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ترس هايت را، زندگي كن

فريدون مشيري

» دلمون افتاده توي حياط شما، مي شود دلمون را پس بدهيد؟«
اميد است كه در باز شود

نه براي پس دادن دل
كه براي گذراندنمان از ديوار !

***
اگر مي ترسي، بترس كه ترس جزئي از زندگيست

بترس، ولي انجام بده: ترس هايت را تبديل به رويا كن
به روياهايت عشق بورز

و عشق هايت را زندگي كن

عليطبيعتپور
معاونت فرهنگي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي 

دنيا، ترس هاي بلندي دارد
به بلندي ديوارها و به سردي درهاي بسته،

كه دور تا دور زندگي را گرفته اند: ترس از بازدارندگي ديوارها،
ترس از نگشوده شدن درها و....
ترس از مواجهه ي با اين ترس ها

***
با ترس هايمان چه كنيم؟

مي شود از ترس هايمان بگريزيم و بيخيال عبور از ديوارها و گشودن درها شويم
و اين يعني خودكشي كردن از ترس مرگ، راه ديگر چيست؟

راه ديگر اينست گاهي دلمان را پرت كنيم آن طرف ديوار، 
مثل بچه ي بازيگوشـي كه توپ كوچكش را از سـر شـيطنت به خانه ي همسـايه مي اندازد.  به 

اميد آن كه شـايد در آن خانه باز شـود 
گاهي دلمان را پرت كنيم آن طرف ديوار 

و آن وقت هي در بزنيم و هي در بزنيم و بگوييم: 
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با جوانه ها نويد زندگي است     زندگي، شكفتن جوانه هاست



گفت و گو با مدال آوران المپياد جهاني فيزيك:

دانشمندان جوان
عالمه طباطبايی

چهـلوهشـتميندورهيالمپيـادجهانـيفيزيـكازتاريـخ
۲۵تيـر1396لغايـتدوممردادمـاهدرشـهريوگياكارتـاي
كشـوراندونـزيبرگزارشـد.امسـالكميتـهبرگـزاريالمپياد
جهانـيفيزيكدراندونزيشـعار»منفيزيكهسـتم:فيزيك
بـرايصلـح،فيزيـكبـرايزندگـيبهتر«رابـرايايـندوره
انتخـابكـردهبـود.اينمسـابقاتشـاملآزمونهـاينظري
دانشـگاهمحمديـه در كـه بـود آزمايشـگاهيفشـردهاي و
يوگياكارتـابرگـزارشـد.مسـابقهنظـريپنـجسـاعتطـول
كشـيدوشـاملسـهپرسـشبـود.درايـنرقابتهـاسـيد
ارشـيارضـويوعرفـانعباسـقلينژاددانشآمـوزانمركـز
آموزشهـايپيشـرفته-واحـدادونـسازاعضـايتيـمملي
كشـورمانبودندكهتوانسـتندباكسـبدومـدالنقرهجهاني
مهـرتاييـديبـرتواناييهـايخـودونيزسيسـتمآموزشـي
مجتمععالمـهطباطباييبزنند.جهتاطالعازجزئياتبيشـتر
موفقيـتايـندانشآمـوزانگفتوگوييباآنـاندردفترروابط

عموميمجتمـعانجـامداديـمكـهازنظرتـانميگـذرد.
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چطورشـدكهبهرشـتهفيزيكوبحث
المپيادعالقهمندشديد؟

عرفان: من سال سوم راهنمايي در كالس هاي 
پيـش ادونـس واحـد ميرداماد بـا بحث المپياد آشـنا 
شـدم و همين بهانه اي شـد تا به واحد ادونس بيايم 
و المپيـاد را انتخـاب كنم. در ادونـس جذابيت ها كم 
نبودنـد..... المپياد.... فيزيك.... به اين نتيجه رسـيدم 

كه مسـير المپياد بهتر از كنكور اسـت.
ارشـيا: مـن هـم از اول راهنمايـي در واحـد 
آبشناسان بودم و در كالس هاي درس فيزيك آقاي 
ايرجي با عالقه شـركت مي كردم. سـپس به ادونس 
آمـدم و بين نجوم و فيزيـك دومي  را انتخاب كردم. 
ايـن دو رشـته خيلـي بـه هـم نزديـك هسـتند، اما 
جذابيـت فيزيـك به خاطر سـخت تر بودنش اسـت. 
سـال دوم دبيرسـتان كـه بـودم مـدال نقـره المپياد 
فيزيك كشـوري نصيبم شـد و در سـال سـوم مدال 
طـال. سـپس بـه تيـم ملـي كشـور پيوسـتم و جزو 
پنـج نفـر نهايي بـراي اعزام به المپياد جهاني شـدم.

سـواالتيكـهدرالمپيـادجهانيمطرح
ميشـوند،چقـدربـهدانـشدبيرسـتاني

ايـنرشـتهنزديكاسـت؟
ارشـيا: در مرحله اول المپياد كشـوري سواالت 
خيلـي بـه كتاب هاي درسـي نزديك هسـتند، اما در 
مرحلـه دوم كامـاًل جـدا مي شـوند. اگر چـه در ايران 
حجـم درس فيزيـك ارائـه شـده بسـيار باالتـر از 
اسـتانداردهاي جهاني اسـت، اما در المپياد سـواالت 
بسـيار مفهومي تـر و كارشـده تر اسـت و اگر كسـي 
تنها به كتب درسـي اكتفا كرده باشـد، در پاسـخ به 

سـواالت در المپيـاد به مشـكل بـر مي خورد.

ايـنرقابتهـاحضـور تيـمدر چنـد
داشـتندوهـرقـارهچنـدسـهميهدارد؟

 86 از  دانش آمـوز   400 مجمـوع  در  ارشـيا: 
كشـورجهان در ايـن رقابـت و در قالـب تيم هايـي 

حداكثـر 5 نفـره حضـور داشـتند.

درمـوردبخـشنظريوآزمايشـگاهي
المپيادبيشـترتوضيـحدهيد.

عرفان: بخش نظري شـامل سـه سوال تئوري 
با جمع سـي نمره و بخش آزمايشـگاهي هم شـامل 

2 سـوال با بيست نمره در مجموع پنجاه نمره است.

درتـالشخـودبرايرسـيدنبـهاين
موفقيتچهسـهميبـرايمجتمععالمه

قائلهسـتيد؟
عالمـه  آموزشـي  سيسـتم  بي شـك  ارشـيا: 
طباطبايـي بيشـترين تأثيـر را در موفقيـت جهانـي 
مـن داشـته اسـت. در ايـن ميـان آقـاي فنونـي هم 
جايـگاه ويـژه اي در ايـن كاميابي داشـته اند، چون با 
برنامه ريزي سيسـتماتيك خود بسـيار به من كمك 
كردند. ايشـان بـه تمام راه ها در المپيـاد احاطه دارند 
و ايـن دانـش خـود را بـا سـخاوت بـه ما يـاد دادند. 
دانسـتن ايـن كه چـه مقدار و چه حجـم از هر درس 
خوانـده شـود بسـيار براي مـن مفيد بود. بـه گمانم 
اگـر امكاناتـي از ايـن دسـت در عالمه نبـود من در 

نبودم. جايگاه فعلـي ام 
عرفـان:در راه موفقيـت در المپيـاد، مجتمـع 
عالمـه از ارائـه هيـچ امكانـي بـه مـا دريـغ نكـرد. 
هنگامـي كـه بـه دبيرسـتان هاي اطرافيـان خـود 
نگاهـي مي انـدازم بـه راحتـي متوجـه مي شـوم كه 

عالمـه چقـدر متفاوت تـر اسـت.

چـهرشـتههاييرابـرايادامهتحصيل
دردانشـگاهمدنظرداريد؟

عرفـان:گزينه هاي پيش روي من زياد اسـت، 
امـا هنـوز به جمعبنـدي نهايـي نرسـيده ام. انتخاب 
برايـم قـدري مشـكل اسـت، امـا هـر رشـته اي را 
انتخـاب كنـم به طـور حتـم فيزيـك را هـم ادامـه 

خواهـم داد.
ارشـيا:مـن هـم در انتخـاب بيـن فيزيـك و 
كامپيوتـر مـردد هسـتم، امـا هـر چـه انتخـاب من 
باشـد فيزيـك را هـم در كنـار آن ادامه خواهـم داد.

برنامهتانبرايآيندهچيست؟
عرفان:بيشـتر ترجيح مي دهم ابتدا خوب درس 
بخوانم و بعد از طي كردن دوره كارشناسـي امكانات 

و اولويت هـاي خود را معين  كنم.
اگـر بخواهـم تحقيقـات در فيزيـك  ارشـيا: 
را در اولويت هايـم قـرار دهـم بعـد از اتمـام دوره 
كارشناسـي امكانـات خـارج از كشـور را هـم مدنظر 

قـرار خواهـم داد.

48TH IPHO 2017
YOGYAKARTA - INDONESIA
24 - 16 JULY 2017
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چهجاذبهايدررياضياتشمارابهرقابتيسختبامدعيانجهانيترغيبكرد؟
اعـداد برايـم از جذابيـت خاصـي برخـوردار هسـتند. اول راهنمايي كه به مجتمع عالمه آمدم با واحد ادونس آشـنا شـدم 
و وقتـي بـه ايـن واحـد آمـدم از ابتـدا برنامه ام شـركت در كالس هـاي المپياد بـود. گرچه در ابتـدا و در انتخاب بيـن گروه هاي 

نجـوم، شـيمي ، فيزيـك و رياضي مـردد بودم، اما سـرانجام رياضي را انتخـاب كردم.

كسـانيكـهباالمپيادهايكشـوريآشـناهسـتند،دردايرهجهانـياينرقابتبـاچالشخاصي
مواجهميشوند؟

من شـخصاً چالشـي نداشـتم. با سـبك سـواالت المپياد هاي كشـوري و جهاني در بهترين كالس ها و دبيراني كه در ادونس 
داشـتيم آشـنايي كامل داشـتم. سـواالت در المپياد شـامل جبر، هندسـه، نظريه اعداد و تركيبيات اسـت كه من با سـواالت و 

مفاهيـم آن كامـاًل مأنوس بودم.

مدتزماناينآزمونيكروزاستيابيشتر؟
آزمون 2 روزه است و شامل 6 مسأله با 42 امتياز. هر شركت كننده براي حل هر 3 مسئله 4 ساعت و نيم وقت دارد.

ردهبنديامتيازهادرالمپيادرياضيچگونهاست؟
بـه دوازده نفـر اول مـدال طـال تعلق مي گيرد، دوازده نفر دوم نقره و به دوازده نفر سـوم هم مدال برنز. به هر دانش آموزي 
كـه جـزو ايـن رده بنـدي نباشـد و تنهـا يـك سـوال را كامل و بـا 7 نمره حل كرده باشـد ديپلم افتخـار مي گيرد و بـه بقيه هم 
گواهي حضور اعطا مي شـود. در مسـابقات امسـال به دليل سـختي آن باالترين نمره اي كه كسـب شـد 35 بود كه سـه نفر 

همزمـان بـه آن دسـت يافتند كه يكي از آنـان ايراني بود.

نحوهتعاملشركتكنندگانبايكديگرچگونهبود؟
در سـالن البي هتل دانش آموزاني از تمام كشـورهاي شـركت كننده در حال گفت و گو با هم ديده مي شـدند. همين طور 
در برنامه هـاي گردشـي و تفريحـي كـه برگزاركننـدگان ترتيـب دادنـد ماننـد گردش در شـهر ريو هـم همديگـر را مي ديديم. 

شـهر ريودوژانيرو بسـيار زيبا و ُپرجمعيت اسـت. در مقايسـه با تهران البته شـلوغ نيسـت و از ترافيكي روان برخوردار اسـت.

مجتمععالمهطباطباييچهسهميدركسباينموفقيتدارد؟
بخـش بزرگـي از ايـن موفقيـت را مديون مجتمع عالمـه طباطبايي مي دانم. اين مجتمع آموزشـي بـا ارائه كالس هايي 
غني و آموزش با كيفيت و توسـط بهترين معلم ها، سـهم خود را در امر آموزش من ادا كرده اسـت. جا دارد همينجا از زحمات 
آقـاي قره خانـي معلـم نظريـه اعداد سپاسـگزاري كنم و ايشـان را سـهيم موفقيت خـود بدانم. آقـاي قره خاني با مشـاوره هاي 

عالـي و روحيه دهـي بـه موقـع خود حق بزرگـي بر گردن مـن دارند.

چهبرنامهايبرايآيندهخودمدنظرداريد؟
در درجه اول مي خواهم در دانشـگاه شـريف و در رشـته كامپيوتر ادامه تحصيل بدهم كه اين خود به اين معني اسـت كه 

چهار سـال آينده را بايد روي اين موضوع تمركز كنم. درباره دوره بعد از كارشناسـي هم هنوز به جمعبندي جامعي نرسـيده ام.

