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مدرسه هوشمند؛  مدرسه فردا

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

فريدون مشيري

خطـري كـه امـروزه مـدارس را در سـطح ُخـرد و نظام آموزشـي را در سـطح كالن تهديد مي كند، آراسـته شـدن به فن آوري به جـاي بهره مند 
شـدن از آن اسـت. اگـر مـدارس مـا تنهـا با اتـكا به اسـتفاده از انـواع فن آوري هاي نويـن، يادگيـري يك محتـواي سـنتي و درك آن را عمق 

بخشـند، فقـط خـود را بـه زيور فنـاوري آراسـته اند و هنوز افـرادي را تربيـت مي كنند كه بهـره اي از فنـاوري نبرده اند.
بي شـك مـدارس فـردا بايـد بتوانند كسـاني را تربيت كنند كه توان رويارو شـدن بـا فناوري هاي نوين را به طور خالقانه داشـته باشـند و بتوانند 
بـا بهره گيـري از ايـن فنـاوري بـه خلـق صنايع جديد، مشـاغل جديد و خدمات نو دسـت بزنند. با علم و دانشـي كه كسـب مي كننـد، بر ارزش 
هـر چيـزي بيفزاينـد و از آن بـراي خـود و كشورشـان ثـروت توليـد كنند، نه اينكـه بعد از فراغـت از تحصيل بـه دنبـال كاري بگردند كه فقط 

درآمـدي از آن بـراي گذراندن عمر كسـب كنند.
مدرسـه هوشـمندي كـه امـروز ايجاد مي شـود ممكن اسـت سـال ها بـه طول بينجامـد تا ابـزار  خـود را، اعم از زيرسـاخت ارتباطـي، محتواي 
مناسـب، آمـوزش معلمـان، تغيير روش هاي آموزشـي و فرهنگ سـازي بـراي والدين، دانش آمـوزان و معلمـان كامل كند.

از هر طرف كه رفتم جز حيرتم نيفزود                      زينهار از اين بيابان وين راه بي نهايت.
صادقمسروري
عضو شوراي عالي آموزش مدارس راهنمايي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي
توجه: در نگارش اين مقاله از »مجالت رشد« دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، استفاده شده است.

امـروزه در اغلـب نقـاط دنيا آموزش و پرورش نيز مانند سـاير اركان كشـور، متحول شـده اسـت. به علت رشـد فناوري هاي رايانه اي، سـرعت نقـل و انتقال اطالعات 
و مسـئله انفجـار دانش، اطالعات به سـهولت و سـرعت در اختيار همگان قـرار مي گيرد.

»آمـوزش الكترونيكـي« يكـي از روش هـاي آمـوزش اسـت كـه در سـال هاي اخير در نظام هاي آموزشـي جهان به سـرعت توسـعه يافته و نظام آموزشـي مـا را نيز 
تحـت تاثيـر خـود قـرار داده اسـت. اگرچـه در آمـوزش و پـرورش ايران، هنـوز آمـوزش الكترونيكي به طور تمـام و كمال نهادينه نشـده و مـدارس تنها از ابـزار اين 
روش آموزشـي، يعني رايانه، اسـمارت بُرد، ديتا پروژكشـن و... پر شـده اند و عمال خبري از آموزش الكترونيكي به صورت سـازمان يافته و برنامه ريزي شـده نيسـت. 
فقـط برخـي از معلمـان عالقه منـد و دلسـوز بـا تالش شـخصي خود كوشـيده اند به انـدازه توان و وسـع خود گام هـاي مؤثري در جهت توسـعه اين روش آموزشـي 
در مـدارس بردارنـد. هرچنـد كـه »طـرح مدارس هوشـمند« در آمـوزش و پرورش ايران داراي نقشـه راه اسـت، توازن ميان سـخت افزار و نيروي انسـاني به گونه اي 
بايـد فراهـم شـود كـه نيروي انسـاني اين مدارس نيز، اعـم از دانش آموزان، معلمـان، مديريت مـدارس، كادر اداري و والدين، آموزش هـاي الزم را ببينند 

و بتواننـد از قابليت هـاي سـخت افزاري ايـن مـدارس در راه تحقق اهداف مدارس هوشـمند، بهـره الزم را ببرند.
»مدرسـه هوشـمند« يـك رويكرد جديد آموزشـي اسـت كه بـا تلفيق اطالعـات و برنامه هاي درسـي، تغييراتي اساسـي 

را در فراينـد ياددهـي و يادگيـري بـه دنبال خواهد داشـت. در ايـن رويكرد نقش معلم به عنـوان راهنما 
و نـه انتقال دهنـده دانـش، و نقـش دانش آمـوز بـه عنـوان عضـو فعـال و خـالق، نقـاد 

و مشـاركت جو بـه جـاي عضـو منفعـل و مصرف كننـده دانـش و نظـام 
ارزشـيابي بـه صـورت فرآينـد محـور نـه نتيجـه محور، 

تغييـر خواهـد كرد.
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شـش ماهـه اول سـال 1394 را در ايـران نبـودم. امـا ارزيابـي مـن از سـال 94 سـالي  بسـيار خوب و از هـر نظر مفيد بود. در سـالي 
كـه گذشـت توانسـتم گام هـاي مهمي بردارم كـه مهمترين آن انجام مراحل ثبت نام پسـرم در مدرسـه راهنمايـي عالمه طباطبايي 
بـود. دسـت انـدركاران مدرسـه راهنمايـي واحـد فرمانيه به من و فرزندم بسـيار لطف داشـته و دارنـد و از اين بابت من از آنان بسـيار 
سپاسـگزار و شـاكر به درگاه خداوندم. براي سـال 1395 اميد و آرزو دارم كه مجتمع عالمه طباطبايي همچنان به مسـير رو به رشـد 

و پيشـرفت خود ادامه داده و گام موثري در راه توسـعه و رشـد نظام آموزشـي كشـور بردارد.

از نظـر مـن هـر سـالي كـه اتفاق بدي نيفتد سـال خوبي اسـت. در زندگي همواره سـعي كـرده ام نگاه مثبت خـود را در برخورد 
بـا وقايـع يوميـه حفـظ كنم و سـعي داشـته ام تا ايـن نـگاه را در تربيت فرزندانم بـه آنان منتقل كنـم. همواره خداوند را شـاكرم 
كـه همـه اعضـاي خانـواده بـه سـالمت در كنـار هم بـوده و هسـتيم و فرزندانـم در امور درسـي همـواره توانسـته اند پله هاي 
ترقي را پيموده و به موفقيت برسـند. اولين آرزويم براي سـال 1395 در درجه اول سـالمتي و در درجه دوم آرزوي شـاد بودن 
و رضايـت از زندگـي بـراي همـه مردم كشـورم مي باشـد. همـواره اين گونه فكـر كرده ام كـه در تمامي وقايـع زندگي حكمتي 
نهفتـه اسـت و چـون بـه ايـن حكمـت الهـي اعتقاد دارم. سـعي مي كنـم آن را بپذيرم. اگر بد باشـد بـا صبوري و درايـت با آن 

برخـورد مي كنـم و اگر خوب باشـد شـكرگزار درگاه الهي هسـتم.   

مژده مژده كه خوش بهار در راه است            مژده آمد كه ايام نكو در راه است
 اين همه سستي و كاست و خزان                نوبت تغيير جهان در راه است

 دوست مهربانم
 روزهـا پشـت سـرهم چـه تنـد مـي گذرنـد، سـال 1394 نيز رو بـه پايان اسـت و فرصتي براي توشـه گيـري از 
روزهـاي آن باقـي نمانـده اسـت. چيـزي نمانده كه ببيني بهار آمـده و با گرماي ماليـم و فرحبخش خود طبيعت 
،درختـان، پرنـدگان و همـه دنيـاي اطرافمان زيبا و تازه و جوان شـده اسـت و اين گرمي بشـارت از بيداري خوابي 
سـنگين را مي دهـد. دوسـت خوبـم، تـو هـم بـا آمـدن بهار جـوان مي شـوي و مي تواني از نو سـالي پـر از خوبي، 

موفقيـت و شـادي را بـراي خـودت رقم بزني. برايت سـالي بـا ثانيه هاي خـوب آرزومندم. 

سـال 94 هم سـال خوبي براي خانـواده هم براي 
مهـرگان بـود. بـراي سـال 95 آرزوي سـالمتي، 
آرامـش و آسـايش بـراي تمـام هموطنـان عزيزم 
دارم. همچنيـن اميـدوارم اقتصاد به سـمت هرچه 

بيشـتر شـكوفا شـدن حركت كند.

سـال قبل سـالي سرشـار از اسـترس، به خصوص براي اوليا و سـال  پيش رو سال كنكور 
فرزندم، سـالي سرشـار از اميد و آرزوي به بار نشسـتن تالش هاست.

مـن در دوران تحصيـل خاطـرات خوبـي دارم، امـا از هنـگام پركـردن پرسشـنامه هاي 
دفترچـه كنكـور خيـر. بـه همين دليـل اميـدوارم تمامي دانش آمـوزان كنكـوري  به اين 

نكته توجـه كنند. 

رئيسانجمناوليامربياندبيرستان

طباطبايي-واحدپاسداران
عالمه

نادره وزيري

مهطباطبايی-واحدفرمانيه
شآموزمدرسهراهنماييعال

پدرپارسازاهديدان

مجتبي زاهدي 

ايهدومدبيرستانواحدادونس
مادرسهندتهرانيفاتحدانشآموزپ
هايده تهراني

مادربرناساالرياندانشآموزپيشدانشگاهيآبشناسان1
فريبا خاطري 

مادرمهرگاندرودياني

ادجهانيسال92دريونان
رندهمدالطالينجومالمپي

ب

سهيال  فرد

بی گمان پيشرفت و توسعه ي اين مجموعه نتيجه ي  همت و صميميت يكايك همكاران در جاي جاي اين مجتمع بوده و هست. پيشرفت هايي شايان توجه كه از نگاه 
كساني كه تعلق خاطری به مهيا شدن امكانات برای به خدمت گرفتن دانش در جهت ارتقا، اعتال و سربلندی علمی و فرهنگی نوجوانان برومند اين مرز و بوم دارند، پوشيده 
نخواهد ماند. اميد است در سال جديد نيز در پرتو عنايات پروردگار دانا و دوستدار دانايی و زيبايی، تالش كارمندان محترم و معلمان، مربيان، مشاوران ارجمند و تمام كساني 
كه در پيشبرد امور جاری و تحقق اهداف مربوط به توسعه كمی و كيفی اين مجتمع ، در ابعاد گوناگون گام برمي دارند، استمرار يابد. فرارسيدن فصل بهار و نوروز باستاني را 

به تمامي همكاران گرامی و ارجمند مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي تبريك و تهنيت عرض مي كنيم..

سعادت،سالمتوبهروزیهمگانراازدرگاهايزدمتعالمسئلتمینماييم.
هياتموسسمجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي

سفيرايراندرتايلند
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كه بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشی  
كه تو خود دانی اگر زيرك و عاقل باشی من نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوش  

زمـانحـالرادريابيـم. ايـن بدان معنی نيسـت كـه كار نكنيم و درس نخوانيـم و فقط به تفريح و بطالـت بگذرانيم - البته تفريـح با بطالت فرق 
دارد- نكتـه اينجاسـت كـه مـا وقتی از تفريحمـان لذت كافی می بريم كه كار عقب مانده نداشـته باشـيم.

برداشت ديگری كه از »زندگی در حال« می توان داشت اين است كه برای اصالح شرايط منتظر فرداها نباشيم و همين امروز اقدام كنيم.
نوروزتان مبارك.

اميد اسـت سـال 1395 سـالي خوب همراه با موفقيت 
آغـاز  رو  پيـش  سـال  دارم  آرزو  باشـد.  شـادكامي  و 
روزهايـي باشـد سرشـار از اميد. اين مناسـبت هاي زيبا 
را بهانـه اي كنيـم بـراي ديـدار يكديگـر. لحظه هايتان 
پـر از شـكوفه هاي بهـاري باد. آغـاز بهار بـر همكاران 

مبـارك باد!
ساقيا آمدن عيد مبارك بادت             وان مواعيد كه كردي َمَرَود از يادت 

بهـار طبيعـت از راه مي رسـد و صحنه ي آيينه نماي قـدرت خداوندي مي گردد. 
فرارسـيدن فصـل شـادي بخش و نشـاط آور بهـاران را و حيات دوبـاره ي زمين 
كـه نشـانه اي از قـدرت و رحمـت الهـي اسـت بـه دانش آمـوزان و خانواده هاي 

محترم شـان تبريـك و تهنيت عـرض مي نمايم.

دراين سال نو، عشق بورزيد و شاد 
باشيد و زندگی كنيد، زمان هميشه 
ازآن شما نيست.

نوروز 1395 بر شما و خانواده تان 
مبارك.    

مناسـبت ها تنهـا بهانه اي براي يـادآوري و يادكردن از عزيزاني اسـت كه 
هميشـه در گوشـه ي قلبتان جايگاه دارند. ليكن عيد نوروز و تحويل سال 
نـو فرصتـي اسـت فراموش نشـدني تا همـه ي آنهايي را  كه دوستشـان 

داريـد ياد كنيـد. عيدتان مبارك

صميمانه ترين تبريكات و شادباش هاي خود را به همكاران 
عزيز و دانش آموزان محترم مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه 
طباطبايي و اولياي گرامي تقديم كرده و از خداوند بخشنده 
برايشان سالمتي و تندرستي را آرزومندم كه تمامي اميدها و 

آرزوها در سايه آن محقق خواهد بود. انشااهلل

از تجلي بهار، نگاهمان را رنگين، 
به آوازش، ساز جان را كوك و به 
سبزي اش اميد مي پرورانيم. 
سال نو مبارك.

معاونتمنابعانسانيمجتمع

حميدرضا حضرتي

معاونتاجراييموسسه

ايرج طالبي 

مديرماليواداريمجتمع

اميرابراهيم مستوفي

طباطبايي-واحدپاسداران
دبيرفيزيكمدرسهعالمه

ابراهيم بازقندي

يرمركزهنرهايآواييونمايشي
مد

دكتر حميد عسكري

نمايندههياتموسسدراموردبستانها
سجاد قاسمي

اطبايي-واحددكترشريعتي
مشاورپيشدانشگاهيمدرسهعالمهطب
نصرت اهلل جلوه 

معاونآموزشيمجتمع

مسلم محمودي

نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد      عالم پير دگرباره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقيقي بسمن خواهد داد      چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد

حلـول سـال نـو و بهـار طـراوت را كه نشـانه قـدرت اليزال الهي و تجديد حيات طبيعت مي باشـد را به تمامي عزيـزان تبريك و تهنيت 
عرض نموده و سـالي سرشـار از بركت و معنويت را از درگاه خداوند متعال و سـبحان براي شـما عزيزان مسـئلت مي نمايم.

دبيـران  اجرايـي،  همـكاران   93 سـال  در 
و  موسـس  هيـات  پشـتيباني  بـا  محتـرم 
مجتمـع و دانش آمـوزان عزيـز بـا تـالش و 
پشـتكار خـود قله هـاي موفقيـت را در واحد 
كارگر شـمالي در نورديدند. اكنون سـال 94 
از راه مي رسـد. انشـاءاهلل كارهـا را در ايـام 
سـال نو بـا برنامه ريـزي و تدبير با پشـتوانه 
علمـي آغـاز كنيـم تـا بـه يـاري پـروردگار 
شـاهد موفقيت هـاي بـزرگ دانش آمـوزان 
گرامـي در عرصه هـاي علمـي و فرهنگـي 

باشـيم. سـال نو مبـارك.
عالمهطباطبايي-واحدكارگرشمالينمايندههياتموسسدردبيرستان

رحمان موسوي

5صفحه
جوانه انديشه شماره 71. زمستان 94



نـوروز، مهم تريـن وكهن تريـن عيـد ملـي ايرانيـان اسـت. ايـن آيين كهـن 
پيشـينه ي چنـد هـزار سـاله دارد. تقـارن جشـن هاي نـوروزي بـا فرورديـن، 
نخسـتين مـاه بهـار، تقـارن خوش ُيمنـي اسـت كـه بـه اعتبـار و اهميـت اين 
رسـم ديرينـه مي افزايـد. نـوروز ميراث ارزشـمند نيـاكان فرهنگ پرورماسـت و 
بـه معنـاي روز نوسـت.نوروز،گاه تحـول و دگرگوني اسـت. نوروز بـه آدمي پيام 
مي دهـد ،پيـام دوبـاره زنده شـدن،پيام معاد،پيـام غبارروبـي دل،پيـام تحول در 
افـكار و رفتار،پيـام تدبـر و تفكر وپيام از خود رسـتن و به خدا پيوسـتن. به دليل 
هميـن ويژگـي هـا، ايرانيـان از ديرباز اين رسـم ديرينـه را پاس مـي دارند و به 
همديگر تبريك و شـادباش مي گويند. لذا بنده نيز برحسـب وظيفه درآسـتانه ي 
آغـاز شـگرف ترين تحـول طبيعـت و بـه بار نشسـتن بهار بـا طـراوت، بهترين 
شـادباش ها را تقديـم اوليـاي بزرگـوار، دانش آمـوزان عزيز و همـكاران محترم 
مي نمايـم. اميـد كه همـواره سـرخوش و نيك روز باشـيد. عيدتـان فرخنده باد

فرزنـدان خوبـم!! بـا خوبي هـا و بدي هـا و هـر آنچه كـه بود 
برگـي ديگر از دفتـر روزگار ورق خورد. برگـي ديگر از درخت 
زمـان بر زمين افتاد، سـالي ديگر گذشـت. »روزهايت بهاري 

و بهـارت جاودانه باد.«

بر چهره گل نسيم نوروز خوش است
در صحن چمن روي دل افروز خوش است

حلـول سـال نو و بهـار پرطراوت را كه نشـانه قـدرت اليزال 
الهـي و تجديـد حيات طبيعت مي باشـد به تمامـي همكاران 
عزيـز و دانش آمـوزان گرامـي مجتمـع عالمـه طباطبايـي 
تبريـك عـرض نمـوده و سـالي سرشـار از بركـت و معنويت 
توأم با كسـب موفقيت هـاي آموزشـي از درگاه خداوند متعال 

و سـبحان براي ايـن عزيزان مسـئلت دارم.

