريم. کاماًل معلوم اسـت کـه در آخر تابسـتان دانش آموز بايد بـر روي چه که کاماًل معلوم اسـت از چه نقطه اي در ابتداي تابسـتان شـروع کرده و تا پايان تابسـتان، کجاي آن از اول تابسـتان بوده اسـت با سـر فصل ها  و آزمون هاي مشـخص... مشـخص از اين منظر چنـد سـالي کـه مـن در اين مجموعه تدريس مي کنم شـاهد وجـود برنامه هايي بودم که شـروع حـرف اول را مي زنـد. حاکميـت ايـن نظـم باعث شـده همه چيز از ابتدا مشـخص باشـد. در اين واقعيتـي کـه دربـاره مـدارس عالمه طباطبايـي وجود دارد اين اسـت که نظـم در اين مدارس تفـاوتآنهابـاعالمهطباطباييدرچيسـت؟بـاتوجهبـهاينكهشـمادرمـدارسمتفاوتيتجربـهتدريسداشـتهايد،بگذارنـد براي درس فيزيک و چيزي ياد بگيرند شـرايط مهياسـت. درس فيزيـک هـراس داشـتند امـروزه بر عالقه منـدي آنان افزوده مي شـود. اگـر بخواهند وقت باتوجـه بـه آنچـه که من در مـدارس مختلف ديـده ام در حال حاضر دانش آموزاني کـه  قباًل از درروشهاييكهذكركرديدباچهبازخورديمواجهشديد؟داده ايـم کـه دانش آمـوزان را با تمام سـختي هاي اين راه به اين رشـته تحصيلي عالقه مند کنيم. تئوري هـاي فيزيـک را بـه صـورت واقعـي پيـاده مي کنـد. تمـام تالشـمان را بـر اين پايـه قرار مهندسـي از دل فيزيـک برمي آينـد. مـا يـک مهنـدس را اين طور مي شناسـيم کـه در واقع تمام را بـه دانش آمـوزان تفهيـم کـرد کـه  به عنـوان يکـي از رشـته هاي علـوم پايه، تمام رشـته هاي رشـته ها رياضـي از همـه سـخت تر اسـت و فيزيک از رياضي هم سـخت تر! لذا بايـد اين مطلب يا کمتر جذب شـدن آن ها به دروس پايه از جمله فيزيک بسـيار مؤثر اسـت. مي دانيد که در بين در حـال حاضـر فضـاي دانش آموزي به گونه اي اسـت که بازخوردهاي جامعه در بيشـتر جذب ارتباطموثريبينشماودانشآموزانتانموجوداست؟

وبهعنوانيكمعلمازچهروشـيبهرهميبريدتااينشـيوهيآموزشـي،فيزيـک خواهنـد داشـت و اگر ادامه دهند در مـدارج باالي علمي قرار مي گيرند.بـه يقيـن مي توانـم بگويم دانش آموزان ما جايگاه رفيعي از نظر علوم مهندسـي و پايه از جمله شماچهجايگاهيرابرايدانشآموزانتاندرنظرگرفتهايد؟همـه چيـز با يـک نظم خاصي جلـو برود. 
به تحقيق بپردازند و يک سـري ايده ها را پياده کنند. در سـطح کشـور هم نمايشـگاه هاي خوب مـا در عالمه طباطبايي آزمايشـگاه هاي مجهز فيزيک داريم کـه در آن دانش آموزان مي توانند برايرشـدونموفراهمشود؟

عالقه منـد کار ويـژه انجـام داده و هدايت شـان کنيـم در آينـده حتمـاً در جايـگاه مناسـبي قـرار دسـت نمايشـگاه ها ترتيب دهيـم و مي توانيم آنـان را عالقه مند کنيم. سـپس روي دانش آموزان نمايشـگاه ايـن مدلـي برگـزار مي شـود کـه اگر بـراي دانش آمـوزان يـک بازديد عمومـي از اين باورتـان نمي شـود کـه مـا نمايشـگاهي داريـم بـه  نـام »اانرژي  هـاي نـو«. هـر مـاه 2-3 تخصصي داريم. 
مي گيرنـد.

بعـد از آن بحـث موقعيتشـان در زمينـه علمـي در زمينـه زندگـي و پژوهـش اسـت. مـن  خيلي در آينـده جايـي بـه مشـکل خوردند کسـي کمکشـان کنـد. حداقل خودشـان ايده پرداز باشـند و مي پسـندم. اين کـه دانش آمـوزان بـا ديـد فيزيکـي با همـه چيز برخـورد کنند. يعنـي اگر بچه ها شـاهد موفقيـت علمـي آنهـا باشـم. مـن فيزيـک را بـه عنوان يـک عالقـه بـراي دانش آموزان آرزويـم بـراي بچه هـا در مرحلـه اول سـالمتي روح و جسـم و روان آن هاسـت و بعـد اين که چهآرزوييبرايبچههاداريد؟
دانش آموزانـم را دوسـت دارم.

محمـدمهـدیپـوالدی،معـاونفرهنگیدبيرسـتانعالمـهطباطبايـیواحد
پاسـداران،ازسـال1376مشـغولبهتدريسدرمدارسمناطقمختلفتهران
شـد.ايشـانيـازدهسـالدرحوزههـایفرهنگی،ماننـدتدريسقـرآن،ورزش،
تعليماتدينیو...درمقطعابتدايیومتوسـطهفعاليتداشـتند.وازسـال1385

تـابهامـروزدرمجتمـععالمهطباطبايیحضـوردارد.

***
معاونفرهنگیدرمجموعهعالمهطباطبايیچهتعريفیدارد؟

بـه نظـر من بيشـتر بسـتگی به مدير مجموعه دارد. سـبک حوزه ي پرورشـی يک مقـدار با حوزه 
آمـوزش تفـاوت دارد. از جهاتی شـبيه به تدريس ورزش اسـت. برای مثال، معلـم ورزش هم می تواند 
يـک جـا بنشـيند و چای بنوشـد، هـم می تواند همپـای دانش آموزانش بـدود و هنگامی کـه به خانه 
بـاز می گـردد، از خسـتگی رمـق نداشـته باشـد. هيچ کـس هـم نمی تواند به نحـوه تدريـس او انتقاد 
کنـد. حـوزه ي پرورشـی هـم ماننـد حـوزه ي ورزش اسـت. در کل بايد ديـدگاه دانش آمـوز را اصالح 
کنيـم و او را بـا نظـرات مختلف آشـنا کنيم. در دبيرسـتان عالمه طباطبايی به عنـوان يک مربی بايد 
همـه چيـز را ديـد. همـه نظر ها را شـنيد و سـپس جمع بندی کرد تا بتـوان دانش آمـوز را به يک بلوغ 
فکری رسـاند. معمواًل در پايه ي اول اين مسـئله بسـيار سـخت اسـت، در پايه دوم کمی راحت تر و در 

پايه سـوم و چهارم بسـيار آسـان می شـود و شـاکله ي اصلی بچه ها شـکل می گيرد. 
آياشمادربحثپرورشی،برنامهريزیساليانهداريد؟

مـا معمـوال در اوايـل تابسـتان، بـا مديـر، هماهنگی هـای الزم را انجـام می دهيـم تا بـا توجه به 
بودجـه مصـوب مجموعـه در حـوزه ي پرورشـی، برنامه ريزی متناسـب را انجـام دهيم.