آياتوصيهايبهدوستانيكهمايلهستندازتجربهشمااستفادهكنندداريد؟
دوسـتاني كـه مي خواهنـد در مسـير المپيـاد گام بردارند بايد بدانند راه سـختي در پيش رو دارند. افـراد كمي در اين رقابت 
موفـق بـه دريافـت مـدال طال مي شـوند. اوليـن و مهم ترين قـدم بايد وجود انگيـزه و عالقه در فرد باشـد. ثمـره اصلي المپياد 
افزايـش ضريـب قـدرت تفكـر در آدمـي  اسـت كـه موجـب پيشـرفت قـدرت عقلي مي شـود حتي اگـر منجر به كسـب مدال 

نشـود. اين تفاوت در دوره دانشـگاه كاماًل ملموس اسـت.

فرهـودرسـتمخانيدانشآمـوزدبيرسـتانعالمـهطباطبايـي-واحـدادونـسدرپنجـاهوهشـتميندورهالمپيـادجهانـيرياضـيكهدرشـهر
ريودوژانيـرويكشـوربرزيلبرگزارشـدموفقبهكسـبمـدالنقرهگرديـد.دراينرقابتهاكهباحضور111كشـوربرگزارشـدتيمكشـورمان
موفـقبـهكسـبدومـدالطـال،3نقرهويكبرنزشـدوبعدازكشـورهايكرهجنوبـي،ويتنام،چيـنوآمريكارتبـهپنجمايندورهازمسـابقات
جهانـيراكسـبكرد.بـرآنشـديمتـابـافرهودرسـتمخانيگفتوگوييداشـتهباشـيمتاازچنـدوچونماجـرااززبـاناوآگاهشـويم.ويبا

وجـودخسـتگيراهومشـغلهفـراوانبـهگرميدعوتمـاراپذيراشـدوبـامهربانيبهسـواالتماپاسـخگفت.
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فرا رسيدن اول مهر
عطر و بوي كالس گرامي باد
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بازهـم بـا پايـان يافتـن فصـل تابسـتان، بوي مهر در شـهرها و كوچه هاي كشـورمان پيچيده اسـت و باز هم مدارس چشـم به در دوخته انـد و به انتظار 

نشسـته اند تـا سـال تحصيلـي جديـد را همـراه بـا دانش آمـوزان آغـاز كنند. بـا آغاز سـال تحصيلـي در اول مهـر، ميليون ها دانش آمـوز به شـوق آموختن، 

روانـه مدرسـه  مي شـوند. همـه سـاله با شـروع مـاه مهر كوچه هـا و خيابان ها رنگ و بـوي ديگري پيدا مي كنند و شـور و شـوق دانش آمـوزان جلوه زيبايي 

بـه جامعـه مي بخشـد. بـا آغـاز سـال تحصيلـي در اول مهـر، همه سـاله ميليون  هـا دانش  آمـوز، به شـوق آموختن دانـش، روانه ي مـدارس مي شـوند. اين 

تكاپـو، جلـو ي زيبايـي بـه جامعـه مي بخشـد، گويـي كه خوني تـازه به رگ هـاي حيات كشـور وارد مي شـود و اين چنين، تجسـم پرمعنايي از نسـل آينده 

بـه اذهـان خطـور مي كنـد. بـراي سـازندگي، هيـچ راهـي مناسـب تر از توجـه عميق بـه امر مهم تعليـم و تربيت نيسـت.پس يـك دنيا تبريك بـه بزرگي 

دنيـاي تمـام قلم هـا و كاغذهـا، بـه همـه ي دانش آموزانـي كـه اول مهـر بـه مدرسـه مي رونـد و با شـنيدن زنـگ اول مدرسـه، زنـگ زندگي و حيـات نيز 

در جـان آن هـا نواختـه مي شـود. بعـد از سـه ماه تعطيلـي، دوبـاره فريـاد دانش آمـوزان، پنجره هـاي كالس را مي لرزانـد. هيجان بچه ها، سـكوت سـه ماهه 

مـدارس را مي شـكند و آن هـا بـا ذوق و شـوق ايـن روز را آغـاز مي كننـد. دوبـاره پشـت نيمكت هـا مي نشـينند و سـال تحصيلي نو آغاز مي شـود.و شـايد 

آن هـا كـه سـالياني انـدك و يـا بسـيار اسـت كه دوران مدرسـه را سـپري كرده اند، دلشـان بخواهـد كه پاييز آن هـا هم با اول مهـر و آغاز مـدارس، رنگ و 

بـوي ديگـري بـه خـود بگيـرد و بـاز صبـح روز اول مهـر، قلبشـان تاپ تاپ كند. مضطرب دوسـتي هايي شـوند كه قرار اسـت شـكل بگيرد. دلهـره  ي اين 

را داشـته باشـند كـه  معلم شـان خوش اخـالق اسـت يـا بداخـالق. درس جديد چيسـت؟ سـينوس و تانژانت چنـد؟ كي بـرف مي آيد؟ كي زنـگ مي خورد؟ 

و خيلـي چيزهـاي ديگر.پاييـز بـوي مدرسـه مي دهـد، چـه فرقـي مي كند كه اين مدرسـه در خاطرات سـال هاي سـال پيش ما جـا مانده باشـد و غباري از 

زمـان، چهـره آدم هـاي تـوي آن را تـار و كـدر كـرده باشـد.دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبايي هم با شـور و شـوق، همگام با فرهنگيـان و دانش آموزان 

سراسـر كشـور در جشـن بازگشـايي مـدارس و فرارسـيدن اول مهر شـركت مي كنند. فرارسـيدن اول مهـر براي دانش آمـوزان مجتمع عالمـه، آغاز فصل 
كوشـش و تـالش بـراي دسـتيابي به بهترين رتبه هـا و نمرات در پايان سـال تحصيلي اسـت.
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پس از برگزاري پنج دوره موفق جشنواره موسيقي همساز

بافرارسـيدنآخرينروزهايپاييز1396ششـمينجشنوارهموسـيقيدانشآموزي»همساز«باكوششمركز
هنرهـايآوايـيونمايشـيمجتمعفرهنگيآموزشـيعالمهطباطباييبرگزارميشود.»همسـاز«جشـنوارهايدر
زمينـهموسـيقيوازابتكاراتدسـتاندركارانمجتمـععالمهطباطبايياسـت.دراينجشـنوارهدانشآموزانبا
نواختـنيكيازسـازهايسـنتيايرانيمانندتار،سـهتار،سـنتور،تنبور،بريـط،كمانچه،ويلـن،دفوتنبكويا
بينالمللـيماننـدپيانو،ويلن،ويلنسـل،فلـوتكليدداروگيتار)آكوسـتيك(درمحيطيصميميودوسـتانهباهمبه
رقابـتميپردازنـد.همچنيـناينجشـنوارهعرصهايبيبديـلدرموسـيقيدانشآموزيكشـورومجاليبراي
نمايـشنماديـنارزشهـايفرهنگـيبهزبانموسـيقيوفرصتيبـرايترويج،تـداوموتثبيتفرهنـگايراني
اسـت.هرسـالهجمعيازاسـاتيدبرجسـتهعرصهموسـيقيكشـوردراينجشـنوارهودرقالبهيأتداورانبه
تماشـاوقضـاوتاجـرايدانشآمـوزانمينشـينندكهخـودنشـانهايبراسـتانداردبااليجشـنواره»همسـاز«
اسـت.بيترديـدايـنجشـنوارهنمونهايكمنظيـردرعرصـهنوازندگيدانشآموزيكشـوربهشـمارميرود.

مقررات
1-دانشآمـوزانعالقهمنـدميبايـدحداقـل۲قطعهموسـيقيبين3تـا10دقيقهرابهشـكلتصويريضبط

كـردهوسـيديآنرابـهدفاترفرهنگيواحدخـودتحويلدهند.
۲-درموردسازهايدفوتنبكاجرايريتمهايمختلفدرزمانقيدشدهموردنظرميباشد.

3-دانشآموزانميتوانندبهصورتانفراديوياگروهيدرمسابقهشركتكنند.
4-خواهشـمنداسـتضبـطصدادرمحيطـيآراموبدونصداهـايمزاحمصورتپذيردبهگونـهايكهبتوان

كيفيتاجرايموسـيقيراتشخيصداد.
۵-مرحلهنهاييمسابقهبااجرايمنتخبيندرسالناجتماعاتمجتمععالمهطباطباييبرگزارميشود.

راه است در    ششمين همساز 

جوانه انديشه
 7 شماره 7

تابستان
1396

صفحه
10 



 ميراث دار هنر ارزشي
گفت  وگوي جوانه انديشه با استاد برجسته هنر و تمدن ايراني و عضو هيأت تأليف كتب درسي

دكتـر محمـد مهـدي هراتي، اسـتاد برجسـته هنر و تمدن ايراني، تاريخ دان، عضو هيات علمي دانشـگاه  هنر و فرهنگسـتان هنـر و نيز عضو هيات 
تاليف كتب درسـي هنر و خوشـنويس اسـت. وي سـي سـال در كار پژوهش، آموزش و تدريس هنر تالش كرده اسـت و اين همه، تنها بخشـي 
از آثـار قلـم و ذهـن و ضمير مردي اسـت كه روزي كار هنري را از روسـتايي دوردسـت در قوچـان آغاز كرد. در بازديدي كه دكتر هراتي در اواسـط 

تابسـتان از مجتمـع عالمـه طباطبايي داشـتند گفت و گويـي با اين محقق نامـدار ترتيب داديم كـه در پي مي آيد.

شيوهآموزشهنردرايامقديمبهچهشكلبود؟
اول كار بايـد از صفـر شـروع مي كرديـم. ازكارگاه و جاروكـردن شـروع 
مي شـد، بعـد هـم رنـگ سـاييدن بـود و ابزارسـازي. بعد هم كـه طراحي 
شـروع مي شـد تـا آن اصـول اوليـه درسـت عمل كنـد، زيرا امـوري مثل 
رنگ سـاختن، الجورد شـويي، الجورد سـايي و تهيه سفيد آب، دقت عمل 
مي خواسـت. اينهـا را همـه انجـام مي دادند و درسـت هم انجـام مي دادند 
تـا بتواننـد بـه رنـگ برسـند. يعنـي يـك تكـه سـنگ، تبديل مي شـد به 
رنـگ. بعـد اسـتاد مـا را امتحـان مي كـرد. اگـر قابليت داشـتيم مي گفت: 
حـاال بـرو ايـن را روي آن نقشـي كـه فالن شـخص كشـيده بـزن. قدم 
بـه قـدم، آمـوزش عملـي و نظري از آسـان به مشـكل طي مي شـد. حاال 
بعـد از تمـام ايـن مراحـل زمانـي مي رسـيد كه كامـاًل ياد گرفتـه بوديم و 

مي توانسـتيم بـه طور مسـتقل كار كنيم.

اوليننقاشيجديراچهوقتوكجاشروعكرديد؟
اوليـن نقاشـي هاي جدي را نزد اسـتادم در دبيرسـتان شـروع  كـردم. از 
جملـه كارهايـي را كـه يادم مي آيد، نقاشـي دادگاه گاليله بود، كه اسـتاد به 
مـا موضـوع داد. هنوزبرخي جمله هـاي اول آن را به يـاد دارم: »من گاليله 
درسـن هفتاد سـالگي... كـه چرخش زمين را دروغ مي دانـم« و رد مي كند 
و بـا پـاي خـود مي نويسـد كه »تـو هنوز هم مـي چرخي«. ايـن را من به 
صـورت تابلويـي بزرگ درسـت كرده بودم و به ديوار آزمايشـگاه زده شـد.

درموردشرايطتحصيليتاندرآنزمانبفرماييد.
مـن در بيـن فاميـل، اوليـن فـردي بـودم كه ديپلـم گرفتـم و بعد هم 
ادامـه دادم. بـرادران و خواهرانـم هم به همين ترتيـب، تحصيالت را ادامه 
دادند. منتها تحصيل مثل امروز آسـان نبود. بسـيار مشـكل بود. آن زمان 
بـراي اخـذ ديپلم بايد به مشـهد مي رفتيـم. درآن زمان، دوره دبيرسـتان تا 
سـال پنجـم بـود به نـام ديپلم علمـي و براي ديپلـم كامل، بايد يكسـال 
درمركـز اسـتان بـه تحصيـل ادامه مي داديم. امكانات بسـيار محـدود بود.

چهعامليباعثشدشمابهسوينقاشيجذبشويد؟
مـن از كودكـي بـه نقاشـي عالقـه داشـتم و درايـن هنـر تـا حـدي 
پيشـرفت كردم. در دوره دبيرسـتان در كارگاه نقاشـي آمـوزش مـي دادم و 
دربيـرون از دبيرسـتان نيـز آتليـه هنـري داشـتم و در آن عكـس رتـوش 
مي كـردم، سـياه قلـم كار مي كـردم و بـه تابلوسـازي و خوشنويسـي نيـز 

مي پرداختـم و مناظـر طبيعـي را بـا رنـگ و روغـن نقاشـي مي كـردم.