سـال جديـد را به همـه دانش آمـوزان و خانواده هـاي بزرگوار 
آنـان تبريك عـرض مي كنم. اميـدوارم كه همـگام با رويش 
طبيعـت در ايـن ايام شـاهد رويش جوانه هاي اميـد و ميل به 
كمـال در وجـود يكايـك دانش آموزان عزيز باشـم. همچنين 
اميـدوارم كـه دانش آموزان گرامي فرصت تعطيـالت نوروزي 
را مغتنـم شـمرده و در كنـار اسـتراحت، تفريـح و مسـافرت 
از مطالعـه و مـرور كتاب هـاي درسـي و رفـع اشـكاالت و 

عقب ماندگـي درسـي خود غفلـت نكنند.

هميشـه زندگـي بـه كام و مراد انسـا ن ها نيسـت. متأسـفانه 
در روز هـاي پايانـي سـال 94 اتفاقـات ناگـواري بـراي مديـر 
محجـوب واحـد ادونـس رخ داد. درگذشـت پـدر و مـادر، آن 
هـم بـه فاصله  يك ماه براي هر كسـي بسـيار دردآور اسـت. 
امـا »اميـد« هميشـه وجـود دارد. بـراي اين معلم دلسـوز در 
سـال جديد آرزوي شـادكامي و سـالمتي و تحمل اين وقايع 
سـخت و گشـوده شـدن دريچه هاي رحمت الهي را از درگاه 
خداونـد داريـم. و از طـرف ايشـان سـال نـو را بـه همـه ي 

همـكاران مجتمـع عالمه طباطبايـي تبريـك مي گوييم.
روابطعموميمجتمعفرهنگيآموزشيعالمهطباطبايي

بوي جان مي آيد
اينك از نفس هاي بهار

دست هاي پرگل اند اين شاخه ها بهر نثار
با پيام دلكش نوروزتان پيروز باد
با سرود تازه هر روزتان نوروز باد

يكديگـر رادوستداشـته باشيد..........شـاد زندگـي كنيـد...........
زمان هميشـه از آن شـما نيسـت! 
موفق و پيروز و عاقبت بخير باشيد.

فرارسـيدن سـال نو هميشـه نويدبخـش افكارنـو، كردارنو و 
تصميم هـاي نـو بـراي آينـده اسـت،آينده اي كه اميـد داريم 
بهتر از گذشـته باشـد. ضمـن تبريك عيد و سـال نو به همه 
دانش آمـوزان عزيز وهمكاران گرامي در سـال جديد سـبزي، 
شـادي، كاميابـي، اثربخشـي فعاليت هـا و بهروزي تـان را از 

درگاه ايزد منـان آرزومنـدم.

همچـو پيرمـردي ، پهناي دسـتت را كاسـه كن،  بـه الله ي 
گوشـت بچسـبان و دسـتت را اللـه ي گـوش ات كـن. تـا 
دقيق تـر بشـنوي آواز راز آميـزي را كه به تو مـي گويد: »منم 
صـداي رويـش جوانـه از دل خشـك. منـم صـداي رودخانه 
شـدن بـرف  تـا بـه دريـا بپيونـدم. منم صـداي قدكشـيدن 
اسـتخوان و غضـروف كودكـي كه پيش چشـمان تـو قامت 
مي افـرازد. مـن صـداي شـكوفه ي علـم كـه از دل سـاقه ي 
زمسـتان زده ي نا آگاهـي مي رويد. هشـدار، تا بـاران و برفي را 
كـه از آسـمان بـر تو نـازل كردم بـه فاضالب  هـا ختم نكني 
وقتـي كـه مقصـد و مقصـود هـر قطـره اي را كـه مي بـارد 
دريـا و اقيانوس اسـت. هشـدار تا سـاقه ي پرشـكوفه ي علم 
را تركـه ي تنبيـه نكنـي و كـف دسـتان كودكان خـرد، رنگ 

سـرخي نگيرد.

مديردبيرستانعالمهطباطبايي-واحدآبشناسان1

كريم پاك نژاد

اطبايي-واحدكارگرشمالي
مديردبيرستانعالمهطب

ابراهيم آصف

ديرمجتمععالمهطباطبايي
م

مديردبيرستانعالمهطباطبايي-مركزآموزشپيشرفتهوالمپيادهامنوچهر سليمي

محسن ايرجي

هطباطبايي-واحدپاسداران
مديردبيرستانعالم

حميدرضا خردمند

مديردبيرستانعالمهطباطبايي-واحددكترفاطمي
مجيد گودرزي

مديردبيرستانعالمهطباطبايي-واحددكترشريعتي

داريوش برزگرعلي تميمي

نعالمهطباطبايي-واحدآبشناسان
مديردبستا
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بهـار نمـاد جلوه گاه اراده ي الهي در باز آفرينش طبيعت اسـت 
و نـوروز طليعـه ايـن دگرگوني شـگرف اسـت. نـوروز ميراث 
ارزشـمند نيـاكان فرهنـگ پـرور ماسـت. روزي كـه بهـار، 
بازآفريـده مي شـود. روز رويش مجدد طبيعت، روز استشـمام 
عطـر ماندن و بقا و سـرانجام نوروز، زمـان تحول و دگرگوني 

است.
حلول موسـم خجسـته ي بهـاران و فرخنده نوروز نيـاكان بر 
شـما عزيزان مبارك بـاد. زيباترين ايـام و نيكوترين فرجام را 

آرزومندم. برايتان 

فروردين سراسر مهر است و نوروز تجسم عيني عشق.
عشق به تغيير براي فردايي بهتر در طبيعت، جان و انديشه!

و عشـق بـه تمام شـهروندان دوسـت داشـتني ايـن دهكده 
خاكي.

بهارتان،  مهرتان،  انديشه تان پرگل

تغييـر كـردن.  و  نـو شـدن  بـراي  بهانـه اي اسـت  نـوروز 
سال هاسـت ايرانيـان در آسـتانه ي ايـن روز نـو غبـار از خانه 
و زندگـي مي زداينـد جامـه ي نـو بر تـن مي كنند و ايـام نو را 
شـادباش مي گويند بايد  كه اين روش پسـنديده را حفظ كرد 
و اعتال بخشـيد پس برازنده اسـت كه غبار جهل و تعصب و 
زنگار بدانديشـي را از دل ها بشـوييم اخالق و آداب پسـنديده 
نـو در ذهن و فكر و رفتارمان بپوشـانيم. تا تمـام روزگارانمان 

نو باشـد و شـاد و شايسـته ي مـردم فرهيختـه ي ايران.

عيدتون مبارك!
نميدونـم چنـد نفر به ايـن پيام هـا اهميت ميـدن؟! مخاطب 
پيـام مـن تنهـا اون كسـيه كه ايـن پيـام  رو حتمـا مي خونه! 
اون كسـي كه همه پيام هاي نوشـته و ننوشـته منو ميدونه و 
ميخونه! اون كسـي كه بايد بخاطرش همه اسـفندها رو دود 
كنيـم تـا زمسـتون تاريـخ تموم بشـه و بهـار تعالي و شـكوه 
بياد! اون كسـي كه بهار انسان هاسـت و مايه شـادي و ُسـرور 

روزگاره! اون كسـي كـه بهار هم منتظرش نشسـته!
با اومدنت زندگي مون رو بهار كن!

دسـتان پرنـوازش بهـار، طبيعـت خفتـه را بيـدار مي سـازد و 
زميـن و درخـت رازهـاي عطرآگيـن خويـش را نثـار نگاه ها 
مي كند. در سـال جديد سـبزي، شـادي، كاميابي، بهره وري و 

بهـروزي را از درگاه ايزد منـان آرزومنـدم.

بهـار، نـو شـدن و تولد تـازه طبيعت اسـت و بايسـت در يابيم 
كه ادامه حيات درنوشـدن و ثمره دادن اسـت. اميدوارم سـال 
جديـد سـالی سرشـار از موفقيـت و سـالمتی بـرای خانـواده 

بـزرگ عالمه طباطبايی باشـد.

باسـالم. آغـاز سـال نـو و بهـار مملـو از طـراوت كـه نمـود 
عظمـت الهـی و تجديـد حيات طبيعت می باشـد بـه تمامی 
عزيـزان تبريـك و تهنيـت عـرض نمـوده و از درگاه الهـی 
آرزوی سـالی سرشـار از سـالمتی و بركـت و معنويـت برای 

شـما خوبـان مسـئلت می نمايـم.

حلـول سـال نو و بهـار پرطراوت را كه نشـان قـدرت اليزال 
الهـي و تجديـد حيـات طبيعت مي باشـد بـه خانـواده بزرگ 
عالمـه طباطبايـي و همـه ي هم وطنـان عزيـز تبريـك و 
تهنيـت عـرض نمـوده و سـالي سرشـار از بركـت و معنويت 
از درگاه خداوند متعال و سـبحان براي شـما عزيزان مسـئلت 

مي نمايـم.

عضوشورايعاليآموزشمدارسراهنمايیمجتمععالمهطباطبايی

صادق مسروري

مريم قادري

هطباطبايي-واحدمرزداران
مديردبستانعالم

مديردبستانعالمهطباطبايي-واحدونك

جالل كاوه

مديردبستانعالمهطباطبايي-واحدنياوران

هادي ربيعي

مديرمدرسهراهنماييعالمهطباطبايي-واحدآبشناسان

مصطفي جوادزاده
مديرمدرسهراهنماييعالمهطباطبايي-واحدفرمانيه

ابوالفضل رستمي

يعالمهطباطبايي-واحدگلستان
مديرمدرسهراهنماي

حجت حضرتي

هطباطبايي-واحدميرداماد
مديرمدرسهراهنماييعالم

مجيد نيك دهقان
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علي  جعفري

دبيرفيزيك
دبيرستانعالمهطباطبايی

واحدادونس

همه چيز و همه كس را به چالش بگيريد. درباره هرآنچه نمي دانيد خود شما بهترين مرجع هستيد. به 
خويش اعتماد كنيد. از پرسيدن سواالتي كه بايد بپرسيد واهمه نداشته باشيد و چنان شجاع باشيد كه 

هنگام كشف نكته مبهم طرز فكر خود را تغيير دهيد.

نوروز براي دانش آموزان خيلی مهمه، چون وقتی سال تحويل ميشه، يه سری از اونا يه نگاه به 
سالی كه گذشت می كنن و از خودشون ميپرسن كه چقدر به هدفاشون نزديك شدن. اميدوارم 

سال ديگه كه پای هفت سين نشستی، به كاری كه پارسال انجام دادی، افتخار كنی. سال نو 
مبارك.

در آستانه فرارسيدن بهار، سالي سرشار از كار، تالش، موفقيت و پر از شادي و اميد براي تمامي 
پارسي زبانان و من الجمله خانواده بزرگ مجتمع عالمه طباطبايي آرزمندم.

از خداوند مهربان مي خواهم در سال آتي آرزوهايي در دل هايمان بنشاند كه با حكمتش هم سو باشد.
سالي پر از بهروزي برايتان خواستارم.

محمد  داوری 

يا مقلب القلوب واالبصار. فرارسيدن نوروز باستانی را به دانش آموزان عزيز تبريك گفته وبهترين ها را 
برای شما آرزومندم.

اكنون كه بهاران دروازه های شهر و ديارمان را در نورديده است و نسيم فرح بخش نوروز در كوی و 
برزن پيچيده است، تبريك و شادباش خود همراه با رقص شاپرك ها و غريو شادی چلچله ها، پيشاپيش 

نثار وجود سبزتان نموده، از ايزد منان سالمت و سعادت روزافزونتان را خواستارم. سرتان سبز و دلتان 
گرم و وجودتان آيينه مهر يزدان باد.

آرزويم براي سال جديد در درجه اول سالمتي براي پدر و مادرم و در درجه دوم براي آقاي مدير و 
معلم ها در مدرسه آبشناسان. درمورد خودم اميد وارم درسم بهتر شود و در سال جديد رشد بهتري داشته 

باشم.

آرمان  حفيظي

دانشآموزپيشدانشگاهي
دبيرستانعالمهطباطبايی

واحددكترفاطمي

حسين  شكرخدا 

دبيرادبياتفارسی
مدرسهراهنمايي
عالمهطباطبايی
واحدگلستان

محمدصادق عليان  نژاد 

دانشآموزپايهدوم
دبيرستانعالمهطباطبايی

واحدپاسداران

عرفان  فراهاني 

دانشآموزپايهپنجم
دبستانعالمهطباطبايی

واحدآبشناسان

احسان  معيني

دبيرفيزيك
دبيرستانعالمهطباطبايی

واحددكترفاطمي
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معاونانضباطیدبيرستان
عالمهطباطبايی

واحددكترشريعتی



اول كه اومدم اينجا خيلي غريب بودم اما به كمك همكالسي هام جذب محيط شدم. معلم  و بقيه كادر 
مدرسه برخورد صميمانه اي دارند. در سال جديد آرزوي موفقيت براي همه اوليا و معلم ها اين دبستان 

دارم.

رسيدن فصل شكوفه ها   رقص گل های بهاری
رويش گل های آبی        و باطراوت شدن طرح های قالی 

و فرارسيدن خجسته عيد باستانی نوروز را به دانش آموختگان مجتمع عالمه طباطبايی تبريك می گويم.

توصيه مي كنم ، به ويژه به دانش آموزان المپيادي كه تعطيالت عيد را جدي گرفته و حداكثر استفاده 
را از اين فرصت ببرند. براي آمادگي آزمون مرحله دوم المپياد فرصت زيادي نداريم.

 باد می وزد و زمان با باد می رقصد و زيبايی بهار را جشن می گيرد و درختان ريشه های شادی را در 
زمين می گسترانند. باز هم عيد خود را به مردم عاشق بهار هديه می دهد. 

عيد برخانواده ی بزرگ »عالمه« مبارك.

روز من نوروز من- كو هفت سينت پس كجاست؟ من برايت سيب مي چينم دگر سينت كجاست؟
سين اول سادگي را من خودم پيدا كنم حال گويي سادگي در قلب مردانت كجاست؟

خنده اي از روز نو ديدم ولي امروز من مرگ نو ديدم نفهميدم  دگر روزت كجاست! فرا رسيدن نوروز 
را به تمامي دوستان و هم نوعان تبريك عرض مي كنم ! با اميد تحول ما در روز ديگر.

من در سال جديد برايتان زندگي جديد را با امكانات جديد آرزو مي كنم و دوست دارم كه شما 
بتوانيد با همه ي  اعضاي خانواده و اجتماع رابطه ي صميمانه داشته باشيد.

 باد می وزد و زمان با باد می رقصد و زيبايی بهار را جشن می گيرد و درختان ريشه های شادی را در 
زمين می گسترانند. باز هم عيد خود را به مردم عاشق بهار هديه می دهد. 

عيد برخانواده ی بزرگ »عالمه« مبارك.

علي  افشاري 

دانشآموزپايهپنجم
دبستانعالمهطباطبايی

واحدآبشناسان

افشين  مشفقي

سينا  خانی 

دانشآموزپايههشتممدرسه
راهنمايیعالمهطباطبايی

واحدگلستان

دانيال  جمشيدي

امير علي  كالنتري 

مبين  باقرزاده 

عليرضا  قاسم زاده 

دانشآموزپايهينهم
مدرسهعالمهطباطبايی
راهنماييواحدفرمانيه
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دانشآموزپايهدوم
دبيرستانعالمهطباطبايی

واحدآبشناسان1

دانشآموزپايهدوم
دبيرستانعالمهطباطبايی

واحدادونس

دانشآموزپايههشتممدرسه
راهنماييعالمهطباطبايی

واحدميرداماد

دانشآموزپيشدانشگاهي
دبيرستانعالمهطباطبايی

واحددكترفاطمي
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علی زارع برنده مدال طالی المپياد جهانی نجوم و كاپ طالی بخش تئوری مسابقات اندونزی2015

ستاره ای بدرخشيــد
عليزارعدارندهيمدالطالينجومدرمسابقاتكشوريوبرندهمدالطالیجهانیالمپيادنجومودارندهكاپطاليبخش

تئورياينمسابقاتدركشوراندونزي-سال2015است.وياكنوندردانشگاهصنعتیشريفدررشتهبرقتحصيلمیكند.

گفتوگوييبااوترتيبداديمكهدرادامهميخوانيد:

پشتكار افتخار است، نه هوش!



بـرايكسـبمـدالطـاليكشـوريچقـدربرنامهريزي
داشتي؟

مـن از كودكـي بـه نجـوم عالقه منـد بـودم اما ايـن عالقـه در دوره ي 

راهنمايـي بيشـتر شـد.  در همـان دوره بـا تحقيقاتـي كه داشـتم، متوجه 

شـدم مجتمـع عالمـه طباطبايـي عـالوه بـر دارا بـودن اسـتانداردهاي 

بـاالي آموزشـي، واحـد وي  ـژه ای به نـام »ادونـس« دارد كـه در آن، براي 

دانش آمـوزان مشـتاق بـه حضـور در المپياد هـاي كشـوري و جهانـي، 

آموزش هايـی بـا سـطح كيفی باال ارائه مي شـود. بعد از شـركت در آزمون 

ورودي عالمه و پذيرفته شـدن در واحد ادونس متوجه شـدم تعريف هايی 

كـه از كيفيـت آمـوزش در اين مجتمع شـنيده بودم، صرفـا جنبه تبليغاتی 

نـدارد. برنامه ريـزي دقيـق، سيسـتم قـوي آموزشـي و تدريـس  آكادميك  

از مهم تريـن نكاتـي بـود كـه در نـگاه تـازه وارد هايـي مثـل مـن بسـيار 

جـذاب بـود. وقتی شـرايط را اينطـور مهيا ديـدم، با عالقه و انگيـزه زياد، 

جرقـه ی حضـور در المپيـاد، در ذهنم زده شـد. مطمئن بودم بـا انگيزه اي 

كـه بـراي كسـب مـدال دارم، اگـر طـال نصيبم نشـود، قطعا نقره يـا برنز 

را بـه چنـگ مـی آورم و باالخـره هميـن طـور هم شـد؛ برنـده ي 2 مدال 

طـالي كشـوري و جهاني شـدم.