اينبرنامهريزیشاملچهمواردیمیشود؟
هـر پايـه بـه صـورت مجزا، اردو های برون اسـتانی و اردو هـای يک روزه دارند. در فصل تابسـتان 
بـا توجـه بـه زمانـی که در اختيـار داريـم، اردوهای تفريحـی را به صـورت هفتگی برگـزار می کنيم. 
اردوهـای تفريحـی شـامل: پينت بـال، کارتينگ، کوهنـوردی و فعاليت های ورزشـی اسـت. روزهای 
پنجشـنبه بـه صورت مـداوم کالس هايی از قبيـل: گرافيک رايانه ای، معرق کاری، عکاسـی، سـرود، 

تئاتـر، وبالگ نويسـی، روزنامه نـگاری و قـرآن و ... بـرای دانش آمـوزان در نظر گرفته شـده اسـت.
تقريبـايـكسـومدانشآمـوزانشـماموفقبهكسـبمقـامشـدهاند.اين
موفقيـتقطعـاتصادفیبهدسـتنيامدهاسـت،آيـابرنامهريزیخاصـیدراين

خصوصداشـتيد؟
برنامه ريـزی مـا بـرای مسـابقات نبـود، بلکه برای درک و فهم بيشـتر اسـت. يعنی ما ايـن باور را 
در دانش آمـوز تقويـت می کنيم که مدرسـه متعلق به اوسـت، در نتيجـه، دانش  آموز خـود را در اختيار 
مدرسـه قـرار می دهـد و دانش آمـوز ِعـرِق خاصـی نسـبت بـه مدرسـه پيـدا می کند. ايـن محصول 
صداقـت در رفتـار بـا دانش آموز اسـت. مـا کالس هاي »آزادی انديشـه و بيان« داريـم، به نحوی که 
بچه هـا بـدون تـرس نقطه نظـرات خـود را پيرامون مباحث می گوينـد و با مربيان خود بسـيار راحت 
و صميمـی هسـتند. دانش آموزهـا علی رغـم اختالف نظـر در عقايـد و ديدگاه هـاي خود، در سـاعات 
ورزش، از بـودن در کنـار يکديگـر لـذت می برنـد و کوچک ترين مشـکلی بـا هم ندارند. ايـن فضا را 

يـک نفـر درسـت نمی کند، بلکـه يک مجموعه می سـازد. 
بـهاعتقـاددانشآموزان،شـمايكـیازمعلمهـایمحبوباينواحدهسـتيد.

كـدامويژگیتـانازشـمايـكمعلممحبوبمیسـازد؟
)می خندد( تعجب می کنم. چون معمواًل در کالس ها بسيار سختگيرم.

باتوجهبهپيشـينهيورزشـیشـما،چهچيزباعثشـدازفوتبـالبهمعاونت
برسيد؟ پرورشی

سـال ها قبـل مـن عضو يک گروه تواشـيح بـودم. بـه فراخـور توانمندی هايی که دوسـتان از من 
سـراغ داشـتند، آمـوزش گروهـی از بچه هـا در مسـجد محله به من سـپرده شـد. کم کـم اين تمايل 
در مـن شـکل گرفـت و بـا خـودم گفتم وقتی در مسـجد با وجـود محدوديت ها اين امر ممکن شـد، 

چـرا ايـن عرصه را بـه طور جدی دنبـال نکنم؟!

ابراهيمبازقندي
دبير فيزيک دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد پاسداران

معاون فرهنگي دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد پاسدارانمحمدمهدیپوالدیدلبستگي به مدرسهكاميابی در سايه 

فيزيك و جاذبه هاي آن
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سـالتعاملمباافـكاربچهها،علتموفقيتمبودهاسـت.«»صبـریكـهدرآنشـيوهيكاریآموختـمطـیايـن30داردبـهبركـتوجـودآنبچههاسـت.صادقانـهميگويد:بـابچههـایناشـنواميداند،احسـاسمیكنـدآنچهكهكـهنگاهاجرايیدارد.ازآنجاكـهحرفهياصلیخودراكارمجموع،آموزشـيبودهاسـتوامسـالاولينسالیاستبودهاسـت.معتقداستطي13سـالگذشتهنگاهشدرحوزهيآموزش،سـپسمسـئولآموزشدريكیازپايههاهمكاريباعالمهطباطباييراشـروعكردهاسـت.ابتدادرحسـينرضـاغالميـانازسـال1381درواحدفاطمی
***

چندسالبابچههایناشنواكاركردهايد؟
راجـعبـهتفـاوتمـدارسعالمـهطباطباييباسـايرکه همکاران مجموعه در کنار هم کار خود را به درسـتي انجام می دهند.دبيرسـتان پاسـداران نسـبت به ديگر مدارس است دليلش شايد آن باشد بايد برخورد خاص او را داشـت. به گفته ي آقای پوالدی اگر آرامشـی در بـه دليـل اصـل تفاوت های فـردی که در بچه هاسـت با هـر دانش آموز بتوانند به حيطه  ي وظايفی که برايشـان تعريف و مشـخص شده برسند. بايـد نظمـی را در مدرسـه بوجـود بياوريـم که در کنـار اين نظم همه بدهيـدواينكـهاصـاًلمعاونـتاجرايیچيسـت؟يـكتعريفكلـیازشـرحوظايفتـاندراينمدرسـهسي سال...! و در سال 1388 بازنشسته شدم.

درنـگاه در کل مجموعه ي عالمـه طباطبايي وجود دارد. تعامـل دوسـتانه را در برخـورد مدير با دانش آموزان شـاهدم، هر چند اين دارد بسـيار شـاخص می دانـم و اين را در رفتـار بچه ها هم می بينم و اين فاطمی، مالصدرا و پاسـداران داشـته ام اينجا را از نظر آرامشـی که وجود صحيـح اسـت. مـن در تجربياتـی که طی سـال ها حضـور در واحدهای اغلـب ايـن هماهنگی هايـی کـه می بينيم بـه برکت وجـود مديريت مـدارسصحبـتكنيد. دانشآمـوزان خانوادههـای عالمـهطباطبايـيچيسـتوچهدرخواسـتوانتظـاريازمهمتريـندغدغـهي
به دليل اطالعات و حسـن تحليل آنها از شـرايط اسـت. داريـم خيلـی از آنان از بين حدود 10 مدرسـه مـا را انتخاب کرده اند و اين مدارس و دبيرسـتان های ديگر باشـند. در آدرس هايی که ما از خانواده ها بـه هزينـه ای که متقبل مي شـوند انتظـار دارند فرزندانشـان متفـاوت از ورود آنـان به دليـل وجود موفقيت های سيسـتم اسـت. آنـان با توجه ايـنمجموعـهدارند؟

نادرسـتی داشته باشند، محيط مدرسـه آنان را می سازد و اصالح می کند.می داننـد. محيـط اينجـا به گونـه ای اسـت کـه اگر احيانـاً بچه هـا رفتار خواندنشـان لذت ببرند. در اينجا بچه ها، مدرسـه را خانه ي دوم خودشـان دوسـت دارم که دانش آموزان در کنار تحصيل زندگی کنند و از درس چهآرزوهايیبرایدانشآموزانداريد؟

معاون اجرايي دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد پاسدارانحسينرضاغالميان

صبري كه حاصل 

آموزش به ناشنوايان است
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آغاز چهارمين جشنواره قرآني »بهشت اُنس« و ورود به آن را به خادمين و دست 
اندرکاران و دانش آموزان عزيز مجتمع عالمه طباطبايي)ره( تبريک عرض مي نمايم.

