
جوانه انديشه
فصلنامه داخلي )خبري-تحليلي( مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي

  عيدانه پيام تبريك هيأت مؤسس و مدير مجتمع دراینشمارهمیخوانید: روي خط روابط عمومي
از 1392 تا 1393 با خانواده مجتمع!کفِش بچه سّيد!چرا هفت سين؟
شعري از البرز مشيري درباره بهار 1392 گزارشي از 5 واحد مجتمع در سال
...تك رقمي هاي ما92 رتبه هاي برتر کنكوردوستي براي اردو، اردويي براي دوستي

 1392 گفت وگو با طالآوران کشوری سالآسمان آتن پر ستاره شد وقتي ايراني ها يونان را فتح کردند
مچ بندي براي هشدارو......و البته؛ چرا »زنبور عسل«!!؟؟

w w w . j a v a n e h - a n d i s h e h . c o m

با مـدال آوران مجتمع و تيم ايران در المپياد جهاني سـال 1392        در رشـته های نجوم و رياضي

آسمان آتن پرستاره شد

الي جهاني نجوم   مهرگان درودياني مدال ط
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روي خط روابط عمومي

الف-اهدافاطالعرساني: تعداد زيادی از طرح های روابط عمومی برای افزايش آگاهی مخاطبان از فعاليت هاي آن سازمان برنامه  ريزی می شود. 
ب-اهـدافانگیزشـی: اهلداف انگيزشلی، پيچييده تر و ابهام آميزتر هسلتند. به طورکلی، مؤسسلات خواهان تغييرنگرش هلا، عقايد و اصلالح رفتار مخاطبان 

خلود هسلتند. اهلداف انگيزشلی نهايی تر هسلتند، ولي هدف نهايي اين اسلت: »بلاال رفتن جلب رضايلت مخاطبين«
مجموعله ي بلزرگ عالمله طباطبايلي پلس از 22 سلال فعاليت در بخش آموزش کشلور و رشلد و توسلعه امكانات خود، اين نياز را در سلال گذشلته بلا راه اندازي 
واحلد »روابلط عموملي« برطلرف نملود. نهلادي نوپلا در دل مجموعه اي بزرگ که سلعي دارد در خور و شلأن مجموعله، در نيل به خواسلت هاي مجتمع و جامعه 
گام بلردارد. در گام نخسلت، اطال ع رسلاني، هلدف اوليله ي ايلن واحلد در آگاه سلازي مخاطبيلن از فعاليت هلاي مجتمع بود. چاپ و انتشلار بروشلورها و نشلريات 
مختللف، در هميلن راسلتا انجلام پذيرفت. تنلوع و تكثر فعاليت هاي مجتمع خود تشلكيالت منسلجمي را مي طلب تا بتواند جملع آوري و سلپس ارائه هرچه بهتر 

آن را در پوششلي مناسلب در اختيار عملوم قرار دهد.
هلر چنلد »اهلداف انگيزشلي« در ايلن بخلش مي توانلد تعريلف واضحي داشلته باشلد، املا پيچيدگي آن زماني مشلخص مي شلود که تكثر خواسلته ها و سلليقه ها 
حجملي بلزرگ به خلود مي گيلرد. بيلش از 3500 دانش آملوز، حلدود 7000 هلزار نفلر اوليا بله همراه باللغ بر 700 نفر پرسلنل شلاغل، تنها بخشلي از مخاطبين اين 
مجموعله  بلزرگ اسلت. در ايلن فرآينلد، تنهلا، »مديريت اسلتراتژيك« قابل اعمال اسلت. بدين معنی که واحلد روابط عمومی در چارچوب فلسلفه و نقشلی که برای 
خلود تعريلف می کنلد، ماننلد سلاير واحدهای عمده سلازمان، به تبيين مأموريلت خود می پردازد. اين موضوع، از نگاه کارشناسلان فن بسليار علمي و تخصصي اسلت 
املا همچنلان اميلد ايلن ملي رود که با شلكل گيري ابتدايي ايلن نهاد نوپا، آغلازي نو در چشلم انداز »خانواده بزرگ عالمه طباطبايي« شلكل گرفته اسلت. ان شلااهلل.

باتبریكسالنو
سردبير

سرنوشلت هلر سلازمان در گلرو کيفيلت رابطله آنهلا با افلكار عمومی اشلخاصي که در آن مشلغولند و يا بلا آنها سلروکار دارند، اسلت. هرچه اين ارتباط، مسلتمر و گسلترش 
يافتله باشلد، بله هملان انلدازه آن سلازمان در دسلتيابی بله اهلداف خود موفق تلر خواهد بلود. در قرن حاضر هملگان پذيرفته اند کله افراد و مؤسسلات برای رسليدن هر چه 
بهتلر بله مقاصلد خلود نيازمنلد حسلن رابطله و درک متقابل و توسلعه تفاهم با عموم مخاطبين اسلت. در اين راسلتا مؤسسلات در تشلكيالت خلود اقدام به تأسليس دفتر، 
واحلد و يلا بخلش )روابلط عموملی( نموده  انلد تلا از طريق آن ارتباط مفيلد و مؤثری را بلا افراد داخل و خارج سلازمان برقلرار نمايند و بلا آگاه کردن، تشلويق و ترغيب آنان، 
بله اهلداف مديلران، سلريع تر و راحت تر جامع عملل بپوشلانند. »ادوارد برنيز« يكی از بنيانگذاران رشلته روابلط عمومی، مي گويد: 
»روابلط عمومی عبارتسلت از دادن اطالعلات بله ملردم و تالش هائلی ترغيبی، به منظلور تغيير گرايش ها و رفتلار مردم و 

کوشلش برای هم بسلته سلاختن نگرش هلا و اقدامات يك موسسله با مخاطبين خلود و متقابال نگرش ها 
و اقداملات مخاطبان با مؤسسله«.

به طور کلی دو نوع هدف برای روابط عمومی می توان ذکر کرد:

فصلنامه داخلي )خبري-تحليلي( مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطباييجوانه انديشه
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رينيم
ي كنيم كه بهت

ادعا نم

ده اند
ما را برگزي

ولي خرسنديم كه بهترين ها 

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

فريدون مشيري



عضو هيأت مدیره  و مدیر عامل مؤسسه
محمد جعفر مستوفي

مشاور هيأت مؤسس مجتمع
یاسر توفيق حق

عضو هيأت مدیره  و قائم مقام مؤسسه
سروش مستوفي

مدیر مجتمع
منوچهر سليمي

مشاور هيأت مؤسس مجتمع
سروش مستوفي

عزیزانآیندهساز!
آغازسالنو،تحولاستبرايانسانوطبیعت.گویي،زمینوزمانوانسان
دستدردستهم،شكفتنوبودنراميسرایندوپیغامهستيراچونابزار
ارتباطجمعيامروزین،باشوروشوقوصفناپذیريبهیكدیگرمنتقلميسازند
ونشانونشاطزندگيراباهمقسمتميكنندوُگلنوروزيراباصمیمیت
ميبویند.چهازاینبهتركهشاديهاينوروزوسالنوراباتماموجودباهم
قسمتكنیم.بهشماوخانوادههايگراميتبریكميگویموبرايهمهازژرفاي
دل،ساليپُرازامیدوپُرازنشاطوموفقیتازخداوندسبحانآرزوميكنم.

خورشید،بادقتوحسابوكتاِبمثالزدنيبرزمینميتابدو 
دریكتابشبينظیر،انرژيخویشرا،برخاك،ميتاباندوگیاِهزمستانزدهرا

بیدارميكند!
ما،نیز،دراینچرخهيشگرِفحیات،جایيویژهداریموعزیزانجوان،جایيواالتر!

برايعزیزان،نوروزيداشتهباشیم،نویدبخشوامیدبخش،
نوروزتان،پُرُگلباد!

دانشآموزانعزیزوامیدهايآیندهيخانوادهمجتمعوایرانسرافراز؛
هنگاميكهبهاردربزند،گویيوجودهمهيما،بهدرزدنش،پاسخ

ميگوید.منهمباطنینگامهايبهاردلانگیزباشماوخانوادههاي
ارجمندهمراهم.نوروزُكهنوپیامگلهايبهاريرا،غنیمتميدانمو

شكفتنگلوجودتانراشادباشميگویم.درچنینلحظههايامیدبخشي،
آرزومندمساليپُرازموفقیتوامیدواريپیشروداشتهباشید.برایتان

بهترینهاراميخواهموامیدوارمدرتماممراحلتحصیلي،چونخورشید
فروزانوماهتابان،بدرخشید.

فرزندانعزیزم؛نوروزازدیرباز،درباورمردِمایندیار،نشسته!وعهِددیرینبااین
سرزمین،بسته؛براینامیدكهیخزمین،باگرمايجانبخشخورشید،شكستهشودو

عهدتازهاي،بابهاِردلافروز،بستهشود!
وزندگي،دراوِجشكوفایيخویش،جهانيرا،فرابگیرد،خستهاززمستان!

دراینراه،بهار،فرصتتالشرافراهمآورده،تاموفقیت،دست،برحلقهيدربزندو
فروغمهر،جانودِلفرزندانمرابنوازد،كهنوروز،سرآغاِزشكفتناستومیدانچوگانو

زدِن»ُگوي«!

سروشعالَِمغیبم،ُگِلبهار
بیاكهكهجلوهيِمهرووفا،بهبارآورد.

عزیزان!نوروز،فراميرسد!بازیبایي،كهجانرا،نیروميبخشدودلرا،
امید!

كهجوان،ازبهارنیروميستانَدودسِتطلبرا،ازخداوند!
كهجوان،بایدامیدوارباشدومعرفتوهمترا،از»او«وامگیردوراِه

كمالرا،قدمبهقدمطيكند،تا،سرزمیِنمقصود.
نوروزتان،فرخندهباد!

جوانه انديشه
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بهار آمده، عيد نوروز است
تنمان شورت و شلوار مامان دوز است

چه زود گذشت امسال، زيرا 
سالمان فقط دوازده تا سي روز است

انگار نه انگار، زمان پرواز كرد
سال پيش هنوز مثل ديروز است

در سال جديد هر روز كار خير كنيد
چون گر چنين كنيد هر روزتان نوروز است

براي امسال كوششت را بيشتر ك ن
چون مرد كوشا هميشه پيروز است

سالت را با نام خدا آغاز كن
چون خداست كه مرهم هر زخم جان سوز است

جوانـهاندیشـه:عزيلزان هملكالس! شلعرگونه ي البلرز مشليري، از 
نظرتلان گذشلت! صميمانله و قابلل خوانلدن! اميدواريلم آثار شلما نيز به 
دفتر نشلريه برسلد. تجربه، با کار و تمرين و مطالعه ي آثار، ممكن اسلت 
و بله قلول معلروف؛ اندک انلدک، خيللي و قطلره قطلره، سليلي! چشلم، 

روشلن مي شلود از کارتلان. گام هلاي تلازه در آثارتلان....

... و البتله گاهلی هلم »سلكه«، کله نملاد برکت و سرشلاری کيسله قلملداد می شلود. همچنين وجلود کتاب قلرآن نيز بر 
سلر سلفره باعث رونق می باشلد. آينه و شلمع بر سلر سلفره هفت سلين نيز نماد ِنور و روشلنايی و شفافّيت اسلت. معمواًل 
تخم ملرغ نيلز بر سلر سلفره ی هفت سلين می باشلد کله نملاد ِنطفله و بلاروری و زايش اسلت. در اسلاطير ِايلران، جهان، 
تخم مرغی شلكل اسلت، آسلمان چون پوسلته ی تخم مرغ و زرده اش نمودار زمين اسلت. ماهی ِزنده نيز نماد سلرزندگی و 
شادابی سلت و هزاران فلسلفه و رسلوم متفاوت که در گوشله و کنار ِايران عزيزمان پراکنده اسلت و در بعضی از کشلورهای 

شلرق آسليا مانند چين، هند، پاکسلتان و آسلياي ميانه نيز هر سلاله مراسلمی  شلبيه به »نوروز« برگزار می شلود.

نماد ِگلهای زیبا و زینتی
سرسبزی و خرمی

نماد شادی
)ميوه درخت تاک در ایران، ميوه شادی خوانده می شد(

از جوانه ی گندم، نمود رویش و برکت

ميوه ای بهشتی و نماد زایش

نگهبان سفره )در اکثر فرهنگ های 
آریائی برای »سير«، نقش محافظت کننده 

از شر قائل بودند( 

بوی برگ و 
شکوفه ی آن محرک 

عشق و دلباختگی 
است

ایرانیـانكهـنومـردمبابـلعـدد»هفـت«رامقـدسمیشـمردند،طبقـاتآسـمانوزمینوسـیاراتهفت
بـودهاسـت،سـتارگانهفتگانه»زهره،مشـتری،عطارد،زحـل،مریخ،زمینوخورشـید«وایـامهفتهنیزهفت
روزاسـتوگرامیمیداشـتندش.پارسـیاندرتمامـیروزهـایفروردیـنخانههـایخـودراچراغانـیكردهو
چوبهـایخوشـبومیسـوزانندوشـمعهاراروشـننگاهمیدارنـدوخوانچـهایپهنمیكنندكهبـرآنهفت

چیـزكهنامشـانباحرفِسـینشـروعشـدهباشـدمیگذارنـد)هفتسـین(مانند:
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سرکهسبزه
سمنو

سيب

سير

ُسماق

سنجد

نماد طعم زندگی

چرا هفت سين؟!

كفِش»بچهسیّد«!
 سید مصطفی کشفی 

 البرز مشیري 
دانش آموز پايه ي دوم دبیرستان واحد آبشناسان

باالخلره، بله صلدا در آملد که، »بعد از عيد، ارزون ميشله!« اسلفند، رو به عيد و نوروز شلتاب داشلت و روزی، به روز 
ديگلر، تحويلل ملی داد و ملن، با صبر و انتظار و ُگلی هميشله بهلار، روزگار می گذرانلدم، که توِپ تحويل سلال، َدر 
رفلت و صلدای نقلاره بلند شلد کله، ايهاّ النلاس! نلوروز را، تحويل بگيريد! سلالی بی باران و سلالی بی ُگل! مشلق 
بلود و مشلق! بلاد بلود و بلاد! که فرموده بود، شلش روز قبل از نوروز، شلش روز بعلد از نوروز، انقالبلی در هوا، ايجاد 
می شلود! ايجلاد شلد! هملان گونه کله فرموده بلود. اّما، به جلای بلاراِن بهاری، باِد سلرد وزيلد! روز دهلم فروردين 
بود که در وجود ُمبارکشلان، انقالبی اساسلی، پديدار گشلت! اشلاره فرمود که دنبالش، راه بيفتم! َسلِر راه، دوسلتش 
آقلای سلجادی را، صلدا زد و راه افتاديلم. کوچه هلا بلود و ديوارهلای بلند و کوتلاه و نارنج های بيلرون زده از بعضی 
از ديوارهلای خانه هلا، برگ هلای بلّراِق نلو، کنلارِ برگ های کهنله و تك و توکلی نارنلج، آن باال باال هلا، نچيده اند 
کله درخلت، »قهر« نكند! علرِض خيابلان را، طی کرديم و بله بازارِ »حاجی« رسليديم. 
بلوی نلم و رطوبلت و َچلرم، بلا هم، ِگلره خورده بلود! در سلومين مغلازه، درنگ 
بلود. جوانی، کفِش عيلدش را، پَس آورده بود و فروشلنده، اصرار 
داشلت که فقط دو سله ساعت، پوشيده شلده و باهاش، 
راه هلم نرفته! و سلال تحويلل را، از َسلر گذرانده! غير 
از آن، گزينله ی ديگلری نبلود! پلدر، چهلل تومن، به 
فروشلنده داد! و من، دردهم فروردين 1340 به کفِش 

دسلِت دوم عيدم رسيدم!

 در آثلار پيشلينيان آملده اسلت که اين جشلن را نخسلت جمشليد برپا کرد. گويند در اين روز جمشليد بلله جنلگ ديوان 
رفلت و آنلان را فرمانبلردار خويلش سلاخت. جمشليد در اين روز بر تختی نشسلت کلله ديلوان آن را می بردنلد و با آن به 
يك روز راه، از دماوند به بابللل رسليد. مردم در تعجب شلدند و آن روز را جشلن گرفتند. پس از جمشليد شلاه، سلال به 

سلال براهميت و فراگيلری نوروز افزوده شلد. 
در زمان هخامنشليان و ساسلانيان، نوروز بعنوان سلنتی فراگير و بسليار باشلكوه، چه در دربار شلاهان و چه در خانه های 

ملردم عامه )نه فقط زرتشلتيان( اجرا می شلده اسلت.
عللت مهلم ديگلری که جهت گسلترش نوروز و درآمدن اين عيد در حيطه ی شلعاير اسلالمی ياد می شلود، تقلارن نوروز 
اسلت بلا جانشلينی علی بلن ابيطاللب)ع( توسلط پيغمبر اسلالم محمدبلن عبلدهلل )ص( در عيلد غديرخم، در سلال دهم 
هجلری، برابر با بيسلت و نهم حوت )اسلفند( اسلت. همچنيلن در چنيلن روزی علی بن ابيطالب)ع(، عاقبت بعد از بيسلت 
و پنلج سلال گوشله گيری اجبلاری بله خالفت رسليد. به ايلن ترتيب نلوروز همچنان پس از اسلالم اهميت خلود را حفظ 

کلرد و احاديلث و روايلات بسلياری در اين باب در بحاراالنوار گردآوری شلده اسلت.
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مديرمدرسه: مجيد گودرزي

1
مدير مدرسه: حميدرضا خردمند

2 د  بيرستان عالمه طباطبایی د  بيرستان عالمه طباطبایی

یكمدرسهایدهآلازنظرشمادارايچهشاخصهایياست؟
1- انديشله کلردن را بياملوزد نه انديشله ها را. 2- بله تمامي نيازهاي طبيعي دانش آموزان توجه داشلته 
باشلد. 3- در جهت رشلد ابعاد مختلف شلخصيتي دانش آموزان کوشلش کند. 4- نياز مخاطبين خود 
را بلا توجله بله دوره ي تحصيللي و شلرايط سلني بلرآورده کنلد. 5- در جهت رشلد فضايلل اخالقي 
دانش آملوزان برنامله داشلته باشلد. 6- زمينله مشلارکت فكلري و اجرايي همه ي اقشلار مدرسله را از 
جملله دانش آملوزان از طريلق توجله بله شلوراها و انجمن ها فراهلم کنلد. 7- مدير و دبيران مدرسله 

خلوب بلا فراينلد ياددهي- يادگيري و رواشناسلي تربيتي آشلنايي دارند. 8- مدير مدرسله خلوب، برنامه 
سلاالنه و تقويلم اجرايلي دارد و از عملكرد مجريان برنامه، ارزشليابي مسلتمر دارد. 9- يك مدرسله خوب 

دانش آملوزان را بلا مهارت هلاي زندگي آشلنا مي کند. 10- در يك مدرسله خوب، فعاليت هلا واقدامات هدفمند 
اسلت و در تملام فعاليت هلا نظلم و انظباط حاکم اسلت. 11- توجه بله توانمندي ها و عاليق بچه هلا و تفاوت هاي 
فلردي و... )البتله بلا توجله به اينكله دانش آموزان واحلد دکتر فاطملي در قبولي آزملون ورودي، همواره دوشلادوش واحد کارگر شلمالي 
بوده انلد و از طرفلي بلا داشلتن دبيلران مشلترک بيلن ايلن دو واحد، الرجم سلطح انتظلارات از ايلن واحد باال بوده اسلت که ايلن موضوع 

ملورد توجه مديريلت اين واحد قلرار دارد(

ارتباطشمابادانشآموزانوخانوادههایشانشاملچهموارديميشود؟
1- در هنلگام ثبت نلام بله منظلور توضيلح برنامه هلاي مدرسله و تبييلن آن هلا. 2- جلسلات کالسلي بلا اولياء و 
دانش آملوزان در مقاطلع مختللف زمانلي. 3- ارتبلاط بلا نمايندگان دانش آملوزان و اوليلا از طريق شلورا و انجمن. 
4- ارتبلاط از طريلق نامله بلا اوليلاء. 5- ارتبلاط از طريق سلايت مجتملع و فايل دبيرسلتان. 6- ارتبلاط از طريق 

ايميلل بله صورت غيرمسلتقيم. 7- ارتبلاط از طريق سلامانه پيامك دبيرسلتان.
چطورميتوانرابطهيمیاناولیاءودانشآموزانومدیرانومربیانمدرسهراارتقاءداد؟

املر آملوزش و پلرورش يلك فعاليت وحدت طلب اسلت و به طلور يقين اگر مدرسله اي بخواهد در تماملي مأموريت ها و 
وظايلف خلود موفلق باشلد بايد بين عوامل مدرسله و خانواده يا اوليلا دانش آموزان هماهنگي ايجاد شلود. اين هماهنگي 
در هلدف- محتلوا و شليوه هاي اجرايي شلكل مي گيرد و مسللم اينكه قبل از اين کله وحدت بيرونلي در اهداف- محتوا 
و شليوه ها شلكل پيلدا کنلد، بايد ابتدا بيلن عوامل دروني مدرسله )مدير- معلاون و دبيلران( در داخل و اعضلاي خانواده 
)پدر و مادر و...( در درون وحدت هماهنگي ايجاد شلود و سلپس در انتظار وحدت بيروني )اولياء و مربيان( باشليم. شليوه 
ايجلاد ايلن ارتبلاط از طريق نشسلت ها و بيان انتظلارات و از طريق آموزش هلاي خانواده اين همكاري تقويت مي شلود.

بهعنوانیكمدیر،دوستداریددانشآموزانخودرادرچهسطحيدرفردايجامعهببینید؟
بديهلي اسلت هلر کسلي دوسلت دارد ثملره تلالش و کوشلش خلود را در هلر کاري که انجلام مي دهلد ببيند و 
دوسلت دارد نتيجله و محصلول او بله دور از آسليب هاي اجتماعلي بله بار بنشليند. بلراي دانش آموزان خلود آرزو 
مي کنلم که هميشله 100 باشلند و چرخ هلاي اقتصلادي، اجتماعي، سياسلي و فرهنگي آينده کشلور عزيزمان به 

دسلت تواناي آن هلا چرخيده و اداره شلود.
درارتبـاطكاريبـاهمكارانتـانودانشآموزانمدرسـه،چهزمانيوچگونـهلبخندرضایت
بـرلبانشـمانقـشميبندد؟بـهعبارتدیگـرچهزمانـياحسـاسرضایتكامـلازامور

مدرسـهتانبرايشـماحاصـلميگردد؟
به طلور نسلبي هلر کلس، چه هملكار و چله دانش آملوز، در وظايفي کله در ابعاد مختلف آموزشلي و پرورشلي به 
عهلده دارد موفلق بله انجلام کيفلي آن هلا بشلود و در پايلان نيز نتيجه الزم کسلب گلردد، مسللما رضايت مندي 

بلراي مديلران حاصل مي شلود.
مراقب شرايطي که به آن عادت مي کنيد باشيد! زندگي ماهيت انبار شوندگي دارد

هر اتفاقي به اتفاق ديگر افزوده مي شود
مثل قطره هاي آب

که صخره هاي سنگي را مي فرسايد.