فكرميكرديدرمسابقاتجهانيطالبگيري؟

راسـتش را بخواهيد، نه! خيلي مطمئن نبودم. سـبك سـؤال هاي المپياد 

جهاني در مقايسـه با مسـابقات كشـوري متفاوت  اسـت. در المپياد جهانی 
رقابت فشـرده تر است.

بادانشآموزانشـركتكنندهازديگركشـورهاهمارتباط
داشتي؟

بلـه، بـا تعدادی از شـركت كنندگان برزيل و كرواسـي دوسـت شـدم كه 

ايـن دوسـتی هنوز هم ادامـه دارد.

خاطرهایازحضوردراندونزيداری؟

در فرصـت زماني كه برای آشـنايی شـركت كنندگان بـا يكديگر در نظر 

گرفتـه شـده بـود، بـازي راه رفتـن روي چـوب را ترتيـب دادنـد كـه خيلي 

هيجان انگيـز بـود. مـا هـم بـازي »زوو« را بـه آنهـا يـاد داديم و بـه عنوان 

نماينـده كشـور ايـران، در اين بازی برنده شـديم. در مسـابقه طناب كشـي 

هم همـه را شكسـت داديم.

خودترانابغهميداني؟

اصال، به نظر من هوش افتخار نيست بلكه پشتكار افتخار است.

يعنیكسـبمدالهایجهانیوكشـوریوپذيرفتهشدن

ـدونكنكوردرصنعتیشـريف،»علی«رامغرورنكرد؟
ب

)می خنـدد( اوايـل بلـه، امـا بـا گـذر زمـان، ديگـر نـه..! از آنجايـی كـه، 

هم دانشـگاهی هايم، همـه از سـطح علمـی بااليـی برخوردارنـد، خـودم را 
متفـاوت نمي بينـم.

عالمهطباطباييچقدردراينموفقيتسهيمبود؟

بـدون شـك،خيلـی زياد. هم از نظر سيسـتم آموزشـی و هـم، عملكرد 
دبيرها.

دبيرموردعالقهاتدرواحدادونسچهكسیبود؟

آقـاي ايرجـي را با وجـود همه سخت گيري هايشـان، بهتريـن دبير خود 
مي دانم.

يكـهميخواهنـددرالمپياد
چـهتوصيـهایبـرایكسـان

شـركتكننـدداری؟

داشـتن برنامه خاص و منظم و مشـورت با كسـاني كه در المپياد تجربه 
حضور داشـته اند.

مطالعهغيردرسیهمداري؟

راسـتش را بگويـم اخيرا زياد كتاب نمي خوانـم. آخرين كتابي كه خواندم 

»عقايـد يك دلقك« نوشـته هاينريش بل بود.

آرزويتبرایآيندهچيست؟

دوست دارم در آينده، مدام تحقيق كنم و يك پژوهشگر شوم.

حرفآخر...؟

از مـادر و پـدرم، همـه ي دبيران و دوسـتانم تشـكر مي كنم كـه واقعا در 

رسـيدن بـه اين جايـگاه به من كمـك كردند.
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گفت و گو با تيم برتر و برنده كاپ فيزيك ايران در سال گذشته

تفكر عميق، زمينه ساز رشد در جامعه
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راه حـل خـود را تـا آخريـن روزهاي اسـفند سـال جاري به منظور بررسـي و اعالم نظر هيـات داوران دانش آمـوزان فرصـت دارند پس از مشـاهده سـواالت مندرج بر روي سـايت برگزار كننده مسـابقات، »سـوال بـاز« و در قالـب تيم هـاي يـك تا سـه نفره برگزار مي شـود. با فرا رسـيدن مهرماه هرسـال دانشـگاه  تاثير قابل توجهي بر سـطح جامعه دانش پژوهي كشـور بگذارند. اين مسـابقات به شـكل اثبـات توانايـي خـود بـا ارائـه راه حل هـاي متقاعـد كننده براي مسـائل مطرح شـده هنـگام ورود به شـركت كنندگاني كـه موفـق بـه يافتـن راه حـل  بـراي مسـائل طـرح شـده  مي گردنـد، عـالوه بـر دوره دبيرسـتان در زمينـه علـم فيزيـك اسـت. دسـت اندركاران برگـزاري ايـن مسـابقات اميد وارند كاپ فيزيـك ايـران »كفـا« مسـابقه اي بـراي پـرورش و ارتقـا سـطح خالقيـت دانش آمـوزان 
شـركت كنندگاني بودندكـه در مسـابقات كاپ فيزيك شـركت كردند و مقام قهرمانـي دوره قبل اين امير علي اخـوت ، پارسـا رنگريـز و هومـن تدريسـي از دانش آمـوزان پايـه ي دوم واحـد ادونـس جزو اين مسـابقات شـركت كرده و موفق به كسـب كاپ دوره قبل اين مسـابقات شدند. شركت كنندگان، سـال هاي گذشـته  بـا هـدف به محـك زدن معلومات و دانـش باالي خود طي رقابتـي تنگاتنگ در  دانش آمـوزان مركـز آمـوزش پيشـرفته و المپيادهـاي مجتمـع عالمـه طباطبايـي نيـز همچون در ارديبهشـت سـال بعد ارائـه نمايند.

***مسـابقات را به دسـت آوردند.
اميرعلياخوت: 3 نفر در قسـمت زبان فارسـي و 2 نفر در قسـمت زبان انگليسـي اين سـري چندنفرازواحدادونسدرمسابقاتكاپفيزيكشركتكردهبودند؟

مي شـود. حداقـل و حداكثـر امتيازها  از 1 تا 10 متغير اسـت كه نسـبت به كيفيـت هر گروه ضريبي نتيجـه اعالم شـده توسـط گـروه، امتياز مي دهند و در انتها نمرات داده شـده توسـط هـر داورخوانده كنند. مسـابقات شـامل 2 قسـمت اسـت. ابتدا يك سـؤال انتخاب مي شـود. 3 داور حاضر بر اسـاس هومـنتدريسـي: شـركت كنندگاني هسـتند كـه حتـي يـك امتيـاز هـم نمي توانند كسـب ميزانحداقلوحداكثرهاييكههرگروهميتواندكسبكندچقدراست؟انگيـزه اصلـي شـركت كنندگان تنها به دليل عاليق شـخصي اسـت. ايـن مسـابقات دليلـي بـر ايجاد مزيـت خاص هنگام پذيـرش در دانشـگاه  نخواهد بـود. به نظر من علم وصنعـت و يـا دانشـگاه صنعتـي شـريف برگزار مي شـود. ناگفته نمانـد حضور و كسـب رتبه در هومنتدريسـي: محل برگزاري مسـابقات در هر سـال متفاوت اسـت. اما بيشـتر در دانشگاه مسـابقاتهـردورهدريـكدانشـگاهخاصبرگزارميشـود؟چهارميندورهازاينمسـابقاتدردانشـگاهشـهيدبهشـتيبرگزارشـد.آيافيزيـك هم گوشه چشـمي بيندازند و بيشـتر بـه علوم پايـه دقت كنند. اسـت كـه دانـش آمـوزان تنهـا يكسـري فرمـول و تئـوري را حفظ نكننـد و به قسـمت هاي عملي بـراي شـركت در مسـابقات اصلي برگزار مي شـود. هدف اصلـي  IYPT و كاپ فيزيـك ايران اين يـك رقابـت جهانـي در عرصـه فيزيك به شـمار مي آيـد كه صرفا جهـت آماده سـازي دانش آموزان فيزيكدانـان جـوان( اسـت كه همه سـاله در يكي از كشـورها برگزار مي شـود. اين تورنمنـت در واقع پارسـارنگريـز: كاپ فيزيك ايـران برگرفتـه از رقابت هـايIYPT )مسـابقات بين المللي كاپفيزيكايرانبرگرفتهازكداممدلبينالمللياست؟از مسـابقات شركت كردند.
سـؤال ديگـري مي پرسـد. ارئه دهنـده بايـد به طـور واضـح بـه شـبهات ايجاد شـده توضيـح دهد تا مثـال ارائه دهنـده مطلبـي را مي گويد كـه براي داور شـبهه اي ايجاد مي كند و داور براي رفع شـبهه، هنـگام ارائـه شـفاهي، توضيـح هـم داده مي شـود. همه ي گروه هـا حـق طرح سـوال هـم دارند. درموردنحوهپاسخگوييشفاهيوارائهتوضيحبيشتريدهيد؟بـراي آن موجود نيسـت راه حل را بيابيد.پرتـوي نـور خورشـيد بـه يك بطـري را در نظر بگيريـد و اگر به جـز برنامه نويسـي راه حل ديگري قابـل رويـت اسـت. بـه طـور مثال يكي از سـواالت مسـابقه ايـن بود كه حـاالت مختلـف برخورد شـهودي مي كنيـم و ايـن تبديـل نـه تنهـا در علم فيزيك بلكه در سـاير رشـته هاي علـوم پايه نيز مطالعه خارج از درس هم بايد باشـد. ما 60 درصد از فرمول  هاي درسـي را تبديل به مشـاهده هاي اسـتيـااحتيـاجبـهمطالعهخـارجازدرسهمهسـت؟سـؤاالتيكـهمطـرحميشـوددرچهارچـوبسـطحعلميمقطعدبيرسـتانتعلـق مي گيرد. 

هرچندكهاشـتياقشـمابهفيزيكواضحاسـتاماآياادامهتحصيلدرسـايرامتيـازالزم را دريافت كند.
اميرعلـياخـوت:مـن بـراي تحصيل در رشـته ي علـوم  پزشـكي برنامه ريزي كـرده ام ولي رشـتههارامدنظـرداريد؟

چـهتوصيـهايبـرايدانشآموزانـيكهبهفيزيـكعالقهمندهسـتندومايلندهومن تدريسي: من مايل به تحصيل در رشته مكانيك هستم.سـكو  بـراي رسـيدن به اهـداف بلندمدت اسـتفاده مي كنم. بـه دليـل نبـودن سـازمان هاي زيـادي در ايـن زمينـه اسـت اما مـن از علـم فيزيك به عنـوان يك پارسـارنگريـز:به نظـر من حمايت كننده هـاي خوبي براي رشـته فيزيك وجود نـدارد و اين شـخصا به فيزيـك بسـيار عالقه مندم.
فقط بايد بطور مسـتمر مسـئله حل كنند. مهندس شـدن به تنهايي كمكي به رشـد جامعه نمي كند.بـراي خوانـدن فيزيـك بايـد هدف را مشـخص كنند. اگر بخواهنـد در كنكور و المپياد موفق شـوند ايـن فكر كننـد هـر گامي كـه برمي دارند مي تواند مانند پيمودن مسـافتي از يك جاده طوالني باشـد. پارسـارنگريـز: عميـق فكر كردن بسـيار مهم اسـت. فقـط و فقط به نتيجه  فكـر نكنند. به اينعالقـهرادنبالكننـدداريد؟



مي خواهم نماينده بمانم!
سيدعلي اصغر باختر دانش آموز پايه ي دوم دبيرستان عالمه طباطبايي - واحد آبشناسان  يك، 

رئيسشورایدانشآموزیشهرتهرانونمايندههشتمينمجلسشورایدانشآموزی
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سيدعلي اصغر باختر، سوژه اين روزهاي مجلس شوراي دانش آموزي شهر تهران است.  »باختر« نوجواني  ساعي، درس خوان و با 
انضباط است. او در گفت و گو با جوانه انديشه از آرزوي كودكي اش كه راهيابي به مجلس شوراي اسالمي بود، از حال و روز اين 

روزهايش كه  رئيس شوراي دانش آموزي شهر تهران و نماينده مجلس شوراي دانش آموزي كشور است و از حاشيه هاي پذيرش 
در اين جايگاه گفت. 

هزار كار دشوار آقاي رئيس

پارلمانيامجلسدانشآموزيچيست؟
مجلس دانش آموزی نهادی صنفی است كه از سال    1380 و براساس آيين نامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش شكـل گـرفته است. 
اين مجلس 150 نماينده دارد كه هر 2 سال يك بار از ميـان دانـش   آموزان سراسر كشور و در پی  برگزاری انتخابات سراسری 3 مرحله ای 
كه به ترتيب در سطح مدارس، مناطق آموزش و پرورش و استان ها برگزار می گردد. نمايندگان متشكل از   145 نماينده عادی، 4 نماينده از 
دانش آمـوزان اقليت مذهبی و يك نماينده استثنايی از دانش آموزان  در هـر دوره كه 2 سال به طـول مـی انجامد امكان طرح نظرات خود در 
قالب 4 نشست ملی كه در فواصل 6 ماهه برگزار می گردد را خواهند داشت. مجلس شوراي دانش آموزي در ايران دوره رياست جمهوري آقاي 

خاتمي، در سال 80 پايه ريزي و افتتاح شد.
اهدافمجلسدانشآموزيچيست؟

از جمله اهداف مجلس دانش آموزي  بهره گيری از نظرات دانش آموزي در اصالح قوانين و مقررات مربوط به نظام آموزشی و طرح و برنامه های 
مرتبط با آن ها می باشد. به واسطه ي   تبادل نظر با هم نسل هايم دراين راستا تالش خواهم كرد تا سرنوشت دانش آموزان در نظام  آموزشی به 
دست خودشان رقم بخورد. به عنوان مثال يكي از اصلي ترين دغدغه هاي دانش آموزان، كنكور سراسری مي باشد. بايد تالش كنيم تا طرحی 

ارائه شود كه به واسطه  آن دانش  آموزان از نظر رواني و از نظر پاسخگويی به سواالت آزمون سراسري در آرامش كامل باشند.
شرايطشركتكنندگاندرانتخاباتمجلسدانشآموزيچيست؟

واجدين شرايط حضور در انتخابات شورا، دانش آموزاني هستند كه معدل آنها باالي  17 باشد و  افت تحصيلي نداشته باشند. داشتن نمره 
انضباط قابل قبول در دوران تحصيل، نيز از نكات حائز اهميت است. همچنين متقاضي شركت در انتخابات مجلس نهايتا بايد در پايه دوم 

متوسطه مشغول به تحصيل باشد.
دانشآموزاندراينمجلسازچهاختياراتيبرخوردارهستند؟

اختيارات و وظايف شوراء بيشتر در قالب بحث و بررسی پيرامون مسائل آموزشی و اظهارنظر در مورد پيش نويس طرح ها و لوايح مرتبط با 
دانش آموزان كه از سوي شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس شورای اسالمی ارجاع می شود خالصه می گردد. ما بايد تالش كنيم از نظر 

كيفی سطح اختيارات و وظايف شورا  را تا حد تصويب طرح های آموزشی و كاربردی تر شدن آن ارتقاء  دهيم.
آياتابهحالخودتهمطرحيبهمجلسارائهدادهاي؟

بله . طرح رواج المپيادهاي مدرسه اي را ارائه دادم. به نظر من بايد بين مدارس طرح پيوند سازی برقرار  شود. يعنی بتوان بين مدارس  آزمون های 
هماهنگ گزينه اي برگزار  كرد. تا دانش آموزان ميزان يادگيری و پيشرفت خود را در درس ها ببينند و اين باعث مي شود، دبيران جو آموزشي 
كالس خود را بهتر ببينند. تربيت بدني، مظلوم ترين درسی   است  كه در نظام آموزشی وجود دارد. ما تنها يك ساعت ورزش در برنامه آموزشی 
هفتگی خود داريم. اين زمان خيلي كمی است و اگر معلمان بخواهند امتحان بگيرند يا كالس تقويتی برگزار كنند ، ساعات ورزش را به اين كار 
اختصاص مي دهند و دانش آموزان ورزش را از دست می دهند. ما بايد يا ساعت ورزش را اضافه كنيم يا كاری كنيم، توجه به   اين درس افزايش 

پيدا كند. برای  اين كار بايد المپياد های درون مدرسه ای را رواج داد تا توجه به مقوله ورزش بيشتر شود.
درآيندههمميخواهيسياستمدارشوي؟

اين آرزوي من است و اميدوارم تا در آينده هم بتوانم اين راه را ادامه بدهم و براي كشورم مفيد باشم.
حرفآخر...

من يكی از داليل رأی آوردن خود را آشنايی با برنامه های مدرسه عالمه طباطبايی می دانم. از بيانيه ي انتخاباتی ام نيز مشخص است. چندين 
طرح را كه در مدرسه اجرا می شود در همين نطق بيان كرده ام. افتخار می كنم كه در مدرسه عالمه طباطبايی تحصيل كرده ام و از كليه كادر 

مدرسه ،  مدير،  معاونين و ديگر دوستانی كه من را در اين زمينه ياری و حمايت كرده اند صميمانه قدردانی و تشكر می كنم.
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راهنـــــمايي واحد
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حرف اول را مي زنداعتدال 

مجيد نيك دهقان مدير مدرسه راهنمايي عالمه طباطبايي -واحد ميرداماد

مدرسه راهنمايي عالمه طباطبايي 
- واحد ميرداماد

مجيـدنيكدهقـانمديـرمدرسـهراهنمايـيعالمـه

طباطبايـي-واحدميرداماد،معتقداسـتمدرسـهايدهآل

ويژگيهـاومشـخصههايخـاصخـودرادارد.عواملـي

همچـونكادرمتخصـص،دارابـودنسيسـتمجامـع

آموزشـيوفرهنگيوالبتهمشاورانزبدهو...ويميگويد

پسازهشـتسـالهمكاريبامجتمععالمهطباطبايي،

ثبـاتوآرامـشموجـوددرمـدارسمجتمععالمـهرابر

همـهچيزترجيـحميدهد.نيكدهقانتحصيـالتخودرا

تامقطعكارشناسـيارشـدودررشـتههايحسابداريو

فقـهوحقوقبهپايانرسـانيدهاسـت.
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درمديريتخودبادانشآموزانازكدامشيوهبرخورداستفادهميكنيد؟
ارتباطشمابااوليايدانشآموزانچگونهاست؟رعايت اعتدال در تمامي مقوالت از جمله آموزشي، فرهنگي و پرورشي. پيش بردن حوزه آموزش به موازات امور فرهنگي و پرورشي.اساسواحدآموزشيشماچيست؟دارا بودن كادري مجرب و جوان، شاداب و با انگيزه!مهمترينويژگيمدرسهعالمهطباطبايي-واحدميردامادچيست؟آموزش و آموختن به معناي تعليم در موازات تربيت است. آموزش در قبال تربيتي كه شكل مي گيرد هدفمند مي شود.تعريفشماازمقولهآموزشچيست؟مهم ترين  نكته از نظر من برقراري ارتباط صميمي بين همكاران و دانش آموزان است. ايجاد ارتباط، مخصوصا در دوران راهنمايي حرف اول را در اين مقطع مي زند.