عزيزان من! اُنس با قرآن مقدمه بهره برداري از معارف ناب الهي و عمل به دستورات 
آن است، قرآني که باب معرفِت اهلل است و نتيجه اين اُنس سعادت دنيا و آخرت و تحقق 

وعده هاي الهي است!
عضوهياتموسس-حاجحسنتوفيقحق

يکی از دغدغه های بزرگ بشر و شايد مهم ترين خواسته ی او؛ از دير باز، رسيدن به 
آرامش و آسايش بوده و هست. آسايش در حوزه جسم و تن و آرامش در حوزه روح و 
روان. قطعاً رسيدن به آرامش روحی برای او از اهميت بيشتری برخوردار است و اين آرامش 
و آسايش فقط در سايه رعايت »بايدها و نبايدها« که در ادبيات اجتماعی ما با عنوان 

»هنجار« از آن ياد می شود، ميسر خواهد بود.
عالمان دينی و دانشمندان علم روانشناسی اين »بايدها و نبايدها« را در حوزه رفتار 
» اخالق« نام نهاده اند و انسان با اخالق، خانواده با اخالق و جامعه ای بر مدار اخالق، از 

آرزوهای بشر برای ايجاد مدينه فاضله و آرمان شهر بوده و هست.
رعايت  و  اخالق مداری  جريان  خاتم،  پيامبر  بعثت  و  اسالم  مبين  دين  با ظهور 
حداقل های اخالقی و رفتاری رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت و شعار: » اِنَّما بُِعْثُت 
َم َمکارِمَ ااْلَْخالِق« )براستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخالق مبعوث  اِلُتَمِّ

شده ام( فلسفه ظهور پيامبر خاتم را تبيين کرد.
همان پيامبری که خداوند در قرآن کريم؛ آخرين نسخه و کامل ترين منظومه هدايت 
بشر؛ او را اين گونه معرفی می کند که: » اِنََّک لََعلی ُخُلٍق َعظيم« » ای پيامبر تو بر اخالقی 

عظيم استوار هستی!« 
کتاب آسمانی پيامبِر آرامش، دستورات اخالقی بسياری برای بشر دارد که عمل به آن ها 

موجبات آسايش و آرامش را در دنيا و آخرت برای بشر فراهم می کند.
از اين رو و با توجه به برگزاری موفق سه دوره از مسابقات قرآنی » بهشت انس« 
و استقبال قابل توجه دانش آموزان عزيز، بر آن شديم تا ضمن برگزاری چهارمين دوره 
اين مسابقات، به مفاهيم آياتي از قرآن کريم بپردازيم و با عمل به اين دستورات، ضمن 
بهره مندی از اجر مادی، از برکات معنوِی حفظ و عمل به دستورات قرآن کريم بهره مند 

شويم.
نکات تفسيری اين مجموعه برگرفته از کتاب تفسير جناب حجت االسالم و المسلمين 

آقای محسن قرائتی است که با بيانی شيرين و شيوا به توضيح آيات پرداخته اند.
در پايان ضمن آرزوی توفيق بيشتر برای همکاران، دانش آموزان و خانواده های محترم 
ايشان در جهت نيل به اهداف بلند قرآن کريم، از همه عزيزانی که ما را در جهت برگزاری 
هرچه باشکوه تر اين جشنواره ياری نمودند، به ويژه هيأت محترم موسس، مدير محترم 
مجتمع، مديران محترم مدارس مجتمع، معاونين فرهنگي واحدهاي آموزشي و اعضای 

محترم ستاد قرآن مجتمع، سپاسگزاری می نماييم.

دبير ستاد قرآن - هادي ربيعي
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مدرســــــــــه ي موفقـــــــــــــ
دانش آموزان موفقــــــــــــــــــــــ

محمدصادق عليان نـژادي، دانش آموز پايه دوم 
دبيرسـتان پاسـداران اسـت. بسـيار عالقه مند به قرآن، مفاهيم آن و در 

نهايـت حفـظ آيات اين کتاب آسـماني اسـت. موفق به کسـب رتبه سـوم در رشـته ي 
مفاهيم قرآني در منطقه شـده و در مسـابقات بهشـت انس نيز در جايگاه چهارم ايسـتاده اسـت.  

***
ازچهساليشروعبهخواندنقرآنكردي؟

از پنـج سـالگي قـرآن مي خوانـدم و حداقـل حافـظ 22 جزء آن هسـتم. از بچگي پدر و مـادرم مرا ترغيب به شـرکت در 
کالس هـاي قـرآن و يادگيـري آن مي کردنـد و بـا عالقمندي بـراي حفظ کل قرآن برنامه ريـزي کرده ام، اگر حداقـل روزي يک 

صفحـه حفـظ کنـم تـا آخر سـال تحصيلي )خرداد مـاه سـال 1395( موفق به اتمام سـي جزء خواهم شـد. 
دروسموردعالقهاتكداماست؟

از بيـن درس هـاي تخصصـي شـيمي و از بيـن دروس عمومـي ادبيـات و عربـي را بيش از همه دوسـت دارم. روزانه بين 3 تا 5 سـاعت 
درس مي خوانـم و مطالعـه مي کنـم . ابتـدا تکاليفـم را انجـام مـي دهـم و پـس از اتمـام آن هـا مطالعـه را شـروع مي کنم. يکـي از رمزهاي 
موفقيتـم را اهميـت دادن بـه تکاليفـم مي دانـم . گاه براي انجام دادن آن روزي 3 سـاعت وقت مي گـذارم . درس هايي مثل رياضي را با تمرين 

حـل کردن و درسـي مثل شـيمي را بـا مطالعه. 
چهرشتهايرادردانشگاههدفقراردادهاي؟

اميدوارم در رشـته »نانوشـيمي« دانشـگاه صنعتي شـريف قبول شـوم. در خانواده ي ما برادرم و پسـر عمويم در رشـته شـيمي و در 
صنعـت پليمـر و رنـگ فعـال هسـتند. با تجربياتي که آن ها دارنـد اميد زيادي به موفقيت در اين رشـته دارم. پـدرم در کار توليد رنگ 

و خط کشـي معابر فعالند و اين زمينه ي خوبي برايم در رشـته شـيمي اسـت. 
بهچهنوعفيلموسرياليعالقهمندي؟

مستند هاي تاريخي.
آياوقتكافيبرايفعاليتهايديگرداري؟

بلـه. روزي 1 تـا 1/5 سـاعت پينگ پنگ بازي مي کنم. يک باشـگاه بدنسـازي هم سـاخته ايم 
که يک روز درميان آنجا هسـتم. همچنين به هم سـن و سـال هايم پيشـنهاد مي کنم 

در نظر داشـته باشـند هر کاري براي به ثمر رسـيدن، نيازمند 2 عامل 
اسـت: اول برنامه ريزي و دوم تالش.