خوانده  »بزرگ«  بزرگ،  مديران  با  بزرگ،  مجموعه ي  يك 
مي شود. در واقع سرمايه ي اصلي يك مجموعه ي موفق، داشتن 
اهرم هاي اجرايي است داراي تجربه و تخصص الزم هم باشند 
هم باشند. اين اصل مهم در مجموعه ي بزرگي چون »مجتمع 
عالمه طباطبايي« همواره در رأس سياست هاي کالن آن بوده 
است. اين سياست، در شرايط جابه جايي و تغيير، بيش از پيش 
مدنظر اين مجموعه است. در سالي که گذشت، تغييرات زيادي 
در مديريت و مدارس »مجتمع عالمه طباطبايي« رخ داد. 5 واحد 
اين مجموعه دست خوش تغييرات فيزيكي و مديريتي شد. در 

يلك مدرسله ي ايلده آل داراي ويژگي هلاي زيلادي مي تواند باشلد و به اختصار مي تلوان در دو جنبله ي الف( مديريتي و نرم افلزاري ب( کالبدي و سلخت افزاري یكمدرسهيایدهآلازنظرشمادارايچهشاخصهایياست؟
و پيلام فرهنگلي و هنلري را منتقلل کنند. * مدرسله ي هوشلمند مبتني بر فلن آوري رايانه اي و شلبكه اي بوده و محتلواي اکثر دروس آن الكترونيكي و سيسلتم و تربيتي باشلد. * کتابخانه، آزمايشلگاه، سلايت، اتاق خالقيت و سلالن سلمعي و بصري و... داشلته باشلد. * محيط آموزشي نمونه معماري اسلالمي- ايراني بوده برودتلي مناسلب داشلته و کالس هلا بله دور از سلر و صدا بلوده و داراي نلور کافي باشلد. * در و ديوار و حياط و رنگ مدرسله خوب و مزين به پيام هاي آموزشلي دانش آموزان مهيا باشلد. * فضا و امكانات ورزشلي مناسلب جهت رشلد و شلكوفايي اسلتعداد و توانايي جسلمي دانش آموزان را داشلته باشد. * سيسلتم حرارتي و و ميلز و نيمكلت اسلتاندارد و متناسلب بلا سلن و جثه دانش آملوزان انتخاب گلردد. * فضاي فرهنگلي و هنري و فلن آوري براي رفع نيازهلاي علمي و تخصصي کلردن و فراهلم سلاختن محيلط ياددهلي - يادگيري از لحاظ کالبدي و سلخت افزاري * مدرسله داراي محيطي زيبا و با طراوات و نشلاط آور باشلد. * کالس ها مقلدس جمهلوري اسلالمي ايران را گرامي دارنلد. * مدرسله  بايد هوشلمند باشلد کله اکثلر دروس آن داراي محتلواي الكترونيكي باشلد. * تاکيد بلر مهارت فكر بله محيلط جامعله وارد شلده و مطالعله کنندگان خوب و شلهرونداني مطلوب باشلند. * ميراث ديني و فرهنگي، وطن دوسلتي، احتلرام به نيلاکان و تاريخ و پرچم اقداملات هدفمنلد و نظلم حاکلم باشلد. * دانش آملوزان در مدرسله با مهارت هاي زندگي و اجتماعي به خوبي آشلنا شلوند تلا به راحتي بتوانند پلس از تحصيالت فعلال باشلند. * ارتبلاط خوبلي بيلن مدارس و سلاير سلازمان ها و ارگان هلاي مختلف علي الخصلوص دواير مختلف آملوزش و پلرورش برقرار باشلد. * فعاليت و کاملل داشلته باشلند. * تعاملل مناسلبي بين عوامل مدرسله و دانش آموزان و اوليا برقرار باشلد. * شلوراي مدرسله، دبيلران، دانش آموزان و انجملن اوليا و مربيان عاطفي و اجتماعي باشلند و با فرآيند ياددهي- يادگيري آشلنا باشلند. * با توجه به توانايي همكاران، تقسليم کار شلده و افراد نسلبت به مسلئوليت خود توانايي بالقلوه ي علملي، فرهنگلي و هنلري شلود. * دبيلران و عواملل اجرايي با مسلائل تعليلم و تربيت و روان شناسلي آشلنا بلوده و داراي صالحيت علملي، اعتقادي، در کليله ي فعاليت هلاي آموزشلي و تربيتلي و کارهلاي علملي در جهت اعتالي نام دبيرسلتان خود احسلاس مسلئوليت کنند. * موجب شلكوفايي اسلتعدادهاي حاکلم باشلد و ايلن عزيلزان با سلازماندهي مناسلب مدير هماهنگ باشلند. * دانش آموزان نسلبت به مدرسله ي خود تعلق خاطر داشلته باشلند و بلا حضور فعال اجرايلي، دبيلران و دانش آملوزان برقلرار باشلد بله نحوي که زيباترين احسلاس را در فضاي آموزشلي داشلته باشلند و نظام مشلاوره اي خلوب و کارا و اثر بخش از لحلاظ مديريتلي و نرم افلزاري: * مديلر مدرسله بايلد داراي برنامه ي آموزشلي و تقويم اجرايي سلاالنه باشلد. * روابلط عاطفي و دوسلتانه ي خوبي بين عوامل مورد بررسلي قرار داد:

اهميلت فلراوان مي دهنلد و در پلي رشلد و شلكوفايي و توانايلي بالقلوه فرزندان مي باشلند و به دنبال محيط آموزشلي هسلتند کله عزيزانشلان مهارت هاي آموزشلي و تحصيللي بيش تلر دغدغله ي بهداشلت روانلي داشلته و در پي امنيت روحلي و رواني فرزندان خويشلند و به عواطف انسلاني و تربيتلي و اخالقي کم تلر توجهلي بله مسلائل تربيتلي و اخالقلي داشلته و معتقدنلد فرزندشلان در اين موارد بسليار خلوب و عالي هسلتند. اما علده اي از اوليا عالوه بر مسلائل املور آموزشلي اسلت و همله تلالش خلود را در نيلل فرزندان به کسلب ملدارج علمي و تحصيل در رشلته خلوب و دانشلگاه هاي معتبر معطلوف مي کنند و و موجلب اضطلراب، تشلويش و نگرانلي و کاهلش اعتماد به نفس در آن مي گردد و اين نسلل از اوليا، نسلل هميشله نگران هسلتند. دغدغه علده اي از اوليا فرزنلدان خلود هملواره نگرانلي و دغدغه هلاي زيلادي دارنلد، به گونله اي که ايلن نگراني هلا و دغدغه ها را متأسلفانه بعضي از اوليلا به فرزنلدان خود منتقل بلا توجله بله فضلاي فرهنگلي و اجتماعي جامعله و تغيير رفتلار و ناهنجاري هاي موجود در محيط زندگي، شلاهد آن هسلتيم کله خانواده ها نسلبت به آينده بهنظرشمامهمتریندغدغهخانوادههايدانشآموزاندرارتباطبامحیطآموزشيمدرسهشاملچهنكاتياست؟ارزشليابي و نظارت آن هوشلمند باشد.
خلوب زندگلي کلردن و اجتماعي بودن و ارتباط مناسلب داشلتن را بياموزند. 

و رفتلاري خلوب بلوده و افلرادي متديلن و معتقلد و تاثيرگلذار در جامعه باشلند تلا به عنوان يك ايراني مسللمان به خلود ببالند و فردي متعصب نسلبت به دين ايلن اسلت کله دانش آملوزان در آينلده داراي تحصيالت عاليه باشلند و موفقيت خوب علمي کسلب نماينلد و عالقمندم که ايلن عزيلزان داراي ويژگي اخالقي اين جانلب سلاليان زيلادي در سلمت مديريلت بلوده ام و همچنيلن بلا توجه به سلابقه ي تدريس، هميشله خود را يك معللم مي دانلم و آرزوي هر مديلر و معلم بهعنوانیكمدیر،دوستداریددانشآموزانخودرادرچهسطحيدرفردايجامعهببینید؟بله راحتلي بلا تعلق خاطر نسلبت به مدرسله نظرات و پيشلنهادات خلود را به راحتي عنلوان نمايند تا بدين طريلق روابط فيمابيلن را ارتقا داد.روحيله ي انتقادپذيلري و بله دور از هرگونله برخلورد اداري و خشلك و ايجاد بسلتر و فضاي امن و عاطفي و مناسلب مي توانند شلرايطي را ايجلاد نمايند تا اوليا همچون توجه به انتظارات، مشلارکت آنان در تصميم گيري ها، داشلتن ارتباط و جلسلات مسلتمر و مؤثر، بررسلي سلطح توقع آنان و همچنين مديران با داشلتن ملدارس مي تواننلد بله نتايلج خلوب و قابل توجهي برسلند. بلا ايجاد اعتملاد و اطمينان مي تلوان ارتباط خوبي ايجلاد کرد و در جهلت افزايش اين ارتقلا مواردي معتقلد هسلتم يكلي از عواملل مهم و تأثيرگذار در پيشلرفت امور تربيتي و آموزشلي اوليا گرامي مي باشلند به گونله اي که با همكاري مشلتاقانه و همه جانبه اوليا، کليله املور آموزشلي و تربيتلي در مدرسله بايد به صورت مشلارکت بين همه عوامل محيط تعليلم و تربيت )عوامل اجرايلي - دانش آموزان- اوليا( انجام شلود و چطورميتوانرابطهياولیادانشآموزانومدیرانومربیانمدرسهراارتقاداد؟
و رفتلاري را بله خوبلي طلي نمايند و فلردي موفق و تاثيرگذار در جامعه باشلند احسلاس رضايت خواهم داشلت.آراملش داشلته، شلاد و بلا نشلاط بلوده و بلا عالقه در محيط مدرسله حاضر باشلند و دانش آموزان مهلارت زندگي و اجتماعي را کسلب و ملدارج علمي و اخالقي دوسلتي اسلت و زندگلي در ايلن ملكان مقلدس جاري اسلت و بنده زماني کله هملكاران و دانش آموزان در اين مكان احسلاس امنيلت روانلي و کاري نمايند و جامعله نسلبت بله آن بلاال مي باشلد. ايلن محيط مبتني بلر روابط عاطفي اسلت. از ويژگي هلاي هملكاران و همچنين دانش آملوزان صبر و گذشلت و محبت و محيلط مدرسله يلك فضلاي آموزشلي و تربيتلي و اخالقلي و رفتاري اسلت و به ماننلد محيط هلاي اداري و کارخانجات نمي باشلد. به همين دليل سلطح توقع درارتباطكاريباهمكارانتانودانشآموزانمدرسه،چهزمانيوچگونهلبخندرضایتبرلبانشمانقشميبندد؟و مملكلت بلوده و خدمت به ملردم را از افتخارات خلود بدانند.

 دبيرسلتان عالمه طباطبايی واحد دکتر فاطمی، به مناسلبت دهه 
فجر امسلال، اقدام به برگزاری نمايشلگاه کتاب نمود. اين نمايشگاه 

با اسلتقباِل گرم دانش آموزان و مسلوولين مدرسله مواجه بود. 

 در اقداملی   ديگلر، مسلوولين اين واحد نمايشلگاهی در دهه فجر 
امسلال برپلا کردند که به دسلتاوردهای انقالب اسلالمی اختصاص 
داشلت. در ايلن نمايشلگاه دانش آملوزان با آخرين سلطح پيشلرفت 
علم و فناوری در کشلور، پس از انقالب اسلالمی، به شليوه ملموس 

و به خوبی آشلنا شلدند. 

 دبيرسلتان واحلد دکتلر فاطمی همچنيلن در واحلد آملوزش پايه 
چهلارم بلا توجله بله پايلان تلرم اول و شلروع تلرم دوم، و افزايلش 
اضطلراب و اسلترس ناشلی از نزديلك شلدن بله زملان کنكلور، 
همايش روانشناسلی در همين خصلوص برگزارکرد. در اين همايش 
آقای قربان، مشلاور و روانشلناس دبيرستان سلخنرانی کرد که مورد 

اسلتقبال فلراوان دانش آملوزان و اولياءشلان قلرار گرفت. 

 معاونلت فرهنگلی واحلد دکتلر فاطملی، جهلت گراميداشلت 
سلنت های نيلك ايرانيلان در روزگاران قديلم، در سلال تحصيللی 
جلاری اقلدام بله برپايلی سلفره شلب »يللدا« نملود )عكس هلا در 

سلايت موجلود اسلت(

 تعلداد 32 نفلر از دانش آموزان برتر پايله اول واحد دکتر فاطمی در 
آزملون مرحله اول برنامه نويسلی ربوکاپ شلرکت کردند. حد نصاب 
قبوللی در ايلن آزملون 20 بلود کله تماملی  دانش آموزان ايلن واحد 

نمره قبولی را کسلب کردند.

 در افتخلاری ديگلر، پارسلا مشليری، ملدال طلالی اجلرای فرم 
انفلرادی بدون سلالح در هفتمين دوره مسلابقات بيلن المللی »تای 
چلی چلوان« در کشلور چيلن را بلرای خلود و دبيرسلتان عالمله 
طباطبايلی، واحلد دکتلر فاطملی  بدسلت آورد. مبارک باشلد. و البته 
برنامه هلای ديگلری نيلز در اين واحد اجرا شلده اسلت کله گزارش 

مفصلل آن را در سلايت مجتملع می توانيلد مالحظله کنيد.

 در اين واحد آموزشلی و در افتخاری ديگر، آقای محمد حسلين 
اسلالمی قرائتلی، نفر برتر مسلابقات حفلظ قرآن کريلم در منطقه 

چهار در سلال تحصيلی 93-92 شلد. 

 بله روال هلر سلاله، مراسلم آغاز سلال تحصيللی 93-92 در 
واحِد پاسلداران با شلكوه هر چه تمام تر برگزار شلد. اين مراسلم 
بلا قرائلت قلرآن کريم آغلاز گرديد. سلپس آقای خردمنلد، مدير 
دبيرسلتان دربلاره هفتله دفلاع مقلدس و آغلاز سلال تحصيللی 

جديلد بلرای دانش آملوزان سلخنرانی کردند. 

 اردوی يلك روزه کوه نلوردی در ايلن واحلد برگزار شلد. در اين 
اردوی يلك روزه، دانش آملوزان پايله اول )واحلد پاسلداران( در روز 
شلنبه ملورخ 26 ملرداد 1392 در منطقله تپله نورالشلهداء به کوه 
نلوردی پرداختند. سلاعت شلروع برنامه 5:30 باملداد و اتمام برنامه 

سلاعت 13 بود. 

 مراسـمعیدسـعیدغدیر؛اين مراسلم در روز چهارشلنبه 
ملورخ اول آبلان 1392 در نمازخانله دبيرسلتان عالمله طباطبايی 
برگلزار گرديلد. جزئيلات ايلن مراسلم به شلرح زيلر اسلت: قرائت 
قلرآن کريلم توسلط دانش آملوز محملد مبيلن اسلالمی قرائتی- 
سلخنرانی توسلط اسلتاد محتلرم جنلاب آقلای نورهانلی - اجلرای 
سلرود محلی توسلط گروه سلرود دبيرسلتان عالمه طباطبايی واحد 
پاسلداران - اجلرای موللودی خوانلی توسلط جنلاب آقلای قائمی - 

اهلدای جوايلز بله دانش آملوزان برگزيلده اردوی دوسلتي

 اردوی تفريحلی پلارک ارم بلرای دانش آملوزان پايله اول و 
شلرکت در برنامله پينت بلال، از ديگر مواردی اسلت که به همت 
مسلوولين مدرسله عالمله طباطبايی واحد پاسلداران در تابسلتان 

92 بلرای دانش آملوزان برگزار شلد. 

 در ابتكاری جالب در اين سلال تحصيلی، يك مسلابقه عكاسی 
خالقانله هلم در واحلد پاسلداران برگزار شلد. در اين مسلابقه به 5 
نفلر از شلرکت کنندگان بلا نظر هيئلت داوران جايلزه تعلق  گرفت. 
و البتله برنامه هلای ديگلری نيلز در اين واحد اجرا شلده اسلت که 
گلزارش مفصلل آن را در سلايت مجتمع می توانيلد مالحظه کنيد.

اخــــبار و اطـــــالعــــــاتاخــــبار و اطـــــالعــــــات
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دو دبيرستان واحد »دکتر فاطمي« و »مالصدرا« تنها تغيير مديريت 
رخ داد ولي در سه واحد دبيرستان واحد »پاسداران« و راهنمايي هاي 
مديريت، کالن تر  بر  عالوه  تغييرات  »ميرداماد«  و  »آبشناسان« 
هم بود. در اين شماره ي »جوانه انديشه« با مديران اين 5 واحد 
اين  معرفي  باز  ضمن  و  داديم  انجام  جداگانه اي  گفت وگوهاي 
واحدها، گزيده اي از عملكرد اين واحدها را به نظر خوانندگان محترم 
اعالم  واحدها،  اين  مديران  از  فراوان  سپاس  ضمن  مي رسانيم. 
مي داريم که در شماره هاي آينده، ديگر واحدهاي مجتمع را مورد 

معرفي و بررسي قرار مي دهيم.



مدير مدرسه: حميدرضا حضرتي

د  بيرستان عالمه طباطبایی 3

مهمترینخواستهیادغدغهيشمابرايدانشآموزانچیست؟
داشلتن سلالمت جسلم و روان و دارا بلودن فرهنلگ صحيلح کله در ک سلالمت نفس را تشلكيل 
مي دهلد، مقدماتلي هسلتند کله وقتلي فراهلم شلوند مي تلوان بله خواسلته هايي ديگلر انديشليد. 

دغدغله ي بعلدي داشلتن روحيله ي پرسشلگر و تفكلر علمي اسلت.

یكمدرسهيایدهآلازنظرشمادارايچهشاخصهایياست؟
شلادن بلودن فضلاي مدرسله الزمه ي کار آموزشلي اسلت. فضاي فيزيكي متناسلب با سلن و سلال 

بچه هلا و نيلز روحيه ي همكاران اجرايي تعيين کننده تشلخص مدرسله هسلتند. در اين بسلتر مناسلب، 
توجله بله نيازهلاي متعلدد نوجوانلان، مدرسله را بله ايده آل هلاي قابلل تصلور نزديلك مي کنلد. در يلك 

بسلته بندي 5 نيلاز اصللي براي انسلان تعريف مي شلود که تملام رفتارهاي هر فلرد در هر لحظه بلراي برآورده 
کلردن يكلي از ايلن نيازهاسلت کله عبارتنلد از: بقا، پيشلرفت، آزادي، تفريح و احسلاس تعلق. مشلكل مدارس 
غالبلا ايلن اسلت که بعضلي از ايلن نيازها را به رسلميت نمي شناسلند و بلراي آن ها برنامله اي ندارنلد. )تئوري 

انتخلاب- ويليلام گلسلر)William Glasser(- علي صاحبي(

چـهمیـزانبـهبرنامهریـزيوآسیبشناسـيدرامـورفرهنگـيدانشآمـوزاناهمیـت
ميدهیـد؟

مشلكالتي کله امروز جامعله ي ما را در بلر مي گيرند عموما ريشله هاي فرهنگي دارند. مسلئوليت گريزي منجر 
شلده اسلت که مشلكالت فرهنگي غالباً با فرافكني بين نهادهاي مرتبط با اين حوزه دسلت به دسلت شلوند. 
صلرف نظلر از نقلدي کله مي تواند متوجه ديگران باشلد بايد پذيرفت که بخشلي از وظيفه ي فرهنگ سلازي در 
جواملع بله ملدارس برمي گلردد. بنده و همكارانلم در دبيرسلتان واحد مالصدرا بر آن هسلتيم که سلهم خود را 
بپذيريلم و بله انلدازه ي توانملان در ايلن بخلش با برنامه ريزي هلاي کوتاه ملدت و بلند مدت کله طبيعتا مبتني 

بلر آسيب شناسلي هاي عيني و ذهنلي خواهد بود تلالش کنيم.

بـهعنـوانیـكمدیـر،دوسـتداریـددانشآمـوزانخـودرادرچـهسـطحيدرفرداي
ببینید؟ جامعـه

حلدود 15 سلال تجربه ي کاري در مجتمع نشلان داده اسلت کله فرداي دانش آموزان ملدارس عالمه طباطبايي 
روشلن اسلت. بخلش قابلل توجهلي از مسلئولين سلازمان ها در رده هلاي مختلف از بيلن هميلن دانش آموزان 
انتخلاب خواهنلد شلد. بلا توجه به سلطح آملوزش و سلواد دانش آملوزان ايلن افق روشلن محقق خواهد شلد. 
آن چله بايلد ملورد توجله قلرار گيلرد هملان بحث سلالمت نفلس اسلت. مسلئوليت پذيري و نگاهلي کلي نگر 
داشلتن، ويژگي هايلي اسلت کله بايلد در بين ايلن کارهاي فشلرده ي آموزشلي در وجلود بچه ها نهادينه شلود.

یـكسـوالقدیمـي،تكـراريودرعیـنحـالجـذاب؛بهنظرشـماعلـمبهتراسـتیا
ثروت؟

هلر دو ابلزاري هسلتند کله ممكلن اسلت خوب يا بد اسلتفاده شلوند يا حتي اسلتفاده نشلوند. چنانچه سلعدي 
گفته اسلت: 

دو کس رنج بيهوده بردند و سعي بي فايده کردند
يكي آن که اندوخت و نخورد و ديگر آن که آموخت و نكرد

عامللي کله خلوب يا بهتلر بودن را تعيين مي کنلد نحوه ي اسلتفاده از اين ابزار اسلت. البته در ملورد ثروت مهم 
اسلت که از مسلير و روش درسلت نيز به دسلت آمده باشد.