يكي از اصلي ترين و در عين حال ابتدايي ترين نكاتي كه  همكاران روابط عمومي  در اين واحد  موظف به اجراي آن هستند كنارگذاشتن مقررات دست و پا گير هنگام مراجعه اوليا است. در 
طول خدمت و در حوزه هاي مختلف آموزشي ارتباط مستقيم همواره از اولويت هاي من بوده و هست. من همواره از پيشنهادات اوليا استقبال مي كنم و انتقادات آنان را با روي باز پذيرا مي شوم.

راهنـــــمايي واحدراهنـــــمايي واحد

ميـــــــــــردامادميـــــــــرداماد

شمادركنارانجاموظايفمديريتيخود،كارمشاورهپايههشتمراهمبرعهدهداريد.آياانجامتوأمانايندووظيفهمشكلنيست؟

البته قدري مشكل است.  سال گذشته 5 كالس آموزشي براي مشاوره داشتم  و همزمان مسئول پژوهش كل مقطع راهنمايي بودم. اوايل واحد فرهنگي نداشتيم و هماهنگي تمامي برنامه هاي فرهنگي 
مانند اردوها برعهده خودم بود. 

تعريفشماازمدرسهايدهآلچيست؟

مدرسه ايده ال جايي است كه در درجه اول حضور دانش آموزان درفعاليت هاي گروهي مانند شركت در شوراهاي دانش آموزي و اقامه فرايض ديني مانند نماز به صورت فعال است و در درجه دوم كادر 

اجرايي متخصص دارد كه به صورت هدفمند جلومي روند.

بهنظرشمامشاوربايدديدآموزشيداشتهباشد؟

من هميشه  نقش مشاور را در آموزش پر رنگ ديده ام اما اين مطلب به اين معنا نيست كه نقش واحد اجرا كم رنگ تر است. 
وايدهآلهايشماچيست؟

در بحث آموزش اوضاع عالي است. خوشبختانه مجتمع عالمه طباطبايي در زمينه آموزشي نه تنها در سطح شهر تهران بلكه در سطح كشور از جمله بهترين هاست. سال قبل 4 نفر  از 8 دانش  آموز 

راه يافته به مسابقات جهاني رياضي )IMC(، دانش آموزان عالمه بودند. نكته اينجاست اگر ما خود را با مجتمع هاي آموزشي مقايسه  كنيم نمره خوبي داريم اما اگر با ايده ال هايمان مقايسه كنيم احتمااًل 
بايد تالش بيشتري كنيم.

نقطهچقدرزمانميبردوبهچهعواملينيازدارد؟
فكرميكنيدرسيدنبهاين

نيروي انساني از نظر من مهم ترين عامل است. سيستم و فضاي آموزشي ايده آل هم البته از نكات مهم و ضروري است. نيروي انساني كاردان و شايسته مي تواند مؤثرترين عنصر در كسب اين رتبه 

باشد. اگر مروري به فضا و پرسنل مدرسه راهنمايي عالمه طباطبايي - واحد ميرداماد داشته باشيد متوجه اين مطلب خواهيد شد. امسال سعي كرديم با  برقراري ارتباطات موثر نيروهاي خوبي جذب 
كنيم.

درصحبتيكهبااولياداشتيمآنانازشماباسهويژگي»صبروحوصله،جديتوآرامش«يادكردند.نظرخودتانچيست؟
برنامههايشمابرايآيندهياينواحدچيست؟در يك محيط فرهنگي مانند اينجا و داشتن 330 دانش آموز بايد صبور بود. همان طور كه قبال اشاره كردم، من در حوزه مشاوره نيز تجربه دارم. احتمااًل منشا اين صبر از همان دوران است.

تابهحالديداريبادانشآموزانسالهايقبلخودداشتهايد؟توأمان آن در كنار امور آموزشي و با افزودن سه نيرو به اين قسمت سعي كرديم برنامه هاي خود را به پيش ببريم. امسال و در اولين تجربه حضورم در اين واحد  بر  دو محور تغيير و تحول در حوزه نيروي انساني و  تالش بر هدفمند كردن حوزه فرهنگ  اصرار داشته و دارم. با برنامه ريزي، تقويت امور فرهنگي و پيشبرد 
بله، البته! براي من به عنوان يك مشاور ، يك معلم و يك مدير، شيرين ترين و مثبت ترين قسمت اين شغل داشتن ارتباط به ويژه با دانش آموزان سال هاي گذشته است.  باور كنيد با يك تماس آنها گويي 
خستگي آدمي از تن به در مي رود. من  با دانش آموزاني در تماس هستم كه ازدواج كرده اند و صاحب خانواده  شده اند. تقريباً روزي يك تماس از دانش آموزان گذشته ام دارم. با در نظر گرفتن  8 سال حضور در 

مدارس و تقريباً سالي 120 دانش آموز اسامي تمامي آنان را از بدو ورود با نام كوچك و شماره كالسشان و حتي اينكه آخرين سال تحصيلي در كدام كالس بوده اند مي توانم بگويم. داشتن اين ويژگي برايم بسيار 
شنيدنچهخبريازدانشآموزانتانشمارابهوجدميآورد؟لذت بخش و شيرين است.

استخوان خود مي دانم و هر آنچه موجب  شادي آنها  شود موجب شادي ام و هر تغيير مثبتي در آن ها موجب سرافرازي ام مي شود.پيشرفت آنان و تغيير در هر حوزه اي كه به رشد و ارتقاي آنان در زندگي  آينده شان كمك كند برايم شادي آور و مهم است. ديدگاه من نسبت به آنان ديد يك پدر به فرزند است. واقعاً آنان را از پوست و 
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مريم كياوش عضو انجمن اوليا و مربيان- مادر آرش اسديان دانش آموز پايه ي هفتم  - واحد ميرداماد

آموزش؛دركنارپرورش
مجتمععالمهطباطباييراچگونهميبينيد؟

اگرچـه امسـال اوليـن سـالي اسـت كـه »آرش« وارد مجتمـع عالمـه طباطبايـي 
شـده، ولـي در طـي ايـن چنـد مـاه، صادقانـه مي گويـم، انتظـاري كه من و همسـرم 
از ايـن مجتمـع داشـتيم تـا بـه ايـن لحظـه بـه طـور كامـل بـرآورده شـده اسـت. ما 
هميشـه بـه دنبـال مدرسـه اي بـراي آرش بوديـم كـه جدا از سـطح آموزشـي باال به 
امـور پرورشـي و ورزشـي فرزندمـان هـم بها بدهـد. چرا كـه مثل خانواده هـاي ديگر 
دوسـت نداريـم فرزندمـان تك بُعـدي پـرورش پيـدا كنـد. مـا ايـن مشـخصات را در 
مجتمـع عالمـه طباطبايـي يافتيـم. البتـه دليل ديگري هـم براي تصميمـان مبني بر 
انتخـاب ايـن مجتمـع وجود داشـت آن هم مشـورت يكي از دوسـتانم بـود كه چندي 
پيـش دو فرزنـدش از مجتمـع عالمـه طباطبايـي فارغ التحصيل شـدند و بـا رتبه هاي 

خوب وارد دانشـگاه شـريف شـدند.
چنـدسـالتجربهحضـوردرانجمـناوليـاومربيـانراداريدوبه

نظرتـانمهمتريـنوظيفـهيـكعضوانجمنچيسـت؟
به واسـطه دو فرزندي كه دارم مجموعا 9 سـال سـابقه حضور در انجمن را دارم و 
طـي ايـن سـال ها به ايـن نتيجه رسـيده ام، مهم ترين وظيفـه عضو انجمـن، برقراري 
ارتبـاط موثـر بيـن اوليـا و كادر اجرايـي مدرسـه اسـت.  شـماره موبايل هـاي مـا در 
اختيـار تمامـي اوليـاي مدرسـه قرار داده شـده تـا هر زماني كـه نياز اسـت نكته اي را 
يـادآور شـوند و يـا اعتراضـي نسـبت به موضـوع خاصي داشـتند بتوانند به مـا منتقل 

كننـد. مـا نيـز آن را بـا مديريت مدرسـه درميـان مي گذاريـم و جواب و نتيجـه كار را 
خدمـت اوليـا اعـالم مي كنيـم. مثـال يكـي از مهم ترين نقدهايـي كه اوليا داشـتند در 
مـورد كوچكـي فضـاي بعضـي از كالس هاي درس اسـت كه خوب قاعدتا نمي شـود 
آن را كاري كـرد چـرا كـه سـاختمان اسـتيجاري اسـت و اصـوال بـا كاربري مدرسـه 
سـاخته نشـده. پـس طبيعتـا نقص هايـي وجـود خواهد داشـت كـه روز اول همه ي ما 

آن را ديديـم و پذيرفتيم. 
ارتباطانجمناولياومربيانبامديرمدرسهچگونهاست؟

بسـيار عالي. اين كه شـما به عنوان عضوي از انجمن بدانيد كه هميشـه مسـئولي 
هسـت كـه بـه حرف هـاي شـما گـوش مي دهـد و در حـد توانـش نسـبت بـه انجام 
خواسـته هاي شـما تـالش مي كنـد يـك اطمينـان خاطـر بـه شـما مي دهـد. در ايـن 
مدتـي كـه مـن عضـو انجمن بـوده ام نه ديـده ام و نه شـنيده ام كه آقـاي نيك دهقان 
در مـوردي كوتاهـي كـرده باشـند. يـا بـا وعـده و وعيد بخواهند سـر و تـه موضوعي 
را هـم بياورنـد. ايـن يكـي از اتفاقـات خوبـي اسـت كـه به نظـرم در مجتمـع عالمه 

طباطبايـي و راهنمايـي واحـد ميرداماد افتاده اسـت.
شـاخصترينويژگـيمدرسـهراهنمايـيعالمهطباطبايـي-واحد

ميردامادچيسـت؟
بـه نظـرم »آمـوزش محور بـودن« اين واحد شـاخص ترين ويژگي آن اسـت. البته 
همانطـور كـه در اول صحبتـم هـم اشـاره كـردم، ايـن آمـوزش محـور بـودن باعث 

دكتر مهرنوش كاوه  رييس انجمن اوليا و مربيان 
مدرسه راهنمايي عالمه طباطبايي - واحد ميرداماد:
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مهرنوشكاوهمادراميدمحبوبي
دانشآموزپايههشتمورئيسانجمناوليا
مدرسهراهنماييعالمهطباطبايي-واحد
ميرداماداست.ويعالوهبرطبابت،
مديريتچندينمؤسسهخيريهرانيز
برعهدهدارد.خانمكاوههموارهتالش
ميكنند،تاباارائهراهكارهايبهترمديريت
محترممدرسهرادرراستايآشناييهرچه
بيشتربانظراتاوليايدانشآموزانياري
دهد.

الزمهيانسانبودنالـــــــــزاماًدرسخواندننيست

مهرنوش كاوه، رئيس انجمن اوليا و مربيان  -واحد ميرداماد
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باتوجـهبـهحجـمروزمرگيهاومشـغلههاييكـهاوليا
دارنـد،شـمابهعنـوانيكعضـوانجمنچگونـهتعاملي

باايشـانبرقـرارميكنيد؟
مـا از طريق شـبكه هاي اجتماعـي براي اوليا اطالع رسـاني مي كنيم. 
البته شـماره تماس من را تمامي اوليا دارند. با وجود داشـتن مسـئوليت 
چنديـن مؤسسـه، نكتـه اي كـه برايم خيلي اهميـت دارد، اين اسـت كه 
زمانـي را بـه »اميد« اختصاص بدهم. درسـت اسـت كه ايـن دغدغه ي 
همه  مادرها اسـت ولي متأسـفانه برخي فكر مي كنند تمامي مسـئوليت 
بچه ها از قبيل نظم، تعليم و تربيت و... صرفاً بر عهده مدرسـه مي باشـد 
و مادرهـا تنهـا وظيفه دارند فرزند خـود را در كالس هاي مختلف هنري، 

ورزشـي و آموزشـي ثبت نام كنند. 
پيشـنهادهاييكـهدرجلسـاتانجمنمطرحميشـود

تـاچهحـدجامـهعملميپوشـد؟
احسـاس من اين اسـت كه مدرسـه تمام توانش را براي عملي شدن 
خواسـته ها مي گـذارد. در مـورد خواسـته هاي غيرمعقـول هم دسـت كم 

توضيحـي قابل قبـول ارائه مي كند.
درسـخنانتانمتوجـهشـدماولياءبرايپيشـرفتهر
چهسـريعتردانشآمـوزاندائماًدرتكاپوهسـتندبهنظر

شـمامعقولاست؟
پسـر من عاشـق مطالعه اسـت و بسـيار كتـاب مي خوانـد. از آنجا كه 

سـالمتي و تندرسـتي بسـيار حائز اهميت اسـت كمي از اوقات فراغتش 
را هـم بـه ورزش اختصـاص مي دهـد ولـي باقي سـاعات كامـاًل متعلّق 
بـه خـودش اسـت. دانش آمـوز نيـاز دارد چنـد سـاعت از روز را بـه خود 
اختصـاص دهـد. متأسـفانه خانواده ها به سـالمت بچه هـا توجه چنداني 

ندارنـد و رفتـن بـه كالس هـاي هنـري و يا زبـان را مهم تـر مي دانند.
باتوجـهبـهاينكـهشـماوهمسـرتانهردوپزشـك
هسـتيدآيـا»اميـد«رابـهانتخـابايـنرشـتهتشـويق

ميكنيـد؟
مـادر مـن بسـيار سـخت گير بودند. مـن ديپلـم رياضي گرفتـه بودم 
ولـي تنهـا به اصرار مادرم رشـته پزشـكي را در دانشـگاه ادامـه دادم. اگر 
بخواهـم بـا ديـد امروز نظـر بدهم، بايد بگويم از ايشـان بسـيار ممنونم. 
آن روزهـا عاشـق اين بودم كه كارخانه اي تأسـيس كنم كـه در آن هزار 
كارگر و كارمند مشـغول به كار شـوند. درسـت است كه اين اتفاق نيفتاد 
ولـي در حـال حاضر در رشـته اي كه هسـتم خود را موفـق مي دانم. اميد 
عالقه اي به پزشـكي ندارد. هرچند كه من و پدرش اين رشـته را دوست 
داريم ولي هميشـه به او مي گويم كه مهندسـي رشـته اي سـخت و در 

عين حال پزشـكي رشـته اي راحت با آينده اي بهتر اسـت.
رابطـهشـمابـامديـروديگراعضـايانجمنمدرسـه

اسـت؟ چطور
آقـاي نيك دهقـان مديـري بسـيار خـوب و توانا هسـتند. مي توان به 
راحتي مشـكالت را با ايشـان در ميان گذاشـت. من بسـيار رك هسـتم، 
بارهـا اتفـاق افتـاده كـه مسـائل را بي پـرده بـا ايشـان مطرح كـرده ام و 
ايشـان بـا نهايـت بردباري مباحـث را پذيرفته اند. خوشـحالم كه مديران 
مجموعـه مدارس عالمه طباطبايـي در راه موفقيت دانش آموزان از هيچ 

كمكي دريـغ نمي كنند. 

نشـده اسـت كه مجتمع عالمه طباطبايي از مسـائل مهم پرورشـي 
غافـل شـود و دانش آموزانـي تك بُعـدي تربيت كنـد. در ضمن آرش 
بسـيار عاطفـي اسـت بـه طوري كه اگـر ارتباط عاطفي بـا معلم و يا 
مشـاورش برقـرار نكنـد نمي توانـد در درس هايش موفق باشـد. اين 
نكتـه اي اسـت كـه مشـاور آرش به خوبـي آن را درك كـرد. زماني 
كـه بـا مشـاور آرش صحبـت مي كـردم او مي گفـت كه فرزند شـما 
در ابتـداي سـال تحصيلـي كمي مضطـرب بود ولـي االن با آرامش 
بيشـتري درس هايـش را مي خوانـد و در آزمون هـاي جامـع هـم 
رتبه هـاي بهتـري كسـب مي كنـد. مـن به مشـاورش گفتـم دليلش 

ارتبـاط عاطفـي اسـت كه شـما بـا او برقـرار كرده ايد. 
حرفآخر...

بسـيار سـپاس گزارم از مديريت مدرسـه و كادر اجرايي كه در كنار 
ايشـان بـه امـر آموزش و صـد البته پـرورش فرزندان مـا مي پردازند 
و هميشـه بـا روي خوش و صبري سـتودني به دنبـال محقق كردن 

توقعات و خواسـته هاي ما هسـتند.

دكتر مهرنوش كاوه  رييس انجمن اوليا و مربيان 
مدرسه راهنمايي عالمه طباطبايي - واحد ميرداماد:

احساس من اين است 
كه مدرسه تمام توانش 
را براي عملي شدن 
خواسته ها مي گذارد. 
در مورد خواسته هاي 
غيرمعقول هم 
دست كم توضيحي 
قابل قبول ارائه مي كند.