تا خرداد آينده حافظ کل قرآنم

»عرفان« و تحصيل در رشته ي »عمران«!

عرفان اسـماعيلي دانش آموز پايـه ي دوم واحد 
پاسـداران اسـت. شـغل پدر وي حسابرسـي و شـغل مادر گفتار درماني 

اسـت. هـم مـادر و هم پدر همـواره مشـوق او در فراگيري علوم رياضـي بوده اند.
***

وضعيتتحصيلياتراچگونهارزيابيميكني؟
از ابتداي امسـال کمي افت تحصيلي داشـته ام و بر عکس سـال پيش که در آزمون هاي آزمايشـي رتبه ي 22 

را گرفتـم، امسـال رتبـه ي 60 را به دسـت آوردم. فضـاي خـوب و صميمي، هم بين معلمان و هـم دانش آموزان 
در مجتمـع عالمه طباطبايي وجود دارد.

كدامدرسرابيشتردوستداريوبهچهرشتهودانشگاهيعالقهمندي؟
درس رياضي و رشـته ي پزشـکي را خيلي دوسـت دارم اما هنگامي که با مشـاور مشورت کردم به اين 

نتيجه رسـيدم که رياضي بخوانم و دوسـت دارم در رشـته ي عمران دانشگاه صنعتي شريف قبول شوم.
درفعاليتهايفرهنگيهمشركتميكني؟

در گروه تواشـيح و گروه قرآن هسـتم و موفق به کسـب رتبه ي دوم منطقه شـدم. در مسـابقات 
بهشـت انس رشـته ي قرائت مقام پنجم را کسـب کردم.

وبالگ هم سـاخته ام اما متأسـفانه چون آدرسـش را نفرسـتادم نتوانستم در مسابقات شرکت 
کنم.

فكرميكنيددرنهايتچهرتبهايدركنكوربياوريد؟
به رتبه ي زير هزار فکر مي کنم.

بزرگترينآرزو...؟
فرد موفقي شوم و به مردم خدمت کنم.
بهكارهايهنريعالقهداري؟

گرافيک و عکاسي.
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عرفاناسماعيلي)پايه دوم(

محمدصادقعلياننژادي)پايه دوم(



مدرســــــــــه ي موفقـــــــــــــ
دانش آموزان موفقــــــــــــــــــــــ

محمـد حسـين خلجـي دانش آمـوز پايـه 
سـوم واحـد پاسـداران اسـت. وي موفـق به کسـب رتبـه اول 

در رشـته احـکام منطقـه شـده اسـت. خلجـي را بـه رياضـي و فوتبال هم 
عالقه منـد اسـت .

***
رتبهاولدررشتهاحكاممنطقه!چطوربهاينموفقيتدستپيداكرديد؟

مـن از کودکـي شـيفته قـرآن، احـکام و مفاهيم ديني بـودم و در اين زمينه تاثير بسـيار زيادي از خانـواده ام گرفتم. 
بـا شـرکت در کالس هـاي فرهنگـي دبيرسـتان و البته عالقه و تالش توانسـتم بـه اين رتبه در منطقه دسـت پيدا کنم. 

كالسهايفرهنگيرادرمدرسهچگونهميبيني؟
به نظرم يکي از نقاط قوت واحد ما فارغ از بحث آموزش، همين کالس هاي فرهنگي است.

براياينكهدانشآموزيبخواهدموفقشودروزيچندساعتبايددرسبخواند؟
به هوش و شـرايط بسـتگي دارد. ولي حداقل بايد روزي4 الي 5 سـاعت را حتما درس خواند. هرچند اين زمان براي سـال سـوم 
مناسـب اسـت ولـي بـراي پيش دانشـگاهي بايد بيشـتر از اين ها وقت گذاشـت چرا کـه درس خوانـدن الزمه زندگي بهتر اسـت ولي 

نبايد همه زندگي درس شـود و بايسـتي در کنار درس فعاليت هاي جانبي که باعث شـادابي آدم مي شـود هم داشـت.
چهفعاليتهايي؟

مثال فيلم ديدن مي تواند يک فعاليت جانبي و لذت بخش باشد.
رابطهاتباورزشچطوراست؟

هر زمان که فرصت باشد فوتبال بازي مي کنم. البته به صورت کامال آماتوري!
بهطوركلياوقاتفراغتتراچطورپُرميكني؟

با فيلم، بازي و کتاب!
شاعرموردعالقهات؟

قيصر امين پور
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محمدحسـين کراني دانش آمـوز پايـه سـوم 
دبيرسـتان واحد پاسـداران اسـت. در رشـته مفاهيم و تواشـيح موفق 
بـه کسـب رتبـه اول شـده اسـت. وي عالقه منـد و دوسـتدار فوتبال اسـت.

***
چطورشدبهمفاهيمقرآنيوتواشيحعالقهمندشدي؟

ابتدا در خانواده با اين مفاهيم آشنا و عالقه مند شدم و در دبيرستان اين عالقه تکامل پيدا کرد. 
بهغيرازفعاليتهايفرهنگيوقرآنيفعاليتديگريهمداري؟

در مسابقات ورزشي مجتمع با تيم فوتسال مدرسه 2 سال رتبه اول مجتمع را به دست آورديم.
درمورددرسچطور؟رتبهتاندرآخرينآزمونجامعچندبود؟

سـعي مي کنـم تـا جايـي کـه مي توانم روزي چند سـاعت براي درسـم وقت بگـذارم. در تابسـتان رتبه   مجتمع94 و در مدرسـه 
رتبه ام هشـتم بود.

رابطهاتبامدرسهچگونهاست؟
خيلي خوب . محيط اينجا خيلي آرامش بخش است.

بهترينقسمتمدرسهكجاست؟
از نظر من قسمت فرهنگي! آقاي پوالدي و آقاي خردمند بهترين اند.
فكرميكنيشانسقبوليدركدامدانشگاهراداري؟

دانشگاه شريف. تمام تالشم را مي کنم تا رتبه ي سه رقمي به دست آورم و در دانشگاه مورد عالقه ام قبول شوم.
برايرسيدنبهاينهدفروزيچندساعتبايددرسبخواني؟

هر چه بيشتر بهتر. البته نظر مشاوران اين است که حدوداً روزي 7 ساعت بايد درس خواند.
چقدراهلكتابخواندنهستي؟

اهـل خوانـدن شـعرم و بيشـتر سـبک آقاي فاضـل نظري را مي پسـندم - کتـاب گريه هاي امپراطـور را 7 
يـا 8 بـار خوانده ام.