مونالیزا
اثر: لئوناردو داوينچی

محلنگهداری: موزه لوور پاريس

 اين صورت با لبخند مرموزش، 
خود به تنهايی با هنر مترادف شده 

است و قطعا مشهورترين نقاشی 
است که همه مان می شناسيم. 

موناليزا تقريباً تأثيرگذارترين پرتره در 
طول تاريخ نيز بوده است.

ده نقاشي معروف جهان 
كه بايد شناخت

گلهایآفتابگردان
اثر: ونسان ونگوگ

محلنگهداری: گالری ملی لندن

 او اين اثر را برای تزئين اتاق 
خواب دوستش پل گوگن نقاشی 
کرد. ونگوگ سال بعد، يعنی سال 

1889، کپی ديگری نيز از اين 
نقاشی کشيد و شايد هم کپی 

ديگری در سال بعدتر. 
کپی  ها و نسخه  های متفاوت ديگری 
از اين تابلو نيز به شاگردان او نسبت 
داده شده است. اين گل های هنری 
معروف، در قلبشان نمونه ساده ای از 
ايجاز زندگی را به نمايش می گذارند.

گالریعلوفه
اثر: جان کنستابل

محلنگهداری: گالری ملی لندن
 اين تابلو به عنوان بزرگ ترين 

نقاشی بريتانيايی مورد تجليل واقع 
شده است. وقتی که برای اولين 

بار سال 1821 در آکادمی  سلطنتی 
نمايش داده شد، هيچ خريداری 

نيافت. ولی وقتی در فرانسه، تئودور 
گريكالت اين اثر را تحسين کرد، 

بيشتر مورد توجه قرار گرفت.

برجبابل
اثر: پيتر بروگل مهتر

محلنگهداری: موزه وين
 موضوع اين نقاشی، سازه برج 
بابل است. در کتاب مقدس آمده 

که اين برج ساخته دست بشر برای 
رسيدن به بهشت بوده است. بروگل 
در نشان دادن معماری برج بابل با 

طاق  های بی شمار و نمونه  های ديگر 
از مهندسی رومی، عمدا کلسئوم روم 

را تداعی کرده است.

موجنهم
اثر: ايوان آيوازوفسكی

محلنگهداری: موزه دولتی روسيه

 تابلوی موج نهم، شاهكاری واقعی 
است. آيوازوفسكی در اين نقاشی، که 

تالش شوم گروهی را برای نجات 
يافتن از امواج بی رحم اقيانوس نشان 
داده، به کمال تكنيكی ناب خويش 

دست يافته است.

شبپرستاره
اثر: ونسان ونگوگ

محلنگهداری: موزه هنرهای 
معاصر نيويورک

 بی شك اين اثر، يكی از زيباترين 
و دوست داشتنی ترين تابلوهای 

نقاشی جهان است.

تمررجنگجوبهآخرین
لنگرگاهشكشیدهمیشود

تاازهمبازشود
اثر: جی.ام.دبليو ترنز

محلنگهداری: گالری ملی لندن
 در مهم ترين بخش نقاشی، يعنی 
کشتی جنگی قديمی، ترکيب بندی 

غيرعادی است، اين بخش در 
سمت چپ تصوير جای گرفته، 

يعنی جايی که بر شكوه و جالل اثر 
تاکيد می شود.

گشتشبانه
اثر: رامبرانت)رامبراند( وان رين
محلنگهداری: موزه آمستردام

 از اين نقاشی به عنوان بهترين 
کار رامبرانت نام برده شده است، چرا 

که اين اثر تمام الگوهای نقاشی را 
شكسته، تا حدی که تمام نقاشان 

چهره آن دوران از خلق اين اثر ابراز 
نگرانی و ناراحتی کردند. 

خوكچران
اثر: پل گوگن

محلنگهداری: موزه لس آنجلس
 گوگن يكی از نقاشان پيشرو 

ُپست امپرسيونيسم به شمار 
می آيد. اين نقاشی رنگين نسبت به 
نقاشی  های ديگر گوگن، به سبك 

پخته خاص خودش فضاهای رئال 
بيشتری دارد. رنگ های قوی و 

تكه تكه يكی از سبك های خاص و 
متعلق به، گوگن است.

دوخواهررویتراس
اثر: پير آگوست رنوار

محلنگهداری: موسسه هنری 
شيكاگو

 تجليل از زيبايی بهار و پيمان های 
دوران جوانی، در تابلوی دو خواهر 

روی تراس، سبك تكنيكی و 
ترکيب بندی درست و همچنين 

نمايش هنرمندانه رنگ های لرزان با 
طراوت و بخوبی مشهود است. 

 دبيرسلتان واحلد مالصلدرا در ابتلكاری جاللب، به منظلور 
آمادگلی  درس  در  حريلق  اطفلای  بلا  دانش آملوزان  آشلنايی 
دفاعلی با کملك مأمورين آتش نشلانی مرکلز43 تهلران؛ اقدام 
بله برگلزاری يك دوره فشلرده آملوزش اطفای حريلق و نجات 

در نيمسلال دوم آموزشلی سلال 93-92 کلرد. 

 در خبلر ديگلری مربلوط به دبيرسلتان واحد مالصلدرا، با خبر 
شلديم کالس های خوشنويسلی اسلتاد سليد مصطفی کشفی از 

اوايلل بهملن ملاه در ايلن واحد، شلروع به کار کرده اسلت. 

 برگزاری کارگاه های روان شناسلی دانش آموزی در دبيرسلتان 
عالمله طباطبايلی )واحلد مالصدرا( در سلال تحصيللی 92-93 
شلروع به کار کرده اسلت. برگلزاری اين جلسلات منظم هفتگی 
به همت آقای آزموده )روانشلناس مدرسله( صورت گرفته اسلت. 

دوميلن  در  مالصلدرا،  واحلد  دانش آملوز  پيونلدی،  سلهند   
جشلنواره همسلاز، کله در آبانملاه 92 و طلی مراسلمی در سلالن 
اجتماعلات مجتملع آبشناسلان برگزار شلد، رتبه ی اول سلازهای 

سلنتی ) تنبلك( را از آِن خلود کلرد. 

 همچنيلن اردوی يلك روزه ی دانش آموزان دبيرسلتان عالمه 
طباطبايلی )دوره دوم( واحد مالصدرا در کارتينگ آزادی در سلال 

تحصيلی93 - 92 برگزار شلد. 

 همچنيلن در يلك حرکلت ارزشلی و فرهنگلی، دانش آموزان 
دبيرسلتان عالمله طباطبايلی )دوره دوم( واحلد مالصلدرا از بلاغ 
ملوزه دفلاع مقلدس در سلال تحصيللی 93 - 92 بازديد به عمل 

آوردند.

 اردوي شليراز نيلز از ديگلر برنامه هلاي واحلد بلود. و البتله 
برنامه هلای ديگلری نيلز در اين واحد اجرا شلده اسلت کله گزارش 

مفصلل آن را در سلايت مجتملع می توانيلد مالحظله کنيلد.

اخــــبار و اطـــــالعــــــات

آثار خود را براي ما ارسال کنيد

تصویرسازي هایي از سورنا رفيعيان
دانش آموز پایه ي اول مالصدرا

تهیه  و تنظیم: سورنا رفیعیان - پايه اول مالصدرا
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اين مطلب به همت دانش آموز سورنا رفيعيان تهيه و تنظيم شده است و در اختيار »جوانه 

انديشه« قرار گرفته است. در اينجا از کليه دانش آموزان، همكاران، دبيران و اولياي محترم 

که تمايل دارند براي ما مطلب، شعر، عكس يا... ارسال کنند، دعوت مي کنيم تا با دفتر 

روابط عمومي مجتمع به شماره تلفن 44838321 تماس بگيرند.
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مدير مدرسه: محمد صادق مسروريمدير مدرسه: مصطفي جوادزاده

45 مدرسه ي راهنمایي عالمه طباطباییمدرسه ي راهنمایي عالمه طباطبایی

مهمترینخواستهیادغدغهشمابرايدانشآموزانچیست؟
قطعلا بله فرملوده قلرآن کريلم تزکيه و تعليلم دو مقوله ي مهم بلراي هر فرد مي باشلد. از نظر بنلده اين دو 

بال هلاي پلرواز دانش آملوز هسلتند که بايد همزملان و يكنواخلت پرداخته شلود. البته منظلور از تزکيه از 
نلگاه بنلده دامنه وسليعي از مسلائل اجتماعي و اخالقي و مذهبي اسلت.

بله فرموده ي اسلتاد شلهيد مرتضي مطهري؛ انسلاني کاملل خواهد بود که ابعاد مختلف شلخصيتي او 
همزملان پلرورش پيلدا کنلد. املا اگر واقعا يك گزينه مورد سلوال شلما باشلد، تصور بنده بر اين اسلت 
»انسلانيت« )کله هملان ابعلاد اجتماعي اخالقلي و مذهبي مي باشلد،( قطعا مقدم تلر از گزينه هاي ديگر 

اسلت، چلرا که عالملان بي عمل، لطمه هلاي جبران ناپذيري بله بشلريت وارد نموده اند.
ارتباطشمابادانشآموزانوخانوادههایشانشاملچهموارديميشود؟

در ملدارس همله چيلز حول محلور ارتباطات مي گلردد. اما اين ارتبلاط در موقعيت و مسلئوليت هاي مختلف 
متفلاوت اسلت. يقينلا ارتبلاط يلك مربلي تربيتي يلا يك معللم در بسلياري از ملوارد مي توانلد بلا دانش آموزان 

بسليار صميملي و دوسلتانه شلود، املا ارتباط معاون مدرسله يا ناظم در هالله اي از جديلت مي تواند موانعلي را براي آن 
صميميلت بله وجلود آورد. موقعيت مديلر، ناخودآگاه فضلاي جدي تري را براي بچه هلا تلقي مي نمايد. نلوع ارتباط ما با 
بچه هلا حضلور در برنامه هلاي مختللف که از سلوي معاونت هاي آملوزش و پرورش و اجرايي مدرسله برگلزار مي گردد 
صبحگاه هلا، نملاز جماعلت، اردوهلا و مراسلم و نيز جلسلات مختلف با اوليلا و گاهي ارتبلاط حضوري با بچه هلا و اوليا 

بلراي پي گيري ملوارد خاص مي باشلد.
چهمیزانبهبرنامهریزيوآسیبشناسيدرامورفرهنگيدانشآموزاناهمیتميدهید؟

عالقه منلدي اينجانلب بله املور اجتماعلي و فرهنگي طي 12 سلال حضلور در ملدارس راهنمايي عالمله طباطبايي و 
مواجهله بلا مسلائل خاص نوجوانلان، همواره موجلب طرح پيشلنهادهاي مختلفي از سلوي واحد راهنمايي به رياسلت 
مجتملع و هيات محترم موسلس گرديده اسلت. بالشلك نگاه بلند مسلئولين مجتملع حامي ما در بسلياري از برنامه ها 
بلوده اسلت. از جملله برنامه هايلي کله به واسلطه ي دغدغه هاي مختلف از سلوي واحد راهنمايلي به اجلرا در آمده و يا 
بله مجتملع پيشلنهاد و ملورد توافق قرار گرفته، مي توان به جشلن تكليف پايه ي سلوم، سلتاد جشلنواره قرآني بهشلت 
انلس- المپيادهلاي ورزشلي- کالس هلاي متنوع کانلون فرهنگي هنري مدرسله، اردوهاي يلك روزه، ويلژه برنامه ي 
چهره هلاي مانلدگار مخصلوص دانش آملوزان در شلرف فارغ التحصيلي از مدرسله، جشلن هاي ويژه ي دهله ي مبارکه 
فجلر، آشلتي با ورزش و بسلياري از برنامه هاي متنلوع ديگر. ما معتقديم معجوني از برنامه هلاي فرهنگي مخصوصا در 
مقطلع راهنمايلي، مي توانلد زمينله را براي توليد فضلاي مطلوب فرهنگي هموار سلاخته و يقينا در فضايي مناسلب که 
ُحسلن و قبلح جايگاه مخصوص خود را داشلته باشلند، دانش آملوزان از تيررس آسليب هاي فرهنگي در امان بيشلتري 
خواهنلد بلود. ملا به عنلوان متوليلان تربيت و تعليلم دانش آملوزان نيز با توجله به تغييلرات و نيازهاي متفلاوت بچه ها 

هملواره نيازمنلد بررسلي اوضاع کنوني و شلناخت مشلكالت و برنامه ريزي مناسلب جهت رفع موانع هسلتيم.
بـهنظرشـماچطورميتـوانفعالیتهـايجانبيرابامسـائلآموزشـيدانشآمـوزانهماهنگ

ومتـوازنكرد؟
تملام مسلئولين آملوزش، اوليلا، دبيلران و خلود دانش آملوزان بلا پرداختلن دقيلق به مسلئله آملوزش و بهره گيلري از 
راهكارهلاي مختللف جهلت حل اين مسلائل گام بردارند. اما متاسلفانه در امور فرهنگي )در سلؤال شلما جانبلي!!!( که 
مي بايسلت از آن بله عنلوان اصلل تعليلم و تربيلت نام بلرد، در کل جامعله متولي خاصي تعريف نشلده، بلكله همه به 
صلورت علام خلود را متولي ايلن امور هسلتند. )آموزش و پرورش- سلازمان تبليغلات- خانه هاي فرهنلگ- حوزه هاي 
علميه- سلازمان حج و اوقاف- شلهرداري ها- بسليج- سلپاه پاسلداران و...( بسلياري از نهادها با سلاليق مختلف، خود 
در ايلن املر سلهيم دانسلته، اما اجراي برنامه هاي جشلن و مسلابقه و علزاداري جاي نلگاه علمي کارشناسلانه را گرفته 
اسلت. نظلر مدرسله اين اسلت کله برنامه سلازي هاي جلذاب و اجلراي موفق برنامله ي فرهنگلي نه تنها لطمله اي به 
بحلث آملوزش نلدارد، بلكه انگيلزه ي را براي دانش آملوز در پيوند با مدرسله و نهايتا افزايش کارآيي آنلان در زمينه هاي 

آموزشلي بله دنبال خواهد داشلت. 
یكمدرسهایدهآلازنظرشمادارايچهشاخصهایياست؟

مدرسه اي که در آن تربيت و تعليم با توازن مناسب بتواند استعدادهاي مادي و معنوي دانش آموزان را شكوفا نمايد.

مهمترینخواستهیادغدغهيشمابرايدانشآموزانچیست؟
عالوه بر مسلائل آموزشلي، انضباطي، اخالقلي و فرهنگي، آماده کلردن نوجوانان جهت 
برعهلده گرفتلن نقش سلازنده اجتماعي، کسلب مهارت هلاي اجتماعلي و خوداتكايي 

مي توانلد از مهم تريلن خواسلته ها و دغدغه ها باشلد.

ارتباطشـمابادانشآموزانوخانوادههایشـانشـاملچـهمواردي
ميشود؟

ارتباط مسلئولين آموزش از طريق سلامانه »کارسلنج« در حيطه ي مسلائل آموزشي 
و نظلارت بلر آملوزش و کنترل مطالعات دانش آملوزان و ارتباط دو سلويه با خانواده ها 
و بالعكلس مي باشلد. در کل، ارتباطلات بيشلتر در زمينله ي توصيه هلاي آموزشلي- 

انضباطلي و رفتلار دانش آموزان اسلت.

فرهنگـي امـور در آسـیبشناسـي و برنامهریـزي بـه میـزان چـه
ميدهیـد؟ اهمیـت دانشآمـوزان

املور فرهنگلي از ارکان زندگلي جواملع بشلري اسلت. ارتقلاء فرهنگلي زمانلي صورت 
واقعلي بله خلود مي گيلرد کله آگاهانله، هدفمنلد و بلا برنامه ريلزي و اجلراي پيگيرانله 
و دقيلق هملراه باشلد. در غيلر اين صلورت، در ملدت زماني کوتاه، شليرازه املور جامعه 
از هلم گسسلته و بي بنلد و بلاري و دروغ و ريلاکاري و... در جامعله حاکلم خواهلد شلد.

بـهنظرشـماچطورميتـوانفعالیتهايجانبيرابامسـائلآموزشـي
دانشآمـوزانهماهنـگومتوازنكرد؟

يكلي از نقلاط ضعلف آملوزش و پلرورش ملا تكيله بيلش از حد بلر محفوظلات صرف 
و علدم پيونلد آن بلا زندگلي واقعلي اسلت و متأسلفانه دانش آملوزان و خانواده هلا بله 
ايلن شلكل آملوزش علادت کرده انلد. بله نظلر مي رسلد با ايجلاد شلرايط عمللي براي 
دانش آملوزان و آموزش هلا و توصيه هلاي الزم بله خانواده هلا در جهلت همراهلي بلا 
مدرسله، بايلد ايلن فضلا تغيير يابلد تلا آموزش هاي تئوريلك با زندگلي واقعلي پيوند و 

نزديكلي بيشلتري پيلدا کند.

یـكسـوالقدیمـي،تكـراريودرعینحالجـذاب،بهنظرشـماعلم
بهتراسـتیـاثروت؟

هلم عللم بهتلر اسلت و هلم ثلروت! بلدون ترديلد، پيشلرفت عللم و تكنوللوژي بدون 
داشلتن منابلع ماللي مناسلب نمي تواند محقق شلود. بله عبلارت ديگر ثروتي خوبسلت 
کله در راه پيشلرفت دانلش هزينله بشلود. وللي در تحليلل نهايلي علم بهتر اسلت، چرا 
کله بيشلتر تحوالتلي که درجوامع بشلري اتفلاق افتاده و نقلاط عطفلي در زندگي مردم 

ايجلاد کلرده، در سلايه ي علم بوده اسلت.

 دانش آموزان و مسلوولين واحد آبشناسلان در راهپيمايی باشلكوه 
22 بهمن امسلال، حضوری چشلمگير داشتند.

 در ابتلكاری جاللب، مسلوولين واحد آبشناسلان ) دوره اول ( اقدام 
بله برگزاری جشلنواره »سليب خلواران« به مناسلبت دهله مبارک 
فجلر، بلا هدف سلالمت بخشلی و آشلنايی دانش آملوزان بلا فوائد 

ميوه سليب، کردند.

 بلا خبلر شلديم دو هفته نامله ی دانش آملوزی »بلاران«، شلماره 
هفلت خلود را منتشلر کرده اسلت. ايلن ويژه نامله، مختلِص اردوی 

اصفهلاِن دانش آملوزان اسلت. 

 همچنيلن يلك دوره مسلابقه کتابخوانلی به مناسلبت دهه فجر 
انقالب در دبيرسلتان عالمه طباطبايلی )دوره اول( واحد آبشناسلان 

برگزار شلد. 

 برگلزاری جشلن انقلالب )زنلگ انقلالب(؛ اين جشلن توسلط 
در  شلد.  برگلزار  دانش آملوزی  مختللف  رده هلای  و  گروه هلا 
ايلن جشلن دانش آملوزان برنامه هايلی از قبيلل مسلابقه، تئاتلر 
اجلرای موسليقی زنلده، صندللی داغ، پذيرايلی و... برگلزار کردند. 
تمامی برنامه هلای اجرا شلده در اين مراسلم توسلط دانش آموزان و 
بلا هم فكلری و هدايت مربيان، مشلاورين و ناظميلن محترم اين 

واحلد انجلام شلده بود. 

 اردوی »ميثلاق بلا واليلت« دانش آملوزان دوره اول؛ در ايلن برنامه 
دانش آملوزان بله هملراه مربيان خود بر سلر مزار بنيان گلذار جمهوری 
اسلالمی  حضرت املام خمينی )ره( حاضر شلده و پس از تجديد بيعت 
و ادای احتلرام بله گلزار شلهدای بهشلت زهلرا رفته و به مقام شلامخ 

شلهدای انقالب اسلالمی و جنگ تحميلی علرض ادب کردند. 

و البتله برنامه هلای ديگلری نيلز در ايلن واحد اجرا شلده اسلت که 
گلزارش مفصلل آن را در سلايت مجتملع می توانيلد مالحظه کنيد.

 در اوليلن روز بازگشلايی ملدارس، مدرسله ي راهنمايلي عالمله طباطبايلی واحلد ميرداملاد با 
برنامله ای باشلكوه و زيبلا از دانش آملوزان اسلتقبال کرد. ابتدا مدير مدرسله آقای مسلروری، زنگ 
مدرسله را بله صلدا درآورد، سلپس برنامه توسلط آقای اشلرفی معلاون فرهنگی مجدد آغاز شلد. 
تلالوت قلرآن کريم و سلپس سلرود ملی ميهلن عزيزملان و در ادامه نيايش صبحگاهی توسلط 
دانش آملوزان اجلرا شلد. بعلد از تذکلرات مهلم تربيتلی و فرهنگلی و نامگلذاری مدرسله بله نام 
»مدرسله مهارت هلای زندگلی« مديلر به سلخنرانی پرداخلت. درخاتمه ُربانلی که بله درِ ورودی 

بسلته شلده بود توسلط يكلی از دانش آملوزان بريلده شلد و دانش آملوزان به کالس هلا رفتند. 

 »جوانه انديشله«: با کمال مسلرت با خبر شلديم اداره آموزش و پرورش منطقه سله تهران، از 
واحلد ميرداملاد؛ به عنلوان واحد برتر، تقدير به عمل آورده اسلت. اين افتخلار را تبريك می گوييم.

 روز شلنبه 92/11/19 مراسلم اهلداء جوايلز جام فجر با سلخنرانی آقای مسلروری آغاز گرديد. 
صحبت هلای ايشلان در ملورد انقلالب اسلالمی و ايلام مبلارک دهله فجلر بلود. سلپس معلاون 
فرهنگلی، آقلای اشلرفی والدت با سلعادت امام حسلن عسلگری )ع( را تبريك گفلت و درباره ی 
ايلن بزرگلوار مطالبلی ارائله کلرد. در ادامله تيم هلای اول و دوم جام فجلر به هملراه برترين های 

ورزشلی جوايز خود را از دسلت مسلوولين مدرسله دريافلت کردند.