الزمهيانسانبودنالـــــــــزاماًدرسخواندننيست

مهرنوش كاوه، رئيس انجمن اوليا و مربيان  -واحد ميرداماد
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عرشـيا ابوالقاسـمي دانش آموز پايه هشـتم دوره اول متوسطه 

مدرسـه عالمـه طباطبايـي واحد ميرداماد اسـت. 2 سـال اسـت 

كـه در ايـن واحـد  مشـغول به تحصيـل اسـت و از انتخابش هم 

راضـي  اسـت چون توانسـته موفقيت هـاي زيادي را كسـب كند. 

او در مسـابقات IMC مدال برنز گروهي و در مسـابقات انفرادي 
ديپلم افتخار كسـب كرده اسـت.

عرشيا قاسمي دارنده 
مدال طالي مسابقات 
IMC اندونزي - 2015
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امسال يكي از 
اهدافم كسب 
مدال در المپياد 
مبتكران باشد. 
هدف ديگرم 
شركت در )المپياد 
جهاني رياضي( 
مسابقات جهاني 
IMO  است.

هدفاصليمن
IMOاست

مسابقاتIMCچيست؟
 IMCمسـابقات جهاني رياضي اسـت كه از سـال 1998 برگزار 
مي شـود. در ايـن مسـابقات معمـواًل دانش آموزاني از تمام كشـورها 

شـركت مي كنند.
چطورشدكهبهمسابقاتIMCراهپيداكرديد؟

زحمت هـاي دبيـران و مشـاوران و همچنيـن كمك هـاي پـدر و 
مـادرم و تالش هـاي خـودم باعث شـد كـه بتوانم به اين مسـابقات 

جهانـي راه پيدا كنم.
رياضيچهجذابيتيبرايتدارد؟

رياضـي سـواالت جذابـي دارد. عالقـه ام از بچگي بـه اين درس 
زياد بوده اسـت. به نظر من اين درس به هيچ عنوان آدم را خسـته 

نمي كنـد. هرچند شـايد نظر ديگران اينطور نباشـد.
چهرتبههاييدرآزمونهايجامعكسبكرديد؟

طـي 7 بـار  برگـزاري آزمون هـاي جامع، 4 بـار آن رتبه ي اول را 
كسـب كـردم و در سـه آزمـون ديگر يك بار سـوم و دو بـار رتبه ي 

پنجـم را به خـود اختصاص دادم.
ظاهـرادارنـدهرتبههاياولتاسـومآزمـونجامع
مجتمـععالمـهطباطبايـي،تقريبـادرواحـدميرداماد

؟ جمعند
در كل مجتمـع عالمه طباطبايـي آزمون رتبه هاي 1 تا 4، متعلق 

به ايـن واحد بود.
ازسـفربـهچيـنبگوييد،فضـايآنجاچطـوربودو

سـواالتدرچهسـطحيبود؟
سـواالت در سـطح بااليي بود. به جرات مي توان گفت به نسـبت 

آزموني كه در ايران برگزار شـد، از سـطح باالتري برخوردار بود.
درمسـابقاتIMCازچنـدكشـورشـركتكـرده
بودنـد؟وشـماچهرتبـهايرادربينشـركتكنندگان

كسبكرديد؟
فكـر كنـم 96 كشـور بود و ما رتبه ي سـوم مسـابقات گروهي را 
كسـب كرديـم. از كشـور مـا 8 گـروه داشـت، 8 گروه 4 نفـره اعزام 
شـد و ما در ميان آن هشـت گروه سـوم شـديم. 4 گروه مدال برنز، 

يـك گـروه مدال نقـره و بقيه مدالي كسـب نكردند.
 8 از  و  كـرد  كسـب  را  اول  مقـام  كشـورژاپن  نمانـد  ناگفتـه 
شـركت كننده 7 نفـر آن مـدال طـال گرفتنـد، يك نفر مـدال نقره و 

در مسـابقات گروهـي هـم مـدال طـال گرفتنـد.
در ايـن دوره از رقابت هـا ايران تعداد گروه هاي شـركت كننده اش 
بيشـتر بود، كشـورهاي ديگر تنها 8 شـركت كننده داشـتند، كشـور 

مـا 32 نفر.
تاحاالفكركرديچهرشـتهايدردانشـگاهبخواني

ودرنهايـتچهشـغليراميخواهيانتخابكني؟
دوسـت دارم علـوم تجربـي بخوانـم، هرچنـد بـه رياضـي هـم 
عالقه منـدم. از يـك سـو رشـته بـرق را بـراي ادامـه تحصيـل در 
دانشـگاه مي پسـندم و از طرفـي  گرايش هـاي مختلف علوم تجربي 

در دانشـگاه نيـز مـورد عالقـه من اسـت.
آياموفقيتغرورميآورد؟

طبيعتـاً غـرور مـي آورد، ولـي آدم بايد بـا غرورش مقابلـه كند در 
واقـع هميشـه سـعي ام بر اين بـوده كه مغرور نباشـم ولـي اينكه تا 
چـه حـد در اين امـور موفق بـوده ام آن را بايد از اطرافيانم بپرسـيد.

روزيچندساعتدرسميخواني؟
روزي 2 يا 2 ساعت و نيم.

بـهنظرتاگربخواهيدرمسـابقاتجهانيشـركت
كنـيآيااينميـزانمطالعـهدرروزكفايتميكند؟

قطعـا نـه. روزهايـي كه به مدرسـه مي روم كمتـر مي توانم درس 
بخوانـم ولـي در روزهـاي تعطيل ايـن مقدار افزايش پيـدا مي كند.

اوقاتفراغتتراچطورميگذراني؟
معمـوال جمعه هـا با دوسـتانم فوتبال بـازي مي كنم. هميشـه به 
ايـن ورزش عالقـه داشـته ام ولـي بـه خاطـر اينكه به درسـم لطمه 

نزنـد هيچ وقـت آن را بـه صـورت حرفه اي دنبـال نكرده ام.
االنهدفبعديشماچيست؟

سـال گذشـته نتوانسـتم در المپيـاد مبتكران مدالي كسـب كنم، 
شـايد امسـال يكي از اهدافم كسـب مدال در المپياد مبتكران باشد. 
هـدف ديگـرم شـركت در )المپياد جهاني رياضي( مسـابقات جهاني 
IMO اسـت. IMO يـك المپيـاد رياضـی اسـت ايـن مسـابقه 
6 مسـاله ای 42 امتيـازی بـرای دانش آمـوزان مقطـع دبيرسـتان و 
قديمی تريـن المپيـاد علمی جهان اسـت. اين المپياد سـاليانه برگزار 
مي شـود. نخسـتين المپياد جهانی رياضی در رومانی در سـال 1959 
برگزار شـده اسـت )به جز در سـال 1980( ادامه داشـته  است. حدود 

100 كشور شـركت كننده دارد.



اسـت امـا رويدادهايي از اين دسـت موضوعي بسـيار عـادي در مدارس عالمه كشـور هلنـد راه يافته انـد. موضوعـي كه بـه گفته او موجب افتخـار هر معلمي دوتـن از دانش آمـوزان ايـن دبيـر رياضـي بـه مسـابقات جهانـي روبوتيك در مختلف منطقه 16 آموزش و پرورش مشـغول انجام وظيفه بوده اسـت. امسـال طباطبايي از دبيرسـتان مالصدرا آغاز كرده اسـت. صالحي سـال ها در مدارس فـارغ التحصيـل رياضيات محض اسـت و همـكاري خود را بـا مجتمع عالمه مي گويـد صبـر و تحمـل يـك دبير رياضي زياد اسـت. سـيد وحيد صالحي 
است. طباطبايي 

***

ايـنرشـتهعالقهمنـدرياضيدرسسـختوخشـكياسـتباوجودايـنويژگي رابـهمفاهيـم چطـوردانشآمـوزان
واسـطه ي روش هايـي كـه مختص تدريس اين رشـته اسـت دانش آمـوزان را حـال داراي جذابيت هـاي فـراوان اسـت. بـا توسـل بـه هميـن جذابيـت و بـه درسـت اسـت كه رياضي درس دشـواري محسـوب مي شـود، ولي در عين ميكنيـد؟

كمتـريبـه فراگيـري و لـذت از ايـن درس تشـويق مي كنم.  فراگيـري سـطح از كـه دانشآموزانـي بـراي
داريـد؟ راهـكاري چـه كـه در رقابـت بـا سـاير دانش آمـوزان كمتـر از توانايي هايي واقعي خـود ظاهر در ضمن كالس هاي فوق برنامه اي هم داريم براي آن دسـته از دانش آموزاني مطمئن نشـوم دانش آموز مفهوم را متوجه شـده، وارد مبحث بعدي نمي شـوم. بـا ديگـر شـركت كنندگان ممكن اسـت كمي عقـب بماند. هنـگام تدريس تا ضعيـف نيسـت. اتفاقـاً از نظر بهره هوشـي خيلي هم باالسـت فقـط در رقابت طباطبايـي هـم همين طـور اسـت دانش آموزي كـه وارد اين مجتمع مي شـود تنهـا براي كسـب بهترين نتيجـه در رقابتي فشـرده مي دوند. اينجـا در عالمه در مسـابقات دوميدانـي هيچ كـدام از شـركت كنندگان ضعيف نيسـتند آنان برخوردارنـد

تـا اصـالح گـردد. هيچ وقـت از ضعف ها بـه عنوان حربه اسـتفاده نمي شـود و نيروهاي تازه وارد اسـت. اشـتباهات، محترمانه در جلسـات تذكر داده مي شـود ويژگي هـاي ايـن محيـط كـه من خيلـي آن را مي پسـندم اعتماد و احتـرام به جـرات گفـت در »عالمـه« تنـش در روابـط، نزديـك بـه صفر اسـت. يكي از پررنگ تـر ديـد.  اينجـا نيروهـا در جايـگاه خـود قـرار گرفته انـد. مي تـوان بـه در مـدارس عالمـه طباطبايـي موفقيـت در بخش  هاي مختلـف را مي توان طباطبايـيماننـدروشهـايمديريـت،آمـوزشو...چيسـت؟ارزيابـيشـماازسيسـتمهايجـاريدرمـدارسعالمـهشده اند.
درسـتاسـتكهدوتنازدانشآموزانتانعازممسـابقاتاين كار بسـيار ناپسـند شـناخته مي شود.

بـه ترتيـب در كالس هـاي 9/1 و9/2 مشـغول به تحصيل هسـتند و عازم اين بلـه. كيـان قاسـمي و آرش محمـدي دو تـن از دانش آموزانـي هسـتند كه جهانيروباتيكدركشـورهلندهستند؟
هستند. مسابقات 

بهـروز عسـگري بـراي رشـته ادبيـات و تدريـس آن در مقاطع مختلف 
تحصيلـي احتـرام خاصـي قائـل اسـت. از نـگاه او اين معلم ها هسـتند كه 
نحـوه نگـرش دانش آمـوزان را بـه درس يـا رشـته اي خـاص مديريـت 
مي كننـد. او بـا وجود 10سـال تجربه كاري، سـومين سـال حضـور خود در 
مجتمـع عالمـه طباطبايـي را تجربـه مي كنـد. در حال حاضر دبيـر ادبيات 
پايـه هفتم مدرسـه راهنمايـي عالمه طباطبايي - واحد ميرداماد اسـت.وي 
تحصيالت خود را تا مقطع كارشناسـي ارشـد ادامه داده و بسـيار مشـتاق 
اسـت تـا دانش آموزانـش بـه درس»ادبيـات«، عالقه  بيشـتري پيـدا كنند، 
خواسـته اي كـه عسـگري آن را دور از ذهـن نمي بينـد. صائـب تبريـزي را 
از بيـن شـعرا بيشـتر مي پسـندد. چرا كـه معتقد اسـت »صائب« شـاعري 
اسـت كـه بيـن واقعيت و خيـال زندگي مي كند. داسـتان كوتاه مي نويسـد 

و گاهـي شـعر نـو و غزل مي سـرايد.
***

دبيـرادبياتنسـبتبهسـايردبيرانروحيـهيلطيفتري
دارد؟

كـم و بيش. البته درس هاي ما تحت الشـعاع نمـرات قرار گرفته، زماني 
كـه مـا دانش آمـوز بوديـم هـم حجـم كتاب هـا كمتـر از امـروز بـود و هم 
دبيرانمـان بيشـتر از متـن كتـاب بـا مـا كار مي كردنـد. اما امـروزه متن ها 
سـاده تر شـده و بـه جاي آن سـطح علمـي كتب ادبـي باالتر رفته اسـت.
ازنظرشـماعاملموفقيتيكمجموعهفرهنگي،آموزشي

چيست؟
اگـر منظورتـان مجتمع عالمه طباطبايي اسـت، از نظـر من تنها وحدت 
رويـه باعـث شـده كه عالمـه، عالمه شـود.اين مجموعه همچنان سـطح 

كيفيـت خـود را حفـظ كرده و حتي قدري هم بهترشـده اسـت. 
ميزاناهميتدانشآموزانبهدرسادبياتچقدراست؟

متاسـفانه دانش آمـوزان ديـدگاه نسـبتا نازل تـري بـه ادبيـات دارند. من 
معتقـدم ايـن ما هسـتيم كـه به درس شـخصيت مي دهيم. گاهـي وقت ها 
كـه بـه مدرسـه مي آيم مي بينـم دانش آمـوزان در حيـاط كتـاب ادبيات به 
دسـت دارند و مشـغول مطالعه هسـتند.ديدن اين صحنه باعث خوشـحالي 

و دلگرمي در كارم مي شـود.
ايدهآلتاندرتدريسچيستوآيابهآنرسيدهايد؟

مدرسـه عالمـه طباطبايي آزمون هايـي دارد كه عيارسـنج دانش آموزان 
اسـت. وقتـي مي بينم دانش آموزانـم باالترين رتبـه را در آزمون  هاي جامع 
كسـب مي كنند خسـتگي از تنم بيرون مي رود. من هميشـه دوسـت داشتم 

كـه آموزش هـاي من پژوهش محور باشـد. 
حرفآخر...

از تمامـي شـما و هم چنيـن آقـاي نيك دهقان تشـكر مي كنـم كه بنده 
را بـراي شـركت در ايـن گفت وگـو قابـل دانسـتند. اجازه دهيد سـخنانم را 

بـا ايـن بيت حافظ بـه پايان برسـانم كـه مي فرمايد:
تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد 

وجود نازكت آزرده گزند مباد

سيدوحيدسيدصالحي
دبير رياضي راهنمايي عالمه طباطبايي-واحد ميرداماد

بهروزعسگري

دبير ادبيات راهنمايي عالمه طباطبايي- واحد ميرداماد

آرزوهاي شاعرانه يك دبير رياضي؛ ورزش ذهن است
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ارائه مشـاوره بخشـي از وظائف مسـئول آموزشي يا مسـئول پايه است. 

اميرحسـين غفوري فارغ التحصيل رشـته رياضي، مسئول آموزش پايه نهم 

مدرسـه راهنمايـي عالمه طباطبايـي - واحد ميرداماد معتقد اسـت وظائف 

ايـن حـوزه دربرگيرنده تمـام فعاليت هاي آموزشـي يك دانش آمـوز اعم از 

برگـزاري آزمون هـا، تهيـه كتب و ارائه مشـاوره  آموزشـي بـه دانش آموزان 
و اولياي آنان مي  باشـد.

***

ارزيابيكليشماازسيستمآموزشيعالمهچيست؟

ايـن سيسـتم اساسـا بـر محـور ارائـه آموزش هـاي قـوي و برگـزاري 

آزمون هايـي تحـت عنوان »آزمون هاي جامع«، براي بررسـي بازخوردهاي 

آمـوزش دانش آمـوزان قرار دارد. همچنين سـعي شـده دانش آموزان حضور 

فعالي در تمامي المپياد هايي كه در سـطح تهران و كشـور برگزار مي شـود 
باشند.  داشته 

ارتباطتانبااوليايدانشآموزانچطوراست؟

مي تـوان گفـت مسـؤل آموزشـي، شـاهرگ ارتباطـي اوليا و مسـئولين 
مدرسـه اسـت. رابطـه في ما بيـن مـا گـرم و دوسـتانه مي باشـد.

اولويتشـمابيشتردرپيشرفتآموزشيدانشآموزانتان
اسـتيادرامورپرورشيوفرهنگي؟

بـه  نظـر مـن دانش آمـوز بايد هـم از نظر علمـي و هم از نظـر فرهنگي 
پيشـرفت كنـد و بـه موازات هم در هر دو سـطح مطرح باشـد.

كـدامويژگـيعالمـهراازديگـرمجتمعهـايآموزشـي
ميكنـد؟ متفـاوت

شـعار »موفقيت تصادفي نيسـت« شايد بهترين جواب براي اين پرسش 

شـما باشـد. البتـه ايـن صرفا يك شـعار نيسـت، بـا نگاهي بـه موفقيت ها 

و دسـتاوردهاي علمـي و فرهنگـي دانش آموزان مجموعه مـدارس عالمه 
طباطبايـي در سـال هاي اخيـر گواهي بر اين مدعاسـت.

مجتمـع عالمـه طباطبايي آغاز كرده و معتقد اسـت معاونـت اجرايي مهم ترين ركن آموزشـي خـود دارد. آقـاي جاويدفـر نزديـك به يك سـال اسـت همـكاري خود با 9 سـال خدمـت در دبيرسـتان هاي مختلف و در سـمت هاي گوناگـون را در كارنامه ميرداماد اسـت. وي كه مدرك كارشناسـي خود را در رشـته ادبيات اخذ كرده سـابقه حسـين جاويدفـر معـاون اجرايـي مدرسـه راهنمايي عالمـه طباطبايـي - واحد 
يـك واحد آموزشـي بعد از مديريت اسـت.