يكبيتازآنراميخواني؟
بـه خداحافظـي تلخ تو سـوگند نشـد/ کـه تو رفتـي و دلم ثانيه اي بند نشـد/ 

خواسـتند از تـو بگوينـد شـبي شـاعر ها/ عاقبـت بـا قلـم شـرم 
نوشـتند نشد.

ساعي در درس،کوشا در تواشيح

عالقه و تالش، رمز موفقيت

محمدحسينكراني)پايه ي سوم(

لجي)پايه ي سوم(
حسينخ

محمد
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رتبه کنکور

صالح مومني

8779
کور

ه کن
رتب

رتبه کنکور

شايان صادقي

شهريار صادقي
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گفت وگو با تعدادي از رتبه هاي برتر مجتمع عالمه طباطبايي در كنکور 94

ماييم كه از خاك به افالك رسانديم

347124 رتبه کنکور
رتبه کنکور

رتبه کنکور

مهدي نيلي
علي حميديمحمد طبيعي



26كنكورسراسریوقبولي
مطمئناٌتالشزيادیكرديدتابهرتبه

دررشتهمكانيكدانشگاهشريفبرسيد،چهمقدارازاينموفقيترا

سهمخودميدانيد؟آياكيفيتآموزشودبيرانواحدآبشناسانيك

رادرموفقيتتانسهيمميدانيد؟

صالحمؤمني: به نظر من، در درجه اول، سيستم برنامه ريزي در عالمه طباطبايي 

و کيفيت آموزش دبيران بيشترين تاثير را در اين موفقيت داشته  است. توصيه هاي 

مشاوران مفيد و مؤثر بود. وجود فضای رقابتی که در سال آخر دبيرستان ايجاد شده 

بود حداقل از نگاه من خيلي شبيه به مسابقات ماراتن بود. به اين معنا که براي رسيدن 

به هدف حتي فرصت نگاه کردن به عقب را نداشتيم و فقط بايد به پيروزي فکر  

می کرديم و به جلو می رفتيم.

زبعدازاخذنتيجهوبهبارنشستنتالشهايتان،هنوزهم
امرو

تمامساعاتشمامملوازدرسومشقاست؟

صالحمؤمني:البته که نه! درست است که درس خواندن در دانشگاه شريف 

کيفيت خود را مي طلبد، اما محيط دبيرستان با دانشگاه تفاوت دارد.

لآيندهبرنامههایدرسيوقتزياديازشما
احتماالتاچهارسا

راخواهدگرفت،آياتابهحالبهادامهتحصيلدرخارجازايرانفكر
كردهايد؟

صالحمؤمني:واقعيت اين است که در مورد ادامه تحصيل در خارج يا پذيرش 

بورسيه فعال فکر نکرده ام. اگر بخواهم با ديد امروز نظرم را بگويم، احتماال تا مقطع 

کارشناسي ارشد در دانشگاه شريف ادامه خواهم داد و بعد از آن شايد وارد بازار کار 

شوم. شايد هم برای ادامه تحصيل در مقاطع باالتر، به خارج از کشور بروم. ولی در 

کل اگر هم از کشور خارج شوم، موقتی خواهد بود و دوباره برمی گردم.

از دانشگاهشريف دانشجويان كشور، دانشگاههای بين در

خيازهمكالسيهايشمابهقصد
بهترينهاهستند.وقتیمیبينيد،بر

اقامتدرخارجازكشور،جالیوطنميكنندچهاحساسیداريد؟

صالحمؤمني:تنها مي توانم نظر شخص خودم را بيان کنم. فکر مي کنم خيلي 

سخت بتوانم خود را به ماندن در خارج از کشور قانع کنم. فضای غربت را دوست 

ندارم. بيشتر، بودن درکنار خانواده را ترجيح مي دهم. دوست دارم در کشور خودم 

بمانم و معتقدم آنچه که خواهان به دست آوردنش در خارج هستم در ايران هم 
می توانم بدست بياورم.

بهكدامورزشعالقمندهستيد؟

صالحمؤمني:مسابقات فوتبال داخلی را زياد 

دنبال نمی کنم و در بين باشگاه هاي خارجي 

به تيم »بارسلونا« عالقمندم.

***                                             

قبلازپذيرفتهشدندردانشگاه،

تاچهاندازهحسرقابتبابرادرت
داشتيد؟

شهريارصادقي: قبل از کنکور شايد بيشتر 

در خواندن درس فيزيک با هم رقابت داشتيم 

ولی در کل بين ما حس رقابت تحصيلی 

اگر  نکنيد  باور  شايد  ندارد.  وجود  چندانی 

بگويم در بازی های رايانه ای يا پلی استيشن 
رقابت بيشتری داريم. 

اندازه چه تا نتايج، اعالم
از قبل

اضطرابداشتيد؟

شهريارصادقي: خوب است بدانيد در ابتدا ما اصاٌل به 

کنکور فکر نمی کرديم. بيشتر به فراغت بعد از کنکور و بازی های 

رايانه ای فکر می کرديم. تنها هدفمان کسب رتبه  دورقمی بود. مرتب 

اين مطلب را تکرار می کرديم تا باالخره همان شد که مي خواستيم. هدف 

ما دانشگاه شهيد بهشتي بود. می گفتيم؛ بايد به اين دانشگاه راه پيدا  کنيم 

که موفق شديم. هيچ اضطرابی نداشتيم. خيلی وقت ها به جای درس خواندن 
واليبال بازی می کرديم.

شـشتـنازدانشآمـوزانبرجسـتهوشـاخصدبيرسـتانعالمـهطباطبايی،كـههركدامبـاقبولیدربهترينرشـتهها
وبهتريـندانشـگاههايكشـور،بـرگزريـنديگريازكيفيـتآموزشعالمـهطباطباييرارقـمزدند،مهماناينشـماره
فصلنامـهجوانـهانديشـهبودنـد.صالحمؤمنـی،دوبرادربهنامهايشـايانوشـهريارصادقـی،مهدينيلـي،محمدطبيعي