 نمايشلگاه دسلت سلازه های دانش آموزی از اول بهمن ماه به مدت سله روز در حياط مدرسله 
واحلد ميرداملاد برگلزار شلد. طی ايلن مراسلم، دانش آملوزان پايه هفتلم، کارهای هنری خلود را 
در غرفه هلای گوناگلون زيلر نظلر دبيلر خلود، آقای سلوهانی کله زحملات برپايی و سلاماندهی 
ايلن نمايشلگاه برعهده ايشلان بلود برگزار کردنلد. طی ايلن 3 روز اوليلای گرامی دانش آملوزان و 

هملكاران عزيزملان نيز از اين نمايشلگاه ديلدن کردند.

 برگزاری مسابقه احكام و نهج البالغه در دبيرستان عالمه طباطبايی)دوره اول( واحد ميرداماد

 دانش آملوزان در روز شلنبه92/09/23 بلا مطالعله جلزوات کالم موال علی)ع( و احلكام، در اين 
مسلابقات شلرکت کردند و نفرات برتر اين مسلابقات به شلرح ذيل معرفی شلدند؛

نهج البالغه- نفر اول: سيد علی حسينی نفر دوم: علی اعاليی نفر سوم: رئوف زارع مؤيدی
احكام - نفر اول: امير عرب نفر دوم: آرين عليزاده نفر سوم: رئوف زارع مؤيدی.

و البتله برنامه هلای ديگلری نيلز در ايلن واحد اجرا شلده اسلت که گلزارش مفصلل آن را در 
سلايت مجتملع می توانيد مالحظله کنيد.

اخــــبار و اطـــــالعــــــات
اخــــبار و اطـــــالعــــــات
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الزم بله ذکلر اسلت کله در زملان صفحه آرايلي و آماده سلازي ايلن شلماره، متأسلفانه پلدر بزرگلوار آقاي 

جلوادزاده بله رحملت خلدا رفتنلد که اين گفت وگو در اين شلرايط صلورت گرفت که  ضمن تشلكر مجدد 

از ايشلان بلراي آن مرحلوم از درگاه خداونلد متعلال طللب مغفرت و بلراي بازماندگان صبر مسلألت داريم.



دوستي براي اردو

اردویي براي دوستي
دوتا صندلي گرفتيم...

راحت باشيم!!

هدف!

يك - دو - سه
پرتاب!

آقا اين اتوبوس
کجا ميره؟؟!

اول خودم بِِچَشم
خداي نكرده مسموم 

نباشه!!

به کجا چنين اشاره....؟؟!!

ته صف ديگه 
نايستين! ظرفيت 

تكميله!!

ُخورُپف= ُپف + ُخور
***

اينقدر خوردم که ُپف کردم!!
... داداشيم!!ما دو تا...

در هيچ شرايطي 
چهارتا يادت نره!!

دوستان؛ تا اردويي 
ديگر همه شما رو به 

خدا مي سپاريم.

»جوانه انديشه« از همه ي دانش آموزان عزيزي که عكس هاي خود را در اختيار ما قرار دادند بسيار تشكر  مي کند. همكاران عكاس: علي رضا سيفي، علي رضا رشتچيان، اميرعلي جهان بخش، اميررضا بختيارنيا، آريان ابراهيمي، آريان 
نباتي، محمد امين هوايي، محمدحسن اصغري، محمدحسين رضوي، محمدرضا اميراسالن خان، محمدسعيد اصغري، سيداحمد احراري، شايان شاه جاني، اميرخيراهلل زاده، محمد حسين سرور، نيما قدری، صدرا قره گوزلو، سيدکيانوش 
نقيب زاده، سيدمحمد سعادتي پور، سروش عبدالمحمد، اميرداود هاجرزاده، اميرعلي شيباني، محمدرضا يزداني، پويا ندري، سيد علي قريشي، شاهين پيباني، طاها خوش صولتان، اميرکيارش احتشام، آريو سعادتي، ايليا اسماعيل پور، محمد 

علي کشاني، صالح خراساني، ايمان احمدي، علي توکلي، آرش ارجمند، آريا معماريان، سورنا رفيعيان.

بشمار:
22000 و 22001
22002 و...........

45000258 و 

بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين!

خدا کنه منو نشناسن..!

همه جا امن 
و امانه...

بدو! بدو؛ دو نفر اردوي دوستي... بدو....

آش با يك 
وجب روغن!!

دونفر پيدا نميشه
يه گل کوچيك 

بزنيم؟؟!
حاال کي جرأت داره 
دوستي ما رو به هم 

بزنه؟

كنترل
نامحسوس!

»اردو«یعني،زندگي!
اردويدوستي،سلیقهها،كناِرهم،باَهم
اردويدوستي،یعنيتجربههايتازه،هوايتازه،دوستيهايبیشتر!
اردويدوستي،یعني،خانوادهايبزرگ!
همگاموهمراه
دراوجلذتهايدوستي
وقابكردنخاطرههايزندگييجمعي!
دورازخانه،اما،بامفهومخانواده.

* سیدمصطفي کشفي

مستطيل سبز!
بدون گل!

آها ها ها..
عزيزه من. 
آهاها.... هاها
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رتبـهي ميكردیـد فكـر
تـكرقميكسـبكنید؟
آرشیزدانـي:من رتبه ي 
7 منطقله و 18 کشلور را در 
فيزيلك  رياضلي  رشلته ي 
کسلب کلرده ام. رشلته ي برق 

ادامله ي  بلراي  هلم  را  شلريف 
تحصيلل انتخلاب کلرده ام. قبل از 
ايلن خيللي به اين کله چله رتبه اي 
چلون  نداشلتم،  اطمينلان  بيلاورم 
املا  بلود،  ملا کمي پيچيلده  کنكلور 
بله هلر حلال احتملال ملي دادم کله 
رتبله ي خوبلي داشلته باشلم، املا نه 

در ايلن حلد. 

درس روز در سـاعت چنـد
؟ یـد ند ا ميخو

آرش:روزهايي که مدرسله مي رفتم 
حلدود 5 سلاعت و در روزهاي تعطيل 

هلم 10 سلاعت درس مي خوانلدم. از کالس هلاي 

خلارج از مدرسله هم اصاًلً اسلتفاده نكردم.

ایـنانتقـادازازرتبههـايبرتـركنكـور

وجـودداردكـهفقـطبـهدنبـالدرس

خوانـدنهسـتند.چقـدرسـعيميكنید

بـهجنبههـايدیگـرهـمبپردازیـد؟

آرش:بلراي من هميشله مهم بلوده که ورزش 

و تفريحلات ديگلر هلم در کنلار درس خواندنلم 

وجلود داشلته باشلد. دوسلت دارم زندگلي کنلم و 

درس بخوانلم، نله اين که زندگلي کنم کله درس بخوانم. در 

ايلن يلك سلال اخيلر ميلزان فعاليت هاي ديگرم کم شلد، املا از اين بله بعد در نظلر دارم 

حتملاًً وقتلي را بله تفريلح و ورزش و فعاليت هلاي ملورد عالقه ام اختصلاص بدهم.

علیرضـا:ملن در دبيرسلتان سلعي کلردم تك بعلدي پيلش نلروم، بله هميلن دليلل در 

مسلابقات نشلريه ي ديلواري شلرکت مي کلردم، پي گيلر هنلر سلفالگري هم بلودم که به 

آن عالقله ي زيلادي دارم. سلال پيش دانشلگاهي هلم ايلن فعاليت هلا کم رنگ شلد و هم 

ورزش، املا قصلد دارم در دوران دانشلجويي حتملاً ايلن برنامه هلا را پيگيلري کنلم.

4سالبعدقراراستكجاایستادهباشید؟

تكــــــــ  رقمي هاي ما...

تك رقمي هاي منطقه ما

78
بسلتگي بله ايلن چهلار سلال دارد و اين کله در ايلن ملدت بله چله چيلزي عالقله پيلدا هسلت ادامله تحصيلل بدهلم يلا نله؟ شلغلم اداري خواهلد بلود يلا تحقيقاتي؟ همله چيز آرش:ملن اصلاًلً نمي دانلم کله چهلار سلال بعد قرار اسلت چله اتفاقلي بيفتد. اصلاًلً قرار 

کرد. کشلور برونلد و ادامله تحصيلل دهنلد، چون اين تصلور وجود دارد کله به تحقيلق و پژوهش بهاي بيلاورم. جلوي کله فعلاًل وجلود دارد به اين شلكل اسلت کله خيلي هلا عالقله دارند به خلارج از ملن سلعي خواهلم کرد از بچه هاي سلال بااليلي اطالعات بگيرم و تجربه بيشلتري به دسلت علیرضـا:فكلر مي کنلم زود اسلت و بايلد بيشلتر صبلر کنلم تلا از تصميمم مطمئن شلوم. خواهلم 
بيشلتري داده مي شود.

يلك توانايلي دارد و خلوب اسلت کله بتواند از ايلن توانايي هلا بهترين اسلتفاده را انجلام دهد و به ديگلرم يكلي در ورزش خيللي موفلق اسلت و ديگلري مي تواند سلازي را خلوب بنلوازد. هر کس هلر کلدام از ملا يلك ويژگلي داريلم، مثلاًل ملن االن در درس توانسلتم موفق شلوم، اما دوسلتان آرش:ملن فقلط احسلاس خوشلحالي دارم کله توانسلتم بله موفقيتلي که در نظر داشلتم برسلم. كسباینرتبههايخوبباعثغرورتاننشدهاست؟
خانلواده همله ي رتبه هلاي خوبلي در کنكلور داشلته اند و خيللي برايمان عجيلب نبود.علیرضـا:ملن احسلاس خوشلحالي دارم، املا اين مسلأله باعلث غرورم نشلده، مخصوصلاً که در خلودش مغرور نشلود.

انجلام دهلم کله متأسلفانه در دانشلگاه هاي ما کم اسلت.بله کارهلاي ملورد عالقه ام بپلردازم. دوسلت دارم بتوانم بيشلتر کارهاي تحقيقاتي و آزمايشلگاهي آرش:دوسلت دارم در دانشلگاه نسلبت بله دبيرسلتان اسلتقالل بيشلتري داشلته باشلم و بتوانلم توقعيكهازمحیطدانشگاهيداریدچیست؟
بـرايبچههایـيكهقراراسـتسـالآینـدهدركنكورشـركتكننـد،چهحرفي

خودشلان را خسلته نكننلد. نااميلد نشلوند و کارشلان را بله طلور پيوسلته، منظلم و بلا برنامه ريزي آرش:ملن توصيله مي کنلم بچه هلا زودتلر شلروع کننلد، خيللي بله خودشلان فشلار نياورنلد و دربارهيتجربهشـخصيخودتـاندارید؟
دهند. علیرضا:من فكر مي کنم اگر پشتكار و برنامه منظم وجود داشته باشد، حتماًً موفق مي شوند.ادامله 

مـدارسهمـهيشـمادرمنطقـهيشـشبـودهاسـت.چـراایـنمـدارسرا
خلوب را شناسلايي کلرد. اکثلر ايلن ملدارس در منطقله ي شلش واقلع شلده بودنلد و ملن از بين علیرضـا:ملن قباًل سلاکن منطقه ي شلش بودم، ملادرم هم در آملوزش و پرورش بلود و مدارس سلؤال پرسليدم، بعد در آزمون ورودي شلرکت کردم و قبول شلدم. از مدرسله هم راضي بودم.آرش:ملن در مدرسله ي عالمله طباطبايي درس خوانلده ام. تحقيق کلردم و از دانش آموزان ديگر انتخـابكردیـد؟

گزينه هلا، مدرسله ي عالمله طباطبايلي را انتخلاب کردم.

و  کنكلور  در  علي الخصلوص  عالمه طباطبايلي  مجتملع  سلطح  علملي در  موفقيت هلاي 
المپيادهلاي کشلوري و جهانلي هملواره يكلي از شلاخص هاي ايلن مجتملع بلوده اسلت. 
دانش آملوزان مجتملع در سلال گذشلته همچلون قبلل، موفقيت هايلي چشلم گير در کنكلور 
کسلب کردنلد. گاهلي ديلده مي شلود کله رسلانه ها بله سلراغ ايلن دانش آملوزان مي رونلد و 
از آنلان گزارش هايلي تهيله مي کننلد. روزنامله همشلهري »محلله« منطقله 6 در تاريخ اول 
مهرملاه گذشلته در شلماره 475 خلود به سلراغ 5 نفلر از برگزيدگان کنكور سلال 92 رفته که 
از ميلان ايلن پنلج نفلر، دو نفلر از دانش آملوزان عالمه طباطبايلي واحد کارگر شلمالي حضور 
دارنلد. در ايلن مطللب که بلا تيتر »تك رقمي هاي منطقه ما« منتشلر شلده اسلت؛ از »آرش 
يزدانلي« رتبله ي 7 کنكلور و »علي رضلا محمدشلاهي« رتبله ي 8 کنكلور و سله نفلر ديگر، 

سلؤاالت مشلابهي درباره موفقيت شلان پرسليده شلده اسلت. 

گفت وگو با رتبه هاي تك رقمي كنكور 1392

»جوانـه انديشـه« در راسـتاي حفـظ رسـالت حرفـه اي خـود، بخشـي از ايـن 
گفت وگـو را كـه دانش آمـوزان مجتمـع عالمـه طباطبايـي )آرش يزدانـي و 
علي رضـا محمدشـاهي( بـه آن پاسـخ گفته اند را عينـاً و بـدون هيچ گونه تغيير 

بازنشـر مي نمايـد:
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آرش يزداني
دانش آموز مجتمع فرهنگی آموزشی عالمه طباطبايی واحد كارگر شمالی
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ايراني ها وقتي 
 يونان را فتح كردند
حضلور دوبلاره ملدال آوران مجتملع طباطبايلي در الپياد هاي جهاني، همچون سلال هاي گذشلته ادامله دارد و اسلتمرار موفقيت ها 
نشلان از برنامه ريلزي دقيق تلر دارد. ايلن مهلم با اسلتقالل کامل واحد »ادونس« و تمرکز بيشلتر بلر المپيادها، نويلد آينده بهتري 
را نيلز مي دهد.کسلب يلك ملدال طالي جهاني در رشلته رياضي توسلط »الك بدرويلا« در برزيل، و دو مدال طلال، دو نقره و يك 
برنلز در رشلته ي نجلوم در يونلان، بله نوعلي فتلح قله هاي عللم و دانش، اين بار توسلط جوانلان ايران زمين در سلرزمين باسلتاني 

يونلان بلود. گفت وگويلي با مدال آوران رشلته ي نجوم داشلتيم کله در ادامله مي خوانيد:

عرفان ذابح )مدال برنزجهاني نجوم - یونان 2013(
محمدرضا بنایي )مدال نقره جهاني نجوم - یونان 2013(

نحـوهورودشـمابـهمجتمـعوبعـدواحـدادونـسورفتنبـهالمپیـادكشـوریوبعدهم
باشـگاهپژوهشـگرانوالمپیـادجهانیبـادیگرانیكههمینمسـیرروطیكردنـد،تفاوتی

نداشته؟
عرفانذابح: نه. برای همه دوستان، مسير همينه. 

محمدرضـابنایـي: همينطوره. تفاوت ها تو اين مرحله بيشلتر بر سلر نحوه ی درس خوندن هر کسلی ميشله، 
نه طی مسلير.

تعریفشماازدانشآموزالمپیادیچیه؟
محمدرضـا: ملن راه المپيلاد رو اول بلرای ايلن انتخلاب کلردم کله يله جورايلی از درسلای متعارف آملوزش و 
پلرورش کله عمدتلاً حفظلی هسلتند، فاصلله بگيلرم و بعد هلم اين کله در المپيلاد هم فكر بيشلتره، هم مسلير 

کنكلور هموارتلر. خالصله اين شلد کله المپيلاد رو انتخلاب کردم. 
عرفـان: ملن از بچگلی به نجلوم عالقه داشلتم و بعدها بلا انجمِن نجوِم آماتوری آشلنا شلدم و عالقله اوليه ام 
بله نجلوم در »انجملن نجلوم آماتوری« شلكل گرفلت. البته جنلس کار در المپيلاد نجوم با جاهايلی مثل انجمن 
آماتلوری نجلوم، خيللی متفاوتله. اما هملون طور کله محمدرضا گفلت؛ فرق خاصی بيلن دانش آموزان نيسلت و 
ايلن طلور نيسلت که شلما الزاماً برای المپيادی شلدن بايلد از نبوغ خاصی بهره مند باشليد، مهم اينه که پشلتكار 

وتالش داشلته باشی.
قبـولداریـد،آسـمانوهرآنچهدرآناسـتیـهجوراییخیلیاسـرارآمیزهونـگاهوضمیر
آدمـیروبـاخـودبهناكجاآبـادمیبـره؟بهعبـارتدیگهایننگاهجنسـش،جنـِستفكره،

قبـولدارید؟
هر دو با مكث تأييد می کنند که تمام زيبايی و جذابيت آسمان در اسرار آميز بودن آن است.

تجربهرفتنبهمسابقاتجهانیدریونانچطوربود؟
عرفـان: خيللی خالصله می گلم. کاًل ايلن جور سلفرا خيللی فضلای علمی، غلبله داره بلر جنبه هلای ديگه ی 
سلفر. نكته ی جالب، همسلفری با سلاير هم سلن و سلاالنی اسلت که اون ها هلم جلزء درس خوان های مملكت 

خودشلون هسلتند. ديلدن ايلن جنبه از سلفر، به نظرم تكرار نشلدنی اسلت. 
محمدرضـا: ايلن کله بچه هلای زيادی از کشلورهای مختللف دورهم جمع بوديلم و همه به يك رشلته عالقه 
داشلتيم، بله نظلرم نكتله جالبلی بلود. شلبی هم که بلرای رصلد به بيلرون از شلهر رفتله بوديم، فضلای جالبی 

حاکلم بلود. همله جلا تاريلك و بعلد يك هو يله برگله ی امتحانی بله دسلتت می دادنلد، اين يه 
کم اسلترس داشت. 

ضایتیمایرانهملطفاًیهتوضیحاتیبدید؟
درمورداع

محمدرضـا: خلب، چهلار نفلراز اعضلای تيلم ايران از مدرسله ملا بودند، و شلش نفر از سلاير 

ملدارس. شلكل کارهلم اينطلوری بلود کله ملا در قالب دو تيلم پنچ نفره شلرکت کلرده بوديم.

غیرازدرسومشغلهالمپیاد،چهفعالیتهایدیگهایدارید؟

محمدرضـا: ملن وقلت خاللی پيدا کنلم، حتماً يكلی رو پيلدا می کنم کله باهاش بلرم پينگ 

پونلگ. به موسليقی و سلاز گيتلار هم می پلردازم. 

عرفـان: ملن تقريبلاً همه سلبك های موسليقی رو می شلنوم، ولی بله صورت تخصصلی، رو 

سلاِز تلار کار می کنلم. در ملورد ورزش هلم بايلد بگويم، مدتي اسلت کله تكوانلدو کار می کنم.
استقاللیهستیدیاپرسپولیسی؟

محمدرضا: ) می خندد( فقط استقالل. تو خارج هم طرفدار چلسی ام.

عرفـان: تلو ايلران خيلی طرفلدار تيم خاصی نيسلتم. شلايد تيم ملی. وللی در خلارج، طرفدار 
بايلرن مونيخ ام.

سومجتمـععالمهطباطباییچیـهودرنهایت
نظرتـوندرمـوردواحـدادون

هرسـخنیداشتهباشـید،شـنوندهیآنخواهیمبود.

عرفـان:خلب، همون طلور کله می دونيلد در مجتمع عالمله طباطبايی، سلال اول يله آزمونی 

برگلزار ميشله کله تعدادی پذيرفته می شلند و با همونا واسله المپيلاد کار می کنلن، جالبه بدونيد 

ملن تلو ايلن آزملون پذيرفتله نشلدم و بعلد از آقلای ايرجی خواهلش کلردم يكبار ديگله از من 

امتحلان بگيلره و هميلن امتحان مجدد بود که باعث شلد من قبول بشلم و بعد مسلير موفقيت 

رو طلی کنلم. ايلن رو تعريلف کلردم کله بگم نبايلد خيللی زود نااميد شلد. از مزيت هلای واحد 

ادونلس نسلبت بله جاهلای ديگله، يكی اينه کله بچه هلا در اينجا خيلی بلا نظلم و برنامه ريزی 

بله المپياد وارد می شلند و مدرسلين خيللی خوبی دارد. مدرسله عالمه طباطبايی بدون شلك در 

پيشلرفت زندگی من نقش ويژه ای داشلت. به همين مناسلبت از کليه مسلولين مجتمع عالمه 

طباطبايلی و شلخص آقلای ايرجی تشلكر می کنم، همين طلور از آقای پيمان اکبرنيلا از انجمن 

نجلوم آماتلوری نيلز بابلت همه چيلز ممنونلم و بهترين تقدير و تشلكر رو بله خانلواده ام تقديم 

می کنلم کله همله جلور حمايتی از ملن به عملل آوردند. 

محمدرضـا: علالوه بلر آنچله عرفان گفلت؛ بايد اضافه کنلم »واحلد ادونس« از ايلن نظر که 

دانش آملوز رو راحلت ملی ذاره بلرای انتخاب، خيلی لطلف بزرگی انجام می ده. جلا داره همين جا 

از کليله مسلولين و معلميلن مدرسله بله ويژه از آقای ايرجی تشلكر کنلم، همين طلور از خانواده 

خوبلم کله همله چيز رو بلرای پيشلرفت و ترقی ملن در نظر گرفت.

مهرگان درودیانی )مدال طالی جهانی نجوم - یونان 2013(
آیاشماقبلازایندرسطحكشوریموفقیتیدرالمپیادكسبكردهبودید؟

بلله. ابتلدا ملن در مرحلله اول کشلوری و سلپس در مرحله دوم شلرکت کلردم و بعد از موفقيت در آن به باشلگاه پژوهشلگران رفتلم، در اونجا هم يك 
سلری کالس و امتحانلات را پشلت سلر گذاشلتم، بعلد از اون در المپياد نجوم کشلور شلرکت کلردم و من يكي از ده نفلري بودم که در اين مسلابقات 

مدال طلال گرفتم.
غیرازایرانازچهكشورهایدیگریدراینمسابقاتشركتكردهبودندوچهرتبههاییكسبكردند؟

خيللی از کشلورها شلرکت کلرده بودنلد، بله طوری که فكر کنلم در ُکل، پانزده تا مدال طال و حدود سلی تا مدال نقره توزيع شلد. البته بيشلترين مدال 
طلال را ايلران گرفلت، بعلد از تيم ما، تيلم رومانی و اسللواکی بودند که هر کلدام دو تا طال گرفتند.