پرداختـنبههنـرچقدردررشـدذهنيدانشآمـوزانموثر
است؟

بـه طـور معمـول پرداختـن به هـر مقوله از هنـر مي تواند موجب رشـد 
و شـكوفايي ذهـن شـود. در مورد دانش آمـوزان اين تأثير دوچندان اسـت. 
بـه نظرم با توجه به هجمه سـنگيني از مطالب آموزشـي كـه دانش آموزان 
بخصـوص در مقطـع تحصيلي دوره دوم دبيرسـتان ملزم بـه فراگيري آن 
هسـتند، پرداختن به هنر نه تنها موجب انبسـاط خاطر آنان مي شـود بلكه 
شماره 76 جوانه انديشهتأثير شـگرفي بر رشـد ذهن و تبديل نشدن به يك انسان تك بُعدي دارد.
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امـروزه تغييرات در سـازمان ها ضرورتي اجتناب ناپذير اسـت. حتي 
اگـر فـرد مسـئول در انجـام وظايـف محولـه موفق هم باشـد باز هم 
تغييرات در ذات خود تأثيرات مثبت چشـمگيري خواهد داشـت. البته 
بديهـي اسـت كه مي بايسـت هرگونـه تغيير همـواره با لحـاظ اصل 
شايسـتگي و تخصص مورد نظر و متناسـب با اهداف عالي سـازمان 
صورت پذيرد. در واقع تغييرات به نوعي با پويايي سيسـتم همنشـين 
اسـت. گفته مي شـود ساحل نشـينان بعد از چند صباحي، صداي امواج 
دريـا را نمي شـنوند. حضور طوالنـي مدت افـراد در جايگاهي ثابت با 
نشـاط و خالقيت سـازگاري نـدارد. و معمواًل وضـع موجود را بهترين 
گزينـه دانسـته و در رفتارهـاي سـازماني بـا اصـل تغييـر هماهنـگ 
نمي شـوند. بنابرايـن اگـر چـه در دهه اول تأسـيس ايـن مجتمع ثبات 
حضـور مديران و نيروهاي اجرايـي اصل مورد قبول بوده و در دهه دوم 
نيز با پرداختن به توسـعه كمي و كيفي مجتمع تغييرات از اولويت اول 
برخـوردار نبوده اسـت وليكن بـا تغيير تركيب هيأت مؤسـس در اوايل 
دهـه نـود و تفويـض اختيارات مدير عامل به آقاي سـروش مسـتوفي، 
اصالح امور و به روزرسـاني سيسـتم آموزشي، فرهنگي و اداري مجتمع 
و همچنين تغيير چارت سازماني و ايجاد معاونت هاي جديد در اولويت 
قـرار گرفـت و در واقع دهه سـوم مجتمع با پشـتوانه بيش از 20 سـال 
تالش موفق مدارس عالمه طباطبايي، دهه نوسـازي و استانداردكردن 
همه فعاليت ها مطابق با شـرايط روز و هم سـطح جهاني آن مورد نظر 
مي باشد. تا با انگيزه بيشتر و استفاده از روش هاي نوين و تجهيزات به 
روز كماكان مورد انتخاب بهترين هاي كشـور عزيزمان قرار بگيريم. و 

همچنـان خرسـندي خود را از اين انتخـاب اعالم  نماييم.

در تابسـتاني كه گذشـت بعد از آماده سـازي بسـتر مناسـب طي 
سـال هاي اخير، نسـيِم تغيير و تحوالت جديد در مجتمع فرهنگي 
آموزشـي عالمـه طباطبايي وزيدن گرفـت. از آن جا كه اين مجتمع 
يك برند معتبر در زمينه تعليم و تربيت نسـل آينده كشـور اسـت، 
اعضـاي هيأت مؤسـس و مدير عامـل برآنند تا اين مجتمع، همواره 
بـا حضـور مديـران و نيروهـاي اجرايي مجـرب كه آشـنايي كامل 
بـا مدرن تريـن اصـول و مباني مديريتي داشـته باشـند، اداره شـود 
تـا خواسـته دانش آموزانـي كـه به اميـد بهره گيـري از جديدترين و 

بـه روزتريـن سيسـتم هاي آموزشـي به اين مجموعـه پـرآوازه گام مي نهند هر 
چـه بهتر انجـام گيرد.

بـه گـزارش روابـط عمومي مجتمـع عالمه طباطبايي برخـي از تغييراتي كه 
در بخش هـاي مختلـف مجتمـع صورت گرفت به شـرح ذيل اسـت:
 داود مسـتوفي شربياني - عضـو هيأت مديره )امور پشتيباني(
 اميرابراهيم مستوفي - عضو هيأت مديره )امور مالي و اداري(

جوانه انديشه
 7 شماره 7

تابستان
1396

صفحه
12 

سجاد قاسمي
معاون هماهنگي مجتمع

اميرابراهيم مستوفي
عضو هيأت مديره)مالي اداري(

داود مستوفي شربياني
عضو هيأت مديره )پشتيباني(

سپهرشباهنگ
معاون مالي، اداري مجتمع

محمد پيشنماز
معاون آموزشي مجتمع

امين رضايي نژاد

مدير فناوري و اطالعات مجتمع

علي طبيعت پور
معاون فرهنگي مجتمع

انتصابات جديد در مجتمع عالمه طباطبايي
اعضاي جديد هيأت مديره - معاونت هاي مجتمع - مدير فناوري و اطالعات - مد يرپشتيباني

مديران دوره دوم دبيرستان و مديران دبستان هاي عالمه طباطبايي

مصطفي پيرمحمدي

مدير پشتيباني مجتمع



 محمد پيشنماز - معاونت آموزشـي مجتمع
 علي طبيعت پور - معاونت فرهنگي مجتمع

 سپهر شباهنگ - معاونت مالي اداري مجتمع
 سـجاد قاسـمي -  معاونت هماهنگي مجتمع
 امين رضـائي نژاد - مـدير فناوري و اطالعات
 مصطفي پيرمحمدي - مدير پشتيباني مجتمع
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منصوره سادات سيد آزاد
مدير دبيرستان عالمه طباطبايي

واحد  دخترانه آبشناسان

علي محمد گودرزي
مدير دبيرستان واحد آبشناسان1 

 پيش دانشگاهي

حميدرضا حضرتي
مدير دبستان دوره دوم 

واحد آبشناسان

محبوبه عبدالرحمن
مدير دبستان  واحد دكتر فاطمي

حميد عظيمي
مدير دبيرستان واحد آبشناسان1  

پايه دهم

فريده دفاعي
مدير دبستان دوره اول - واحد آبشناسان

كريم پاك نژاد
مدير دبيرستان واحد آبشناسان1   

پايه يازدهم

 علي محمـد گـودرزي - مدير دبيرسـتان عالمه طباطبايـي پايه پيش 
واحد آبشناسـان يك

 كريـم پاك نـژاد - مديـر دبيرسـتان عالمـه طباطبايـي پايـه يازدهم 
آبشناسـان يك واحد 

 حميـد عظيمـي - مديـر دبيرسـتان عالمـه طباطبايـي پايـه دهـم  
واحـد آبشناسـان يك 

 منصوره سـادات سـيد آزاد - مديـر دبيرسـتان عالمـه طباطبايـي 
آبشــناسان واحــد دخــترانه 

 حميدرضـا حضرتـي - مديـر دبسـتان عالمـه طباطبايـي دوره دوم 
آبشناسـان واحد 

 فريـده دفاعـي - مديـر دبسـتان عالمـه طباطبايـي دوره اول 
واحـد آبشناسـان 

 محبوبـه عبدالرحمـن - مديـر دبسـتان عالمـه طباطبايـي 
واحـد دكتـر فاطمي

روابـطعموميمجتمععالمهطباطبايـيجايگاهجديداين
همكارانسـاعيوكوشـاراتبريكگفتـهوتوفيقروزافزون

آنانراازدرگاهخداوندآرزومنداسـت.



دانش آموزان دبيرسـتان دخترانه عالمه طباطبايي واحد اميرآباد تابسـتان خود 
را بـا اردو هـاي متنـوع تفريحـي كـه توسـط مديريت اين دبيرسـتان بـراي آنان 
تـدارك ديـده شـده بود سـپري كردند. اردوهايي يـك روزه اما پربـار مانند بازديد 
از بيمارسـتان مدائـن جهـت آشـنايي دانش آموزان پايه 11 تجربي براي آشـنايي 

بـا محيط بيمارسـتان، اتاق عمل،آزمايشـگاه،اتاق هاي اورژانـس، احيا و عمل.
همچنيـن دانـش آمـوزان اين واحد هر چهارشـنبه بـه برنامه اردوهـاي درون 
شـهري و بـرون شـهري پرداختنـد كـه از جملـه آن بازديـد از خيابان مشـهور و 

تاريخي سـي تيـر بود.
 خيابـان سـي تيـر از جملـه بناهاي قديمي اسـت كه خـود دربرگيرنـده تاريخ 
حداقل صد سـاله ايران اسـت. نخسـتين سـاختماني كه در اين خيابان به چشـم 
مي خـورد، »كتابخانـه و بـاغ مـوزه ملي ملك« اسـت. ايـن مـوزه و كتابخانه در 
سـال 1316 و در خانه ملك تاسـيس شـد. اما از آن جا كه قصد گسـترش آن را 
داشـتند، حسـين آقا ملك زمين اين موزه و كتابخانه را به آسـتان قدس رضوي 

وقـف كـرد و بر سـاخت اين مجموعه نظارت داشـت.
ايـن كتابخانـه 3400 كتـاب چـاپ سـنگي و 548 عنـوان نشـريه ادواري در 
4000 مجلـد را در بر مي گيـرد. بـه عـالوه نخسـتين كتاب هاي چاپـي ايران كه 
بـه سـال هاي پيـش از 1320 تعلـق دارنـد، در اين كتابخانه نگهداري مي شـوند. 
مـوزه ملـك هـم مجموعه هـاي نفيس و ارزشـمندي از سـكه، آثار هنـر الكي، 
مجموعه فرش، تمبر و... را به معرض نمايش گذاشـته اسـت كه آثار شـاخصي 
از هنرمنداني مثل كمال الملك، هادي خان تجويدي و... را هم شـامل مي شـود. 
از ديگـر بناهـاي تاريخـي در ايـن خيابـان مي توان بـه موزه آبگينه، مدرسـه 
علميـه مجدالدولـه، سـاختمان هاي وزارت خارجـه، هنرسـتان شـهيد بهشـتي، 

كليسـاي انجيلـي حضـرت پطـروس و كنيسـه حييم اشـاره كرد.

گشت و گذار در تهران

گشت و گذار در تهران

در دبيرستان دخترانه عالمه طباطبايي واحد اميرآبادشمالي برگزار شد

در دبيرستان دخترانه عالمه طباطبايي واحد اميرآبادشمالي برگزار شد

هـدف از آمـوزش تنهـا القـاء آموزه هـاي علمي بـه 
ذهن كودك نيسـت. از ديگر سـو شـادبودن كودك هم 
تنهـا چـاره كار نيسـت، بلكه آمـوزش در كنار شـادبودن 
و فراگيـري بـا عشـق از رمـوز كار مربيـان و معلمان در 
مجتمـع عالمـه طباطبايي اسـت. مربيـان و معلمان در 
عالمـه مي آموزنـد همـواره در جريـان آخريـن اخبـار و 
پژوهش هـاي علمي قـرار گرفته تا از اين طريق پيوسـته 

دانش علمي خود را در تمامي سـطوح به روز كنند. در اين 
ميـان مديران ارشـد  اين  مجتمع آموزشـي نيـز به آنان 
كمـك مي كننـد تـا به دانـش و فنوني كـه در برخورد با 

قشـر دانش آمـوز به آن احتيـاج دارنـد را فراگيرند.
يكشـنبه 11 تيـر ماه1396آغـاز ايـن تـالش را بـا 
نيـت و نـام » دوره دانش افزايـي ويژه معلمـان و مربيان 
دبسـتان هاي مجتمـع عالمه طباطبايي« شـاهد بوديم. 

مديـران عالمـه طباطبايـي بـاور دارنـد جلسـاتي از اين 
دسـت گامي موثـر در ارتقـاء سـطح دانش آمـوزگاران و 

دسـت اندركاران حـوزه آمـوزش مي باشـد.
خانـم بروجـردي كارشـناس آموزشـي دبسـتان هاي 
مجتمـع عالمـه طباطبايـي اهـداف كلي برگـزاري اين 

دوره را بـه سـه دسـته تقسـيم مي كنـد:
الف( بهبود و ارتقاء نگرش آموزگاران

آموزش به كودك با طعم عشق
اولين دوره دانش افزايي ويژه معلمان دبستان ها برگزار شد جوانه انديشه
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گاه يـك قصه مي تواند تأثيري بـر زندگي و آينده كودك 
بگـذارد كـه ده هـا مطلـب آموزشـي از انجـام آن عاجزنـد. 
قصه گويـي بـه عنـوان يـك تدبيـر و روش در امـر آموزش 
مي توانـد كـودكان را به كشـف معناي كلمـات ترغيب كند 
و توانايـي آن هـا را بـراي برقراري ارتبـاط واقعي بين افكار و 
احساساتشـان افزايـش دهـد. مهارت هاي كالمـي مي تواند 
توانايـي دانش آمـوزان را براي حل و فصل اختالف بين فردي 
به صـورت آرام و تـوأم بـا بحـث و گفت وگـو افزايـش دهد. 
بيـان داسـتان و نيـز گـوش فـرا دادن بـه آن كـودكان را به 

بهـره گيـري از تخيالت شـان تشـويق مي كند.
دانش آمـوزان دوره اول دبسـتان عالمـه طباطبايـي واحد 
آبشناسـان هم در بخشـي از برنامه هاي فصل تابسـتان خود 
در محـل كتابرانه حاضر شـدند و به قصه هايـي گوش دادند 

كـه توسـط خانم هرانـر براي آنان نقل شـد.   