وعلـيحميديكـهدرادامـهميخوانيد:
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شايانجان،كمیازعالئقتانبگوييدواينكهچهچيزیبرايشما
دردست اندرکاران اين مجموعه را ناديده گرفت.موفقيت سهم مؤثري داشت. قطعا نمی توان تالش دبيران، مشاوران و ساير مهدينيلي:به طور يقين سيستم آموزشی عالمه طباطبايي، در اين خودرادراينجايگاهمیديديد؟ميكنيد،اگردورهدبيرستانرادرجايديگريميگذرانديد،بازهمنظرتاندربارهكيفيتآموزشدرعالمهطباطباييچيست؟فكرکادر آموزشی دبيرستان عالمه طباطبايي دليل اين موفقيت است!مهدينيلي: شايد بتوان گفت: تالش از جانب خودم و برنامه ريزي از جانب دانشگاهتهرانرشتهپزشكیمیخوانيد.رمزاينموفقيتچيست؟آقاينيليشماموفقبهكسبرتبه33كنكورشديدوهماكنوندر                                                ***به سمت موفقيت سوق می دهد.کادر آموزشی متبحری که دارد، برای عالقه مندان بستری فراهم می کند که آن ها را از خصوصيات عالمه اين است که در قبال دانش آموزان، سخت گيری نمی کند و با عقيده دارم، درس خواندن و يا حتی تفريح صرف، به شدت کسل کننده است. يکی در طول سال گذشته، وقت خود را صرفا به درس خواندن اختصاص نداديم. من شهريار: به هيچ وجه. چون اصاٌل فکر نمی کرديم چنين رتبه اي بياوريم. ما آياكسبرتبهبرتربرايتانغرورهمآوردهاست؟رتبه ی زير 200 داشتيم، شايد يک يا دو بار.کشوري يا رتبه هر دوی ما خيلی بد می شد و يا خيلی خوب. در مجموع خيلی کم، شايان:ما هر دو رتبه هايي خيلی نزديک به هم داشتيم و هميشه در مسابقات برادر2قلوهردورتبهبرتركسبكنند؟شمارتبههای79و87رانصيبخودكرديد.چطورمیشود2انگيزه مجبور شديم، نهايت تالش خود را به کار گيريم.محيط آنجا آشنا شديم. به تدريج اين عالقه در ما ايجاد شد و برای رسيدن به اين موافق نبودند! به واسطه مادرم، که در يکی از بيمارستان های تهران اشتغال دارد با عالقه داشت. ولی خانواده  گفتند فقط بايد پزشکی بخوانيد. حتي با دندانپزشکي هم تعيين کننده نبوديم! من شخصا رشته حقوق را دوست  داشتم. شايان هم به موسيقی شهريار: در واقع، قبولی در رشته پزشکی خواسته پدر و مادرمان بود و ما شماهمازابتدابهدنبالكسباينعنوانبوديد؟90درصددانشآموزانرشتهتجربيمیخواهنددكترشوند.آيابازی های رايانه ای و گذراندن اوقات در کنار دوستانم.شايانصادقي: عالئق من زياد است. تفريحاتي مانند: موسيقی، ورزش، شاديبخشاست؟ چقدر هستند، پزشك شما پدر اينكه به توجه حرفه سختي است، بايد سال های زيادی تالش کنی.مهدينيلي:برعکس پدرم زياد موافق نبودند و می گفتند اين حرفه، شكلگيریعالقهشمابهاينرشتهسهيمبودند؟با
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مدرسهراهنماييتوسعهتجارت-مدير:آقايصنيعي
مدرسهراهنماييتوسعهتجارت-مدير:آقايصنيعيدبيرستانعالمهطباطباييواحدآبشناسان1-مدير:آقايآصف

دبيرستانعالمهطباطباييواحدآبشناسان1-مدير:آقايآصف
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اوقاتفراغتتانراچطورمیگذرانيد؟

مهدينيلي: گوش دادن به موسيقی و گذراندن اوقات، در کنار دوستانم.

روزی چند ساعت مطالعه داشتيد؟

مهدينيلي: روزهايی که به مدرسه می آمدم 5 ساعت و روزهايی که تعطيل 

بودم 9 ساعت در روز درس می خواندم. البته هر چه به کنکور نزديکتر می شدم اين 

ساعات کمتر می شد و کمتر درس می خواندم، چون احساس می کردم درس خواندن 
زياد مضطربم می کند.

آياكسباينرتبهراپيشبينیمیكرديد؟

مهدينيلي:فکر می کردم رتبه ام زير 100 خواهد شد. اما به اين رتبه فکر 

نمی کردم. انتظار نداشتم در تهران پذيرفته شوم.

***                                          
   

علي حميدي در رقابت کنکور سراسري سال تحصيلي 93-94  موفق به کسب 

رتبه ي 24 و تحصيل در رشته ي پزشکي دانشگاه تهران شد. 

مطمئنامصمموباانگيزهاينموفقيترانشانهگرفتيد؟

عليحميدي: بله! با هدف وارد اين رقابت شدم. امروز و با ورود به دانشگاه 

مي فهمم که بايد 7سال آينده را در اين راه بگذرانم. با کمک مشاوران و معلمان 

مجتمع عالمه طباطبايي تالش زيادي کردم تا بتوانم به اين جايگاه برسم. در اين 

موفقيت پس از دعاي خير پدر و مادرم تالش روز افزون خودم، سيستم عالمه 

نقش زيادي در موفقيت من داشته است.اجازه دهيد از مشاورم آقاي هاشمي ياد و 

تشکر کنم. واقعا سنگ تمام گذاشتند، همچنين آقايان کهندل استاد زيست شناسي 

و امير سليماني دبير ادبيات. 

گاهيچهطورخودتانراباالكشيديد؟
-درفضايرقابتيپيشدانش

عليحميدي: دوست دارم هميشه در رقابت اول باشم . در عالمه متوجه شدم 

که بدون سيستم و برنامه نمي توان درس خواند و جواب نخواهم گرفت. در مدارس 

ديگر نه شدت رقابت به اين کيفيت است نه حجم درس ها . در عالمه فضاي رقابتي 

را تجربه کردم و ديدم براي اينکه انسان هميشه در اوج باشد بايد تالش کند. داشتن 

رقيب خيلي خوب است. 

-بااينرتبهمغرورهمشدي؟

عليحميدي: بله، کسب رتبه هاي خوب در آزمون هاي جامع 
حاصل غرور بود.

-دردانشگاهچهطور؟بازهماينغرورهمراهشمابود؟

عليحميدي: ورود  به دانشگاه تهران يعني خالي از غرور شدن!  

آنجا همه  همانند شما هستند يا حتي خيلي باال تر، اما 

واقعيت اين است که جو رقابت عالمه را در هيچ 
جا تجربه نکردم.

-بهخارجكشوررفتنبرايادامه
تحصيلفكركردهايد؟

عليحميدي: در حال حاضر خير.

-چهصحبتيبرايدانشآموزان

كنكور براي كه وكساني كنوني
آمادهميشوند،داريد؟

زندگي  نهايت  کنکور  حميدي:  علي

نيست. بلکه ابتداي راه است. به دانش آموزاني 

بگويم  بايد  دارند  شدن  پزشک  به  تمايل  که 

براي تحصيل در اين رشته بايد عزم  بزرگي 

اعتماد  حفظ  خدا،  به  توکل  و  باشند  داشته 

دورکردن   و  تالش  حداکثر  و  نفس   به 
نااميدي. 