تفاوتسطحداخلیوجهانیچطوربود؟
سلطح داخللی سلئواالتش بله شلدت سلخت بلود، علتش هم اينله که قلراره از المپيلاد ده نفر بلدون کنكور وارد دانشلگاه بشلند، بنابرايلن فيلتر خيلی 

قلوی ای کار می گذارنلد. خلب ايلن باعلث ميشله که سلطح سلئواالت و کاًل المپيادهلای داخلی نسلبت به جهانی سلخت تر برگزار بشله.
درزندگیبهچهچیزهاییعالقهداری؟چطوربهنجومعالقمندشدی؟

سلال اول راهنمايلی بلودم کله مدرسله، ملا رو در قاللب يك اردو به مرکز علوم ستاره شناسلی بلرد، اونجا بود که از نجوم خوشلم اومد و شلروع کردم به 
خونلدن يله سلری کتاب های سلاده دربلاره نجوم و ستاره شناسلی. اين گذشلت تا وقتی کله اومديم دبيرسلتان، اينجا آزمون هلای »ادونلس« رو داديم 
و بعلد از قبوللی، نجلوم رو ادامله دادم. البتله وقت هايلی پيلش می اوملد کله عالقله ام به نجوم خيلی کم بشله تلا جايی که بخلوام انصراف بلدم و بيام 
هنلر بخونلم، وللی خلب بلازم ادامله ملی دادم و در کنارش به هنر و فلسلفه هم عالقمند شلدم، هلر چند که بلاز در نهايت ترجيلح دادم در دانشلگاه به 

جای آن ها مهندسلی بلرق بخوانم. 
بنابراینمیشودگفتكهدركناربرقونجوم،شمابهفلسفهوهنرهمعشقمیورزید؟

بلله. ملن از کودکلی بله هنلری چون موسليقی عالقه داشلتم و از هفت سلالگی به موسليقی و سلاز ويللون عالقه داشلتم و سلال ها اون رو در محضر 
اسلتاد »مشلعری« ادامله ملی دادم، املا به علت مشلغله درسلی االن ديگه کمتر کار می کنم. در کنار اين ها هميشله بله ادبيات هم می پرداختلم. با آقای 

مسلعودی هلم هميشله درباره فلسلفه حرف می زديلم و چند تا کتاب هم ايشلان 
در اين زمينله معرفی کردند. 

درزمینهیفلسـفهكسـیهسـتكهباآثارشآشـناویاعالقمند
باشی؟

بله. با ديويد هيوم و آثارش کم و بيش آشنا شدم و به او عالقه مندم.
درجهانعلمبهچهكسانیتوجهداری؟

نيوتن. 
چرا؟

چلون فكلر می کنلم خيللی کارهلای مهمی انجلام داده، و از ايلن جهلت انسلان 
اسلت. ممتازی 

دهسالآیندهروبرایخودتچطورمیبینی؟
سلعی می کنلم نبينلم، چلون نمی خلوام از االن خيلی درگيرش بشلم. ايلن را هم 
 اضافله کنلم کله کار کلردن در »ناسلا« يلا درس خونلدن در دانشلگاه هايی نظير 

»ام .آی. تی« الزاماً جزء آرزوها و عاليقم نيست. 
بهعنوانسئوالآخر،هرچهمیخواهددلتنگتبگو؟

برای کسلانی که در مسلير المپياد قرار می گيرند، دوسلت دارم بگم تنها جذابيت، 
فقلط ملدال گرفتلن نيسلت، ملن طاليلی کله گرفتلم رو زود فراملوش کلردم و 
اونايلی هلم کله طال نگرفتلن زود اونو فراملوش کردند و بعد از مدتلی دقيقاً عين 
هلم شلديم. پس اگه کسلی ميلاد تو مسلير المپياد، سلعی کنه از خود اين مسلير 
للذت ببلره تلا گرفتن يا نگرفتن ملدال. در پايان از خانواده ام و مسلوولين مدرسله 
از جملله آقلای ايرجی، آقای مسلعودی و معلمين عزيزم آقای واسلعی زاده و آقای 

وفلا ممنونلم و از همه ايلن بزرگواران تشلكر می کنم.

شایان ناظمی )مدال طالونقره جهانی نجوم - یونان 2013(

بـرایاولیـنسـئوالتمایـلدارمبدونماصوالًمـدالگرفتندردوسـطحداخلی
وجهانـیروپیشبینـیمیكردی؟

راستش بله.! هم در سطح کشوری، هم جهانی، به لحاظ اين که خيلی کار کرده بوديم و تيم قوی 
بوديم.

چیشدكهنجومروانتخابكردی؟
ملن چلون فيزيلك رو دوسلت داشلتم و از اونجا که بله واحد ادونس مجتملع اومده بلودم، بهترين 
راه بلرای ادامله ی عالقله ام را نجلوم تشلخيص دادم، چلون تو همين رشلته هم قبول شلده بودم و 
فيزيلك هلم يكلی از مهم تريلن درس های نجوم بلود. در ضمن عكاسلی نجومی رو خيلی دوسلت 
دارم. در حلال حاضرخلود نجلوم رو در حد تدريس دوسلت دارم، ولی فراتلر از اون رو نه. خيلی بهش 

فكلر نمی کنلم. چيزهلای ديگه ای هم هسلت که جلزء عاليق اين روزهايم محسلوب می شله. 
اونعالقهیدیگه،چیهست؟

رشته ای که االن در حال حاضر در دانشگاه شريف می خونم. مهندسی برق است. 
قبـولداریكـهرشـتهینجـومعالَمخـاِصخودشـوداره،ویهجوراییاسـرار
آمیـزه؟دوسـتنداشـتیروزیستارهشـناسبزرگـیبشـیوبـریدرعالمپُر

كشـشرشـتهینجومغرقبشـی؟!
قبلول دارم کله نجلوم عالَلم خلاص و عجيلب و غريلب خودشلو داره، ايلن رو هلم قبلول دارم که 
نلگاه بله آسلمان خلود بله خود تفكلر مياره و انسلان بلا نگاه به آن بيشلتر پلی به حقلارت خودش 
می بلره، وللی بايد در پاسلخ به پرسلش شلما بگلم؛ نه خيللی. چون عاليلق باالتری هم داشلتم و 
اون، مهندسلی بلرق و مكانيلك بلود، که خب، ملن از ميان اين دو تا، مهندسلی بلرق رو در نهايت 
انتخلاب کلردم. ايلن را هم اضافه کنم شلما با المپياد نجوم َسلر از اَسلراِر آسلمان و دنيلای نجوم در 
نميلاری. بله دانشلی که تا به حال کشلف شلده، يه جورايی بسلنده می کنی. چون بخلش عمده ای 

از المپيلاِد کنونی، حفظيلات و مباحث تئوريكه. 
راسـتیخانـوادهاتدرایـنبینچهنگاهیبهانتخابرشـتهتوداشـتند؟چطور

راهنماییـتمیكردند؟
در ايلن زمينله تقريبلاً دسلت منلو باز گذاشلته بودنلد، البته چون مادرم پزشلكه، پيشلنهاد ملی داد و 

بـهچـهچیزهـایدیگـهایتـوزندگـیعالقـهبگلم در نهايلت انتخلاب رو به خلودم واگذار کلرده بودند.تحميللی يلا نظلر خاصی تلو ايلن زمينله نداشلت. می تونم دوسلت داشلت که من هم پزشلكی بخونم، ولی پدرم، هيچ 
ايلن کار رو نكنلم، خيللی تك بعلدی بار می آييلم و من اينو و بيلرون رفتلن بلا دوسلتان هلم هسلتم، فكر می کنلم اگه و در کالِس رنلگ روغلن ادامله می دهلم. کاًل اهلل تفريلح فيللم رو دوسلت دارم و نقاشلی رو هلم در سلبك رئاليسلم داری؟

ندارم. قشلنگ تر بـهبقیهبیشـتردوسـتداری؟بدونمتماشـایكدومستارهیاسـیارهرونسبتازاونجـاكـهنجـومكاركـردی،دوسـتدارمدوسلت  سليارات  بقيله  از  رو  »زحلل«  سلياره ی  زيبايلی اش رو چنلد برابلر کلرده.می دونلم و اونلو انتخاب می کنلم، چون حلقه هلای اطرافش ملن 
بلله. يكلی دو بلار تلو زمسلتون بلود که بلا تلسلكوپ خودم رصدشهمكردی؟

کلردم.  بودنلد خيللی تشلكر کله خيللی هلم اذيتشلون کرديلم، از اسلتاد واسلعی زاده که مسلوولين مدرسله. به ويلژه از آقلای ايرجی تشلكر می کنم بلله. حتملاً. از خانلواده ام خيلی ممنونم و هميلن طور از همه ببـریوازشتشـكركنی؟درپایـاندوسـتداریازشـخصخاصـینـامرصدش  فيزيلك ملون  اختلر-  اونهلا گذرونديلم هم خيللی ممنونم.از دانشلجويان دانشلگاه شلريف که درس های مختلفی رو با دارنلد. از آقلای وفلا، اسلتاِد درس مكانيك سلماوی و خيلی می کنلم، هرچند کله می دونم االن خارج از کشلور تشلريف اسلتاِد درس 
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پرستاره شد آسمان آتن 
عرفـانذابـحدرمـوردسـفرتیـمالمپیـادایـرانبه
یونـاننگاهـيدیگـردارد.جـداازموفقیـتبينظیر
تیـمایراندراینمسـابقات،كالًاینجورسـفرهارا
مفیـدميدانـد.هرچندفضـایعلمیدراینسـفرها،
غلبـهبـرجنبههـایدیگـهیسـفرداردولـيایـن
نكتـهنميتوانـدخصایصجانبـياینسـفرراازلنز
دوربیـنكنكاشـگردانشآمـوزانعالمـهطباطبایـي

دورنگـهدارد.
بـاسـپاسازدانشآموزانـيكهعكسهايشـخصي
خودراازحواشـياینسـفرپرماجـرادراختیار»جوانه
اندیشـه«قراردادند،اینصفحهرابهحضورسـتارگان

ایرانيدرآسـمانپرسـتارهیونانتخصیـصدادیم.

 فرودگاه آتن، روز ورود و استقبال توسط اعضاي سفارت ايران در يونان

 روز آخر )قبل از اهداي جوائز( با تیم اندوزي شايان ناظمي و هومن شاهرخي

 ورودي آکروپلیس
از چپ به راست:
پرهام برومند، شايان ناظمي
مهرگان درودياني، امیرپاشا قابوسي
حسین خلیلي

 آکروپلیس جشن افتتاحیه مسابقات به همراه تیم هاي چین و برزيل

 خیابان محل استقرار هتل، آتن - بعد از مسابقه

 اختتامیه به همراه سه نفر از اعضای 
کمیته نجوم. 
به ترتیب از راست:
دکتر حسین حقی، دکتر مهدی خاکیان
و دکتر شهرام عباسی

 از راست:
حسین خلیلي، عرفان ذابح، شايان ناظمی و محمدرضا بنايي

 بعد از اهداي جوائز به همراه اعضاي سفارت ايران در يونان
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ـ بيا اينجا!!.. ميخوايـــــــــــــ ــطال 

موفقیتازنظرشماچیست؟
هلر انسلانی تلو زندگلی خواسلته هايی دارد کله طبيعتلاً بله بخشلی ازآن 
می رسلد و ممكنله بله مقلداری از آن هلم دسلت پيلدا نكنلد. ُخلب، وقتی 
انسلان بله بخشلی از اون خواسلته هايی کله دارد، می رسلد، بله نظلر ملن 
اونجا موفقيت اتفاق افتاده. بنابراين رسليدن به خواسلته ها شلكلی از کسب 

موفقيت اسلت. 
بـرایمـاتوضیحبـدهكهچرااوالًوارداینمدرسـهشـدیو

بعـدهمچـرافیزیكروبـرایالمپیادانتخـابكردی؟
من از اين مدرسله خيلی خوشلم ميومد، هم سلاختمان قشلنگی داشلت و 
هلم، نسلبت به ملدارس ديگله به خانه ملان نزديك تر بلود، در عيلن حال، 
تعاريلف زيلادی از مجتمع عالمله طباطبايلی و واحد ادونس شلنيده بودم، 
ايلن شلد که ملن اينجا رو به جای »مدرسله سلالِم صادقيه« کله اون هم 
بله خانه ملان نزديلك بلود و ملن در آزملون ورودی اش قبلول شلده بودم، 
انتخلاب کلردم. در مورد قسلمت دوِم سلئوال شلما بايد بگم؛ راسلتش من 
سلال اول در آزملون واحلد »ادونس« مدرسله قبول نشلدم. بنابراين، سلاِل 
اول رو در دبيرسلتان آبشناسلان بلودم، وللی همچنان، تو ذهنلم بود که هر 
جوريله بله واحِد ادونس منتقل بشلم تا بتونم تو المپياد شلرکت کنم، حتی 

شلده از سلال دوم بله اين جمع اضافه بشلم. 
رسیدیمبهاینجاكهچرافیزیك؟

راسلتش مثلل خيللی از بچه های سلاِل اولی منلم ابتدا، رياضلی رو انتخاب 
کلردم، وللی تو تعطيالت عيد همون سلال، يك سلری سلئواالت فيزيك 
بله دسلتم رسليد و من از خونلدن و حل کلردن اون ها، خيلی خوشلم اومد، 
بعلد، کتاب فيزيك هاليلدی رو از کتابخونه ی مدرسله امانت گرفتم و خيلی 
سلريع خوندملش، همين باعث شلد عالقه ام بله فيزيك دو چندان شلود و 

فيزيلك رو برای المپياد انتخلاب کردم. 
ازفیزیكدانانایرانیچهكسانیرومیشناسی؟

دکتلر خّرملی و دکتلر گلشلنی و اسلاتيدی کله در هميلن مجتملع عالمه 
طباطبايلی بلرای ملا تدريلس می کردنلد.

درسطحجهانیچطور؟
انيشلتن. البته نيوتن و گاوس رو هم بايد به اين جمع اضافه کنيم. در مورد 
زندگلی اينهلا، مطالبی هم خوانده ام. اگرچه گاوس بيشلتر يلك رياضی دان 

اسلت، ولی ُخب به عنوان يك دانشلمند، مورِد عالقه ام هسلت. 
بـاتوجهبـهمدالیكـهگرفتی،آیاپیـشاومدهكـهخیلیبه

خودتمغروربشـی؟
راسلتش در اوايلل، آره. املا االن فهميلدم کله المپيلاد شروعی سلت بلرای 

موفقيت هلای بعلدی و خلودش بله تنهايلی مقصلد نهايی نيسلت. 
ودرپایان...

اوليلن تشلكر را بله خانواده ام تقديم می کنم که هميشله و همه جلا مرا ياری 
کردنلد، بله ويلژه روزهايلی کله قدری خسلته و کسلل 

می شلدم، با ايجاِد فضاِی اميلد، مرا همراهی 
می کردند. از همه ی مسلولين مدرسه 

وللی  می کنلم،  تشلكر  هلم 
نمی توانلم نام آقايلان فنونی، 

مهری، حسلينی، کهفی، 
صالحلی  نيكبخلت، 
وزيلری و سللطانی را 
نبلرم و يلادی از آن ها 
نكنم. همين طلور از 
آقلای ايرجلی و آقای 
هلم  »پيش نملاز« 
بله طلور ويژه تشلكر 

می کنلم. 

چطـورشـدكـهشـمادر
شیمیشـركت المپیـاد

كردیـد؟
ملن از مقطع راهنمايلی در مجتمع عالمله طباطبايی بودم. 
می دونسلتم که در دوره دبيرسلتان، واحِد ادونلس وجود داره 
کله مخصلوِص بچه های المپياديله. از هميلن رو وقتی وارد 
دوره دبيرسلتان شلدم در آزملون »ادونس« شلرکت کردم و 

قبول شلدم. 
انتخـابشـیمیبرایالمپیـاد،همـراهبـاعالقه

بـودیـانه؟
خانلواده ی ملن از بچگلی، ملن رو بلا تفكری بلزرگ کردند 
کله در اون يلاد گرفتلم از هيچ چيز بدم نيايلد و ازمزيت های 
هلر چيزی بتوانم بيشلترين اسلتفاده رو ببلرم و از بدی های 

احتمالی اش هلم درس بگيرم. 
نقشخانوادهاتدراینمیانچهبود؟

جرقـهاولیـهیعالقهشـمابـهشـركتدرالمپیاد
كامپیوتـرچگونـهشـكلگرفت؟

ملن سلال اول، در مدرسله ی عالمله طباطبايي نبلودم ولي در 
هملان مدرسله اي که بلودم  وارِد المپيلاد فيزيك شلدم. از اونجا 
کله شلما مرحلله ی اول همله ی المپيادها رو می تونيد شلرکت 
کنيلد، منلم تلو همله ی المپيادها شلرکت کلردم و بله صورت 
المپيلاِد  سلئواالِت  از  اتفاقلی 
کامپيوتلر خوشلم اومد.

چرا؟

چلون بلا سلئواالت ديگله خيلی متفلاوت بلود، مثاًلً سلئواالت 
هلوش زيلادی شلبيه تسلِت آی.کيلو، داشلت و اين بلرای من 

بود. جلذاب 
ادامهیصحبتتدرمورِدسئواِلقبلیرویادتنره.

بلله. اينطلوری شلد کله ملن بله المپيلاِد کامپيوتلر عالقمنلد 
شلدم، وللی چلون تلو مدرسله ی قبليلم نمی تونسلتم، گرايِش 
المپيلادم رو علوض کنلم، تصميلم گرفتلم بلرای سلال دوم به 
واحلِد »ادونِس« دبيرسلتان عالمه طباطبايی بيلام، چراکه اينجا 
چنيلن محدوديتی وجود نداشلت. اين رو هم بگم کله من دوره 
راهنمايی در همين مدرسله ی عالمله طباطبايی درس خوندم و 
آقلای پيلش نماز من رو می شلناخت و اين شلناخت کمك کرد 

کله ملن دوبلاره در همين مدرسله ادامه تحصيلل بدم.
بنابرایـنعالقـهبـهكامپیوتـر،تقدیرشـمارویك
بـاردیگـربامجتمـععالمـهطباطباییرقـمزد؟

بلله. هلم عالقه به کامپيوتر و هلم اين که ديدم تماِم دوسلتانم 
در ايلن مدرسله ثبت نلام کردنلد، ُخب، اين دو دسلت به دسلت 

هلم داد تلا ملن بار ديگر بله اين مدرسله برگردم.
حـالكـهبحثبـهاینجـارسـید،بـهنظـرخودت
مجتمـععالمهطباطبایـیچقدربـهموفقیتتكمك

كرد؟
اوليلن و مهم تريلن کملك اين بود کله در اين جلا از معلمينی 
اسلتفاده می شلود کله خودشلان قبلاًل در همين مدرسله بودند 
و در المپيلاد شلرکت کردنلد و صاحلب مدال شلدند، ُخب، اين 
خيللی بلرای دانش آملوزان مفيد اسلت. چلرا که ايلن معلمين 
نظيلِر آقلای »شلاه محملدی« و آقلای »جبلل عامللی«، از 

تجربله ی بااليلی برخوردارنلد و سلئواالِت خوبلی را بلا بچه ها 
کار می کننلد. 

اهلتفریحكردنهمهستی؟
بلله. مثلل خيلی ها، اهلل بازی هلای کامپيوتری و فيللم ديدن 
هسلتم و در کنلارش ورزش هايی مثل فوتبال و بسلكتبال هم 

دارم. دوست 
استقاللیهستییاپرسپولیسی؟

تراکتوری هستم.
پیشآمـدهكهاطرافیانشـما،مشـكِلكامپیوتری
پیـداكننـدوازتـوبخواهندكهبهكمكشـونبری؟

بله. خيلی با اين درخواست مواجهم. 
چرااینجوریه؟

ُخلب، حتملاً با خودشلون فكلر می کنلن از اونجا که ملن مدال 
طلالی کامپيوتلر دارم، حتملاً از همله چيلِز کامپيوتلر سلر در 

ملی آرم، در حاللی کله اين طلور نيسلت.
سخنپایانیشماروهممیشنویم.

ملن از خانلواده ام بله خاطلر ايلن کله بله راحتلی بلا مسلأله ی 
علوض کلردن رشلته ی المپياِد ملن موافقلت کردنلد، ممنونم. 
واقعلاً اگله بله ايلن مدرسله نمی آملدم، ممكلن بلود هيچ وقت 
کامپيوتلر نخوانلم و در المپيلاد هلم شلرکت نكنلم و طلال هم 
نيلارم. بله همين خاطر هم از معلميلن و مديران مجتمع عالمه 
طباطبايلی تشلكر می کنلم، چلرا کله واقعلاً نقلِش بزرگلی در 
پيشلرفت های من داشلتند. اسلامی  زيلادی رو بايد نلام ببرم که 
می ترسلم کسلی رو از قلم بيانلدازم، ولی به نمايندگلی، از آقای 

»پيش نملاز« تقديلر و تشلكر بله عمل ملی آورم. 