قصه گويي در كتابرانه

ب( آشنايي آنان با جديدترين اصول آموزش به شيوه تفكر انتقادي
ج( ايجاد فضايي شاد براي يادگيري مفاهيم اساسي در زندگي كودكان

وي در شـرح اصـول بـاال مي گويـد: از آنجا كه مجتمع عالمه طباطبايي پيشـگام ارائه آموزش 
نويـن بـوده و الگويـي بـراي تمامي  مدارس در سـطح كشـور محسـوب مي شـود بـراي ما خيلي 
مهم اسـت كه فرايند آموزش در دبسـتان هاي مجتمع عالمه بسـيار راهبردي باشـد. از اين رو بايد 
ضمـن شـناخت كلـي از راهبردمـان از مولفه هاي تشـكيل دهنده آن هم شـناخت جامعي داشـته 
باشـيم. در ايـن ميـان  معلمـان و مربيان بايد به عنوان يك تسـهيل گر فرايند ياددهـي و يادگيري 
اقـدام كننـد. بروجـردي در پايان خاطر نشـان كرد: »بسـيار اميدواريم برگزاري اين جلسـات براي 
معلمـان سـودمند باشـد و همـكاران مـا در دبسـتان ها بتوانند از ايـن فرصت بـراي افزايش ميزان 
بهره وري خود و توجه به نيازهاي كودكان و عالئق آنان سـود جويند. همچنين بسـيار اميد داريم 
تـا دانش آموزانمـان هم از نتايج اين جلسـات در جهت رشـد كيفي در امـوزش خود بهره بگيرند.«
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تابستاني شاد در دبستان عالمه طباطبايي- واحد ونك
كالس قصه گويـي از جملـه كالس هـاي پايـگاه تابسـتاني در دبسـتان عالمـه 
طباطبايـي- واحـد ونـك بـود. قصـه بـه كـودك يـاري مي رسـاند تـا ارتباط ها را 
درك كنـد. رابطـه اي كـه بيـن شـخصيت هاي يـك قصـه وجـود دارد مـي تواند 
بـه كـودك يـاري برسـاند كـه خود چگونـه ايـن مـوارد را در زندگي رعايـت كند.

موضـوع مهـم ديگـري كـه تأثيـر زيـادي بر فراينـد اجتماعي شـدن كـودك دارد 
ايـن اسـت كـه قصه هـا پيام هـا و ارزش هايي را بـه مخاطب خود منتقـل مي كنند. 
كـودك در اثـر شـنيدن و حتـي فكر كـردن به قصـه مي تواند اين پيام هـا را جذب 
كنـد و ارزش هـاي خانوادگـي، اجتماعي و انسـاني را ياد بگيرد. غيرمسـتقيم بودن 
ايـن پيام هـا موجـب مـي شـود كه بـراي كودك دلنشـين تـر، جذاب تر و دوسـت 
داشـتني تر شـود. قصـه موجـب مـي شـود تـا كـودكان بتوانند بـا گسـتره هايي از 
كلمات آشـنا شـوند. همچنين سـبب مي شـود تا كودكان با تجربه ها، احسـاس ها، 

عواطـف و شـيوه هاي نگـرش بزرگترهـا آشـنا شـوند. همچنيـن محيط مناسـب و 
توجـه بـه رشـد همه جانبه كـودك در عملكـرد مغـز، ادراك،  توانايـي يادگيري و 
حافظه هـاي كوتـاه و بلنـد مـدت او تأثيـر مي گـذارد.  بدين ترتيـب كودكاني كه از 
ايـن نـوع  برنامه هـا از دوران كودكـي خـود بهـره منـد بوده اند، آمادگي  بيشـتري 
بـراي آمـوزش دارنـد،  در مدرسـه دانش آمـوز موفق تري هسـتند، دوران تحصيلي  
را بهتـر طـي مي كننـد  و در بزرگسـالي  شـهروندان موثـري بـراي جامعـه خـود 
هسـتند. در تابسـتاني كه گذشـت كالس هاي رنگارنگ آموزشي در دبستان عالمه 
طباطبايـي – واحـد ونـك برگـزار شـد و خردسـاالن دانش آموز با شـور و اشـتياق 
از برنامه هـاي پايـگاه تابسـتاني ايـن واحـد آموزشـي اسـتقبال كردند.كالس هايي 
ماننـد يـوگا، انيميشـن، كالژ، چـاپ با شـابلون و سـفالگري از جمله ايـن برنامه ها 

بـود كـه در قالـب آموزش هـاي كوتـاه و راهبـردي بـه دانش آموزان ارائه شـد. 

شنا در دهكده آبي پارس
يكـي از مشـخصه هاي آمـوزش و پـرورش نويـن، توجـه 
ويـژه بـه فعاليت هـاي تكميلي اسـت كـه دانش آمـوزان انجام 
آن را از كالس درس شـروع كـرده و در بيـرون از مدرسـه بـه 
پايـان مي برنـد. مصـداق آشـكار اينگونـه فعاليت هـا، اردوهـا 
دانش آمـوزان،  تعامـل  و  مشـاركت  بـا  كـه  بازديدهاسـت  و 
معلمـان، مربيـان و اوليـاء آنـان انجـام مي گيـرد و منجـر بـه 
شـكفتن توانمندي هـا، يادگيـري عميق تـر، تمريـن آموزه هـا، 
افزايـش مسـئوليت پذيري، بهبود روحيه مشـاركت و همكاري 
گروهي، تمرين همزيسـتي مسـالمت آميز  و آشـنايي بيشـتر با 
فعاليت هـاي اجتماعـي اسـت. مدرسـه بـه عنوان نهـاد اصلي 
تعليـم و تربيـت دانش آمـوزان، اردو را بـه عنـوان يـك ابـزار 
كارآمدكـه در تحقـق بخـش بزرگـي از نيازهـاي اجتماعـي، 
نقشـي بسـزا داشـته  آمـوزان  دانـش  و...  عاطفـي، جسـمي 
مدنظـر دارد. در ماه هـاي بعـد از پايـان آخريـن امتحانـات و 
در تعطيـالت تابسـتان اردوي لـذت بخش دهكـده آبي پارس 
ويـژه ي دانش آموزان پايه يازدهم دبيرسـتان عالمه طباطبايي 
واحـد آبشناسـان1 برگـزار گرديد. برخي بر اين باورند كه شـنا 
كـردن در زيـر آب، ماننـد بـودن در جهانـي ديگر اسـت. آب، 
تصويـر آسـمان بـاالي سـر را تغيير داده و بازتاب خورشـيد در 
كف اسـتخر را به شـكل الگويي آسـماني درمي آورد. بنابراين 
تعجبـي نـدارد كـه شـنا آدمـي را در فضـاي ذهنـي ايده آلـي 
قـرار مي دهـد. همـه ي مـا مي دانيـم كه شـناكردن تـا چه حد 
مي توانـد آرامش بخـش باشـد. شـنا موجب مي شـود اكسـيژن 
بيشـتري در ماهيچه هـا جريـان يابـد و مـا را وادار مي كنـد تـا 
تنفـس خـود را منظم كنيم. شـنا، روش ايده آلـي براي كاهش 

اسـترس است.
اردوي دهكده آبي پارس سـاعاتي شـاد بـراي دانش آموزان 
فراهـم كـرد تـا طي اين سـاعات بـه ورزش و تفريـح بپردازند 
تـا بـا كسـب انـرژي در ايام تابسـتاني با نيرويـي دو چندان به 

مصـاف درس و آمـوزش طي سـال تحصيلي پيـش رو بروند.
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كالس هاي سالمت معنوي 
دردبيرستان عالمه طباطبايي- واحد دكتر فاطمي

نوجوانـي دوره مهـم و حياتـي اسـت كـه با تغييرات جسـمي، عاطفـي و تكاملي 
همـراه  اسـت تـا وي را بـراي ورود بـه بزرگسـالي آماده كنـد. بدين سـان تأثير اين 
تغييـرات، چگونگـي رفتارهـاي بهداشـتي نوجـوان را در بزرگسـالي تعييـن مي كند. 
بنابراين بررسـي رفتارهاي ارتقاءدهنده سـالمت و برنامه ريزي براي اقدام مناسـب 

در جهـت حفـظ و ارتقاء سـطح سـالمت اين قشـر ضروري اسـت.
يافته هـا نشـان مي دهـد افزايـش سـالمت معنـوي و جسـماني موجـب كاهش 
اضطـراب دانش آمـوزان طـي سـال تحصيلـي مي شـود. سياسـتگذاران و مجريـان 
برنامه هـاي آموزشـي بـه طـور معمـول با فراهـم آوردن محتـوا و محيط آموزشـي 
مناسـب و اتخـاذ راهبردهـاي آموزشـي مؤثر، زمينـه ارتقاي سـالمت معنوي دانش 

آمـوزان را در طـول سـال تحصيلـي فراهم مي كننـد. در جلسـه هماهنگي مديريت 
دبيرسـتان عالمـه طباطبايـي واحـد دكتـر فاطمي  با دسـت اندركاران سـراي محله 
6 تهـران تشـكيل كالس هـاي فرهنگـي ويـژه دانش آمـوزان پايـه دهم ايـن واحد 
آموزشـي در اولويـت قرارگرفـت. كالس هايي ماننـد آموزش اطفـاء حريق، آموزش 
مسـائل راهنمايـي و رانندگـي در قالـب شـهروند قانونمـدار جـزو ايـن سـري از 
آموزش هـا بـود. همچنيـن توسـط معاونـت ناجـا كالس دوري جسـتن از سـيگار و 
قليـان برپـا گرديد. هدف از تشـكيل اين كالس ها آشـنايي دانش آموزان با مسـائل 
معنـوي و توجـه بـه ايـن نكته بود كه كـدام بخـش از نيازهاي آنان نيـاز به احتياج 

بـه كالس هاي آموزشـي دارد. 
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تيـر وكمـان يـك هنر اسـت. از تيـر و كمان بـه عنوان يكـي از قديمي ترين 
هنرهاي بشـري ياد مي شـود. هنري كه تاريخچه اي باسـتاني دارد. در عين حال 
اين رشـته را جزو رشـته هاي ورزشـي قرار داده اند. رشـته اي كه مدال آور اسـت 
و در المپيك حسـاب زيادي روي آن باز مي كنند. شـواهد باسـتاني زيادي وجود 
دارنـد كـه از تاريخـي بـودن اين رشـته حكايـت دارد. همواره نشـانه هايي از تير 
وكمان در ادبيات، هنر، اسـاطير، زبان و جنگ آوري وجود دارد. كمان وسـيله اي 
محـوري و يك اسـلحه ريسـماني پرتـاب كننده اسـت كه بسـياري از مورخان 
آن را بـه انـدازه اختـراع چـرخ و آتـش مهـم مي دانند. كمان هاي چوبـي همواره 
در اروپاي غربي، قسـمتي از آفريقا، هند، شـمال و جنوب آمريكا كاربرد داشـته 
اسـت. كمان هاي تركيبي هم در اروپاي شـرقي، شـمال آمريكا، روسـيه وچين 
خواهـان بسـياري پيـدا كـرده بود. مصريـان براي سـاخت كمان پرقـدرت تر و 
بادوام تر از تركيب چسـبي شـاخ و چوب اسـتفاده مي كردند. البته در همين زمان 

نيـز قـوم بني اسـرائيل كمان هـا را از ني، چوب و شـاخ گاوميش مي سـاختند.
همچنيـن سـومين جلسـه فوتسـال ويـژه دانش آمـوزان پايه چهـارم 3 در 
پايگاه تابسـتاني دبسـتان عالمه طباطبايي- واحد آبشناسان دوره دوم برگزار 
شـد. يكـي از برنامه هاي ثابـت و پرطرفدار در برنامه مدارس پسـرانه ورزش 
فوتسـال اسـت. تربيـت بدنـي و ورزش مقولـه اي اسـت كـه در هر مدرسـه 
جايـگاه ويـژه اي دارد و نقـش آن در شـكوفايي اسـتعداد هاي مختلف افراد و 
تقويـت و افزايـش ظرفيت هـاي اخالقـي، تربيتي، جسـماني، ذهنـي، عقلي، 
مهارتـي، عاطفـي و اجتماعـي دانش آمـوزان انكارناپذيـر اسـت. تربيت بدني 
بخشـي از تعليم و تربيت اسـت و باعث رشـد ابعاد شـخصيتي و شـناختي و 
اجتماعـي  كـودكان مي شـود. برخـي اظهـار نظر هـاي دانش آمـوزي گوياي 
ايـن واقعيـت اسـت كـه دختران و پسـران بر  ايـن باورند كه تربيـت بدني و 
ورزش مدرسـه اي به آنها كمك كرده تا بدني آماده و سـالم داشـته باشـند. 
كـودكان بطـور تقريبي يك سـوم سـاعات روز خود را در مدرسـه مي گذارنند 

و پرداختـن بـه امـور ورزشـي تأثيري شـگرف بر يادگيري آنـان دارد.