واحد آبشناسان يک، همچنين از پدر و مادرم که همواره  من را از هر لحاظ حمايت علي حميدي: تشکر مي کنم از کادر پيش دانشگاهي دبيرستان عالمه طباطبايي -حرف آخر...؟
خوانندگان محمدطبيعي: اتفاقا مطلبي در اين باره مايل مراكزدانشگاهيهستندداريد؟چهتوصيهايبرايدانشآموزانيكهدرراهورودبهما بتوانيم نتيجه زحمت ها و تالش هايمان را بگيريم.همه کساني که دلسوزانه در کنار من و همکالسي هايم بودند تا ادبيات، کرمي دبير عربي، نفيسي دبير شيمي، صابري دبير عربي و آوردند تشکر ويژه اي کنم. از اساتيد دبيرستان آقايان امير سليماني دبير آقاي اسکندري بابت تمامي زحمات و حمايت هايي که از من به عمل نکرده است. همين جا اجازه مي خواهم از فرصت استفاده کنم و از مشاور سال قبل ارتباط با دانش آموزان واحد هاي مختلف مسئوليت خود را انجام داده و کم فروشي محمدطبيعي: بله البته. از نظر من عالمه در تمامي زمينه هاي آموزشي و در سيستمعقبخواهدماندوبتدريجفاصلهزيادخواهدشد!امااگرفردنتواندبههرعلتيخودراباسيستمپيشببردازچرخهدانش آموز پا  به پاي مجموعه پيش نرود سيستم قادر به جلو بردن دانش آموز نيست.يکسان است. معتقدم هر چقدر هم که سيستم آموزشي قوي و مدون باشد اگر محمدطبيعي: ارزيابي من از سهم تالش شخصي و سيستم آموزشي عالمه كيفيتآموزشونحوهتدريسدبيرانعالمه؟چهمقدارازاينموفقيتراسهمخودمیدانيدوچقدرراسهمکرد، سرعت را تنظيم و تالش و کوشش را دوچندان کرد....حس بسيار خوبي است.بگويم حس فضاي رقابتي بسيار لذت بخش است. اين که مرتب بايد به هدف فکر محمدطبيعي: اگر بخواهم با نگاه امروزم از حال و هواي آن دوران يادکنم بايد چهحسيدرفضايرقابتيعالمهداشتيد؟شيرين بود و قطعا در آينده  از خاطرات آن سال به خوبي و خوشي ياد خواهم کرد.عامل عمده در موفقيت خود مي دانم. بخصوص سال آخر که در عين سختي بسيار همچنين تالش و پيگيري خودم، بخصوص در ماراتن سال آخر دبيرستان را دو محمدطبيعي:البته جايگاه سيستم آموزشي عالمه که مشخص و گوياست چهعوامليرادرموفقيتخودسهيمميدانيد؟                                                    ***کردند. براي  شايد  که  بگويم  بسيار اما اکنون و با به ثمر نشستن تالش فضا من فشار زيادي احساس مي کردم شماجالب باشد و آن اين است که در آن هستم  برايم  روزها  آن  خاطره  دانش آموزان فضاي رقابتي به ويژه در سال شيرين است. منظورم حال و هوا و آن هايم،  است.  بر آخر  رقابت  بدانند  بايد 

سر ورود به  دانشگاه 
دانشگاه  بهترين  يا 

است  ممکن  هرچند 
اما  نباشد  راه  پايان 

هنگامي که آدمي ثمره 
مساعي  و  بسيار کوشش ها  مي بيند  را  را جدي شيرين است. هميشه بايد خود  رقيبان  و  براي گرفت.  تنظيم وقت چه براي مسابقه  سرعت  چه  و  گاه  ممکن تست زدن بسيار مهم است. مانند مطالعه  دوميداني  برگرداندن مسابقات  سر  با يک  حتي  او از جلوي ديدگانمان شويم. فقط بايد به براي ارزيابي سريع رقيب متوجه عبور است 

هدف فکر کرد و نتيجه !
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مهدي نيلي: نمي توانم تالش دبيران را نا ديده بگيرم
محمد طبيعي: 

در »عالمه« كم فروشي وجود ندارد
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راهنماييعالمهطباطباييواحدآبشناسان-مديرآقايمسروري
دبيرستانعالمهطباطباييواحدكارگرشمالي-مدير:آقايموسوي
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و اين امر مهم را همگام با فعاليت هاي علمي پيش ببرند. سپس گروه ورزشکاران »باستاني« به اجراي حرکات ورزشي و آئيني اين ورزش پرداختند. بعد از اتمام برنامه باستاني کاران، مجري برنامه به شما پاسخ گويد. اميدوارم همواره شاهد نشاط، سالمتي و لبخند شما و دستيابي تان به اهداف وااليتان باشم.« ايشان در پايان از مديران واحد ها خواستند از فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي غافل نشوند دريافت آموزش علوم و فناوري روز، از جنبه فرهنگي و ورزشي نيز پيشرفت هاي قابل توجه داشته باشند. من به شما قول مي دهم از شما حمايت کنم تا اين مجتمع فرهنگي آموزشي به همه نيازهاي که در تدارک  اين المپياد نقش داشته و زحمت کشيده اند، صحه مي گذارم و اعالم مي  کنم ما در حال نزديک شدن به اهداف خود هستيم. هدف ما پرورش جوانان و دانش آموزاني است که عالوه بر و زحمات شما و اين  که موفق شديد »عالمه طباطبايي« را به اين جايگاه ارزنده در سطح شهر تهران برسانيد تشکر مي کنم. من با ديدن اين  همه شور و اشتياق بر زحمات همه دست اندرکاراني در ادامه مهندس مستوفي به عنوان عضو هيات موسس و مدير عامل موسسه ادب و دانش براي حضار سخناني ايراد کرد. مستوفي با تشکر ازمسؤالن اجرايي و جمع حاضر گفت: »از شور و شعف از »سعيد فخار« که قهرمان جهاني روپايي و صاحب رکورد در اين رشته است خواست تا دقايقي توجه حاضران را به نمايش حرکات زيباي خود با توپ جلب کند.بعد از تالوت آياتي چند از کالم اهلل مجيد حاضران به پخش سرود جمهوري اسالمي اداي احترام  کردند. سپس مجري برنامه با خوش آمد گويي به دانش آموزان و ورزشکاران و تشکر ازحضور مديران عامل موسسه ادب و دانش، اعضاي هيات موسس، مديران، مسئوالن فرهنگي و دانش آموزان دبيرستان هاي اين مجتمع و جمعي از معاونان و مسئوالن مناطق 5 و 6 آموزش و پرورش برگزار شد. مراسم افتتاحيه دومين المپياد ورزشي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي در آخرين روز از ماه آبان سال جاري در سالن هندبال مجموعه ورزشي انقالب و با حضور مهندس مستوفي مدير 