آقـایزینالیدرابتـداازروندالمپیادیشـدنتبرایمانبگو
واینكهچگونهدراینمسـیرقـرارگرفتی؟

رونلد بله ايلن صلورت بلود کله مجتملع در آزملون ورودی سلال اول که 
هرسلاله برگلزار می کنلد، علده اي را براي واحلد ادونس انتخلاب مي کند. 
در جلسله ای کله اعلالم شلده بلود چله کسلانی نجلوم قبول شلدند من 
حضلور نداشلتم. ايلن گذشلت تلا روز اول »مهلر ملاه«، آقلای گنجگلی 
گفتنلد؛ بچه هلای نجلوم با من بياييد که کالس شلما جايی ديگلر برگزار 
می شلود. وللی من چلون نمی دانسلتم جلزء قبولی هلای نجوم هسلتم يا 
نيسلتم، فقلط سلی ثانيه وقت داشلتم کله تصميم بگيلرم با ايلن بچه ها 
بلروم يلا نله! و من تلو اون فرصلت کم تصميلم گرفتم برم نجلوم، بدون 
اينكله بله کسلی بگويلم و يلا بپرسلم کله من جلزء ايلن قبول شلدگان 
هسلتم يا نيسلتم؟ البته من می توانسلتم يكسلال دروس ديگر را بخوانم و 
در سلال دوم بله گلروه ملحلق شلوم، ولی خلب تقدير چنين بلود که من 
از هملان سلال اول بله ايلن جملع اضافله شلوم. ايلن را هلم اضافه کنم 
کله هملواره المپيادی هلای نجوم مجتملع عالمه طباطبايلی در بين همه 
ملدارس مطرح انلد. کاًل مجتملع در المپيلاد نجوم در سلطح کشلور خيلی 
معلروف اسلت. خالصله اينكه سلال اول را خوندم و سلال دوم و سلوم را 
هلم بله هميلن ترتيب طی کردم و در سلال سلوم، در المپياد کشلوری به 

ايلن مقام دسلت پيلدا کردم. 
المپیادنجومدرچندمرحلهوچگونهانجاممیگیرد؟

در دوره کشلوری تقريبلاً سله مرحلله را بايلد بگذرانيلم. اول، مرحلله 
تئوريلك اسلت که دروس فيزيلك و اختر- فيزيلك و.. را دربرمی گيرد. 
بعلد مرحلله تحليلل داده اسلت کله همله جلور مسلئله ای را بله ملا 
می دهنلد و در آخلر هلم مرحلله »رصلد« اسلت که در آسلمان شلب و 
هلر بلار در يك شهرسلتان برگزار می شلود و بلرای امتحان ما آسلماِن 
شهرسلتان »نياسلر« انتخاب شلده بود. کار با تلسلكوپ، اندازه گيری و 

زاويه سنجی از 
کارهايی 

در  کله  اسلت 
رصلد  مرحلله 
انجلام  کلردن 

می پذيلرد.
مجتمـععالمـه

و طباطبایـی
چقـدر امكاناتـش

درموفقیـتشـمانقش
شـت؟ ا د

طبيعتلاً هلر دو مؤثر بودند. خانلواده با ثبت نام 
ملن در ايلن مدرسله بزرگ تريلن قلدم را در موفقيلت من 
برداشلتند و مجتملع هلم هيچ وقلت و در هيلچ زمينله ای 

کم نگذاشلت.
درجهـانعلـم،كسـیهسـتكـهتوبـهاون

عالقـهداشـتهباشـیوالگوتباشـه؟
ملن انيشلتين رو در فيزيلك و ملارک زاکربلرگ هلم در کامپيوتلر خيلی 

دوسلت دارم. 
ازمیـاناجـرامآسـمانی)سـتارههاوسـیارهها(كـدومرا

بیشـتردوسـتداری؟
ستاره »نسر واقع« رو خيلی دوست دارم. 

آقایایرجیرادریكجملهتعریفكن؟
)مكث می کند( ايشان بهترين در همه چيز هستند.

شـماهماكنـوندانشآموزمحسـوبمیشـوید،
درسـتاست؟

بلله، ملا در واقلع دانش آموز باشلگاه دانش پژوهان هسلتيم 
کله بله نوعلی آمادگلی بلرای المپيلاد جهانی به حسلاب 

می آيلد. 
بنابراینشـمادرسـالآیندهدرالمپیادجهانی

شـركتمیكنید؟
بله

درآنصـورتعضـوتیـمملـیایـرانخواهید
؟ د بو

بلله. عضويلت در تيلم ايران به اين شلكل اسلت که معلواًل ده 
نفلر اول را بلا خلود می برنلد، البته با ايلن توضيح که تيلم »الف« 
و تيلم »ب« تشلكيل می شلود و ملن دارنلده ی طالی نهم کشلوری 

 . هستم
چرانجومراانتخابكردی؟

راسلتش من از آن دسلت انسلان هايی هسلتم که از زمانی که به دنيا 
آملدم، بله نجلوم و ويولون عالقه داشلتم. شانسلی که داشلتم زندگی 
در کنلار پلدر و ملادر و خانلواده ای بلوده کله هملواره بله عاليق من 
توجله داشلتند و به رشلد آن فضلا می دادنلد و واقعاً برايشلان مهم بود 

کله من در مسلير عالقله ام حرکت کنم.
ملادرم تعريلف می کنلد کله در کودکلی زمانلی کله تصاويلر ملاه و 
خورشليد و کهكشلان ها هملراه بلا صلوت اذان پخلش می شلده، من 
بلا دقلت تملام در جللوی تلويزيلون می ايسلتادم و مات و مبهلوت، با 
دهانلی نيمله بلاز به آن تصاوير خيره می شلدم. شلب ها نيلز گاهی در 
منلزل مادر بزرگملان که در حيلاط می خوابيديم، نمی توانسلتم از نگاه 

بله آسلمان دل بكنم.
پسیهجوراییسربههوابودی!؟

)با خنده( بله، دقيقاً يه جورايی. !
البتـهسـربـههـواازنوعخوبـش)باخنـده(،پـسمابا
كسـیمواجهیـمكهاصـوالًدرآسـمانهاسـیرمیكند؟

)می خندد( بله ديگه. !
بـهنظـرتزمیـنجـایخوبـیبـرایزندگـیكـردن

هسـت؟
)می خنلدد( خيللی جا مهلم نيسلت، فكر می کنم بيشلتر انسلان هايی 
کله بلا آنلان زندگلی می کنيلم مهم انلد کله در کل، فكلر می کنلم ما 

همگلی آدم های خوبی هسلتيم.
تـاحاالبـهخودتمغـرورشـدی؟هنـوزمـدالروروی

سـینهاتمیبینـی؟
نله. شلايد خانلواده ام چلون خيللی زحملت کشليدند، هنوز خوشلحال 
باشلند، وللی خلودم بعلد از دو يا سله روز، ديگلر کاملل آن را فراموش 

کلردم و فقلط بله آينلده فكلر می کنم.
صبحتهایپایانی...

در ايلن مسلير خيلی هلا به من کملك کردند کله دوسلت دارم نامی از 
آنلان بلرده شلود. اول از همله از پدر و مادرم تشلكر می کنم و بعد سله 
نفلر هسلتند که ملن بايلد از آنها هم تشلكر کنم؛ يكی دوسلت خوبم 
اميلر ناصلری اسلت کله خيللی به ملن کمك کرد. سلپهر سلعادت و 
محملد رضلا زارع هلم خيللی بله ملن کمك کردنلد. همچنيلن مدير 
محتلرم مجتملع و آقلای ايرجی و نيلز همه مدرسلين و معلمين عزيز، 
بله ويلژه دکتلر »ميرترابلی« در ايلن مسلير به ملن کملك کردند که 

هميلن جلا از همله ی آنان تشلكر و قدردانلی می کنم. 

وقتلی نمراتم اوملد، من اول از همه با خانواده و مشلخصاً با 
پلدرم در اين زمينه مشلورت کلردم. از اونجا کله پدرم عضو 
هيئلت علمی دانشلگاه اسلت، آشلنايی خوبی با رشلته های 
دانشلگاهی و مسلائل اينچنينلی دارنلد. ُخب، چند تا رشلته 
بلود کله ّملِد نظلرم بلود، ولی با مشلورت پلدرم، شليمی رو 

انتخلاب کلردم و خلدا رو شلكر در اون موفق هلم بودم. 
مدالگرفتنروپیشبینیمیكردی؟

ملن از روزی کله در رشلته شيمی شلروع بله درس خواندن 
کلردم، قصلد کلردم که بيشلترين تالشلم رو انجلام دهم و 
اگلر مداللی هم نگرفتم، سلعی کنلم از يافته هلای اين چند 
سلاله، حداکثلر اسلتفاده رو بلرای مراحلل بعلدی زندگيلم 
بله عملل آورم. وللی بله طلور کللی گرفتلن مدال طلال رو 

نمی کلردم.  پيش بينلی 
تفریحاتشماشاملچهمواردیمیشه؟

تفريحلات ملن بيشلتر بلا خانلواده ام شلكل می گيلره. از 
گلردش رفتلن تا تلويزيلون ديدن. خيلی اهِل سلينما و تئاتر 
و موسليقی نيسلتم، اگرچه از همشلون کم و بيش اسلتفاده 
می کنلم. ايلن روزهلا بيشلتر کتلاب می خونلم، اونلم ُرمان. 

فرصلت کنلم، فوتبلال هلم بلازی می کنم.
جدولَمندلیفروازحفظی؟

نه کاماًل. اون عناصری که بيشتر به کارم اومده رو حفظم.
كدامعناصر؟

)می خندد( اکسيژن و نيتروژن و از اين دست عناصر.
سـئوالآخـرمـا،مخصوصـهصحبـِتپایانـی

شماسـت.هـرصحبتـیداریـدبفرماییـد؟
ايلن راِه دوازده سلاله ای کله ملن اومدم، يعنی از دبسلتان تا 
دوران فعللی، معلملان زيلادی بلرای من زحمت کشليدند و 
افتخلاری کله من امروز کسلب کلردم، مرهوِن تلالش اون 
عزيزانله کله من همين جا و بله اين وسليله از همه ی اونها 
تشلكر می کنلم. از خانلواده ام کله هميشله کنلارم بودنلد و 

همراهلی ام کرده انلد نيلز ممنون و سپاسلگزارم. 

احمدمرجانمهر
مدال طالی 

شیمی کشوری

ارشانخانیفر
مدال طالی 

فیزيک 
کشوری

علیزینالی
مدال

طالی نجوم 
کشوری

ایلیادرمضانی
 مدال طالی 

کشوری المپیاد 
کامپیوتر

یزدانبابازاده
مدال

طالی نجوم 
کشوری

گفت وگو با پنج نفر از دارندگان مدال طالی کشوری سال 1392 مجتمع
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مچ بندي براي

»امیـرعلـیخلـج«دركمـالادبصحبـتمیكند.بسـیارخنـدانوخوشصحبتاسـت.باهوشـیاريكامـلسـعيداردتاخـودراآدميمغرورنشـان
ندهـد.خـودشميگویـدكـهاعتمادبـهنفسباالیـيندارد،ولـيوقتيرشـتهيكالمرابهدسـتميگیـرد،شـنوندهرامجـذوبميكند.تپـقنميزند.
حواسـشبـهشـوخيهايحیـنگفتوگوهسـت.قراربـوددهدقیقهبااونشسـتيداشـتهباشـیمودربـارهموفقیتهایشحـرفبزنیم،وليبعـداز45

دقیقـهكـهازگفتوگويماگذشـت،همچنـانباانـرژيودرحـالصحبتكردنبـود....
»امیرعلي«دانشآموزپایهيدومواحدادونساست.خودشراآدمموفقينميداند،هرچنددوستداردبهعنوانیكمخترعازاویادشود.

مجتمـعفرهنگـيآموزشـيعالمـهطباطبایيپسازكسـبموفقیتهايچشـمگیردرزمینههايآموزشـي،درحیطـهيفرهنگينیزفعالیتهـايگسـتردهايرابرنامهریـزيواجراكرده
اسـت.پسازبرگزاريموفقسـیزدهسـال»گلبانگسـروددانشآموزي«كهدرنوعخوددرسـطحكشـوربينظیراسـت،ازسـال1391جشـنوارهايبانام»بهشـتاُنس«درزمینهي
فعالیتهـايقرآنـي)قرائـت،حفـظ،مفاهیـمواذان(بـرايدانشآمـوزانبرگـزارميكند.همچنینجوایزارزشـمنديبـهبرندگاندرجلسـهياختتامیهتقدیمشـد.درادامـهيبرگزاري
موفقدورهياولاینجشـنواره،درسـال92»سـتادقرآني«باهدفبسـطاینجشـنواره،درمؤسسـهتشـكیلشـد.باتشـكیلاینسـتاد،دورهيدومجشـنوارهبابرنامهریزيدقیقتر،
دردومرحلـه،درسـال92آغـازگردیـد.مرحلـهياولآنپایـانیافـتكهاسـاميراهیافتـگانبهمرحلـهيدومدرجدولباالدیدهميشـود.امیداسـتتـاپایانفروردیـن1393این
جشـنوارهپایـانیابـدواولاردیبهشـت،جلسـهياختتامیـهآنبرگزارشـود.همچنینرشـتههايروزنامهنگاري،وبالگنویسـي،داسـتانكوتـاهوپژوهـش،درزمینهقرآنـيدركناراین
جشـنوارهبـرپـااسـت.عالوهبراین،سـتادیادشـدهبراي»جشـنوارهيدوم«مسـابقهايبرايهمـكارانمجتمعبانام»منشـورتربیتيلقمـان«برگزاركردكهدردوماسـفندماهسـال

92بـهچهاردهتـنازهمكارانبرنـده،جوایزنفیسـيتقدیمكرد.
مشاورفرهنگيهیأتمؤسس
محمدحسینپیرزیاد

علم باید در خدمت بشریت باشد

دوست دارم به جامعه معلوالن خدمت کنم

علم باید در خدمت بشریت باشد

از چيزهاي نو خوشم مي آید

هشدار!

اميلر علي خلج در 
گفت وگلو بلا »جوانه انديشله« عنوان کرد کله يك مچ بند 

هوشلمند اختراع کرده و گويا خودش حواسلش هسلت که زندگي اش تحت تأثير 
ايلن اتفلاق بلزرگ قلرار گرفته اسلت. مچ بندي کله او اختلراع کرده مي توانلد خدملات فراواني به 

جامعله معللوالن ارائه کنلد. وي دربلاره ي اختراعش مي گويد: »مچ بنلد من هفت قابليت مختللف دارد. اين 
مچ بنلد بلراي کلودکان و معللوالن و افراد مسلن مي تواند کار آيي هاي فراواني به شلرح زير داشلته باشلد: »1- اين 

مچ بنلد مي توانلد بلر روي ملچ يك نلوزاد وصل شلود و به محض گريه کلودک به ملادر اس ام اس بدهلد. 2- مي تواند 
بلاال رفتلن بيلش از حد فشلار خلون را از طريلق بوق زدن بله فرد دچار عارضه فشلار خلون اطالع دهلد. 3- باالرفتن 

دملاي نلوزاد )باالتلر از 39 درجله( را اطلالع مي دهلد. 4- بوسليله يلك مدار جانبي کله بر روي اتومبيل شلخص 
ناشلنوا نصلب مي شلود، صداهلاي بلوق و آژير را بله راننده ناشلنوا اطالع مي دهلد. 5- مي توانلد به عنوان 

يلك پيجلر عملل کنلد و تلا شلعاع 200 متلر را نيز پوشلش مي دهلد. 6- فعلال شلدن دزدگير 
ماشلين و خانله را اطلالع مي دهلد. 7- مي توانلد بله عنلوان يك منشلي دقيق، 

زملان قرارها را يلادآوري کند.«

»اميلر علي« پس از شلرح قابليت هاي اختلراع خود، 
توضيلح داد کله: »ايلده ايلن طلرح از خودم بلود. البته براي سلاخت از يكلي از دبيلران )آقاي 
شلكرآبي( که با همكاري واحد ادونس و شلخص آقاي ايرجي و آقاي مسلعودي معرفي شلدند، بهره 

فلراوان گرفتلم. انگيلزه ام در ايلن امر، به سلعي و تالش پدر بزرگم در عرصه ي  پزشلكي و خدمت ايشلان به 
ملردم شلكل گرفلت. در ايلن راه همراهي و کملك مادرم هم خيلي راهگشلا بود« 

وي در ادامله مي افزايلد: »سله جشلنواره مهلم بين الملللي در پيلش داريلم کله اميدوارم در هر سله شلرکت کنم و بلراي خودم و کشلورم افتخارآفرين باشلم. 
دوسلت دارم اختراعلم را بلا شلرکت هاي بلزرگ دنيا مثل »اپل« و »زيمنلس« در ميان بگذارم. البته مكاتباتلي انجام داده ام و حتي تلا مراحلي هم پيش رفته ام، 
وللي هنلوز جلواب قطعلي دريافلت نكلرده ام.« در ادامله از اميلر علي، کملي  درباره ي خلود و عاليقش سلؤال کرديلم. او در اين بلاره مي گويلد: »معلمي  کار 

بسليار دشلواري اسلت. عالقه اي به معلمي  ندارم. از نظر من علم بايد عملياتي شلود. تئوري خوبسلت، ولي بايد کاربردي باشلد. دوسلت دارم به جامعه 
معللوالن خدملت کنلم. دوسلت دارم وسلايل راحتي آنها را فراهم کنم. دوسلت دارم علم در خدمت بشلريت باشلد.«

مي گويلد: »بله شلعر عالقه منلدم. 
املا شلعر نمي گويلم. سلهراب سلپهري 
را دوسلت دارم، چلون سلهراب حلرف نلو دارد، 

عميلق اسلت. از چيزهلاي نلو اصلواًل خوشلم مي آيلد، 
حتلي موسليقي نلو. چيزي کله تازگي داشلته باشلد و البته 

مردمي.«
»امیرعلـيخلـج«سـهجشـنوارهبینالمللـيژنو،
آلمـانوكرهجنوبـيرادرپیـشرويداردكـه

برایـشآرزويموفقیـتداریـم.

منتخب كل- 
شركت كننده در مدرسه

منتخب اذان-
 شركت كننده در مدرسه

منتخب حفظ-
 شركت كننده در مدرسه

منتخب قرائت-
شركت كننده در 

مدرسه
واحد رديف

34 6 17 3 8 2 9 1 راهنمايی فرمانيه 1 

18 4 7 1 5 2 6 1 راهنمايی ميرداماد 2

73 16 34 6 10 6 29 4 راهنمايی آبشناسان 3

14 5 4 1 4 2 6 2 دبيرستان دكتر فاطمی 4

11 4 4 1 3 1 4 2 دبيرستان كارگر 5

6 3 2 1 2 1 2 1 دبيرستان دكتر 
شريعتی 6

21 5 6 2 4 2 11 1 دبيرستان مالصدرا 7

41 9 17 3 6 3 18 3 دبيرستان آبشناسان 8

24 9 8 2 9 4 7 3 دبيرستان پاسداران 9

---- ---- 61 نفر 21 ---- 23 ---- 17 منتخب كل- شركت 
كننده در مدرسه 10

242نفر ---- 99 ---- 51 ---- 92 ----

جشنوار بهشت انســـــ

زمانبرگزاریمرحلهدوممسابقاتمفاهیم،
حفظ،قرائتواذان

مسابقه مورخ روز رديف

مفاهيم 92/12/21 چهارشنبه 1

حفظ – قرائت - اذان 93/1/26 سه شنبه 2

مراسم اختتاميه و اهدای جوايز 93/2/1 دوشنبه 3

راهیافتگانبهمرحلهدومدومین
جشنوارهبهشتانس
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وزهیخیالكهاینكاربیحوالهبرآیدبهسعیخودنتوانبردپیبهگوهرمقصود تـالش و سـعي مقـدس، اهـداف بـه رسـیدن موفقیتهـاياعجـابآورتبدیـلكرد.پدیـدمـيآوردوحتـيميتـوانناكاميهاوشكسـتهارابهایـنجهانبـهتـالشمـاميپیونـددوموفقیتهـايپایدارالهيسـپرد،چراكـهباهدایتالهـيتمامينیروهـايپنهانپشـتكاركافينیسـت.بایدكهبـاهمهتدبیرهـادلبههدایتبـراي

وگراعتمادبرالطافكارسـازكنیدبهجاندوستكهغمپردهبرشمانـدردكنونزحلقهزلفشبهدرنمیآیدزبسكهشددلحافظرمیدهازهمهكس دشـمنيها و بيوفایيهـا نامناسـب، ورفتارهـاي ناراحتيهـا همـه علیرغـم آدمیـان، مهربـانبـركسـيتكیـهكامـلنكنیـم.شـگرفرابـهآدمـيميدهـدكـهجزبرلطـفومهـرخدايكـهدلآدمـيرابيتـابدرگاهالهـيميكنـدوایـنآموزشدشـواريهاكـهپدیـدمـيآورد،ایـنفایـدهعجیـبراداردغرضورزيهـاي

كـهبـدوناینهابـيپایگـيآنادعاهاآشـكارخواهدشـد.ادعاهـايفریبنـده،بهمهارت،شـجاعتوصداقتنیـازدارندموفقیـتدریـكهـدفبلنـد،بـهجـايآرزوهـايبـزرگومدعیـانپـرسـروصـدابـهزوديدرميیابنـدكـهبـرايكالهبهدوجامدگـرآشفتهشوددستارشصوفيسرخوشازیندستكهكجكرد

خوشـابـهحـالآنانكهقـدردوسـتيهاوعشـقوصمیمیتدریافـتكنیـمجـايخالـيآندردلآدمـيپرنخواهدشـد.دوسـتكیمیایيسـتكهعارفانگفتهاندهرچـهدرازايآنآنكهیوسفبهزرناسرهبفروختهبودیارمفروشبهدنیاكهبسيسودنكرد
راميداننـد.

بر زبان بود مرا 
آن چه تو را در دل بود

سواالت
مشاورهاي

بـرآنشـدیمتـادرنشـریهي»جوانه
اندیشـه«بـهدغدغههـاومسـالههاي
مهـمپـدرومـادردرارتبـاطبـارفتـار
خانوادگـي و اخالقـي و اجتماعـي
بـه ميخواهـم بپرازیـم. نوجوانـان
سـوالهایيپاسـخبدهـمكـهاغلـب
والدیـندرجلسـاتخانـوادهمطـرح
ميكننـد.شـماهـمميتوانیـدسـوال
خودرادرموردشـیوههايارتباطسـالم
وموفـقباهمسـروفرزنـدانخودتان
مطـرحكنیـدوپاسـخكاربـرديآنرا
همینجـادریافـتكنید.پیشـاپیشاز

همـكاريشـماسپاسـگزارم.

سـوالاول:بنـابـهگفتـهيشـمادرسـخنرانيها،نظـماتـاقرابهخـودشواگـذاركردیـم،امابـازهم
نامرتـباسـتونميتوانیـمتذكرندهیـم.تذكرهـمميدهیم،فایـدهاينداردیـاموقتاسـتوناراحت
ميشـودوگاهـيانتظـارداردكهمـنمادراتاقـشرامرتبكنـموگاهياجـازهنميدهد،واقعـانميدانم

چـكاركنم.خیلـيحـرصميخورم!
جـواب:حلرص خوردن بدترين کاري سلت که مي شلود انجلام داد. اتلاق را 100 درصد با احتلرام کامل واگذار کنيلد و حرفي نزنيد 
و بارهلا بله او بگوييلد کله »بهتريلن نظم اتاق آن اسلت که خودت بپسلندي« و بلا قطع کامل تذکلر و يادآوري، مرتب کلردن اتاق 
هلم بايلد توسلط مادر قطع شلود تا او هلر طور که صالح مي دانلد عمل کند. اگر به خواسلت و تصميم و تجربه شلخصي فرزندتان 
احتلرام بگذاريلد، بله تدريلج او هم مسلئوليت زندگي شلخصي خلود را مي پذيرد. يلادآوري مي کنم که نظلم اتاق نوجوانلان با ذهن 
آن هلا و تالطلم درونلي آن هلا تناسلب دارد. پلس اجلازه بدهيد خلودش آن را مديريت کند. حتي اگر مهماني به منزل شلما آمد، در اتلاق او را نبنديد، اتلاق را مرتب نكنيد، کار فرزندتلان را توجيه نكنيد، وکيل 

وصلي او نشلويد و حرفلي نزديلد و فقلط بگوييلد که اتاق را به خلود او واگذار کرديم. هميلن، و در درون خود از اين واگذاري شلادمان و راحت باشليد.