برپايي پايگاه تابستاني شليك به سوي هدف
با اردوهاي تفريحي و آموزشي

در دبيرستان عالمه طباطبايي واحد كارگر شمالي رخ داد:كالس تير وكمان در دبستان عالمه طباطبايي واحد آبشناسان دوره دوم

بـه  طباطبايـي  عالمـه  آموزشـي  فرهنگـي  مجتمـع  دانش آمـوزان 
سختكوشـي و ممارسـت در كسـب جايگاه هـاي برتر در بهترين رشـته ها 
و نام آورترين دانشـگاه هاي شـهر تهران مشـهورند. بيشـتر اوقات آنان در 
طـول سـال تحصيلـي صـرف فعاليت هاي آموزشـي و فراگيـري حرفه اي 
دروسـي مي شـود كه توسـط دبيـران ارائـه مي شـود. از اين رو فرارسـيدن 
فصل تابسـتان بـراي دانش آموزان مجتمع همچون زنـگ تفريح كوتاهي 
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پايگاه تابستاني دانش آموزان دبستان عالمه طباطبايي واحد مرزداران

اسـت كـه طـي آن مي تواننـد بـه فعاليت هاي تفريحـي ورزشـي بپردازند 
و بـا شـركت در اردوهـاي رنگارنـگ تفريحـي و ورزشـي ضمـن كسـب 
انـرژي، انگيـزه بيشـتري در پيمـودن راه پرپيـچ و خـم رقابـت بـا ديگـر 

همتايـان خود پيـدا كنند.
يكـي از كارشناسـان آموزشـي در خصـوص اردوهـاي دانش آمـوزي 
مي گويـد: از مهم تريـن آثـار ايـن اردوهـا، دور كردن دانش آمـوز از فضاي 
رسـمي و خشـك كالس اسـت كه مي تواند با فراهم ساختن يك محيط 
باز و شـاداب و تغيير مكان، ظرفيت مناسـبي را براي بهره برداري آموزشي 
فراهـم آورد.بنابرايـن مي توان نتيجه گرفت كه اردوهـاي دانش آموزي در 
ميـان دانش آمـوزان هر مدرسـه جايگاه مهمـي براي يادگيـري و تمرين 
فعاليت هـاي گروهـي و آمـاده شـدن براي مشـاركت در جامعه گسـترده 

امـروز به شـمار مي رود.
برنامه هـاي پايـگاه تابسـتاني ويژه دانش آمـوزان پايه دهم دبيرسـتان 
عالمـه طباطبايـي واحـد كارگر شـمالي بـا برنامه هايي همچون ديـدار از 
سـرزمين شـگفت انگيز بوسـتان نهج البالغه و تماشـاي فيلم سـاعت 5 
عصـر در پرديس سـينمايي كـوروش و حضور در مجموعه ورزشـي پاس 
تهران با شـركت در ورزش هايي مانند پينت بال، فوتبال دسـتي انسـاني، 
پينـگ پنـگ، فوتبال دسـتي، صخره نـوردي و فوتبال حبابي دنبال شـد.

بـراي دانش آمـوزان پايـه يازدهم اين واحد آموزشـي هـم ورزش هايي 
همچـون كارتينـگ و پينت بـال در مجموعـه ورزشـي آزادي، بولينگ و 
تيرانـدازي در باشـگاه انقـالب و حضـور در بوسـتان نهج البالغـه درنظـر 

گرفته شـد.
 مديريـت و سـاير دسـت اندركاران دبيرسـتان عـاله طباطبايـي واحد 
كارگـر شـمالي اميـد بسـيار دارنـد  دانش آمـوزان پـس از 9 مـاه درس 
خوانـدن  مسـتمر در طـول سـال تحصيلي، بـا بهره بـرداري از برنامه هاي 
پايـگاه تابسـتاني تجديد قـوا كرده تا با آسـوده گي خاطر و ُپرانرژي سـال 

تحصيلـي جديد را آغـاز كنند. 

يكـي از اهـداف پايـگاه تابسـتاني امسـال دبسـتان عالمـه 
طباطبايـي واحـد مـرزداران مـرور درس هاي گذشـته و نگاهي به 
درس هـاي سـال آينـده تحصيلـي بـود. اين پايگاه ضمـن تقويت 
روحيـه پرسـش گري دانش آمـوزان موجـب رشـد و تقويـت رفتار 
اجتماعـي آنـان، كاهـش اسـترس و هيجانـات آنـان مي شـود. 
دانش آمـوزان در پايـگاه اوقات فراغت در كنار يكديگر ُرشـد كرده 
و مي آموزنـد كـه درك همدالنـه اي از هـم داشـته و از كنـار هـم 
بودن و با هم بودن لذت ببرند. برنامه هاي امسـال دبسـتان عالمه 
طباطبايـي واحـد مـرزداران متشـكل از آموزش هـاي علمـي  بود.

كالس هاي آموزشـي امسـال مختـص دانش آمـوزان پايه هاي 
زبـان  برگزارگرديـد و شـامل دروس  پنجـم و ششـم  چهـارم، 
انگليسـي)اجراي نمايش توسـط دانش آموزان با موضوع حيوانات  
بامـزه(، فارسـي، رياضي)مـرور مبحـث الگو هـا به كمـك چينه و 
الگوسـازي(، علوم)تركيـب مـواد( آزمايشـگاه، الكترونيـك و بازي 

خـالق بود.

بازي، شادي، ورزش 
در دبستان مرزداران
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نخستين شب ماني در واحد ادونس
نخسـتين برنامه شـب ماني تابستان 1396 در 
واحد ادونس از سـاعت 18:00 غروب پنجشـنبه 
شـروع شـد. در گام اول برنامـه ليـگ، درس 
تركيبيـات بـا همـكاري آقايـان علـي صيـادي، 
ابوالفضل اسـدي، اميرحسـين پويا، محمدحسن 
موسـوي، احسـان پورسـعيد و محمـد صانعيان 
برگـزار شـد. تيم هـا در قالب دو بخـش مجزا با 

هـم به رقابت پرداختنـد.  بعد از كمي صحبت و 
بـازي شـبانه دانش آموزان رياضي به اسـتراحت 

پرداختند.
بعـد از اتمـام ليـگ تركيبيـات و برنامه شـام 
دسـته جمعـي بچه هـاي رياضـي يازدهـم بـه 
همـراه دو نفـر از مـدال آوران طـالي رشـته 
رياضـي آقايـان هومن فتاحـي و علي گل مكاني 

در برنامـه شـب هندسـه بـه بررسـي و آموزش 
مفاهيـم پيشـرفته رياضـي پرداختنـد. در همين 
حيـن دانش آموزان رشـته كامپيوتـر پايه يازدهم 
مشـغول بـه برگـزاري يك آزمون عملي شـبانه 
بودنـد و بعـد از اتمـام ايـن آزمون شـبانه و پس 
از اندكـي بـازي باالخـره سـاعت 3:30 تمـام 

دانش آمـوزان خوابيدنـد.

گـردش و بازديـد علمـي يكـي از روش هـاي تدريـس و 
شـيوه اي مناسـب براي يادگيري است كه گاهي براي مطالعه 
جامعـه در خـارج ازكالس، آزمايشـگاه يا كتابخانـه با توجه به 
هدف هـاي آموزشـي از سـوي معلـم و دانش آمـوزان طراحي 
و تنظيـم مي شـود. گـردش علمـي ايـن فرصـت را در اختيار 
دانش آمـوزان قـرار مي دهـد كـه از طريـق مشـاهده طبيعت، 
وقايع، فعاليت ها، اشـياء و مردم تجربه علمي به دسـت آوردند 
و بـا مشـاهده تفاوت هـا يـا مشـابهت ها آشـنايي بيشـتري با 

محيط اجتماعي به دسـت آوردند و مفاهيمي را كه در كالس 
مـورد بحـث قرار مي گيـرد بهتـر در ذهن خـود بپرورانند.

در تابسـتاني كه گذشـت دانش آموزان دبيرسـتان دخترانه 
عالمـه طباطبايـي واحد يوسـف آباد در بازديد از كارخانه شـير 
پـگاه، مـوزه دكتر حسـابي، حضـور در خانه رياضيـات و ديدار 
از بـاغ پرنـدگان تجربـه اي مفيد در تكميـل آموزش هاي خود 
برداشـتند و بـا جمـع آوري اطالعات الزم نكات مفيـدي را بر 

دانسـته هاي خـود افزودند. 

دختران عالمه 
طباطبايي درگردش 
علمي فصل تابستان
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بـدون شـك يكـي از مهم تريـن و موثرتريـن دوران زندگـي آدمي ايام كودكي اسـت. 
روزهايـي كـه در آن شـخصيت آدمي پايه ريـزي شـده و شـكل مي گيـرد. امـروزه ايـن 
حقيقـت انكارناپذيـر به اثبات رسـيده اسـت كه كودكان در سـنين پايين تنهـا به توجه و 
مراقبـت جسـماني نيـاز ندارنـد، بلكه ايـن توجه بايد همه ابعاد وجودي آنها شـامل رشـد 
اجتماعي، عاطفي، شـخصيتي و شـناختي را دربر گيرد.از سوي ديگر اين روزها، مهم ترين 
آرزوي والديـن تربيـت كودكانـي اسـت كـه در نوجواني و جواني بـا موفقيت همه جانبه و 
خالقيـت شـگفت انگيزشـان مايـه افتخـار و آرامش خيال آنان باشـند. بـا در نظر گرفتن 
نـكات ذكـر شـده، روز شـنبه 1396/6/4 اوليـن گردهمايـي اوليـاي دانش آمـوزان دوره  
پيش دبسـتاني و دبسـتاني تحت عنوان »پرورش خالقيت كودكان« در محل دبسـتان 
عالمـه طباطبايـي - واحد ونـك و با سـخنراني عبدالوهاب فيروزي روانشـناس مجتمع 
عالمـه طباطبايـي برگزار شد.دسـت انـدركاران برپا كننـده اين برنامه، هدف اين جلسـه 
را پاسـخگويي به 2 پرسـش اساسـي عنوان كردند. 1- چگونه چنين آرزوي زيبايي را بر 

آورده كنيـم.2- آيـا راه و روش و تكنيك هـاي آن را مي دانيـم؟
جلسـه ابتـدا بـا تـالوت آياتي چند از كالم اهلل مجيد و سـپس پخش سـرود جمهوري 
اسـالمي آغاز شـد. در پـي آن جـالل كاوه مديـر دبسـتان عالمـه طباطبايـي واحد ونك 
بـا عـرض خيـر مقـدم بـه اوليـا خطاب بـه آنـان اظهاركـرد مطالب جلسـه حاضـر براي 
تمامي آنان مفيد باشـد. سـپس كليپي از فعاليت هاي دبسـتان ونك پخش شـد. در ادامه، 
عبدالوهـاب فيروزي در سـخناني با تشـريح تفاوت هاي دوران كودكـي و نوجواني از اوليا 
خواسـت بـه تفاوت هـاي ايـن دو دوره توجه كافي مبـذول دارند در غير ايـن صورت قادر 
نخواهنـد بـود تـا الگو هـاي رفتـاري و تربيتي خـود را بر فرزنـدان دلبنشـان اعمال كنند. 

فيـروزي ضمن تشـريح مفهـوم خالقيت به توصيف روش هـا و راهكارهايي پرداخت تا با 
توسـل بـه آن راه پرپيـچ و خم پـرورش خالقيت كـودكان راحت تر،كاربردي تر و علمي تر 
طي شـود.اين روانشـناس برجسـته يكي از عناصر تشكيل دهنده خالقيت را خودكفايي و 
كاهش ميزان وابسـتگي كودك به والدين دانسـت و افزود: بايد از همان ابتدا گرايش به 
اسـتقالل كـودك در گـذار بـه دوره نوجوانـي را تقويت كرد. وي خطاب بـه مادران گفت: 
بايـد بـه تدريـج ميزان وابسـتگي كودك به خود را كاهـش داد تا براي اسـتقالل در دوره 
نوجواني آماده باشـند. وي از آنان درخواسـت كرد اجازه دهند كودكان خود،كارهايشـان را 
انجام دهند در عين حال تمام هم و غمشـان آن باشـد تا كودك را در تمرين خودكفايي 
يـاري كـرده و كمـك كنند فرايند اسـتقالل كودك در حين شـكوفايي به رشـد خالقيت 
در دوره نوجوانـي وي منجـر شـود. فيـروزي در تاييد حرف هاي خـود به مديريت كاهش 
اسـترس از طريـق تشـويق و لبخند اشـاره كـرد و تبديل نگراني به خالقيـت در كودكان 
را عامـل مهمـي در طي كـردن هـر چـه راحت تر فراينـد گـذار از دوران كودكي بـه دوران 
نوجوانـي دانسـت.فيروزي در بخـش پايانـي سـخنانش از پـدران و مادران خواسـت تا با 
يكسـان كـردن الگوهـاي تربيتـي ميزان همكاري و مشـاركت خـود در تربيـت فرزند را 
افزايـش دهنـد. به اعتقاد اين روانشـناس برجسـته، كودكان رفتارهاي خود را با مشـاهده 
امواجـي كـه از پـدران و مـادران خـود دريافت كرده تنظيـم مي كننـد. وي در ادامه اظهار 
اميـدواري كـرد، اوليـا با اجـازه دادن به كودكانشـان در انجـام آزادانه آزمـون و خطا، آنان 
را در پيدا كردن راه درسـت و مسـتقل همراهي كنند.در خاتمه جلسـه، جالل كاوه مدير 
دبسـتان عالمـه واحـد ونك با تشـكر مجدد از حضور پـدران و مادرن از آنان خواسـت در 

جلسـات بعدي تشـريح اصول پـرورش كودك خالق شـركت كنند.