روشن شدن مشعل دومين المپياد ورزشیبا حضور جمعی از مديران و دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايی صورت گرفت:
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حمل شد و با روشن شدن آن مسابقات به صورت رسمي افتتاح گرديد.تربيتي است که دو مورد از موارد فوق در تربيت زيست بدني خالصه مي شود تربيت توامان جسم و فکر شما«.در پايان مشعل مسابقات توسط يکي از دانش آموزان منتخب دبيرستان آبشناسان و تربيت دانش آموزان فعاليت کنند که يکي از اين موارد بحث زيستي و تربيت بدني دانش آموزان است«. وي گفت: »در شاخصه هاي جهاني 4 موضوع مورد توجه و عالقه دست اندرکاران امور را در چرخه آموزش و پرورش از تحوالت بزرگ رخ داده در تربيت دانش آموزان و برنامه هاي راهبردي شهر تهران دانست و گفت: »معتقديم مديران آموزشي بايد در 6 حوزه در رشد شخصيت باشيم«! خانم پروازي مقدم رئيس آموزش و پرورش منطقه 6 نيز ضمن تحسين مسئوالن مجتمع عالمه  طباطبايي در برپايي چنين رويدادهاي مهم فرهنگي، دومين المپياد ورزشي اين مجتمع به يکديگر احترام گذاشته و در ايجاد رقابتي سالم کوشا باشند. هيأت داوران هم يکصدا سوگندنامه خود را براي حضار اين طور قرائت کردند: »خداوندا ما را ياري فرما تا در انجام وظائف خود موفق مراسم سوگند هم از ديگر بخش هاي اين افتتاحيه بود که به طور مجزا توسط دانش آموزان و هيات داوران اجرا شد. در اين مراسم دانش آموزان عهد کردند با تکيه بر آموزه هاي حاکم بر المپياد شريعتي و آبشناسان 1 و قبل از هيات داوران در جايگاه خود قرار گرفتند.دانش آموزان واحد کارگر شمالي اولين گروهي بودند که در جايگاه خود قرار گرفتند. دومين گروه، ورزشکاران واحد ادونس بودند، سپس دانش آموزان دبيرستان هاي دکتر فاطمي، پاسداران، دکتر نام واحد خود بر آن حک شده بود در جايگاه هاي خود قرار گرفتند.حاضران مژده داد که شاهد رژه نمايندگان ورزشکار دبيرستان هاي  عالمه طباطبايي خواهند  بود. سپس ورزشکاران هر واحد هنگام ورود با حمل پرچم جمهوري اسالمي و نمايش تابلوهايي که 
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اداره منطقه 6 آموزش و پرورش با دارا بودن 190 واحد، ميزبان نزديک به 38 هزار دانش آموز در سطوح مختلف آموزشي است.  40درصد از دانش آموزان 

اين منطقه غيربومی هستند که در 11 نوع مدرسه اعم از سمپاد، نمونه مردمی، شاهد و نمونه به تحصيل مشغولند. تنوع مدارس از ويژگی بارز و مطرح اين 

منطقه آموزش و پرورش است. وجود مدارس خوب و مطرح در اين منطقه، رقابت را در بين اين مدارس بسيار سخت و نزديک کرده  است. دانش آموزان 

منطقه 6 در مسابقات علمی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و آزمايشگاهی موفقيت های چشمگيری داشتند. دستاوردهای علمی و پژوهشی آنان افتخاري 

بزرگ براي مديران آموزشي اين منطقه محسوب مي شود. به همين دليل منطقه 6 آموزش و پرورش جزو مناطق حساس و مهم در بين منا طق تهران 

است. خانم زهرا پروازي مقدم از مديران اليق و برجسته وزارت آموزش و پرورش است که از سال 1390 به سمت مديريت اين منطقه آموزشي انتخاب 

شده و تاکنون در اين جايگاه مشغول به انجام وظيفه است. وي که در جمع مديران و کارکنان اين وزارتخانه به تعهد، شايستگی و دارا بودن تجارب 

ارزشمند شناخته مي شود همچنان متعهد به ارزش هاي کاري است که با آن آشناست.  به دعوت مديران مجتمع عالمه طباطبايي خانم پروازي مقدم در 

مراسم افتتاح دومين المپياد ورزشي مجتمع حضور داشت و طي سخناني با تبريک به مديران عالمه طباطبايي، برگزاري چنين رويداد ورزشي را تحولي 

بزرگ در چرخه آموزش و پرورش و ارزشمند در تربيت دانش آموزان و برنامه هاي راهبردي شهر تهران دانست.خانم پروازي مقدم در پايان مراسم افتتاحيه 

المپياد ورزشي در گفت و گويي کوتاه با فصلنامه جوانه انديشه شرکت کردند که در پي مي آيد.

***
زشيمجتمععالمهطباطباييراچطورديديد؟

برگزاريمراسمافتتاحيهالمپيادور

همان طور که در سخنراني ام ذکر کردم برگزاري اين المپياد را بر اساس چرخه و استانداردهاي وزارت آموزش و پرورش از تحوالت مهم در فرايند تربيت دانش آموزان 

و برنامه هاي راهبردي شهر تهران مي دانم. ما معتقديم مديران آموزشي بايد در 6 حوزه در رشد شخصيت و تربيت متوازن دانش آموزان فعاليت کنند که يکي از آن ها 

بحث زيستي و تربيت بدني دانش آموزان است. بر اساس شاخص ها و استانداردهاي جهاني چهار مبحث مورد توجه خاص کارشناسان اين حوزه قرار گرفته که از اين 

تعداد 2 مبحث در تربيت روان و ذهن و تربيت جسم خالصه مي شود.

وييبرايواحدهايآموزشيدرسطوحكالنكشوريباشد؟
ميكنيدبرپاييالمپيادهايورزشيميتواندالگ

فكر

قطعاً! بسيار اميدواريم مراکز آموزشي در سراسر کشور دانش آموزان را صرفا به درس خواندن سوق ندهند. چون اين روش نقش مؤثري در  شکل گيري شخصيت 

تک بعدي ايشان خواهد داشت. بنابراين برگزاري اين المپياد ورزشي را گامي مؤثر در پرورش روح و جسم دانش آموزان ارزيابي مي کنم، رويدادي که بي شک در پيشرفت 
تحصيلي آنان تأثيرگذار خواهد  بود.  

سركار خانم پروازي مقدم، رئيس آموزش وپرورش منطقه 6  در گفت و گو با جوانه انديشه:

تربیت متوازن ذهن و جسم، 
26صفحهالزمه نظام آموزشی
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الگـويامسـالمامورچـهاسـتچـون: تمـام پديده ها و 
آفريده هـاي خداونـد بـا ارزشـند و يک سـوره در قرآن به نام اوسـت 
)سـوره 27( و در آن جـا آمـده: مورچـه، موجـودي آينده نگر و دلسـوز 
اسـت و هم جنسـان خود را از خطر نابودي برحذر مـي دارد. موجودي 
کوشـا و پي گيـر اسـت و همـه داسـتان سـردار شکسـت خورده و فـراري را به يـاد مي آورند که 
چگونـه بـا ديـدن تالش يـک مورچه به ميـدان باز مي گـردد و پيروز مي شـود. زندگي دسـته 
جمعـي دارد و مـا را به يـاد »يداهلل مـع الجماعه« مي انـدازد و... که مي تواند امسـال، »مورچه« 

الگـوي نونهـاالن عزيز ما باشـد. همچنـان بياييد مثـل »مورچه« پرتالش باشـيم...

بياييد امسال مثل مورچه باشيم!
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