سـوالدوم:دوفرزنـدداریـم.اغلـببـاهمدرگیريدارنـدواعصابمـارابههمميریزنـدوهرچهنصیحتميكنیمفایدهندارد.ميترسـیمبالیيسـرخـودبیاورند
ودعـوارایادبگیرنـد!!اگرازیكـيدفاعكنیم،دیگـريناراحتميشـودو...نميدانیمچكاركنیم؟

جـواب:رابطله بلا بلرادر يلا خواهلر يلك امر شلخصي اسلت و قرار شلد که کارهاي شلخصي را به خلود نوجلوان، با احتلرام واگذار کنيلم. به اين نكتله توجه کنيد کله همله ي دعواها بد نيسلتند. درگيري 
بچه هلا بلا هلم دو فايلده ي مهلم دارد؛ اول از پلس هلم برآملدن و يادگيلري مهارت هلاي اجتماعي و سلازگاري جمعلي، دوم خالي شلدن اسلترس هاي پنهلان در درگيري ها و رسليدن به آراملش و افزايش 
محبلت بعلد از دعلوا!!! وارد شلدن بله درگيري هلاي بچه ها سلبب افزايش درگيري ها مي شلود، چون بچه ها دوسلت دارند وقتي حوصله شلان سلر رفلت دعوايلي راه بيندازند و اگلر والدين هلم وارد اين بازي 
بشلوند، جذابيلت دعلوا را بيشلتر کرده انلد! بهتلر اسلت والديلن کاملاًل بي طلرف باقي بمانند و بله آن ها بگويند که درگيري هاي شلما از امور شلخصي شماسلت و خودتلان راه حلل آن را پيدا مي کنيلد. اگر در 
حلال انجلام کار خيللي خطرناکلي هسلتند و يلا شلئ خطرناکي را در دسلت دارنلد، با گرفتن آن شلئ خطرناک، آن هلا را به ادامه ي دعوا تشلويق کنيد! مطمئن باشليد اگر آرام باشليد و دخاللت نكنيد دعواها 
و درگيري هلا بله حلد ملور نيلاز آن هلا خواهلد رسليد. اگلر فرزند کوچك شلما پيش شلما آمد و شلكايت کلرد، او را بله اتاق خودتلان ببريد و بلا او همدلي کنيلد )ولي نصيحت نكنيلد( و نوازشلش کنيد، ولي 

دربلاره ي دعلوا حرفلي نزنيلد و آن را بله خلود او واگلذار کنيلد واز او بخواهيلد که راه حل هلاي خود را براي شلما بياورد. بله اين صلورت، فرزندتان راه يابلي خالق اجتماعلي را مي آموزد.

سوالسوم:پولتوجیبيچگونهبایدپرداختشود؟
جـواب:بهتلر اسلت پرداخلت پلول توجيبلي ماهانه باشلد و توسلط پدر پرداخت شلود و در وسلط ماه شلارژ نشلود تا نوجلوان مديريت ماللي را ياد بگيلرد. مقدار پلول توجيبي را با توجله به درآملد خانواده و 
نيازهلاي روزملره نوجلوان تعييلن کنيلد و ملواردي کله ايلن پلول براي آن هلا پرداخت مي شلود را کاماًل مشلخص نماييد تا بلا خريدها و هزينه هاي ديگر اشلتباه نشلود. شليوه ي اسلتفاده از اين مقلدار پول 

ماهانله بلر عهلده ي خلود نوجلوان اسلت و والديلن دخالتلي ندارند. اگر خواسلتيد از پلول توجيبي به عنوان وسليله اي بلراي تغيير رفتار نوجوان اسلتفاده کنيد، حتما با مشلاور روان شلناس مشلورت نماييد.

سوالچهارم:اگرفرزندمانزیادهخواهباشدومرتبازبرندهايگرانقیمتحرفبزندوبخواهدومانخواهیمویانتوانیمتهیهكنیم،چهبایدبكنیم؟
جـواب:تصميلم بله پرداخلت ايلن هزينه ها کاماًلً در اختيار والدين اسلت. هر وقت خواسلته اي مطرح شلد، اوليلن کار والدين بايد همدلي باشلد. يعني به او بگويند که چه سلليقه ي خوبلي داري و چه خوب 
کله ايلن برندهلا را خلوب مي شناسلي و بله خواسلته ي او و اطالعلات او احتلرام بگذارنلد و بعد بدون بحلث و جدل هاي رايج، بلا قاطعيت و مهربانلي بگويند که ما فعال موافق خريد نيسلتيم. هميلن، و اجازه 
بدهنلد کله نوجلوان مدتلي ُغرُغلر کنلد و ناراحتلي اش را ابلراز کند و بلا ناراحتي هلاي او هم همدلي کامل بشلود. اگر تصميم والدين بلر تهيه و خريد بلود، مقدار پول تعيين شلده خود را )سلقف هزينه( اعالم 
نماينلد و سلليقه و نلوع جنلس را بله عهلده ي او بگذارنلد. اگر خواسلت با پول تعيين شلده ي والدين و پلول توجيبي خودش جنس ملورد نظر را بخرد، کاماًل به خواسلت و تصميم او احترام گذاشلته شلود. در 
صورتلي کله نگلران اسلتفاده ي نامناسلب از ايلن وسلايل هسلتيد، قانوني براي اسلتفاده از آن وضلع و اعالم کنيد و در صلورت عدم رعايت قوانيلن، بدون بحث و جدل، طبلق قرار قبلي آن وسليله را مصادره 

نماييلد. )بهتر اسلت قبل از وضع اين قوانين با مشلاور روان شلناس مشلورت شلود تلا افراط و تفريطي صلورت نگيرد.(

سـوالپنجـم:فرزنـدنوجـوانمـادرمیهمانيهايماشـركتنميكندونميآیـدوميگویـددرسدارمویابهانهيدیگـريميآوردواگـراورادرمنـزلتنهابگذاریم
نگرانیـم،چونممكناسـتهـمدرسنخواندوهمدسـتبهكارهاينامناسـببزنـد.چكاركنیم؟

جـواب: آملدن بله ميهمانلي جلزو تصميم هلاي شلخصي فرزندتلان اسلت و اگر بله اجبار بيايلد، خاطره ي بلدي پيدا مي کنلد و رابطله اش با خانواده سلرد خواهد شلد. بهتر اسلت ايلن موضوع را بلا احترام 
تملام بله تصميلم خلود او واگلذارد کنيلد و بله او اعتملاد کنيلد. آمدن به ميهمانلي خانوادگي به عوامللي چند بسلتگي دارد. نوجلوان و جوانان اغلب در فضاي بزرگسلاالن احسلاس راحتي نمي کننلد و نياز به 
محيطلي دارنلد کله هم سلن و سلال هاي خودشلان را داشلته باشلند. نياز بله تنهايي هم يكي از نيازهاي مهم اين دوره اسلت که در شلكل گيري شلخيت نوجلوان نقش مهملي دارد. معموال اگر بله اين نياز 
نوجوانلان احتلرام گذاشلته شلود، خلودش بلراي ديدار از اقوام، اشلتياق نشلان خواهد داد. اگر اصاًلً نمي خواهد رابطه اي داشلته باشلد، بايد حتماً در مشلاوره بررسلي شلود تا ريشله هاي اين املر و راه حال هاي 

ان پي گيلري شلود. بله هلر حلال والديلن نبايد از جلر و بحث و اصلرار و اجبار اسلتفاده کنند، چلون نتيجه عكس خواهد داشلت.

دكارخودايدلخوشدار
اسماعظمبكن

كهبهتلبیـسوحـیلدیومسلماننشود

اندیشـههايخـوب،افـكارمثبـتونیتهـايخیرنشـانههایي

نـدهمراهانـد.دیو
وبایـادونامخداو

ماعظـمالهـيانـد
ازاسـ

يجـزباپنـاهبردن
تي،دیوسـلطهجوی

س،دیـوخـودپرسـ
نفـ

ضـدآنیعنيعـادتبهاندیشـههايمثبـتورفتارانسـان
بـه

نميتواننـدبـهفریب
لهـيدرنميآینـدو

سـتانهبـهفرمـانا
دو

رسـواخواهندشـد.
ردمادامـهبدهندو

مـ

ميصافيرازدهربگشاییمبهشرط
بیاتـادر

هكجطبعاندلكورش
آنكهننمایيب

فهمحقایـقالهي
دلنـاآرامونـاپـاكقادربـه

ذهـنمنفـيو

وبدانـدوادعاكند!
اهـدبـود.هرچندبسـیاربخوانـد

نخو

یاربكجاستتاهمهمحصولعلموزهد

دركـارچنگوبربـطوآوازنيكنـم

یدوسـیلهايبراي
نگاهعاشـقانميبا

شوتقـويوعلمدر
دانـ

آرامش،نشـاطوصمیمیتورضایتبیشـترباشد!

خوبيگلـينچیـد
هركونكاشتمهـروز

ادنگهبـاناللهبود!
دررهگـذارب

،بلكـهمهـرورزي
عشـقومحبـتوبـهحـرفوادعـانیسـت

الهامبـارزهبـانفـسخودمحورو
مهارتيسـتكـهپسازسـ

انبـاابرازصمیمیـتوپرهیزاز
خودپسـندبدسـتميآید.عارف

ي،ایمانخودرابهعشـقالهـياثباتميكنند.
بدبینـيوبدگویـ

شـقدرطوفـاننفس
ونمهـرورزي،گلبرگهـايزیبـايع

بـد

شـد. خواهد پرپر

شـقتعـلـیـمسخـنكـرد
مـراتـاع

ـههـرمحفلـيبود
حدیثـمنكت

قنیـازيبهتبلیغـاتنـداردودرجسـتجويجلب
انسـانعاشـ

امـا توبـهكارخـودمشـغولاسـت،
تأییـددیگـراننیسـ

گباگفتـاروصداقتوصمیمیـتبيغرضانه
رفتارهـايهماهنـ

تاورادردلهامينشـاند
وتعهداتانسـاندوسـتانهاش،محب

وثبـتميكنـد.
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مـادرعرفـاننیـزماننـدپـدرخانوادههنرمنداسـتوعالوهبـرآنفعالیتهایـیدرحوزهیادبیاتكودكداشـتهاسـت.بااینكـهدركنكورهنـرپذیرفتهمیشـود،اماتربیـتفرزندانشرا
بـهادامـهیتحصیـلترجیحمیدهـدومطالعاتپژوهشـیاشرادرحوزههـایتكنولوژیآموزشـیوادبیاتكـودكدرمنزلدنبـالمیكند.

اگرعرفانمیگفتمنمیخواهمدرسرارهاكنموواردبازاركاربشوم،بااومخالفتمیكردید؟
بـهاومیگفتـمكـهبـاتوجـهبـهمدركگرایـیایكهدركشـوروجودداردیكلیسـانسبگیـرد،امادیگرانتظارنداشـتمتمـامانرژیاشراصـرفدرسخوانـدنكند.چونمـاخیلیروی
تربیـتفرزندانمـانوقـتگذاشـتهایـموایمـانداریـمكهاگـرمسـیریراانتخابمیكننـدتواناییهـایالزمبـرایموفقیـتدرآنمسـیررایادارنـدویامیتواننـدبهراحتیبهدسـت

بیاورند.
باتوجهبهاینتوضیحات،مناحساسمیكنمشغلاولپدرومادراینخانواده،تربیتفرزندانبودهاست،درستاست؟

مـناحتیـاطمیكـردمكـهاینجملـهرانگویم)تمـامخانوادهلبخندمیزننـد(مابرایتربیـتفرزندانمانمطالعـه،فكروبرنامهریـزیمیكنیم.چونكنفسـیوسمیگویدفكركـردنبدون
مطالعـهخطرنـاكاسـت.مـاسـعیمیكردیممقالههایروزدنیـارادرحوزهیتربیـتبخوانیموآنهارابـهكارببریم.مثالًدریكیازمقاالتنوشـتهبودنـوزادرامرتباًدریكگوشـهازاتاق

نخوابانیـد،چـونهمیـنكهبتواندنماهایبیشـتریراازسـقفببیندباعثمیشـوددرآیندهدركشازهندسـهیسـهبُعدیبهترباشـدومااینكارهـارامیكردیم.
چگونهبهاینمقاالتدسترسیپیدامیكردید؟

مـنخاطـرمهسـتسـال74كهعرفـانتازهمتولدشـدهبـود،ما800هـزارتومـانازنمایشـگاهكتابهـایاورجینال
تهیـهكردیـمكـهآنزمـانبـاایـنپولمیشـدیكقطعـهزمیـندرلواسـانخرید.شـایداگرمـاایـنهزینههارا

نمیكردیـم،بـهفرزندانمـانآسـیبمیزدیـم.بـهنظـرمـنتربیـتفرزندانیكـهظریبهوشـیباالیـیدارند،
است. سـنگینی مسئولیت

مشخصشدهكهفرهوددرچهالمپیادیمیخوادشركتكنه؟
بله. المپياد رياضی. 

بنابراینشمابایدازعملكردفرهودخیلیراضیباشید؟
بلله همين طلوره. وللی ملن اول از اخلالق و ايملان فرهلود راضی هسلتم و بعد موفقيت هلای درسلی اش. خيلی از 
وقت هلا پيلش ملی آد کله اون بله ملا تذکراتی تلو زمينه های اخالقلی ملی ده. قبل از اينكه به سلن تكليف برسله 

نملاز و روزه اش رو شلروع کلرد. ملا هميشله به ايملان و رفتارش افتخلار می کنيم.
آینـدهفرهـودروبـاتوجهبهموفقیتهاییكـهبدسـتآورده،چطورمیبینیدوچـهآرزوهایی

دارید؟ برایش
آينلده رو مثبلت می بينلم و اميلدوارم ملدال طلالی المپياد کشلوری و جهانلی رو هم بدسلت بياره و اين کله ادامه 

ی تحصيلل بلده و تا مقطلع دکتری درسشلو بخونه.
دوستداریدفرهوددردانشگاهدرچهرشتهایتحصیلكنه؟

ملن دوسلت دارم تلو دانشلگاه شلريف، مهندسلی بلرق بخونه، ولی خلودش بله رياضی محلض و فيزيك محض 
داره.  عالقه 

اگـهخـداینكـردهفرهـودتـوالمپیاد
نیـارهچی؟ مـدال

)بلا مكلث( ايلن سلئواِل خيللی سلختيه. فكلر 
کنلم ملن بيشلتر از خلودش ناراحت بشلم. البته 
فرهلود به من قلول داده که تو المپياد بيشلترين 

تالشلش رو بكنله و ملدال بيلاره. چلون تلو مجتمع، رتبه ی اول شلده يله جورايی همه ايلن توقلع رو ازش دارن و 
ايلن خلب، يله کلم کارو سلخت می کنه. 

تجربهخارجازكشوررفتِنفرهود،همبرایخودشوهمبرایشماچطوربود؟
خيللی خلوب و جاللب بلود. بدون همراهی و تكيه داشلتن به ما تونسلت يلك هفته تو يك کشلور ديگه، موفقيتی 
رو کسلب کنله کله از ايلن نظلر فكر می کنم، تجربه ی بزرگی کسلب کرده باشله. البته فرهود در تابسلتان امسلال 
ابتدا در مسلابقات ای.ام.سلی بلغارستان شلرکت کرد و شش ماه بعد در مسلابقات آی.اِی.تی.ام.او شهرهای آسيايی 

در اندونلزی، کله در هر دوی اين مسلابقات ديپلم افتخار کسلب کرد.
در پايلان ملن هلم از جانلب خلودم و همين طور به نمايندگلی از فرهود و پدرش از شلما و همكارانتون تشلكر ويژه 

دارم.

گفتگوبانازلیداودیمادرفرهودرستمخانی؛
دارندهدیپلمافتخارریاضیازمسابقاتشهرهایآسیاییازكشوراندونزی

و خانـه فضـای بفرماییـد داودی؛ خانـم
خانـوادهشـمابـرایدرسخوانـدنفرهود

چـهشـكلیاسـت؟
خانـوادهیسـهنفـریمـاتمامتالشـش
رامیكنـدكـهنهایـتمحبـتوآرامشرا
درفضـایخانه،چـهبـرایدرسخوندنو
چـهبـرایزندگیكـردن،فراهـمكنـد.فرهود،
تنهـافرزندماسـتوخواهروبرادرینـداره.پدرفرهـود،پیمانكار
شـركتنفـتومهندسمعدنهسـتندوخیلیزود،یعنـیازحدود
سـهسـالگی،متوجهاسـتعدادخـاصفرهـوددریادگیـریریاضی
فرهـودضربهـایچنـدرقمـیروبـه شـد،بهطـوریكـهمثـاًلً
صـورتذهنـیمیتونسـتجـواببـده.اززمانـیكهفرهـودوارد
دورهیراهنمایـیشـد،مـنرفـتوآمدهـایفامیلیروبـهنحوی

تنظیـمكـردمكهبـهدرسخونـدنفرهودآسـیبیواردنشـود.
فضـایروانـیحاكمبرخانوادهشـماچطوربود؟میشـدكهفشـار

بیاوریـدكـهبههرقیمتیشـده،فرهودریاضیدانشـود؟
.هیـچوقـتایناتفـاقنیفتـاد.درواقعتـادورهیدبسـتان اصـاًلً
كـهفرهـودخیلـیدرسنمیخونـد،تقریبـاًهمـهروبلـدبـود.اما
ازمقطـعراهنمایـیكـهمـااونـوتـومدرسـهیعالمـهطباطبایی
ثبتنـامكردیـم،ُخـبیـكسـریمحدودیتهـاروتـومهمانـی
رفتـنواومـدن،مسـافرتوبیـرونرفتنمـاایجادشـد.درواقع
مـاازتفریـحوگردشـمونمیزدیمتـافرهودراحتباشـهودرس

. نه بخو
درموفقیـتفرهـود،شـماچهمیـزاننقـشمدرسـهومحیطهای

آموزشـیوچـهمیـزاننقـشخانـوادهرومهـممیدونید؟
قبـلازپاسـخبهاینسـئوالمـنازمشـاوردورهراهنماییفرهود،
آقـاینیكدهقانوهمینطورمشـاورفعلیایشـان،آقایبشـارتی
بینهایـتممنونـمكـهدرطـولاینسـالها،بـهموفقیـتفرهود
كمـككردنـد.امادرپاسـخبهسـئوالشـمابایـدبگم،مـنوپدر
فرهـودبیشـترینتـالِشخودمونـوتـابـهحـالبـرایپیشـرفِت
فرزندمـانانجـامدادیـموبعـدازایـنهـمانجـامخواهیـمداد،
ولـیفكـرمیكنممدرسـهومعلمیِنفرهود،بیشـترینسـهمرادر

موفقیـتویداشـتهودارند.
نقـشمدرسـهعالمـهطباطبایـیراچطـورمیبینیـد؟اگـهفرهـود
مدرسـهدیگـهایمیرفـت،بهنظرتونبـههمینمیـزانموفقبود؟
بسـیارزیاد.بـهنظرماگـهفرهودروتومدرسـهدیگـهایثبتنام
میكردیـمبـههیچوجهتاایـناندازه،اسـتعدادفرزندمانشـكوفا
نمیشـد.اینجـاازهـرنظـربـابچههـاكارمیكننـد،بهطـوریكه
،فرهـوددرآزمـونادونـسمجتمـعرتبـهییكشـدوبرای مثـاًلً

شـهریهثبتنـامشـد.ُخـبسـالاولبـدوندریافـت
خیلـی مـا راضـیهسـتیم.طبعـاً

مدالي براي آینده
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خواهـرعرفان،هـمدردرسوهمدرهنر
فـردتوانمندیاسـت،اولیننمایشـگاههنـریاشرادردورهی

راهنماییبرگزاركردهاسـتوهمیشـهشـاگرداولمدرسـهبودهاست.
سـالدومدبیرسـتانیـكروزقبلازشـروعمدرسـهتغییررشـتهمیدهد
ورشـتهیانسـانیراانتخـابمیكند.اگرچـهاینانتخابهمهیمسـئولین

مدرسـهراشـگفتزدهكـردهبود،امـااوبهانتخـابخودایمانداشـت.
االندرچهرشتهایتحصیلمیكنید؟

مندررشتهیحقوقدانشگاهشهیدبهشتیدرسمیخوانم.
ارتباطشماباعرفانچهطوربود؟

ازهمـانكودكـیرابطـهیمـنوعرفـانخیلـیخوببـود.همیـناالنهم
خیلـیمـنراراهنمایـیمیكنـدومـناصـاًلاورایـكبـرادركوچكتـر
نمیدانـموبـرایمـنواقعـاًمثـلیـكبـرادربزرگتـرمیمانـد.دردورهی

كنكـورهـمخیلیبـهمـنروحیهمـیداد.
باعرفانتفریحاتمشتركدارید؟

بلـه،بیشـترتفریحاتخانـوادهیماگروهیاسـت.ماهمبـاعرفان
سـینما،كافیشـاپو...میرویم.

عـارفبـرادركوچـكتـرعرفاناسـتو
دانشآمـوزپایهیسـومدبسـتاناسـت.ارتباطشبـاعرفان

خیلـیخـوباسـتومعتقداسـتاینكـهعرفانمـدالطـالگرفته،
لزومـاًبهاینمعنینیسـتكـهدرهمهكارهـابهترازعـارفعملمیكند.

اینكهعرفاندرسمیخواند،مزاحمشیطنتهایتونمیشد؟
خیلیكم.باالخرهبایدرعایتمیكردم.اماكارخودمراهممیكردم.

دوستداریتوهممدالالمپیادنجومبگیری؟
نه.منبهپزشكیعالقهدارم.