پرورش كودكان خالق
اولين گردهمايي اولياي دانش آموزان دبستان هاي ونك و دكتر فاطمي برگزار شد
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آرش گودرزي: 

حركت به جلو 
شعار   عالمه

گفت وگو با عضو انجمن اوليا مربيان 
دبستان عالمه طباطبايي واحد آبشناسان – دوره دوم

آرش گودرزي پدر آريا گودرزي دانش آموز پايه ششم دبستان عالمه 
طباطبايي واحد آبشناسان است. امسال سومين سال حضور آريا در 
دبستان عالمه است. آرش گودرزي  تحصيالت دوره كارشناسي 
خود را در رشته شيمي وكارشناسي ارشد را در رشته مديريت اجرايي 
به اتمام رسانده است. وي اينك دانشجوي رشته دكترا و همزمان 
مدير عامل شركت آلماني »هوم كر« است. 
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بيشترتوضيحدهيد!
اگـر دركاري كـه بـه مـا محـول مي شـود تمركز داشـته باشـيم، به اين معناسـت كه 
پشـتكار داريم. هنگاميكه براي ديگران يا براي خود كار مي كنيم تمركز داشـته باشـيم، 
بـه جزئيـات توجـه بيشـتري مي كنيـم و اگر به جزئيـات توجه كنيم، با انسـان هاي ديگر 
تفـاوت خواهيـم داشـت. بـه نظـر مـن تفـاوت انسـان ها در نـوع نـگاه آنان بـه جزئيات 
اسـت. كسـاني موفق ترند كه به جزئيات التفات بيشـتري دارند. منشـآ توجه به جزئيات 

و پشـتكار، تمركز است. 

آياجايگاهامروزيشمارويايياستكهدركودكيداشتيد؟
بـه جـرات مي توانـم ادعاكنم كه امـروز روياهاي دوران كودكي ام محقق شـده اسـت 
و اگـر از عامـل موفقيـت مـن بپرسـيد، مـن عامـل تمركز را دليـل عمده در كسـب اين 
موفقيـت مي دانـم. هرچنـد لطـف خداوند نيز همواره شـامل حال من بوده اسـت. شـايد 
بـراي خوانندگانتـان جالـب باشـد بداننـد16 سـال پيـش كه از دانشـگاه فـارغ التحصيل 
شـدم، ايـن شـركت اوليـن و آخريـن جايي بود كـه من در آن مشـغول به كار شـدم و از 

ابتـدا تـا به امـروز پله هـاي ترقي را در همين شـركت پيمـوده ام.

آيـادسـتيابيبـهجايـگاهمديـرعاملييـكشـركتمعتبـر،تنهابا
تكيـهبـرعنصـرتمركـزبهدسـتآمد؟

تمركز، سـتون و پايه پيشـرفت من بود و در كنار آن عملكردم نيز گوياي توانايي هايم 
محسـوب مي شـود. در يك سيسـتم استاندارد اسـتفاده از رانت جايگاهي ندارد و پيشرفت 
تنهـا بـا پشـتكار، فعاليـت و صداقـت بـه دسـت مي آيـد. طي سـال ها، عملكـرد من زير 
ذره بيـن صاحبـان اصلي شـركت بـود و آنها با در نظـر گرفتن تمامي جنبه هـاي عملكرد 

مـن بـه اين نتيجه رسـيدند كه بـراي احراز اين جايگاه مناسـب ترين فرد هسـتم.

حضـورشـمادراينجايـگاهمعتبر،چـهپياميبراييـكدانشآموز
دارد؟

بهتريـن و رسـاترين پيام تحقق شـعار »خواسـتن، توانسـتن« اسـت. به ايـن معنا كه 
هـر فـردي اگرهدفگـذاري داشـته باشـد و براي تحقـق آن تالش كند، بي شـك به آن 
دسـت خواهـد يافـت. همانطـور كـه مـن بـه خواسـته خود رسـيدم. بي شـك پشـتكار 
نتيجـه تمركـز اسـت. انسـان هايي موفق خواهنـد بود كه اهـل تحرك باشـند. من زبان 
انگليسـي را از مرحله اي كه در دبيرسـتان و دانشـگاه تدريس مي شـود شـروع كردم و 
بـه حـدي در ارتقـاء دانـش خـود در اين حـوزه مصر بودم كـه امروزه به راحتـي مي توانم 
بـه زبـان انگليسـي در مـورد رشـته كاري و تحصيلي خود سـخنراني مفصلـي ايرادكنم.

آيانگاهشمادرمحلكاروبهزيردستانهمبههمينگونهاست؟
در شـركت مـا ارزيابـي شـخصي از زيردسـتان وجـود نـدارد. توصيه من بـه كارمندانم 
توجـه بـه ارزشـگذاري اسـت. داشـتن ارزش در كار و زندگـي بسـيار بـراي يك شـخص 
ارزنـده اسـت. بـه آنان مي گويم زمانـي كارتان را تـرك كنيد كه ارزش هايتان خدشـه دار 
شـده باشـد. ايـن ارزش مي توانـد احتـرام باشـد. به طور مثال، براي من بسـيار مهم اسـت 

كـه در محـل كار، مورد احتـرام ديگران واقع شـوم.

بهعنوانيكپدرازروشهايتربيتينسلخودراضيهستيد؟
بـه عنـوان يـك پـدر اگـر هم راضـي نباشـم، بايد اعتـراف كنـم در عدم دسـتيابي به 
موفقيـت، خـود را مقصـر مي دانم. خوب اسـت گاه بـا خود فكر كنيم چقـدر در روش هاي 
تربيتـي  خـود، فرزندانمـان را بـراي تحمل شكسـت آمـاده كرده ايم؟ چقـدر فرزندانمان را 

بـراي مواجهـه بـا اتفاقاتـي كه بر وفق مرادشـان نيسـت، آمـاده كرده ايم؟

ارزيابيشماازمديريتدبستانآبشناسان–دورهدومچيست؟
بـا توجـه بـه تجربه حضور چند سـاله در اين دبسـتان، ارزيابي مـن از مديريت جديد و 
فعلي اين دبسـتان مثبت اسـت. ايشـان شـخصي محترم، با اصالت و با صداقت هسـتند 
و تـا زمانـي كـه بـه اين ويژگي هاي مهـم كه از جملـه ارزش هاي من هم هسـتند پايبند 

باشـند و آن را مشـاهده كنم، پسـرم در اين دبسـتان خواهد ماند.

رابطهسايراعضايانجمناوليامربيانبامديريتچگونهاست؟
مديريـت ايـن دبسـتان، آقـاي حضرتي – انسـان فرهيخته اي هسـتند. بـه اعتقاد من 
و سـاير اعضـاي انجمـن، مجتمـع عالمـه با انتخاب ايشـان به نقطه درسـتي كـه از اين 
سـازمان آموزشـي انتظـار مي رفـت رسـيده اسـت. طـي چنـد جلسـه گفت و گويـي كه با 
ايشـان داشـتيم، سـخنان پخته و قابل اتكايي از ايشـان به گوش ما رسـيد و ختم كالم 

ايـن كـه نقطـه نظرات ايشـان براي اوليا بسـيار راهگشاسـت.

نقطهايدهآليكعضوانجمناولياكجاست؟
در بهتريـن حالـت  ايـن ايده آل زمانـي اتفاق مي افتد كه نوع تعامـل انجمن با مديريت 
آينده نگري باشـد، نه رفع اشـكاالت. به باور من مديريت دبسـتان زماني مي تواند عملكرد 
بهتـري داشـته باشـد كـه نـگاه اعضاي آن بيشـتر روبه جلـو باشـد و بتوانـد دورنمايي از 

خواسـته هاي خـود به مديريت نشـان دهد.
درانتها،كالمآخرشماراميشنويم!

مـن مي خواهـم فرزنـدم در دبسـتاني درس بخواند كه مديران آن به دانش آموزانشـان به عنوان 
يك سـرمايه و آينده سـاز اين كشـور بنگرند. مشـخصه اي كه آن را در عالمه يافتم.

چـهعاملـيموجـبثبتنـامفرزندتـاندردبسـتان
عالمـهطباطباييشـد؟

ورود مـا بـه عالمـه خيلـي اتفاقي بود. در ابتدا و به مدت سـه سـال 
آريا  در مدرسـه اي در منطقه يك درس مي خواند. در پايه سـوم براي 
مدرسـه مشـكالتي پيش آمد و محل مدرسـه به جاي ديگري انتقال 
يافـت كـه محـل جديد چنـدان مورد عالقـه ما نبـود. در گفت وگويي 
با يكي از بسـتگان از اسـتانداردهاي عالمه آگاه شـديم و اسـم و رسم 

پـرآوازه آن موجـب شـد تـا فرزندمان را در اينجا ثبـت نام كنيم.

شـعارمدارسعالمـهطباطبايي،پـرورشدانشآموز
چنـدبعدياسـت.چقدرعالمـهرادرتحققاينشـعار

موفـقميدانيد؟
بر اسـاس تجربه چند ساله فرزندم در عالمه مي توانم بگويم بخش 
بزرگي از اسـتراتژي عالمه آن اسـت كه دانش آموزانش شـاد باشـند و 

تنهـا آموزه هاي خشـك به ذهن آنان تزريق نشـود.

دكتـرويـامهندسشـدندانشآمـوزغايـتآرزوي
خيلـيازاولياسـت.اگـرانتخـابنهاييفرزندتـانهنر

باشـد،چقـدرازاوحمايـتخواهيـدكرد؟
همـواره سـعي كـرده ام فاصلـه اي بيـن واقعيـات و انتظاراتـم قائل 
شـوم. از ايـن رو آينـده فرزنـدم را تنهـا در رشـته هايي كـه شـما ذكر 
كرديـد نمي بينم. همانطور كه شـما بخوبي اشـاره كرديـد اين نگرش 
معضلـي اسـت كـه برخي اوليـا بـه آن گرفتارند. تـا آنجا كـه مي دانم 
در سيسـتم هاي آموزشـي مدرن گزينه هاي زيادي فـراروي دانش آموز 
وجـود دارد تـا گزينـه نهايـي او تنها قبولي در رشـته هاي مهندسـي و 
پزشـكي خالصـه نشـود. بـه طور مثـال در كشـور آلمـان مي دانم كه 
گرايـش نخبـگان بـه طـور عـام به سـمت و سـوي رشـته هاي علوم 
انسـاني اسـت و رشته هايي مانند پزشكي و مهندسي در رده هاي بعدي 
قراردارند. مديران صنايع در كشـور ما بيشـتر دكتر يا مهندس هسـتند، 
اما در اسـتانداردهاي امروزي مديران بيشـتر از ميان فارغ التحصيالن 
رشـته هاي اقتصـاد، منابـع انسـاني و مديريت مالي انتخاب مي شـوند. 
بـراي مـن تنها اين مطلب اهميت دارد كه فرزنـدم براي تجربه كردن 

آمادگي داشـته باشد.

ازنظرشمابرجستهترينعاملدرموفقيتچيست؟
تمركز، تمركز و تمركز.
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هدف، تربيت دانش آموزاني مستقل وكوشا
منصوره سادات سيدآزاد مدير دبيرستان دخترانه عالمه طباطبايي - واحد آبشناسان

منصوره سـادات سـيد آزاد حدود سـي سـال تجربه كار آموزشـي دارد و 16 سـال مدير دبيرسـتان هاي گوناگون دولتي و غيرانتفاعي بوده است. وي 
كه سـنوات خدمتي خود را از آموزگاري شـروع كرده داراي مدرك كارشناسـي ارشـد در رشـته تكنولوژي آموزشـي اسـت.  وي معتقد اسـت كار در 
دبيرسـتان دخترانـه و پسـرانه خيلـي تفاوت ندارد. چون آموزش اصول و روش يكسـاني براي به سـر منزل مقصود رسـاندن دانش آمـوز دارد، منتها 

در ايـن بيـن دختـران تا حدودي متفاوت ترنـد چون داراي احساسـات و بينش خاص خود در زندگي هسـتند.