***

انتخـاب بـازي كـرد. اين پيشـنهاد آقاي نيك دهقـان بود كه باعث شـد اين تصميم شـايد بتـوان گفـت آوازه نظـم و انضبـاط مجتمع عالمـه نقش اصلـي را در اين چطورشدمجتمععالمهطباطباييراانتخابكرديد؟
بگيرم. سـمت معاونت اجرايي مشـغول به كار شـدم سـعي كـردم رفاقت بـا دانش آموزان با تأثيرگـذاري بـر رفتـار دانش آمـوزان مي دانـم. از وقتـي كـه در ايـن دبيرسـتان و در بـر اسـاس 8 سـال تجربه و كار فرهنگـي، ارتباط  گيري را موثرترين شـيوه براي نحوهتعاملتانبادانشآموزاندراينردهسنيچگونهاست؟را 

ايـننحـوهبرخوردچقدربرايشـمادررسـيدنبـهاهدافتانهـدف تأثيرگذاري را سـرلوحه ارتباط با ايشـان قـرار دهم.
رفتارهـا مناسـب جايـگاه شـما نيسـت سـعي در تاثيرگذاري بر رفتـار آنـان دارم و با كنـد، بـا تذكـر ايـن نكتـه كه شـما وارد مرحلـه جديـدي از زندگـي شـده ايد و اين كليدي تريـن نكتـه بحث اقناع اسـت. در برخورد با اين رده سـني اگر مشـكلي بروز دو الگـوي متفـاوت پيـروي مي كند. در برخورد بـا دانش آموزان دوره اول دبيرسـتان نحـوه برخـورد بـا دانش آمـوزان پايـه اول و دانش آمـوزان پايه دوم دبيرسـتان، از سـودمندبودهاست؟

چقـدرتفـاوتميـاندوراندانشآمـوزيشـماودانشآمـوزانتكيـه بر ايـن روش نتيجه هـم گرفته ام.
دارد؟ اخـذ ديپلـم، رفتـن به دانشـگاه و غيره بـه عنوان هـدف تعيين مي گرديـد و طبيعتًا ناهنجاري هـاي موجـود در جامعـه تنهـا راهكار عملـي در آن روزها بود. در گذشـته پيشـرفت و گـذران اوقـات فراغت دانش آمـوزان، ورزش بود كه بـراي گريز از برخي و هـم براي سيسـتم آموزشـي بودند. در آن سـال ها يكي از بهتريـن راهكارها براي مختلف آموزشـي آن روزها، انسـان هاي شـريف و دلسـوزي هم براي دانش آموزان جامعـه جـاري اسـت. تا آنجا كه به يـاد دارم معاونان اجرايـي و فرهنگي و در مقاطع خانـواده آن دوران كامـال متفـاوت بـا روالي اسـت كه اينـك و در حوزه هاي مختلف سـؤال زيبايـي اسـت. بايـد بگويـم فضاي آمـوزش و پـرورش، محيـط جامعه و امروزوجـود

تمـام تـالش و همـت ما صرف رسـيدن به آن مي شـد.
بلـه البتـه. صداقـت و صميميـت جـاري در محيـط فرهنگي مطمئنـاً قوي ترين اگربهگذشتهبازگرديدمجدداًكارفرهنگيراانتخابميكنيد؟بـا آنـان اسـت كه مـن در ايـن زمينه خوب عمـل كـرده ام يا خير. همـواره سـعي كـرده ام رابطه خوبي با اوليا داشـته باشـم هرچند قضـاوت نهايي درتعاملبااولياازچهروشيپيرويميكنيد؟

انگيـزه بـراي شـروع دوبـاره در اين زمينه اسـت.
ظرفيـت پذيـرش هر دو گروه و در موضوعات گوناگون اسـت.بـا دانش آمـوزان دوره اول و دوم دبيرسـتان تفاوت هايـي دارد. يكـي از اين تفاوت ها بي نظمـي، خط قرمز يك مدير اجرايي اسـت. قبال متذكر شـدم كـه نوع برخورد آستانهتحملمعاوناجراييكجاست؟

اميرحسينغفوري
مشاور پايه نهم راهنمايي عالمه طباطبايي- واحد ميرداماد

حسينجاويدفر

معاونت اجرايي راهنمايي عالمه طباطبايي- واحد ميرداماد
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واحد آموزشورود بي نظم ها ممنوع
 شاهرگ ارتباطي اوليا و مسئولين
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واحـد  موفـق  دانش آمـوزان  از  يكـی  محمـدی  ***مسـابقات روباتيك و كسـب افتخار در اين زمينه اشاره كرد.ديگـر فعاليت هـاي ايـن دانش آمـوز می توان به شـركت در مدرسـه رتبه ای خوب و قابل توجهي كسـب كرده اسـت. از سـابقه ی تحصيـل دارد و همـواره در آزمون هـای جامـع واحـد ميردامـاد اسـت. آرش 3 سـال متوالـی در ايـن واحـد ميرداماد اسـت كه در پايه نهم دبيرسـتان عالمه طباطبايي آرش 
درابتـداكمـیازمقامهـاوافتخـاراتخودت

؟ احسـاس می كنـم اگـر بخواهم به آينـده خوبی برسـم بايد و اين كار را برای تشـويق از سـوی والدينم انجام نمی دهم. نظـر برسـد، ولی مـن درس خواندن را وظيفه خـود می دانم شـايد ديـدگاه من به نظـر شـما قـدری آرمان گرايانه به بگو
بـه طور معمول در اوقات فراغت سـراغ بازی های رايانه ای اوقاتفراغتتراچطورپرمیكنی؟ديگـر مثل تلفـن همـراه و... نمی كنم.تمركزم را روی درس می گذارم و ذهنم را معطوف چيزهای بيشـتر درس می خوانـم و در هنـگام درس خوانـدن فقـط حـس و حـال درس خواندن نداشـته باشـم و بعضـی روزها و بنـد زمـان قرار نمی دهـم. بعضی روزها ممكن اسـت زياد )می خنـدد( ايـن جزو اسـرار اسـت. زيـاد خـودم را در قيد درطولروزچهميزاندرسمیخوانی؟درس بخوانم. 

و شبكه های اجتماعی و... می روم.

در ايـن رشـته ورزشـی وجـود دارد آن را رهـا كـردم تـا بـه زيـادی تكوانـدو كار می كـردم، ولـی به لحاظ خشـونتی كه می دانـم و هـر وقـت كـه بتوانـم از آن بهـره می بـرم. مدت دارم، البتـه نـه به صـورت آكادميك. موسـيقی را غذای روح گيتـار ميزنـم و  در نواختـن پيانـو هـم تا حـدی مهارت درخصوصورزشوهنرچطور؟
كمیهـمدرمورد»فراكاپ«بـرایماتوضيحدرسـم لطمـه نخورد.

بعد سراغ »++C« و »Java« رفتم. كمی هم به آموختن منطق جالبی دارد. ابتدا با برنامه نويسـی »C« شـروع كردم، مرتبـط اسـت عالقه زيـادی دارم. برنامه نويسـی بـرای من مـن بـه برنامه نويسـی و تمـام چيزهايـی كه بـا رياضی چطوربهبرنامهنويسیروباتيكرویآوردی؟آينده در كشـور هلند برگزار می شـود شـركت خواهيم كرد.داديـم. انشـاهلل در مسـابقات جهانـی كه فروردين ماه سـال تنها عنوان فنی ترين تيم شـركت كننده را به خود اختصاص ولی به علت محدوديت زمانی كه داشـتيم در اين مسـابقات بعد با روبات سـنگين وزن وارد مسـابقات »فراكاپ« شديم. انجام داديم. ابتدا در مسـابقات سـبك وزن شـركت كرديم و مـدار گرفتـه تـا كارهای فنـی را در طول سـه ماه تابسـتان سنگين وزن فوتباليستی دارد كه كليه كارهای آن از طراحی صميمـی ام تيمـی 6 نفـره تشـكيل داديـم. تيـم مـا روبات تقريبا از تابسـتان كار روباتيك ما كليد خورد. با دوسـتان بده.
»Android« پرداختم.

هفتـم  پايـه  دانش آمـوز  روغنـي  معيـن 

واحـد  طباطبايـي -  عالمـه  مدرسـه راهنمايي 

بـه  بسـياري  عالقـه  معيـن  اسـت.  ميردامـاد 

نـگارش و نويسـندگي دارد. او در گفت و گـو بـا 

جوانه انديشـه از تمايل قلبي اش به نويسـندگي، 

كتـاب و موضوع هـاي حول و حـوش ايـن حرفه 
. گف

***
ميـلبـهنوشـتنمعمـوالازكالس

سـومودرسانشـاشـروعميشـود

ايـنآغـازبـرايشـماازكجـابـود؟

من از ابتدا درس انشـا را دوسـت داشـتم. چه 

در مقطع دبسـتان و چه در مقاطع باالتر هميشه 

نمـره برتـر كالس در ايـن درس بـه مـن تعلق 

داشـت. اينگونـه بـود كـه بـا تشـويق معلمانـم 

تصميـم گرفتـم جـدي تر به نوشـتن بپـردازم.

نويسندگيراازكجاشروعكردي؟

بـا راهنمايـي يكي از دوسـتان متني نوشـتم 

كـه مـورد توجـه قـرار گرفـت. ايـن متـن در 

كـرد.  كسـب  را  اول  مقـام  اسـتان  و  منطقـه 

بـا يكـي  از آن بود كـه تصميـم گرفتـم  پـس 

از دوسـتانم كتابـي بنويسـم و آن را چـاپ كنـم 

كـه خوشـبختانه ايـن كتـاب توانسـت برگزيده 

جايزه»نويسـنده كوچـك« و برگزيده مسـابقات 

دانش آمـوزي شـود. ناگفتـه نمانـد كـه پـدر و 

مادرم خيلي تشـويقم مي كننـد بخصوص مادرم 
مي بـرد. لـذت  نوشـته هايم  از 

نويسندهوكتابموردعالقهات؟

»جف كينـي« نويسـنده خاطـرات يـك بچـه 

فارسـي  بـه  لبافـي  ميتـرا  توسـط  كـه  الغـر 
برگردانـده شـده اسـت.

آيانويسـندگيرابهصورتحرفهاي
كرد؟ خواهي دنبال

حتمـا، ولـي نا گفتـه نمانـد بـه طراحـي هـم 

عالقه منـد هسـتم و سـياه قلـم كار مي كنـم. 

و البتـه فوتبـال و بسـكتبال هـم دوسـت دارم.

محمدي)پايه ي نهم(
آرش

ميوه هاي سرزمين عجايب

درس خواندن وظفه ي من است

تم(
 هف

ه ي
)پاي
ني
مقا

يم
وغن

نر
معي

نويسنده كتاب »شهر عجيب؛ انتخابات ميوه اي«
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كيان قاسمي، ظاهري مصمم و باانگيزه دارد. كسب رتبه  در آزمون هاي 

جامع را با اخذ مقام دوم مجتمع شروع كرد. متاسفانه كيان در آزمون آخر 

نتوانست جزو سه نفر برتر باشد. او در ميان ورزش ها به رشته تنيس عالقه 

دارد و در عين حال هند بال، واليبال و شنا را هم دنبال مي كند.

***

دموفقباشد؟
تواندتااينح

چطوريكدانشآموزمي

 ممنون. از رتبه هايم راضي هستم ولي به نظرم اين ها موفقيت نيستند. 

اما فكر مي كنم يكي از عوامل مهمي كه باعث شد من در آزمون ها جزو 

نفرات برتر باشم حضور همين دبيران مجرب است. بي ترديد حضور در بين 

برترين هاي مجتمع را مديون مدرسه راهنمايي عالمه طباطبايي - واحد 

ميرداماد هستم، از مديريت گرفته تا دبيران خوبم و به همين خاطر از 

تك تكشان سپاسگزارم.

همكالسيهايتچگونهاست؟
دبيرانباتوو

رابطه

رابطه ما يك رابطه ي دوستانه است اما گاهي اوقات سختگيري هايي 

هم از سوي دبيران مي شود كه خب طبيعي است و ما هم اين موضوع را 

درك مي كنيم كه در نهايت منافع ما در اين سختگيري هاست.

كداميكازدبيرانترابيشتردوستداري؟

آقاي سيد صالحي دبير رياضي، آقاي نورالهي وآقاي باقري دبير 

اجتماعي و...

سميخواني؟
وزيچندساعتدر

ر

در طول هفته 3روز به كالس هاي زبان و تنيس مي روم. پنجشنبه ها 

را هم به ربوتيك اختصاص داده ام. با اين وجود سعي مي كنم در اين 

روزها دست كم 2ساعت مطالعه ي مفيد داشته باشم. جمعه روز استراحت 

ماست. اما اگر احساس كنم كه احتياج به مطالعه ي بيشتري دارم حتما 

جمعه ها هم درس مي خوانم.

دركداميكازمسابقاتربوتيكشركتكردهاي؟

در مسابقات »شريف كاپ« و »فرزانگان« شركت كرده ام.

تكنندگانمسابقاتجهاني
بهاينكهازشرك

باتوجه

زارميشود،هستي
شورهلندبرگ

سالآيندهدرك
ربوتيككه

پيشبينياتازنتايجمسابقاتچيست؟

با وجود رقبايي قوي همچون آلمان و ايتاليا فكر مي كنم رتبه اي بين 

1 تا 3 را به دست بياوريم.

شتهموردنظرتدردانشگاهچيست؟
ر

يكي از رشته هاي عمران، مكانيك يا برق اما با توجه به سيستم 

آموزشي مدرسه و رشدي كه در عالمه طباطبايي داشته ام از نظر  قبولي 

در دانشگاه نگراني  ندارم.

زندگيـش را بـا عشـق و تـالش و پشـتكار بر مي دارد و سپاسـگذار خداي اسـت كه ارس همـواره سـعي مي كنـد درس و هنـر را در كنـار هـم پيـش ببـرد. هر قـدم از اوليـن بـار در چهارمين جشـنواره همسـاز شـركت كـرد و مقام اول را كسـب نمود. واحد ميرداماد اسـت. او بيشـتر از نه سـال اسـت كه ويلن مي نوازد و امسـال براي ارس  سـان احمدي دانش آمـوز پايـه نهـم مدرسـه راهنمايـي عالمه طباطبايـي 
***در تمـام امور تواناسـت. 

نواختـن مهـارت پيـدا كردم، عالقه ام به اين سـاز نيز بيشـتر شـد.كـه بـا صالح ديـد والدينـم اين سـاز را انتخاب امـا با گذر زمـان، هرچه در انتخـاب ويلـن بـراي من در ابتدا اختياري نبود، 6 سـال بيشـتر نداشـتم چراازبينسازهاويلنراانتخابكردهاي؟مـن تـا با شـركت در آن تواناييهايشـان را به نمايـش بگذارند.برگـزاري ايـن جشـنواره فرصتـي طاليـي اسـت بـراي دانش آموزاني مثل چهارميـن دوره جشـنواره فرهنگي هنري همسـاز بـه نظر من عالي بود، جشنوارههمسازراامسالچگونهديديد؟

خانـوادهاتتـاچهاندازهدرپيشـرفتتدرزمينهموسـيقيتاثيرمقطـع سـني 14 تـا 19 سـال( مقـام دوم را كسـب كردم.در نهميـن دوره از جشـنواره موسـيقي جـوان در گـروه سـني »ب« )در آياتابحالدرمسابقاتكشوريهمشركتكردهاي؟او از 4 سـالگي شـروع بـه نواختـن سـاز كرد.بلـه. خواهـرم  كـه 2 سـال از مـن كوچك تـر اسـت هـم ويلـن مي زند. آيادرخانوادهاتشخصديگريهمسازميزند؟
تهـران پذيرفته شـدم اما به دليل مشـغله هاي مدرسـه و حجـم درس هايم در كنسـرت »فالمينگـو« از طـرف آقـاي علـي رهبـري بـراي اجرا در تيهمشركتكردهايد؟بـه موسـيقي ام اهميـت مي دهد كه به رياضـي خواندنم.پيشـرفتم در زمينه ي موسـيقي داشـته اند. شـايد باور نكنيد مادرم همانقدر خانـواده ام اساسـي ترين و مهم تريـن نقش را در انتخاب سـاز براي من و داشتهاند؟

كنم.  بـه رشـته ديگـري بپردازم ولي شـايد هر دو را به موازات هـم ادامه بدهم.هنـوز تصميـم قطعـي ام را نگرفته ام كه آن را به طور جـدا ادامه بدهم يا آياموسيقيرابهصورتآكادميكادامهخواهيداد؟نتوانستم شـركت 
اسـت، اما سـال گذشـته دوره ي شـنا را به صورت كامل گذراندم. متاسـفانه در حـال حاضـر تمامي وقت من مختص به درس و موسـيقي ورزشهمميكني؟

را دارم كـه بـا اقدامـات خـود، فضـاي رشـد و پيشـرفت را در اختيـار همـه دهقـان و سـاير مسـئولين مجتمـع عالمـه طباطبايـي هـم نهايت سـپاس كودكـي تـا بـه امـروز مـرا حمايـت كرده انـد. هم چنيـن از آقـاي نيـك از خانـواده ام تشـكر مي كنـم كـه همـواره پشـتيبان مـن بوده انـد و از حرفآخر،...
دانش آمـوزان قـرار دادنـد. 