دوره دوم
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دالئـل ذكر شـده شـايد موجـب مي شـود تا معلـم مراقبت هاي بيشـتري بيشـتر اهميـت مي دهنـد و بـه جزئيـات زندگـي بيشـتر توجـه مي كننـد. نمي كننـد ولـي دختـران خيلـي احساسـي ترند و مقـداري بـه حاشـيه ها باشـند راحت تـر ايـن مسـير را مي روند چون احساسـي با موضـوع برخورد در دبيرسـتان هاي پسـرانه دانش آمـوزان اگـر مسـير خود را پيـدا كرده مزاياوچالشهايكاردردبيرستاندخترانهكدامند؟
از دختـران انجـام دهد.

كشـيد. در ايـن بيـن خواهيـم كوشـيد بـراي گـروه رياضـي درس هنر را عالمـه برسـانند. هرچند از نظـر من اين روند 2 الي 3 سـالي طول خواهد كـه دختـران بتواننـد در بازه زمان كوتاهي سـطح علمي خود را به پسـران خواهـد شـد بـه امـور علمـي توجه بيشـتري شـود. هـدف من اين اسـت مـا مي گـذارد و بـا توجـه بـه اوليـن سـال فعاليـت اين دبيرسـتان سـعي بـا درنظرگرفتن اسـتانداردهايي كه مجتمع عالمـه طباطبايي در اختيار چهبرنامههاييبرايسالجديدتحصيليداريد؟
درنظـر بگيريم.

باتوجهبهسـابقهآموزشـيشـماكاردردبيرستانچقدر
از اهميـت بيشـتري برخـوردار اسـت. در عيـن حـال كار در دبسـتان هـم ايـن آزمـون دانش آمـوز بـه نوعـي وارد زندگي اجتماعي مي شـود موضوع در دبيرسـتان، هـم بـه دليل غول كنكـور و هم به اين دليـل كه بعد از بـادورههايديگرمتفاوتاسـت؟

تخصـص و مهارت هـاي خـاص خـود را مي طلبد.

اسـت در عين حال خرد جمعي نيز همواره تأثير خود را داراسـت.از نظـر مـن يكي از وجوه پررنگ در مديريت توانايي اجراي كارگروهي كارگروهيچهنقشيدرحوزهمديريتشمادارد؟
برخـوردشـمادرمواجـهبـااسـتفادهدانشآمـوزاناز

اسـت؟ چگونـه اجتماعـي در حال حاضر در دبيرسـتان درسـي به نام رسـانه تدريس مي شـود. براي بـه ايـن موضوع فرهنگ سـازي و آموزش بجاي حذف و جلوگيري اسـت. امروزه اين شـبكه ها بخشـي از زندگي اجتماعي ما شـده اند. برخورد من شـبكههاي

تدريـس اين درس من از يك اسـتاد ويژه دعـوت به عمل آورده ام كه اين 

اسـتاد در كالس بايـد بـه طوركامـل درباره ايـن موضوع بـا دانش آموزان 

صحبـت كنـد. درسـت اسـت كـه در كارهاي پرورشـي و در گـپ و گفتي 

كـه بـا دانش آمـوزان داريـم ايـن اطالعات را بـه آنان منتقـل مي كنيم اما 

در ايـن درس و طـول سـال دبيـر مربوطـه بسـيار راحت تـر مي توانـد اين 

كار را انجـام دهـد. بـا فرهنگ سـازي دانش آموز متوجه مي شـود كجا بايد 

ورود و كجا بايد خروج كند. كجا اسـتفاده از آن مضرات بيشـتري نسـبت 

بـه مزايـاي آن دارد. در عين حال در سـنين پايين تر مي تـوان از خانواده ها 
بـراي كنترل فرزندانشـان در ايـن زمينه كمك گرفت.

توصيـهشـمابـهاوليـادرآغـازسـالتحصيلـيجديـد
چيسـت؟

مـن اميـدوارم اوليـا بيـش از توجـه بـه آموزش فرزندشـان بـه اخالق 

او توجـه كننـد و فرزندانـي بارآورنـد كـه در زندگـي اجتماعي خـود مؤثر، 
كارآمـد و نيك سـيرت باشـند.

پـرورشيـكدانشآموزمسـتقلچهجايگاهـيدرذهن
يكمديردبيرسـتاندارد؟

بـه نكتـه جالبـي اشـاره كرديد. يكـي از نكاتي كه مـن در گفتن آن به 

اوليـا اصـرار دارم ايـن اسـت كه فكـر نكننـد در ازاي پرداخت شـهريه، ما 

موظـف بـه ارائه جواب مثبت به تمام خواسـته هاي فرزندان آنان هسـتيم. 

در مقابـل بـراي ما بسـيار مهم اسـت دانش آموزاني جدي، وظيفه شـناس 

و مسـتقل تربيـت كنيـم. از آنجا كـه دانش آموزان به طـور معمول در برابر 

برخي مسـائل جامعه مقاوم نيسـتند و يا نگاه مسـتقلي به مسـائل جامعه 

ندارنـد اوليـا از مجتمع هايـي كه تمايل به آموزش و پـرورش دانش آموزان 
مسـتقل دارند اسـتقبال مي كنند.
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رشد خالقيت 
در گرو آموزش هاي نوين

محبوبه عبدالرحمن  
مدير دبستان عالمه طباطبايي  
واحد دكتر فاطمي

منطقـه6 آمـوزش و پـرورش شـهر تهـران داراي بيـش از 38 هـزار دانش آمـوز 
در سـطوح مختلـف آموزشـي اسـت. تنـوع مـدارس از ويژگي بـارز و مطرح اين 
منطقـه آمـوزش و پرورش اسـت. وجود مـدارس خوب و مطـرح در اين منطقه، 
رقابـت را در بيـن ايـن مـدارس بسـيار سـخت و نزديـك كـرده  اسـت. مجتمع 
فرهنگـي آموزشـي عالمـه طباطبايـي در پاسـخ به درخواسـت هاي مكـرر اوليا 
و دانـش آمـوزان ايـن منطقـه آموزشـي در جديدتريـن گام، اقـدام بـه تاسـيس 
دبسـتاني درمنطقـه فاطمـي تهران كرده اسـت.  بر آن شـديم در اين شـماره از 
فصلنامـه جوانه انديشـه گفت وگويي بـا محبوبه عبدالرحمن مدير اين دبسـتان 
انجـام دهيـم تـا خواننـدگان در جريان نقطـه نظرات و اهـداف آتي ايشـان قرار 
بگيرند. خانم عبدالرحمن داراي 15 سـال سـابقه ي آموزشـي هستند و در مقطع 
كارشناسـي رشـته روانشناسـي كـودكان و در مقطـع كارشناسـي ارشـد رشـته 
مديريـت آموزشـي خوانده انـد. ايشـان طـي ايـن سـال ها كارگاه هـاي مديريتي 
متعـددي در رابطـه ي كار با كـودكان تاكنون گذرانده اند و در اين سـال ها عمدتًا 
كار مديريتـي كـرده  و در دبسـتان مـرزدارن در سـمت هاي معاونـت انضباطـي، 

اجرايـي و آموزشـي بـه فعاليت مشـغول بـه فعاليـت بوده اند.
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دبستان عالمه طباطبايي  
واحد دكتر فاطمي
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عشـقبهآمـوزشودانشآمـوزانبه
طـورمعمـولازانگيزههـاياصلـيهـر

مديـرياسـت.برايشـماچطور؟
بلـه. مـن هـم از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـتم. 
آمـوزش اوليـن تجربـه كاري مـن نيسـت امـا از 
هنگامـي كه بـه اين محيـط ورود كـرده ام گويي 
بـه آرامـش رسـيده ام. هنـگام شـروع تحصيالتم 
در انـواع مهد هـا و مـدارس كار كـرده ام تـا بـا 
شـيوه هاي رفتاري با كودكان آشـنا شـوم. قبل از 
كار تدريـس سـعي كردم بـه تمام مـدارس تهران 
سـر بزنـم تا با نحـوه آموزش و ابزارهاي آن آشـنا 
شـوم. تمـام ايـن تجربيـات را بـه رشـته تحريـر 
درآورده تـا بتوانـم بـه آنچـه نيـاز دانش آمـوزان 
اسـت بخصـوص در مجتمـع عالمه پاسـخ دهم.

برايتـان آمـوزش از وجـه كـدام
اسـت؟ پررنگتـر

در درجـه اول بسـيار برايـم مهـم اسـت تـا 
كودكانـي تربيت شـوند كه در آينـده افراد مفيدي 
بـراي ايـن مرزو بوم باشـند و در درجـه دوم بودن 
بـا كـودكان برايم بسـيار مهم اسـت. به بـاور من 
اگـر كار در آمـوزش با عشـق همراه نباشـد نتايج 

خوبـي به بـار نخواهـد داد.

درطيكردنتجاربيكهازآنسـخن
گفتيـدچـهفاكتورهاييرابـراياجرادر

ايندبسـتانمدنظرداريد؟
همانطـور كـه گفتـم مـن بـا انـواع مـدارس 
آشـنايي دارم و نظـرم ايـن نيسـت از آنچـه ديدم 
كپي برداري كنم. شـيوه مديريت من در درجه اول 
بر اسـاس اسـتانداردهاي عالمه طباطبايي خواهد 

بود سـپس سـعي خواهـم نمود تا هر آنچـه را كه 
طـي اين سـال ها تجربه كـرده ام را بـه كار ببندم. 
در نهايـت هـدف مـن كمك بـه رشـد دانش آموز 
اسـت. رشـد در مفهوم عام و در مفهوم خاص آن 
رشـد هيجانـي، جسـماني و معنوي ايـن عزيزان.

چـراازهمـانابتداكاردردبسـتانرا
انتخـابكرديد؟

بررسـي تجربـه كشـورهايي كـه حرفـي براي 
گفتـن در عرصـه آمـوزش دارنـد نشـان مي دهـد 
يكي از عوامل مهم موفقيت اين كشورها در رشد 
و توسـعه اقتصـادي و اجتماعـي شـان توجه ويژه 

و بنيـادي بـه كار در مقطع دبسـتان بوده اسـت.

هـدفآمـوزشدردبسـتان
دارايچـهويژگيهـايبـارزي

ست؟ ا
نظـر  از  آن  بخـش  تريـن  مهـم 
مـن افزايـش سـطح اعتمـاد به نفس 

دانش آموزان اسـت. زمانـي كه كودك 
اعتمـاد به نفـس و تجربيـات متفاوت 
زندگـي  در  مي توانـد  باشـد  داشـته 

خصوصـي اش هـم بـا تـوان و جـرات بـاال بـه 
فعاليـت بپـردازد.

اولويتهـايشـمادراولينتجربهدر
حوزهمديريتچيسـت؟

اولويت هـاي ايـن دبسـتان در امـر آمـوزش 
برنامه هايـي اسـت كـه از طـرف هيات موسـس 
بـه مـا اعـالم مي شـود. همچنيـن شـاهد اجراي 
تجربه هـاي ديگـر دبسـتان هاي مجتمـع عالمه 

در ايـن دبسـتان خواهيـم بود.

برخـياوليـامايـلهسـتندبرندهاي
طباطبايـي عالمـه ماننـد آموزشـي
كودكانـيخـالقتربيـتكننـد.برنامـه
شـمابـرايتحقـقايـنخواسـتهاوليا

چيسـت؟
اگـر تنها بـه ارائـه آموزه هاي تئوريك بسـنده 
كنيـم خروجـي مـا كـودك خـالق نخواهـد بود 
ولـي زماني كـه مهارت هاي گوناگونـي را به آنان 
آموزش دهيم مانند لگو يا موسـيقي موجب رشـد 
و پـرورش خالقيـت كودك و موفقيـت روزافزون 

او در سـال هاي بعـد خواهيـم بود.
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ن)دورهاول(
يي-واحدآبشناسا

المهطباطبا
دبستانع

 تابستان امسال دوچرخه سواري كردم و وزنه زدم.

 بهترين خاطره ام سفر به كالردشت و بازي با دوستم اميرمحمد بود.

چهارم
ي-پايه

نميرزاي
عرفا

رهدوم(
سان)دو

دآبشنا
ي-واح

طباطباي
عالمه

دبستان

 تابستان به كالس هاي شنا و زبان انگليسي رفتم.

ره ام از تابستان جشن تولدم است.
 بهترين خاط

اميرمحمدتوسلي-پايهاول
دبستانعالمهطباطبايي-واحدآبشناسان)دورهاول(

 امسال تابستان به نمايشگاه كتاب رفتيم و من اسپينر،كتاب و لگو خريدم.
 بهترين خاطره تابستاني ام جشن تولدي بود كه در خانه مادربزرگم برايم گرفتند.

مانيبياتي-پايهششم

دبستانعالمهطباطبايي-واحدآبشناسان)دورهدوم(

 امسـال تابسـتان به سـفر رفتيـم. كالس هاي فوتبـال و تنيس و فوق 
برنامه مدرسـه هـم مي رفتم.

 بهترين خاطره تابستاني ام سفر به بالي بود.

يار دبستانييار دبستاني
تابستان امسال و بهترين خاطرات تابستاني!
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آرادياري-پايهاول
دبستانعالمهطباطبايي-واحدونك

 تابسـتان به ويـالي كردان رفتم. شـنا و فوتبال را 
در طول تابسـتان انجام دادم.

 رفتـن بـه ويـال بهتريـن خاطـره مـن در طـول 
تابسـتان بـود.

ايهچهارم
لكوتي-پ

رادمهرم

دمرزداران
بايي-واح

عالمهطباط
دبستان

 من در تابستان به كشور گرجستان سفر كردم و در 

كالس هاي مختلف دبستان شركت كردم.

 بهترين خاطره ام در تابستان رفتن به مدرسه فوتبال و 

دريافت كاپ قهرماني بود.

رايانرحمتي-پايهچهارم
دبستانعالمهطباطبايي-واحدونك

 تابسـتان را بـه رفتن كالس هاي اسـكيت، واليبـال، زبان 
و كمـي هـم بازي مشـغول بودم.

 بهترين خاطره ام از تابسـتان كسب مقام دوم در مسابقات 
اسكيت سواري باشـگاه انقالب بود.

هچهارم
فرد-پاي

حيدرعلي
حامي

رزداران
-واحدم

اطبايي
عالمهطب

دبستان

 در تابستان به كالس هاي فوتبال، رباتيك، طراحي، 

واليبال و شنا رفتم.

طره ام از تابستان امسال نامزدي خاله ام بود.
 بهترين خا
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عالمـه دخترانـه دبيرسـتان دانشآمـوزان
طباطبايـيواحـداميرآبـادطيمـدتكوتاهـيكهاز
اسـتانداردهايمجتمـععالمـهبهـرهمندشـدهاند
توانسـتهاندجايـگاهمناسـبيبـرايخوددرسـطح
منطقـه6پيـداكننـد.درگفـتوگويـيكـهبـاآنان
داشـتمبسـياراميـدواربودنـدتـابـابهرهگيـري
ازآموزشهـاينويـنپـابـهعرصـهرقابتهـاي

كشـوريوجهانـيبگذارنـد.

تينـامنصـورقناعي: مـن از اعضاي گـروه هوافضـا - گرايش 
راكت آبي اين دبيرسـتان هسـتم. در مسـابقات فرزكاپ با همراهي 
ديگـر اعضاي گروه دبيرسـتان عالمه توانسـتيم مقـام اول را در اين 
رشـته كسـب كنيم. رشـته ي هوافضا گرايش هاي متعدد و متفاوتي 
دارد ماننـد گاليدر، هاوركرافـت، راكـت آبـي و سـازه مـاكارون. ايـن 
مسـابقات بيـن تمـام دانش آمـوزان مناطق تهـران و در اسـفند ماه 
سـال قبـل برگزار شـد. در مسـابقات تبيان هـم كه در ارديبهشـت 
ماه امسـال برگزار شـد، توانستيم در همين رشـته مقام اول را كسب 
كنيـم.  از بيـن دروس به شـيمي بيـش از بقيه عالقه منـدم. به اين 
دليـل كـه احسـاس مي كنم رشـته اي اسـت كـه خـدا آن را آفريده 
اسـت و نياز به جسـتجو براي درك بهتر آن باالسـت. در فيزيك اما 
مسـئله به گونه ديگري اسـت. آنجا بيشتر با فرمول سـر و كار داريم، 
اما عناصر تشـكيل دهنده شيمي در طبيعت موجود اسـت. روز هاي 
عادي بين 2 الي 3 سـاعت و در روزهاي تعطيل هم 6 سـاعت درس 
مـي خوانم. هدفمند بودن و برنامه ريـزي از نظر من دو عامل تعيين 
كننـده در موفقيت هسـتند. از اين كـه در مجتمع عالمه طباطبايي 
مشـغول بـه تحصيل هسـتم خوشـحالم چون نظـم و انضبـاط در 
مدرسـه به طور كامل محسـوس اسـت. اگر بخواهـم از مزيت هاي 
عالمـه بگويـم بايد به باال بـودن جامعه آمـاري در آزمون هاي جامع 
اشـاره كنـم و از ايـن كه مي توانم خود را با شـركت كنندگان زيادي 
بسـنجم حس خوبي دارم. ورزش را بيشـتر تفريحي دنبال مي كنم. 
شـنا، بسـكتبال و بدمينتون از رشـته هاي مورد عالقه من است. من 
خيلـي وقت كتـاب خواندن نـدارم، اما فيلـم ديدن را خيلي دوسـت 
دارم. شـاعر مورد عالقه ام علي سـلطاني اسـت. اميد دارم در پزشكي 

دانشـگاه شهيد بهشـتي به تحصيالتم ادامه دهم.
تـاراگيگاسـري:  مـن هـم بـا تيـم مدرسـه و در مسـابقات 
پژوهشسـراي منطقـه6  و در رشـته راكـت آبي  رتبه اول را كسـب 
كرديم. درس زيسـت شناسـي را از بين ديگر درس ها بيشتر دوست 
دارم. از نظر من المپياد رقابت جذابي اسـت، اما ريسـك شـركت در 
اين مسـابقات بسـيار باالسـت. دليل بعدي هم اين اسـت كه حس 
خوبـي از ايـن كـه در يك رشـته تمركز كنم نـدارم. بيشـتر روزها 2 
الـي 3 سـاعت بـراي درس خوانـدن وقـت مي گـذارم كه بـه نظرم 
كافـي اسـت. پشـتكار، انگيـزه و برنامه ريـزي از نظر من مـي تواند 
ازجمله عوامل در موفقيت باشـند. در اوقات فراغت بيشـتر بسكتبال 
و بدمينتـون بـازي مي كنـم. قبل هـا بسـكتبال را به طـور حرفه اي 
بـازي مي كـردم كـه بـه دليـل افزايش حجـم درس ها از آن چشـم 
پوشـي كـردم.  در مـورد مجتمـع عالمـه و دبيرسـتان خودمان هم 
بايد بگويم كاماًل مشـخص اسـت كه يك سيسـتم قوي بر مدرسه 
حاكـم اسـت. از نظـر من رقابت بـا دانش آموزان هم سـطح آن هم 

در يـك مجتمع پرآوازه آموزشـي بسـيار هيجان انگيز اسـت. هنگام اوقات تفريح چند سـال اسـت كه بـه طور حرفه 
اي گيتار ميزنم. كنسـرت هم داده ام. در مورد فيلم هم در خانه بيشـتر سـريال مي بينم. كتاب هم ژانر پليسـي دوسـت 
دارم.  از نظر من نويسـنده شـاخص اين موضوع آگاتا كريسـتي اسـت. شـاعر يا بهتر بگويم شـاعران مورد عالقه ام 
حافظ، سـعدي و موالنا هسـتند. در مورد نواختن گيتار و شـركت در جشـنواره همسـاز بايد منتظر آينده ماند. دوسـت 
دارم در دانشـگاه رشـته دندانپزشـكي يا علوم آزمايشـگاهي بخوانم اما اين كه كدام دانشـگاه هنوز تصميم نگرفته ام.
ياسـمينزعفرانـيزاده: بيـن دروس من بيشـتر رياضـي را دوسـت دارم، چون اعـداد برايـم از جذابيت خاصي 
برخـوردار هسـتند. سـاعت خاصـي را بـه درس خوانـدن نمـي گذرانم چون معتقـدم بايـد يادگرفتني ها را در مدرسـه 
يادگرفت. من از همين روش اسـتفاده مي كنم و مسـئله ها را هم سـريع حل مي كنم. از نظر من پشـتكار و اسـتعداد 
دو عامل عمده در موفقيت هسـتند. از اين كه در دبيرسـتان عالمه طباطبايي درس مي هوانم بسـيار راضي هسـتم. 
با ملحق شـده مدرسـه ما به مجتمع عالمه كيفيت روش تدريس بسـيار بهتر شـده و سـطح امكانات هم باال رفته 
اسـت. فرمـول رقابـت در عالمه  بخصـوص در آزمون جامع را خيلي دوسـت دارم. در اوقـات فراغت و به طور معمول 
چـون هـر سه شـنبه بليط سـينما نيم بهاسـت فيلم ديـدن از برنامه هـاي اصلي مـن اسـت. در جريـان اخبارتئاترها و 
كنسـرت ها هـم هسـتم و آن هـا را بـا عالقه دنبـال مي كنـم. در تئاتر ژانر كمدي را بيشـتر از همـه دوسـت دارم و در 
موسـيقي سـبك پاپ را. خواننده مورد عالقه ام هم احسـان خواجه اميري اسـت.در مورد ژانر فيلم من بيشـتر هوادار 
موضوعـات علمـي تخيلي هسـتم. بهترين فيلمـي را كه ديدم هـري پاتر بود. كتـاب هم اغلب موضوع هايـي را مي 
پسـندم كه جنبه سياسـي داشـته باشـند. شـاعر مورد عالقه ام هم شـهريار اسـت. اگر از دانشـگاه و  برنامه هاي آينده 
بپرسـيد بايـد بگويـم بـراي ادامه تحصيل رشـته IT  را انتخاب خواهم كـرد. چون به كامپيوتر و رشـته هاي مرتبط با 

آن خيلـي عالقه مندم.

دانش آموزان دبيرستان دخترانه عالمه طباطبايي واحد اميرآباد شمالي:

تارا گيگاسري
دبيرستان عالمه طباطبايي- واحد اميرآباد شماليپايهيازدهم

تينا  منصور قناعي
پايهيازدهم

دبيرستان عالمه طباطبايي- واحد اميرآباد شمالي

همواره براي رقابت آماده ايم
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سحر جمالي:  دانش آموز پايه يازدهم رياضي دبيرستان عالمه طباطبايي:

سـحر جمالي ويلن مي نوازد و بسـيار اميدوار اسـت تا در جشـنواره موسـيقي همساز رقيب سرسـختي براي ديگر 
شركت كنندگان در اين جشنواره موسيقي باشد.  وي معتقد است نظم و انضباط در امور دبيرستان عالمه بسيار 

ملمـوس اسـت. همچنين كالس هاي فوق برنامـه، پژوهش و اردوها هم بسـيار مفيد بوده انـد. مي گويد:» به 
نظـرم توجـه به فعاليت هـاي فرهنگي و هنري همگام بـا درس خواندن موجـب افزايش بازدهـي در درس 

خواندن مي شـود.
 سـحر جمالي سـبك كالسـيك را در سـاز مورد عالقه اش دنبال مي كند و آهنگسـاز مورد عالقه 

اش ويوالدي اسـت. در تابسـتان روزي 2 سـاعت و در طول سـال تحصيلي بين 3 الي 4 سـاعت 
درس مـي خوانـد. بيـن دروس هـم اول فيزيك، دوم حسـابان را دوسـت دارد. ايـن دانش آموز 

دبيرسـتان عالمه ادامه تحصيل دررشـته معماري و در دانشـگاه اميركبير را مد نظر دارد.وي 
معتقد اسـت دو فاكتور تالش و هدفگذاري مهم ترين عامل در كسـب موفقيت هستند.

سـحر7 سـال اسـت تكوانـدو كار مي كند. امـا هنگام فيلم بيشـتر هـوادار ژانرعلمي، 
تخيلي اسـت. نويسـنده مـورد عالقـه اش جي.كي. رولينگ و از شـاعران بيشـتر با 

اشـعار نيما يوشـيج مانوس اسـت.
وي در پايـان سـخنانش به دوسـتان خود توصيه مي كند كه هدف خـود را هر چه 
زودتـر انتخاب كنند و تمام سـعي و كوشـش خـود را براي رسـيدن آن صرف كنند. 

به عالئق شـان اهميت بدهند و آنهـا را دنبال كنند.

ياسمين زعفراني زاده
پايهيازدهم

دبيرستان عالمه طباطبايي- واحد اميرآباد شمالي

آينده اميدوارمبه   

سحر جمالي
پايهيازدهم

دبيرستان عالمه طباطبايي- واحد اميرآباد شمالي
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JAVANEH
ANDISHEH!بياييد امسال مثل الك پشت باشيم

الگويامسـالماالكپشـتاسـتچـون: تـا رسـيدن بـه مقصـد از تالش 
دسـت بر نمـي دارد. هنگامي كـه نوزاد الك پشـت سـر از تخـم بيرون ميـاورد تا زماني 
كـه بـه دريا برسـد، صيادان بسـياري در كميـن دارد. با اشـتياق از ميان شـن ها عبور 
مي كنـد و هيـچ گاه بيـم جـان، عشـق بـه دريـا را در وجـود او نمي كاهـد. حتمـا 
داسـتان معـروف خرگـوش و الك پشـت را شـنيده اي. داسـتان »آهسـتگي و 
پيوسـتگي«. داسـتان مجاهـدت الك پشـت كه با صبـر و تـالش مضاعف، او 
را بـر چاالكـي خرگـوش پيـروز مي كنـد. بياييـد مثـل »الك پشـت« تـا نيل به 

مقصـود از پا ننشـينيم...

بياييد امسال مثل الك پشت باشيم!

گفت و گو با مدال آوران
المپياد جهاني فيزيك

مه طباطباييدانشمندان جوان
عال