كيانقاسمي)پايه ي نهم(

ارسساناحمدي)پايه نهم(

عاشق » عالمه« هستم

ساز درس، كوك است

عضو تيم ربوتيك مدرسه راهنمايي عالمه طباطبايي - واحد ميرداماد



چهارمين دوره جشنواره همساز برگزار شد

سازها همه كوك شدند

پايان ماراتن ساز ها
مركز هنرهاي آوايي و نمايشي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي 
چهارمين جشنواره هنري دانش آموزي » همساز« را همزمان با اولين روز از فصل 
زمستان 1394 برگزار كرد. »همساز« همايشی است هنری، از ابتكارات مديران 
مجتمع عالمه طباطبايي كه در آن دانش آموزان مجتمع با نواختن يكی از سازهای 
بومی يا بين المللی با هم به رقابت مي پردازند. اين جشنواره، ميزبان جمعی از اساتيد 
برجسته در عرصه موسيقی بود كه در قالب هيأت داوران به تماشا و قضاوت اجرای 
دانش آموزان پرداختند. حضوراساتيدي  همچون  تقي ضرابي، نادر مرتضي پور، مجيد 
درخشاني، وارطان  ساهاكيان،كريم  قرباني، دكتر محمدرضا آزاده فر، حميدرضا ديبازر 
و ناصر فالحي تأكيدی بر استاندارد باالي جشنواره »همساز« بود كه بي شك آن 

را به نمونه اي كم نظير در عرصه  نوازندگی دانش آموزی كشور تبديل كرده است.
مراسم با خوشامدگويي دكترحميد عسكري دبير جشنواره به حضار آغاز شد. وي 
با تشريح مراحل مختلفي كه دانش آموزان شركت كننده در جشنواره همساز طي كرده 
تا به مرحله نهايي برسند گفت: »در مرحله اول، رقابت ها با شركت صدوسيزده نفر 
از دانش آموزان از مجموع مدارس مجتمع عالمه طباطبايي آغاز شد. با راي داوران 
از اين تعداد يازده نفر در مقطع متوسطه اول و شانزده نفر در مقطع متوسطه دوم 
به مرحله نهايي رسيدند.« عسكري در پايان سخنانش خاطر نشان كرد چهار تن از 
شركت كنندگان مسابقه امشب جزو هنرمنداني هستند كه در جشنواره موسيقي جوان 
موفق به كسب رتبه هاي برتر شدند. دكتر عسكري در پايان سخنانش با قدرداني 
از حمايت هاي هيات موسس ومهندس مستوفي از حمايت هاي هميشگي ايشان از 

فعاليت هاي فرهنگي مجتمع تشكر كرد.
با شروع بخش اول اجراي شركت كنندگان ، رقابت بين يازده نفر از دانش آموزان 
مقطع پايه اول متوسطه واحدهاي فرمانيه، ميرداماد، آبشناسان و در قالب ساز هاي 
پيانو، ويلن، سنتور،كمانچه و تنبك برگزار شد.قبل از آغاز بخش دوم رقابت  بين 
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، »آرين فدايي« مجري جشنواره و دانش آموز 
فارغ التحصيل مجتمع ضمن قدرداني از تالش، ذوق، پشتكار و حمايت هاي مهندس 
مستوفي مدير عامل و عضو هيات موسس از فعاليت هاي فرهنگي مجتمع از ايشان 
دعوت كرد تا با حضور در پشت تريبون به ايراد سخناني براي حضار بپردازد. مستوفي 
سخنانش را با قدرداني از شركت كنندگان در جشنواره همساز آغاز و گفت:»زندگي اش 
مسيري را هموار كرده تا  تجارب گوناگوني را در عرصه هاي مختلف زندگي كسب 
كند«. وي افزود: به دليل تعدد فعاليت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي، با گوشت و 
پوست خود حس كرده كه شاخصه ارزيابي يك جامعه مدعي تمدن، ميزان توجه و 
ارزشگذاري شهروندان آن جامعه به »هنر« در تمام زمينه هاست. مديرعامل موسسه 
فرهنگي ادب و دانش در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: »ما سعي مي كنيم در 
حد توان به هنر توجه كنيم، هرچند همساز نهايت توان ما در عرصه هنر نيست اما 
اميدواريم تا در كنار آموزش هاي رسمي به دانش آموزانمان»هنر« را هم به موازات 
ديگر آموزش هاي آنان پيگيري كنيم«. نشانه به بار نشستن اين نيت دست اندركاران 
مجتمع عالمه ،حضور شما عزيزان و حضور معتبرترين افراد هنرمند و كارشناس 

علم هنر در اين جشنواره است





گفت و گو با عضو هيأت مديره خانه موسيقی و داور چهارمين دوره جشنواره همساز:

تقی ضرابی: همه چيز برای 
»خوب زندگی كردن« است

چهارمينجشنواره در اجراها سطح
همسازراچگونهارزيابیمیكنيد؟

با توجه به اين كه بنده در بخش آموزش موسيقی 
در هنرستان ها و دانشكده ها هستم و با توجه به 
جايگاه نوازندگی دانش آموزی، هرگز فكر نمی كردم 
سطح اجراها تا اين حد پيشرفته باشند. خصوصًا 
برخی از دانش آموزان كه از هيات داوران نمره قابل 
قبولی دريافت كردند، بسيار درخشان ظاهر شدند. 
با ديدن سطح اجراهای امشب، اميد و انتظار داريم 
كه شركت كنندگان اين جشنواره در آينده نه چندان 

دور به جايگاه باالتری دست بيابند.
فكر خبره كارشناس يك عنوان به
میكنيدمیتواندرانتظارظهورلطفیها

ومشكاتيانهادرسالهایآتیبود؟
به  كه  دهيم  پرورش  طوری  را  بچه ها  اگر 
احساسات خود مسلط باشند و بتوانند خود را خوب 
اين  بنوازند،  كه چگونه  بياموزند  و  كنند  كنترل 
انتظار دور از ذهن نيست. منظور از چگونه آموختن 

اين است كه آموختن بايد به صورت مدون و با 
رعايت پيش نياز باشد. با صبر و حوصله و آموزش 
قدم به قدم و صحيح، بچه ها قطعاً به اين جايگاه 
خواهند رسيد. اساتيدی كه شما نام برديد، كسانی 
هستند كه واقعاً زحمت كشيده اند و صرفاً با توسل 
و دعا به اين درجات نرسيده اند. به طور قطع بچه ها 
با سخت كوشی، پشتكار، باال بردن توقع از خود و 

عدم ساده انگاری می توانند موفق شوند.
بهنظرشمامجموعهمدارسعالمه
طباطبايیچهميزاندرفراهمآوردناين

بستربرایدانشآموزانمؤثراست؟
من در يكی از شماره های نشريه شما خواندم: 
»هنر برای آموزش و آموزش برای زندگی«. اين 
شعار من را به وجد آورد تا بگويم: همه چيز برای 
خوب زندگی كردن است. اگر هر كاری كه می كنيم 
بر اساس توكل بر خدا و رضای خدا و به دور از ناپاكی 
باشد، قطع اً رضای معبود را به همراه خواهد داشت و 

نتيجه بخش خواهد بود.

بعد از ظهر روز يكم دی ماه 1394 مراسم اختتاميه چهارمين جشنواره هنری، دانش آموزی»همساز« با حضور 
اعضای هيأت مؤسس، هيأت محترم داوران، شركت كنندگان و جمعی از اوليای دانش آموزان برگزار شد. بعد از 
تشكيل جلسه شورای ارزيابی توسط هيأت محترم داوران كه تا پاسی از شب ادامه داشت، گفت و گويی داشتيم 
با جناب آقاي استاد تقی ضرابی، مدرس دانشگاه، از اعضای هيأت مديره خانه موسيقی و عضو محترم كميته 

داوری چهارمين جشنواره همساز.

كياوش جمشيدي از نوازندگان شركت كننده در چهارمين جشنواره 
همساز دانش آموز پايه دوم دبيرستان عالمه طباطبايي واحدكارگرشمالي 
است. امسال هشتمين سالي است كه او به صورت حرفه اي دف مي نوازد. 
اجراي كياوش يكي از بهترين اجراها در چهارمين دوره از جشنواره همساز  
بود. وي در خصوص اجراي قطعات دف در مقايسه با پيانو و گيتار مي گويد: 
»دف مانند پيانو و گيتار نيست كه هر اجرا نام مخصوص به خود داشته باشد. 
اجراها معموال تركيبي از نت هايي است كه توسط اساتيد موسيقي نوشته 
شده و گاهي توسط هنرجو به اين نت ها اضافه مي شود«. قطعه اي كه 
كياوش در جشنواره همساز اجرا كرد كاري از استاد آقاي اميرمقرب صمدي 
معرفي كرد كه البته به گفته ي خودش بعضي قسمت هايش را تغيير داده 
بود. اين نوازنده جوان در مورد عالقه مندي اش به ساز هاي ديگر مي گويد: 
»به گيتار عالقه مندم. اما متاسفانه فعال وقت پرداختن به آن را 
ندارم و بيشتر مايلم ساز دف را به صورت حرفه اي دنبال 
كنم«. وي در پايان در مورد نواختن دف مي گويد: »نواختن 
دف احساس خوشايندي به نوازنده مي دهد. كسي كه 
مايل به فراگيري اين ساز است بايد خيلي با احساس 
باشد. دف سازي سنتي و كوبه اي است كه هم نوازنده و 

هم شنونده را به شوق مي آورد«.

نيما رضاييان دانش آموز پايه دوم دبيرستان عالمه طباطبايي واحد 
ادونس، به مدت7 سال به فراگيري نوازندگي پيانو مشغول  است. او در 
چهارمين دوره جشنواره فرهنگي، هنري همساز در رشته نوازندگي پيانو، 
با ديگر شركت كنندگان به رقابت پرداخت و با نواختن قطعاتي بسيار زيبا 
حضار را به وجدآورد. وي در خصوص قطعات موتسارتي كه در جشنواره 
اجرا كرد مي گويد: »موتسارت آهنگساز قرن 18 ميالدي به تسلط در اجرا 
مشهور  است. »سونات هاي« موتسارت سه قسمت دارد. قسمت اول: 
»آلگرا« نام داردكه ريتم تند تري دارد.  قسمت دوم »آن دانته« نام دارد كه 
در مقايسه با سونات قبلي اندكي آرام تر است. قسمت سوم هم در واقع 
بازگشت به قسمت اول مي باشد با اين تفاوت كه سرعت ضرب آهنگ 
در آن باالتر است. من نهايت سعي خود را كردم. اميدوارم اجرايم مورد 

توجه حضار و هيات داوران قرار گرفته باشد.« نيما درباره ي اجراي 
خودش و ديگر رقيبانش مي گويد: »در درجه اول، حضور در اين 
جشنواره براي من افتخار بزرگي بود. در بين اجراها  »والس شوپن« 

را خيلي پسنديدم. از 10 نمره به خودم 8 مي دهم هرچند قضاوت 
نهايي با هيات داوران است.«

كياوشجمشيدينوازندهدف؛
دانشآموزپايهدومدبيرستانعالمهطباطبايي-واحدكارگرشمالي

بي دف بر ما ميا كه ما در سوريم!

نيمارضائياننوازندهپيانو؛
دانشآموزپايهدومدبيرستانعالمهطباطبايي-واحدادونس

موتسارت در قامت يك دانش آموز



نتايج نهايي چهارمين دوره جشنواره همساز

الف( مقطع متوسطه اول
رتبهنوعسازواحدسازنامونامخانوادگيرديف

اولسازهای كالسيكفرمانيهپيانوآرمان طهماسبی1

دومسازهای كالسيكفرمانيهپيانوپارسا مستوفی2

سومسازهای كالسيكفرمانيهپيانوآروين نبوی3

چهارمسازهای كالسيكفرمانيهپيانوپدرام مصاليی4

چهارمسازهای كالسيكفرمانيهپيانومحمدرضا ُجِديری5

اولسازهای كالسيكميردامادويلنارس سان احمدی6

سومسازهای كالسيكفرمانيهويلنپارسا مستوفی7

دومسازهای زهی ايرانیآبشناسانكمانچهمحسن عابدی8

سومسازهای زهی ايرانیآبشناسانسنتوربهادر روستا9

اولسازهای كوبه ای ايرانیآبشناسانتنبككسری جعفری10

دومسازهای كوبه ای ايرانیآبشناسانتنبكآرمين جندقی11

رتبهنوعسازواحدسازنامونامخانوادگيرديف

اولسازهای كوبه ایآبشناسان1تنبكسهند پيوندی1

دومسازهای كوبه ایكارگرشمالیدفكياوش جمشيدی2

اولسازهای زهی ايرانیشريعتیتارصدرا طيبی3

اولسازهای زهی ايرانیپاسدارانسه تارناصر يعقوبی4

اولسازهای زهی ايرانیفاطمیسنتوربرنا سالمی5

دومسازهای زهی ايرانیآبشناسان1سنتورپدرام شجاعی6

سومسازهای زهی ايرانیادونسسنتورمهدی زمانی7

دومسازهای كالسيكآبشناسان1گيتارعلی شيروانی8

دومسازهای كالسيكادونسگيتاراميرعلی اخوت9

اولسازهای كالسيكآبشناسان1ويلنامير علی خليلی10

دومسازهای زهی ايرانیپاسدارانويلنمهبد نويدی زاده11

اولسازهای كالسيككارگرشمالیپيانواشكان اليق12

دومسازهای كالسيكادونسپيانونيما رضائيان13

سومسازهای كالسيككارگرشمالیپيانوآرين ميكائيلی14

سومسازهای كالسيككارگرشمالیپيانوپارسا صراف15

چهارمسازهای كالسيككارگرشمالیپيانوسپهر يونسی16

ب( مقطع متوسطه دوم

حبيبمستوفيازاوليايحاضردرجشنوارههمساز

پارسا در علم ، پارسا در هنر
حبيب مستوفي از جمله شادترين اولياي حاضر در چهارمين جشنواره موسيقي همساز 
بود. وي پدر پارسا مستوفي دانش آموز پايه ي هشتم دبيرستان عالمه طباطبايي واحد 
فرمانيه است. او از اين كه فرزندش با اجراهاي خوب در دو رشته پيانو و ويلن توانست 
حريفان را پشت سر بگذارد و رتبه ي نخست را در هر دو رشته كسب كند در پوست 
خود نمي گنجيد. آقاي مستوفي در مورد فرزندش مي گويد: »پارسا از 6 سالگي با موسيقي 
آشنا شد و همان موقع تصميم گرفت به كالس آموزش نوازندگي ويلن برود. همزمان 
از وجود يك پيانوي قديمي در خانه هم بهره گرفت. استاد كالس ويلن متوجه عالقه 
او به هر دو ساز شد. اينگونه بودكه فرزندم فراگيري هر دو ساز را همزمان پيش برد.« 
وي معتقد است فراگيزي دو ساز دشوار و موفقيت پارسا هيچ مغايرتي با هم ند ارند 
چرا كه پارسا درس و موسيقي را به موازات هم پيش مي برد. وي در ادامه مي گويد: 
»من و همسرم وقت زيادي صرف كرده ايم تا پارسا بتواند به اين مرحله برسد. از نظر 
ما اهميت امور فرهنگي كمتر از آموزه هاي درسي نيست.« آقاي حبيب مستوفي نظر 

جالبي در اجراي جشنواره هاي فرهنگي دارد و در اين خصوص اين چنين 
توضيح مي دهد: »وجود چنين جشنواره هاي فرهنگي و ايجاد فضاي 

سالم رقابتي در عرصه ها ي علمي و فرهنگي منجر به شكوفايي 
استعداد فرزندان ما در زمينه هاي هنري و پژوهشي شده است. 
موقعيتي كه مجتمع عالمه طباطبايي به خوبي موفق به ايجاد آن 
گرديده است. اقداماتي از اين قبيل سبب شده كه  فرزند من از 

اوقات فراغتش به بهترين نحو استفاده كند.«

اگر بچه ها را طوری 
پرورش دهیم كه به 

احساسات خود مسلط 
باشند و بتوانند خود 

را خوب كنترل كنند 
و بیاموزند كه چگونه 
بنوازند، به طور حتم 

مشكاتیان ها و لطفي هاي 
ديگري را به زودي 

خواهیم ديد



»لطفي«هادرراهند!
استاد مجيد درخشانی در حاشيه برگزاری چهارمين جشنواره هنری دانش آموزی همساز:

ارزيابيشماازسطحاجراهادرجشنوارههمسازچيست؟
تصـور اوليـه مـن ايـن بـود كه سـطح اجراها پايين تر باشـد. اما بعضي از نوازندگان خيلي خوب بودند. مانند سـه تاري كه شـنيدم. بـا اجراهايي كه 
امشـب ديـدم فكر مي كنـم مي تـوان از نوازنـدگان توانـاي ايـن جشـنواره اركسـتري درسـت  كـرد تا آنان، هـم بـا كار گروهي و هم با حـس و حال 

يكديگر آشـنا شوند.

بهنظرشماموسيقيسنتيكشورمابهكدامسمتميرود؟
نمي شـود آينـده را پيش بيني كـرد. مشـكل اساسـي موسـيقي مـا اين اسـت كه نسـل جوان، بيشـتر درگير سـرعت و تكنيك اسـت تـا محتوي. 
»ظرافـت« جـزو خصائـص موسـيقي مـا بوده و هسـت. متأسـفانه مقـداري از اين ظرافت در موسـيقي اينروزهـا از بين رفته اسـت. خيلي ها ممكن 
اسـت در رده سـني موسـيقي دانش آمـوزي سـنتي را خـوب اجراكننـد معمواًل بـه تدريج اين كيفيت فروكـش مي كند و يا به نوع ديگـري تغيير پيدا 
خواهد كرد. شـناخت جواناني كه امروز در حوزه موسـيقي سـنتي كار مي كنند ضعيف اسـت، ريشـه ها را از دسـت داده يا از آن دور شـده اند. اين به 
شـرايط آموزشي شـان برمي گـردد. در حـوزه آمـوزش اوضاع مناسـبي نداريم. به ندرت مي توان در آموزشـگاه هايي كه مانند قارچ در سـطح شـهر ها 
روييده اند موردي را پيدا كرد كه از نظر كيفي و تدريس شـرايط مناسـبي را دارا باشـند، عملكرد اغلب آنها بيشـتر شـبيه بنگاه هاي تجاري اسـت.

شمامعتقديدروشآموزشموسيقيبايدتغييركند؟
بلـه. نحـوه تدريـس موسـيقي در ايـن آموزشـگاه ها يكي از علت هايي اسـت كـه كيفيت اجـرا را پايين آورده اسـت. در بعضي از ايـن مراكز تنها 
بـا آمـوزش چنـد ملـودي بـه هنرجويـان، بدون آن كه به سـطح اسـتاندارد رسـيده باشـند دعـوت به اجرا در كنسـرت مي شـوند. هنـگام حضور در 
كنسـرت به راحتـي مـي تـوان متوجـه كيفيت ضعيف و گاه سـطح پايين اسـتاندارد در اجرا شـد. ايـن نقصان را تنهـا مي توان با باال  بردن اسـتاندارد 

آمـوزش در مراكـز آموزش موسـيقي جبران كرد. 

باايناوصافآياميتوانبهظهوريكمشكاتيانيالطفيديگراميدواربود؟
البتـه اميـد از ويژگي هـاي هـر هنرمنـد اسـت. مـن هـم مانند هـر هنرمند ديگـري معتقـدم يك مشـكاتيان يا يك لطفـي ديگر ظهـور خواهد 

كـرد. امـا  از جنبـه آمـوزش نيـروي انسـاني، خروجـي اين كميت بـا كيفيت مـورد دلخواه متوازن نيسـت.

دراينبينبرگزاريجشنوارههاييازنوع»همساز«راچقدرموثرميدانيد؟
 تاثيـر آن از جنبـه تشـويق بـراي هنرمنـدان نوجوانـي كـه بـه اميد نواختن سـاز مورد عالقه شـان در چنين سـالن مطلوبي حاضر مي شـوند غير 
قابـل انـكار اسـت. بي شـك اجـراي زنده در چنين سـالن رسـمي و اسـتانداردي با چاشـني تشـويق ها و احساسـات تماشـاگران انعـكاس خوبي در 

روحيـه حـال و آينـده هر هنرمنـد و هنرجويي خواهد داشـت.

سازاصليشماتاراستنواختنتارباموسيقيكداميكازنواحيكشورمانهماهنگيبيشتريدارد؟
 به نظر من اين هماهنگي را بيشـتر مي شـود در موسـيقي اسـتان هاي فارس و كردسـتان مشـاهده كرد هرچند مي توان شـاهد اين هماهنگي 
حتي در مناطقي مانند گيالن هم بود. احتماال نام نبردن از اسـتان بزرگ خراسـان  موجب تعجب خواهدشـد اما سـاز اصلي اين ناحيه دوتار اسـت.

ديدار با مجيد درخشانی از آن دست ديدارهايی است كه برای دوستداران موسيقی فارغ از نوع و سبك آن غنيمت است. ايشان را بارها در 
كنسرت های استاد آواز ايران محمدرضا شجريان ديده  بودم، اما برای اولين بار بود كه رودررو با او همصحبت می شدم. در خالل گفت وگو استاد 
را بسيار صادق و در عين حال نگران آينده ي موسيقی اصيل ايرانی ديدم. براي ايشان برداشت نسل جوان امروزي و نسل های بعد، از تالش ها 
و زحماتی كه اساتيد موسيقي ايراني برای حفظ اين هنر ديرينه كشورمان صرف می كنند بسيار مهم بود. وی كه به دعوت مركز هنرهای آوايی 
نمايشي مجتمع فرهنگی آموزشي عالمه طباطبايي برای داوری چهارمين جشنواره موسيقی »همساز« دعوت شده بود، ضمن ابراز خشنودي از 
نحوه ي برگزاری اين جشنواره اذعان كرد كه از ديدن برخی از اجراها به وجد آمده است. »جوانه انديشه« گفت وگويی كوتاه با ايشان ترتيب داده 

است كه در ادامه می خوانيد: 
***
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نسل جوان، بيشتر درگير 
سرعت و تكنيك است 

تا محتوي »ظرافت جزو 
خصائص موسيقي ما 

بوده و هست



دبیرستان عالمه طباطبایی

واحد دکتر فاطمی

مراسم تقدیر از کهكشاني هاي منطقه ٦ 

با حضور پروفسور فرهود

»پدر علم ژنتیك ایران«

 دانش آموز مهرداد مال 

 رشته طراحي با ذغال

 سالن اجتماعات مدرسه

دارالفنون

روي خط روابط عمومي
در فصلـي كـه گذشـت واحدهـاي آموزشـي مجتمع عالمه طباطبايـي فعاليت هاي فرهنگـي، هنري، تفريحـي متفاوتي انجام 
دادنـد كـه مي توانيـد اعـم آن را در سـايت مجتمـع عالمـه طباطبايـي بـه آدرس atcce.com و گزيـده اي از ايـن فعاليت ها را 

در نشـريه ببينيد.

دبیرستان عالمه طباطبایی

واحد دکتر شریعتی

 شرکت گروه سرود واحد دکتر شریعتی 

در مسابقات سرود منطقه 3 و یكی از 

امیدهای اول این مسابقات
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آشنايیبامدرسهپيشگام  
در راسـتای آمـوزش و ترويـج سـبك زندگی سـالم با رويكرد پيشـگيری از 

بيماری سـرطان و همچنين اشـاعه فرهنگ كار خير و مسئوليت اجتماعی 
در ميـان  دانش آمـوزان و خانـواده آنهـا، جلسـه ای بـه منظـور تعامل و 

همـكاری بين موسسـه خيريـه بهنام دهش پـور و مديريت مجتمع 
فرهنگی آموزشـی عالمه با حضور رياسـت هيات موسس مدارس 
عالمه در شـعبه آبشناسان اين موسسه فرهنگی آموزشی برگزار 
شـد.اين جلسـه در روز دوشـنبه 20 بهمـن بـا حضـور شـهال 
الجـوردی )مـادر بهنام دهش پـور و رئيس هيأت مديره(، ليلی 
بهمـن مديـر عامل و تيـم روابط عمومی و ارتباطات مؤسسـه 
خيريـه بهنـام دهش پور برگـزار گرديد. در ايـن مالقات ضمن 
معرفـی و آشـنايی مشـترك، اطالعـات مقتضـی در موضـوع 
رسـالت سـازمانی، ظرفيت های موجود، فعاليت های اجرا شـده 

و موردنظر موسسـه و مجتمع درخصوص اهميت تعليم و تربيت 
دانـش آمـوزان در داخـل و بيـرون از چارچـوب مدرسـه و آموزش 

رسـمی بـا هـدف ترويـج و توسـعه رويكـرد اجتماعی و ارتقاء سـطح 
مشـاركت شـهروندی در ميـان دانش آموزان در عرضـه های اجتماعی و 

فرهنگی گفت وگو شـد. محمدجعفر مسـتوفی، رئيس هيئت موسـس مجتمع 
فرهنگی آموزشـی عالمه، ضمن ابراز خشـنودی از همكاری با موسسـه خيريه 
بهنـام دهش پـور، نيـاز بـه تعليـم شـيوه زندگی سـالم را يكـی از اهـداف اصلی 
ايـن مجتمـع آموزشـی برشـمرد و گفـت: »مدرسـه بـه تنهايی يكی از وسـايل 
تربيـت فـرد اسـت و كار آن بايـد با تاثيـر عوامل اجتماعی و نهادهـای مرتبط با 
اجتماعـی شـدن فـرد )خانـواده، گـروه، رسـانه ها و...( تكميل شـود. بـا توجه به 
تغييـر روش زندگـی، امروزه والدين انتظاراتی به مراتب بيش از گذشـته نسـبت 
بـه تربيت فرزندانشـان توسـط مـدارس از اين نهـاد آموزش دارند بـه طوری كه 
بـرای انتخاب محل تحصيل مناسـب برای فرزندانشـان به دنبال مدرسـه هايی 
هسـتند كه نه تنها از سـطح علمی بااليی برخوردار اسـت بلكه از نظر اجتماعی 
و شـيوه زندگـی نيز دانش آموزانی مسـئوليت پذير و آگاه را پـرورش می دهد.«در 
پايـان ايـن نشسـت و انجـام توافق هـای الزم در خصوص همكاری مشـترك، 
حاضريـن بـا راهنمايـی مديريـت و كاركنـان مجتمع فرهنگی آموزشـی عالمه 

بازديـد از فضاهـای علمـی و فرهنگی مجتمع صـورت گرفت.

دبیرستان عالمه طباطبایی

واحد کارگر شمالی

 اردوی تشویقی یك روزه ویژه نفرات 

برتر آموزشی واحد کارگر شمالي



 مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر پایه دوم واحد آبشناسان 1دبیرستان عالمه طباطبایی
دبیرستان عالمه طباطبایي واحد آبشناسان 1 روز 
دبیرستان آبشناسان1مدیر مجتمع و تني چند از مسئوالن فرهنگي پنجم بهمن ماه سال جاري  با حضور آقاي سلیمي 

دبیرستان عالمه طباطبایی
واحد ادونس

 اردوي مطالعاتي آمادگي مرحله دوم المپیاد

 دعوت از پرسنل زحمتكش پلیس راهور جهت واحد مرزداراندبستان عالمه طباطبایی
در سفرهای نوروزیآموزش مفاهیم خط سفید و رعایت ایمنی

دبیرستان عالمه طباطبایی

واحد پاسداران

 اجرای گروه سرود به بهانه ی جشن پیروزی 

انقالب اسالمی و اهدای جوایز دانش آموزان 

برتر علمی و مسابقات ورزشی
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دبستان عالمه طباطبایی

واحد آبشناسان

 برگزاری مسابقات طناب کشی به مناسبت 

دهه ی مبارک فجر

دبستان عالمه طباطبایی

واحد ونك

 آموزش مفاهیم دینی با ساخت نمادهایی از قبیل سجاده، 

رحل قرآن، تسبیح در پایه پیش دبستان

مدرسه راهنمایی عالمه طباطبایی

واحد میرداماد

 برگزاری اردوی شیراز در پایه هفتم 

از تاریخ 1 الی ۵ اسفند با تعداد ٦۴ نفر 

دانش آموز در فضایی صمیمی با استفاده از 

امكانات رفاهی و زیارتی و تفریحی.

مدرسه راهنمایی عالمه طباطبایی
واحد آبشناسان

موسیقی، سرود و...دهه ی فجر با حضور پرشور دانش آموزان و اجرای برگزاری جشن سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران در 

دبستان عالمه طباطبایی واحد ونكآشنایی با آهن ربا و قطب مثبت و منفی در پیش 
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جمع نوه و فرزندان خود سپری نمایند.دانش آموزان دعوت گردید تا یك روز را در سالمندان برگزار شد از پدربزرگ های عزیز پدربزرگم که با هدف تكریم پدربزرگها و  برگزاری برنامه جشن بزرگ من و واحد گلستانمدرسه راهنمایی عالمه طباطبایی

دبستان عالمه طباطبایی
واحد نیاوران

 برگزاری جشنواره انار با هدف خود اتكایی و 

قدردانی کودکان از زحمات والدینشان

در این مراسم به هر دانش آموز

یك عدد انار داده شده و از آن هاخواسته

شد بدون هدررفتن حتی یك دانه از

انار، به تنهایی آن را دان کند.

مدرسه راهنمایی عالمه طباطبایی

واحد فرمانیه

 برگزاری مراسم تالوت نور در روزهای

 شنبه هر هفته. در این مراسم

دانش آموزان و دبیران هر کدام یك صفحه

از کالم اهلل مجید را تالوت می کنند و در نهایت 

یك ختم قرآن انجام می شود.

شرکت دانش آموزان دبستان عالمه طباطبایی واحد مرزداران در مسابقات بومی - محلی
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نتـــجوانه انديشه شماره 71. زمستان 3694صفحه ـمــــت    
دوميـن دوره از مسـابقات برنامه نويسـی متنت به كوشـش مركز 

آمـوزش پيشـرفته و المپيادهـای مجتمـع فرهنگـی آموزشـی عالمـه 

طباطبايی روز جمعه مورخ چهاردهم اسـفندماه 1394 در دو رده سـنی 

دوره اول متوسـطه )پايه های هشـتم و نهم( و دوره دبيرستان )پايه های 

دوم و سوم( در مركز همايش های مجتمع عالمه طباطبايی برگزارشد. 

ايـن رقابت هـا از مسـابقات معتبـر »اي سـي ام« كـه از معتبرتريـن 

مسابقات برنامه نويسـي دانشجويي در سطح جهاني محسوب می شود، 

نمونه برداري شـده اسـت.

دومين دوره مسابقات متنت
مركز آموزش پيشرفته و المپيادهای مجتمع فرهنگی آموزشی 

عالمه طباطبايی )ادونس( برگزار كرد:
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مرحلـه اول ايـن مسـابقات در تاريـخ بيسـت و سـوم بهمن مـاه بـه صـورت آناليـن انجـام پذيرفـت. 
بـا بررسـی نتايـج آزمـون آناليـن، نفـرات برتـر و راهيافتـه بـه مرحلـه ی دوم مشـخص و متعاقبـاً بـراي 
پذيرفته شـدگان، دعوتنامـه ی حضـور در مرحلـه بعـد ارسـال شـد. روز جمعه مـورخ چهاردهم اسـفند ماه، 
دانش آمـوزان منتخـب آزمـون آناليـن برای شـركت در مرحله ی حضـوری دومين دوره ی مسـابقات مت 

نـت، حضور بـه هم رسـاندند.
مرحلـه دوم مسـابقات، پـس از پذيرايـی از مدعويـن محتـرم و شـركت ايشـان در جلسـه سـخنرانی 
مديريـت محتـرم مركـز آموزش پيشـرفته و المپيادهای مجتمـع عالمه طباطبايی و ثبـت عكس يادگاری 
شـركت كنندگان، در سـاعت 10 صبـح رسـميت يافـت و تعـداد ؟ نفر شـركت كننده در قالـب تيم های دو 
نفـره، طـی رقابتـی نفس گيـر به مصاف هم رفتنـد. بخش اول مرحلـه ی حضوری مسـابقات مت نت، كه 
شـامل شـش سـوال عملی برای هر يك از رده های سـنی الف و ب بود در سـاعت 13:00 پايان پذيرفت.

پس از صرف ناهار و حضور مجدد دانش آموزان در جلسـه ی سـخنرانی، بخش دوم مرحله ی حضوری 
آزمـون مـتنـت كـه از آن تحت عنوان مسـابقات جانبی ياد می شـد، راس سـاعت 15:00 آغـاز گرديد 

و اين قسـمت نيز نهايتاً در سـاعت 19:00 پايان پذيرفت.
دانش آمـوزان بـا پايـان بخش جانبی سـالن مسـابقات را ترك گفتند و پس از اسـتراحت بـرای حضور در 
آيين اختتاميه دومين دوره ی مسـابقات مت نت، راهی سـالن همايش های مجتمع عالمه طباطبايی شـدند. 
در بخـش پايانـی بـا حضور مهندس مسـتوفي مديـر عامل مؤسسـه ادب و دانش از نفـرات برگزيده ی 
مسـابقات جانبـی بـا اهـدای جوايـزی بـه رسـم يادبود قدردانی شـد. سـپس از نفـرات برتر بخـش اصلی 
مسـابقات كـه موفـق بـه كسـب عنوان رتبه برتـر  و رتبـه ی دوم، دومين دوره از مسـابقات برنامه نويسـی 
مـت نـت شـده بودنـد، تقديـر بـه عمل آمـد و جوايز نفيسـی بـه ايشـان تقديم شـد. شـركت كنندگان در 
پايـان پـس از صـرف شـام و پذيرايـی، دومين دوره مسـابقات برنامه نويسـی متنت را پايان بخشـيدند.



آرش محموديـان و اميـر آذرمهـر از دانش آموزان دبيرسـتان انـرژی اتمی، عنوان 
رتبه ی نخست »رده ی سنی ب« در دومين دوره از مسابقات برنامه نويسی متنت 
را بـه خـود اختصـاص دادنـد. آرش و امير پيش از اين تجربه ی حضور در مسـابقات 
حلـي نـت و مسـابقات برنامه نويسـي بيـان را دارنـد. محموديـان از شـركت در اين 
دوره از مسـابقات متنت راضی اسـت. سـطح برگزاري مسـابقات را بسيار خوب و 
متـوازن می دانـد و می گويـد: تقريباً همه سـواالت قابل حل بـود. آذرمهر نيز معتقد 
اسـت: بـا حضـور در اين مسـابقات هم مي توان فضـاي آزمون را تجربـه كرد و هم 

مي توان در مقايسـه با ديگر شـركت كنندگان، خود را سـنجيد.
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هرازدبيرستانانرژياتمي
آرشمحموديانواميرآذرم



ديبـا هاشـمي و فاطمـه جعفـری از دانش آمـوزان پايـه نهـم  دبيرسـتان دخترانه  فرزانـگان 1 كه در 
دومين مسـابقات برنامه نويسـی مت نت شـركت كرده بودند، پيشـتر سـابقه ی حضور در مسابقات حلي 
نـت را دارنـد. جعفـري كسـب تجربـه و مهـارت در برنامه نويسـي را مهمتريـن انگيزه بـرای حضور در 
مـت نـت می دانـد و معتقد اسـت سـطح برگزاري مسـابقات مت نت خـوب و سـواالت از لحاظ كيفيت 
قابـل قبـول بودنـد. وی عالقه  مند اسـت رشـته اي را دنبال كند كه به برنامه نويسـي مربوط باشـد. ديبا 
هاشـمي نيز شـركت در اين مسـابقه را با هدف رقابت آزمايشـي و كسـب تجربه به انجام رسانده است. 
وی می گويـد: اگرچـه بـه دليـل چالش وقت، برنامه نويسـي در مسـابقات سـخت تر از برنامه نويسـي در 
محيط هـاي خـارج از رقابـت، ماننـد خانه اسـت ولی شـركت در مسـابقات اينچنيني قطعـا در يادگيري 

هرچـه بهتر كمـك خواهد كرد.
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ریازدبيرستانفرزانگان1
ديباهاشميوفاطمهجعف
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الگـويامسـالمامورچـهاسـتچـون: تمـام پديده ها و 
آفريده هـاي خداونـد بـا ارزشـند و يك 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 
كوشـا و پي گيـر اسـت و همـه داسـتان سـردار شكسـت خورده و فـراري را به يـاد مي آورند كه 
چگونـه بـا ديـدن تالش يـك 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... كه مي تواند امسـال، »مورچه« 

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

بياييد امسال مثل مورچه باشيم!

علی زارع برنده مدال طالی المپياد جهانی نجوم در اندونزی - 2015

ستاره ای بدرخشید...!