چرا؟
چـونفكرمیكنمسیسـتمتنفسانسـانخیلـیجذابترازستارههاسـت!

البتهامسـالباكمكعرفـاندرروزنجومغرفهداشـتیم.
تویغرفهچهكارمیكردی؟

منمطالبراتوضیحمیدادم.تویساختماكتشهمكمككردم.
ازموفقیتهایتبگو.

مـنشـاگرداولمدرسـهمـانهسـتم.لگوهـایخیلـیخوبـیهم
میسـازم.

پـدرعرفـانمتولدسـال46اسـتواصلیتشبهشهرسـتاناهربرمیگـردد.او
دردانشـگاههنرخواندهاسـتومدرككارشناسیارشـدنقاشیدارد.

جهمیشودكهیكدانشآموز،المپیادیازآبدرمیآید؟
راسـتشبـهنظـرمـندانشآمـوزانمختلـفباهـمفـرقمیكنندونمیشـود
یـكنسـخهبرایهمـهپیچید.امـامنمیتوانممسـیریكـهدرمنـزلخودمان
پیمودهشـدهرابرایشـماترسـیمكنم.مـنوخانمـمازابتداتـالشمیكردیم
كـهفضـایخانهیـكفضـایفرهنگیباشـد.همچنیـنبـامطالعـهوتحقیقو
اسـتفادهازتئوریهـایتبریتـیوآموزشـی)كـهبـاهمسـرمآنهـارامطالعـه
میكردیـم(بـرایهـرسـنازبچههـابرنامههایتربیتیمناسـبباهمانسـن
بازدیـدازموزههـایكـیازبرنامههـایثابـتزندگیما رااجـرامیكردیـم.مثـاًلً
بـود.همچنیـنبـرایمـاخیلـیمهمبـودكـهبچههاشـادباشـندوبـرایاین
موضـوعبرنامهریزیداشـتیم.بـرایهمینمخصوصاًقبـلازدورهیدبیرسـتان
كـهكمـیحجمدرسهـازیادبودفـراواندرفضـایخانـوادهبرنامههایطبیعت

گـردیوپیكنیكداشـتیم.
یعنیشمابرایتربیتفرزندخودكتابمیخواندید؟

بلـه.قطعـا.زمانـیكـهعرفـانكوچـكبـودهنـوزاینترنـتبهشـكلامـروزی
وجـودنداشـت.برایهمیـنمابـازحمتزیـادمقالههایـیدرحـوزهیپرورش
اسـتعدادهایكـودكپیـدامیكردیـمومیدادیمآنهـارابرایمـانترجمهكنند.
شـماازاولبـرایایـنكـهعرفـاندررشـتههایفنیموفـقشـودبرنامهریزی
كـردهبودیـدیانه،فضـایتحربهكـردنرابرایشمهیـاكردهبودیـدتاخودش

راهشراانتخـابكند؟
مـنبـهعنوانپـدرخانـوادهوظیفـهیخودممیدانسـتمكـهفرزندانـمرابرای
زندگـیخودشـانآمـادهكنم.خـودبچههابایـدراهشـانراانتخابكننـد.دختر
مـندردورهیدبیرسـتاندردرسهـایریاضـیوفیزیـكشـاگرداولبـود،اما
رشـتهیعلومانسـانیرابـرایادامهیتحصیـلانتخابكردكـهبرایمعملین

خودشدرمدرسـههـمخیلیعجیـببود.

خانواده ي موفق



موسيقي ما مخصوص کشور خودمان است 
و هنوز در جهان تا حدودي ناشناخته. هر 

چند دانش بيشتري در عقبه ي موسيقي ایراني 
متصور هستم، ولي فکر مي کنم که در سطح 

جهاني کمتر به آن پرداخته شده است

شاستعدادهايدرخشانبیستونهمینجشنوارهموسیقيفجر،بهمن1392
اشكانالیق،برگزیدهيبخ

استعداد درخشان
نوازندهيشانزدهساله،آثارياز»بتهوون«و»راخمانینف«رادربخش
استعدادهايدرخشانبیستونهمینجشنوارهموسیقيفجرمينوازد.

اینخبركهدرروز22بهمنسالجاريدربرخيسایتهاوخبرگزاريها
منتشرشدمارابرآنداشتتابا»اشكانالیق«،دانشآموزپایهیدوم
واحدكارگرشماليگفتوگویيكوتاهانجامدهیمكهدرادامهميخوانید:

چيشدكهبهجشنوارهيموسیقيفجروبخشاستعدادهايدرخشانراهپیداكردي؟
- من يك اجرا در جشنواره »همساز« امسال داشتم. در اين جشنواره که به همت مجتمع عالمه طباطبايي هر سال برگزار مي شود، يكي از 
داوران که آقاي دکتر پيروز ارجمند بودند، نواختن منو ديدند. از پدرم خواستند تا من در جشنواره ي موسيقي فجر شرکت کنم. بدين ترتيب و 
با هماهنگي آقاي ارجمند از دوقطعه اي که آماده کرده بودم فيلمي  تهيه کردم و نسخه اي از فيلم را براي جشنواره ارسال کردم. يك ماهي 

طول کشيد تا خبر پذيرفته شدنم در بخش استعدادهاي جوان را به من دادند.

دلم مي خواهد در مورد موسيقي تلفيقي بيشتر کار کنم. براي اين ساز نوشته شده است، اما براي من هميشه تلفيق خيلي اهميت داشته است. آن پرداخته شده است. اما ساز پيانو کاماًلً در جهان شناخته شده است. قطعات بسيار زيادي ناشناخته. هر چند دانش بيشتري در عقبه ي موسيقي ايراني متصور هستم ولي فكر مي کنم که در سطح جهاني کمتر به - هر دو از دو سنت کاماًل متفاوت هستند. موسيقي ما مخصوص کشور خودمان است و هنوز در جهان تا حدودي ویژگيبیناینسازهابرايتوجالباست؟دوسازمتفاوت،یكيكامالًایرانيودیگريهمكامالًكالسیكوغربيمينوازي.چهارتباطیاباشند. تالش مي کنم در هر دو رشته تحصيل کنم.آکادميك موسيقي مي خوانم. البته رشته ي معماري را هم دوست دارم. از نظر من هر دو رشته مي توانند در کنار همديگر - دوست دارم حرفه اي موسيقي کار کنم، چه به صورت تئوريك و چه عملي ادامه خواهم داد. در آينده حتماً به شكل چهآیندهايبرايموسیقيخودمتصورهستي؟

ازچهزمانيبهموسیقيپرداختي؟
- من از 4 سالگي موسيقي اُرف کار مي کردم. البته پدرم که خود از نوازنده هاي خوب ويولن و سه تار هستند، مشوق اصلي 

و پيگير بحث فراگيري من بودند. پس از آن و به پيشنهاد پدرم ساز پيانو که به اعتقاد وي »ساز مادر« است را شروع 
کردم. تقريبا 9 سال است که نزد استادان امير آل طاها، گاگيك بابايان و تيگران مسروپيان پيانو مي زنم. البته چند سال 

هم هست که سه تار مي زنم. تقريبا از 12 سالگي شروع کردم. عالقه زيادي به موسيقي سنتي ايراني دارم. در ابتدا مدتي 
خدمت استاد »مسعود شعاري« بودم و در حال حاضر خدمت استاد »بهداد بابايي« هستم.

یقيسنتيایرانيرادرچهميداني؟
ضعفاصليآموزشموس

- تقريباً 90 درصد از موسيقي ايراني عاري از ريتم است. به نوعي موسيقي ما وابسته به نوا و آواز است. رديف 

موسيقي ايراني خالي از ريتم مي باشد. »رپرتوارهاي« کمي براي سازهاي موسيقي سنتي ايراني موجود است. به نوعي 

مي شود گفت که اکثر سازهاي ايراني در قالب گروه نوازي ضعف دارند. بيشتر سازها براي تكنوازي مناسب هستند. 

ضعف ديگر را »استاد محوري« مي دانم. يعني هنرجو خيلي تحت تاثير استاد قرار دارد. هرچه استاد به او ياد دهد 

سرمايه اصلي وي براي نواختن مي شود.
وسخنآخر؟

- از مجتمع عالمه طباطبايي سپاسگزارم. برگزاري مراسم و جشنواره هاي هنري و علي الخصوص جشنواره »همساز« 

باعث شد تا من به جشنواره راه پيدا کنم. از دکتر حميد عسكري و پيروز ارجمند تشكر مي کنم. همچنين از اساتيد، 

خانواده ام و بخش فرهنگي دبيرستان عالمه طباطبايي واحد کارگر شمالي هم کمال تشكر را دارم.
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ــــ ايــــرانــــ
ــ توبمان ــــ

گزارشيازمراسمسهسالگينشریهدانشآموزي»منومن«

روي خط روابط عموميبزرگ اتفاق  »كوچك«
واحـِدروابـطعمومیدرسـاختاراداریوسـازمانیمابنابهماهیتواهمیتـیكهدارد،هیچگاهنمیتواندبـیكاروبیتفاوت
بـهنظـارهیرویدادهـابنشـیند.ّخاصهآنكهبـاتحولیهمهجانبهدربـهكارگیریابـزارواهدافنیزروبروشـدهوازاین
جهـتطرحـینـودرانداختهباشـد.روابطعمومـیمجتمعفرهنگیآموزشـیعالمهطباطبایـینیزازاینحیث،رسـالتی
جدیـدبـرایخـودبـازتعریفكـردهومّجدانهدرپیآناسـتكهباارتقاءسـطحكّمیوكیفـی،نقِشدرخـوریایفاكند.
درسـالتحصیلـی92-93ودرچهارمـاهگذشـته،روابطعمومیمجتمـع،اقداماتیرابهانجامرسـاندهكـهدرقالبیك

گـزارشخبریكوتـاه،بهمهمتریـنمفادآناشـارهمیكنیم.

طراحیوچاپبروشورهایاطالعرسانیمجتمع
ايلن بخش، خلود، در برگيرنده چندين اتفاق مهم آموزشلی، فرهنگلی در طول يك 
سلال تحصيلی اسلت که مختصراً اشلاره ای بلدان خواهيم کلرد. 1- طراحی و چاپ 
بروشلور اردوی دوسلتی که هرسلاله در آغاز سلال تحصيلی صورت می پذيرد. 2- 
طراحی و چاپ بروشلور گلبانگ سلرود که ارديبهشلت ماه 92 اجرا شلد. 3- طراحی 

و چلاپ بروشلورهای مربوط بله موفقيت های المپياد های کشلوری و جهانی.
4- طراحي و تدوين موفقيت هاي کنكور

سروديكیازقالبهاِیهنرِیُمركبیاستكهزاللیوبيكرانگِیموسيقیبرتاركاشنشستهوتجسم
نگارينواژگانبرپيكرشنقشبستهاست.ازاينرو،سرودكالمآهنگينیاستكهريشهاشدرزبانو
شــاخوبرگشدرآسمانمیباشد!وآنهنگامكهجانرنگينآوازهخوانبهترنّمدرمیآيد،موجیاز
احساسبهاهتزازدرآمدهكهبهذهن،فرصتخلسهوبهجسمنوازشیشايستهمیبخشد.وهميناست

وجهتسميه»گلبانگسرود«كهرنگيناستچونگل،وآهنگين،چونبانگ...
هنرسرودخوانیدانشآموزیفعاليتیانرژیبخشونشاطآوراستكهخالقيت،تمركزواعتمادبهنفسرا
افزايشمیدهدوبهايناعتبارنمونهایعالیازمصداقشعارِ»هنردرخدمتآموزشوآموزشدرخدمت
زندگی«میباشد.ازمنظریديگر،میتوانتجربهاينهنرگروهیهدفمندراتجربهیزندگیاجتماعیموفق

دانست.
بااعتقادبهنقشوكاركرداينهنر،هيأتمؤسسمجتمعفرهنگی-آموزشیعالمهطباطبايیدستبه
حركتیابتكاریزده،گلبانگسرودرابرپاساختند،رويدادیكهازنظرقالبوحجمدرتاريخفعاليتهای

هنریآموزشوپرورشبیسابقهمیباشد.
هماكنونگلبانگسرودمجتمععالمهطباطبايیباسپرینمودنمسيریسيزدهساله،بهيکحركت
ماندگارفرهنگی-هنریدرعرصهیهنردانشآموزیدرپهنهیايرانزمينتبديلشــدهاســت.بايد
خاطرنشاننمودكهتداوماينحركتدرطیسالهایگذشتهمرهونمثلثیطاليیبودهاستكهيک
ضلعآن،مديرانآگاهوهنردوستمجتمععالمهطباطبايیهستندكهباوجودپيچيدگیامرآموزش
ومطالباتعلمیباالیجامعهازآنان،هموارهحامیفعاليتهایفرهنگی-هنریبودهودرعملثابت
نمودهاندكهبههردوركنآموزشوپرورشوفادارند.ضلعديگر،حضوردانشآموزانبســيارباهوش،
هنردوستوهنرمنددرواحدهایآموزشیمجتمعاستكهباتكيهبرتوانايیآنان،اينمهمبهانجام
میرسدواماضلعسوممثلثموفقيتهنری،وجودمربيانهنریكارآزمودهوخالقياستكههركدام
درحوزهیكاریخوددارایتخصص،تجربهوتعهدهستند.موزونشدناينسهضلعتوفيقیالهیبوده

استكهنصيبمجتمععالمهطباطبايیشدهاست.

سيزدهمينگلبانگسرودمجتمععالمهطباطباييباعنوانجشنواره»ايرانتوبمان«برگزارميشود.
اينرويدادبينظيردرعرصهيهنردانشآموزيدرنيمهارديبهشتماه1393درتاالربزرگكشوررخ
مينمايد.بخشاصلياينمراســمهنرنماييدانشآموزانمجتمععالمهطباطباييدرزمينهسرودو
موســيقياست.اينمراسمبرايدومينسالشاهدگروهدانشآموزاندبستانعالمهطباطباييخواهد
بودكهكوچکترينهنرمندانتاريخگلبانگســرودميباشندوالبتهدركنارايشانبهسنتسالهاي

گذشتهگروههمسرايانهمكارانمجتمعنيزبههنرنماييخواهدپرداخت.
يكيديگرازبخشهايسيزدهمينگلبانگسروداجرايگروهُكرارديبهشتميباشد.اعضاياينگروه
كهعمدتاًازدانشآموختگانمجتمععالمهطباطباييميباشــند،درزماندانشآموزيعضوگروههاي
سرودبودهودرگلبانگسرودنيزبهاجرايبرنامهپرداختهاندوامروزدركناردرسودانشگاه،اينهنر
رابهصورتحرفهايدنبالمينمايند.درواقعگروهُكرارديبهشتكهرهبريآنرامديرمركزهنرهاي
آواييونمايشيمجتمعبهعهدهداردبهنوعييكيازدستاوردهايهنريگلبانگسرودبهحسابميآيد.
درسيزدهمينگلبانگســرودهمچنينازدانشآموزانافتخارآفرينيتقديرخواهدشدكهمدالهاي
رنگارنگــيازالمپيادهايجهانيبرايكشــورعزيزمانبهارمغانآوردنــدوبرگزرينديگريبهدفتر

افتخاراتمجتمععالمهطباطباييافزودند.
امســالنيزگروهنمايشحركاتموزونازدبيرستانآبشناسانيکبااجرايرازآلودخودكهباحركات
نماديننمايشيهمراهاست،افزونبرايجادجلوههايزيبايبصري،اذهانرابهخلسهدعوتخواهدنمود.
دانشآموزانهنرمنديباســازخودجانهاراخواهندنواختوعطرپاكموسيقيرادرفضايگلبانگ
سرودپراكندهخواهندساخت.سيزدهمينگلبانگسرودجشنهمدليوهمراهيخانوادهبزرگمجتمع

عالمهطباطبايياستكهدرآنهزارانشاخهگلباحضورخودخاطرهايخوشرقمميزنند.
پسآنهنگامكهجشنواره»ايرانتوبمان«آغازميشود،مشتاقشنيدنآهنگگامهايمهربانشماييم.

شركتدرجلساتمربوط
بهجشنوارهگلبانگسرود

)سیزدهمیندوره(
منظلور  بله  مجتملع  عموملی  روابلط 
جهلت  در  بيشلتر  هرچله  هماهنگلی 
پوشلش کامل خبلری و تصويلری از اين 
مراسلم، در جلسلاتی که بديلن منظور و با 
همكاری دسلت انلدرکاران اين جشلنواره 

برپلا شلده، حضلور بهلم می رسلاند. 

تهیهگزارشوعكسازمسابقات
ورزشیمدارسمجتمع

عموملی  روابلط  هلم،  زمينله  ايلن  در 
کوشلش  طباطبايلی  عالمله  مجتملع 
کلرده کله تلا حلد تلوان و بضاعلت از 
پوشلش و انتقال اخبارديگلر رويدادهای 
ملدارس، از جملله فعاليت های فرهنگی 
و ورزشلی غفللت نكنلد. بديلن منظلور 
و در هميلن راسلتا بله تهيله گلزارش و 
عكلس از فعاليت هاي ورزشلی مدارس، 

اقلدام کلرده اسلت. 

طراحیوبرنامهریزیدرخصوصبرگزاری
كارگاههایعلمي-آموزشی

از ديگلر برنامه هايلی کله واحلد روابلط عموملی مجتملع به 
طراحلی و تنظيلم آن اهتملام داشلت و دارد، برپايلی مجلدد 
کارگاه هلای علملی، آموزشلی و هنلری، جهت ارتقلاء دانش 
و مهلارِت دانش آملوزان اسلت. در اين رابطله کالس هايی در 
نظلر گرفته شلده که بتواند سلطوح مختلف عقايد و سلاليق 
برگيلرد.  در  را  دانش آملوزان  آموزشلی  يلا  علملی  هنلری، 
اطالع رسلانی بيشلتر برای عالقه مندان در ايلن خصوص، به 
زودی از طريلق »سلايت« مجتملع عالمه طباطبايلی انجام 

پذيرفت.  خواهلد 

طراحیبنرهایموفقیتهایدانشآموزان
ونیزبنرهایمربوطبهمناسبتهايمختلف

از ديگلر وظايفلی کله روابلط عموملی مجتملع تالش کلرده در ملورد آن غفلت 
نكنلد، طراحلی و چلاپ بنرهای مربلوط به موفقيلت دانش آملوزان در زمينه های 

گوناگلون و نيلز ارسلال بنرهای مناسلبتی برای همكاران اسلت.
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طراحی،تدوینوتنظیمدفترچه

آزموِنورودیمجتمع
ايلن دفترچه بلرای آشلنايی دانش آموزان 
متقاضی ثبت نام در سلال اول دبيرسلتان 
و خانواده هلای ايشلان از کّم و کيف آنچه 
کله در دبيرسلتان های عالمله طباطبايی 
می گذرد، توسلط روابلط عمومی مجتمع، 

طراحلی و تهيه می شلود. 

همكاریباجشنوارهبهشتانس
طراحلی و چلاپ بروشلورهای ايلن جشلنواره بله 
هملراه پوشلش خبلری از اين مراسلم که دو سلال 
اسلت بلا شلكوه هر چله بيشلتر برگلزار می شلود. 

مجتمع فرهنگي -آموزشي
عالمه طباطبايي

اولين دوره 
مسابقات مفاهيم

بر اساس حكمت هاي حضرت لقمان
»منشور تربيتي لقمان حكيم«

ويژه همكاران مجتمع عالمه طباطبايي
مجتمع فرهنگي - آموزيش عالمه طباطباييويژه نامه اردوي دانش آموزان پايه ي اول دبريستان هاي 

 مهرماه 1392
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موفقيتهايكنكوردانشآموزان
دبيرستان هاي  مجتمع فرهنگي-آموزشي عالمه طباطبايي

ازسال1379تا1392

مجتمع فرهنگي-آموزشي 
عالمه طباطبايي

مجتمع فرهنگي- آموزشي عالمه طباطبايي در سال 1372 تاسيس گرديد و در گام اول ، مدرسه راهنمايي عالمه طباطبايي در مهرماه همان سال 
آغاز به فعاليت نمود. اولين گروه دانش آموزان ثبت نام شده در سال 1372 پس از طي 3 سال دوره راهنمايي و 4 سال دوره ي دبيرستان ، در 

سال 1379 در كنكور سراسري شركت كردند و موفقيت هاي كم نظيري را كسب كردند؛ كه تا امروز اين موفقيت ها استمرار دارد و البته
» استمرار موفقيت ها امري تصادفي نيست «

تاسيس 1372

ادعا نمي كنيم كه بهترينيم...
... اما خرسنديم كه بهترين ها

ما را برگزيده اند

مدال آوران المپيادهاي جهاني و كشوري
 مجتمع عالمه طباطبايي

از سال 1377 تا سال 1392

Allameh Tabatabaei, Complex of Cultural and Educational units

214 دانش آموز-  269 مدال المپياد

مدالآوران
سدشكن

مدالآوران
سدشكن

مدالآوران
سدشكن

مسابقات ورزشي
ويژه دانش آموزان مجتمع فرهنگي - آموزشي عالمه طباطبايي

دررشتههاي:

فوتسال-بسكتبال-شنا-شطرنج-تنيسرويميز

شنا :  استخر قهرماني مجموعه ورزشي آزادي

فوتسال و بسكتبال :  سالن ورزشي معلم منطقه 17

شطرنج و تنيس روي ميز : سالن ورزشي آبشناسان

زمان: بهمن ماه 1392 تا ارديبهشت 1393به مناسبت بزرگداشت دهه فجر

شنا :  استخر قهرماني مجموعه ورزشي آزادي

فوتسال و بسكتبال :  سالن ورزشي معلم منطقه 17

شطرنج و تنيس روي ميز : سالن ورزشي راهنمايي آبشناسان

طال جــهاني
خشايار خسروي

رشته: رياضي
كشور: آلمان)2009(

طال جــهاني
مهرگان درودياني

رشته: نجوم
كشور: يونان)2013(

طال و نقره جهاني
شايان ناظمي

رشته: نجوم
كشور: يونان)2013(

نقره جــهاني
محمدرضا تكاپويي

رشته: رياضي
كشور: آلمان)2009(

طال جــهاني
الك بدرويا

رشته: رياضي
كشور: برزيل )2013(

نقره جــهاني
ميالد بخشي زاده

رشته: رياضي
كشور: اسپانيا )2008(

نقره جــهاني
سعيدهاديخانلو

رشته: رياضي
كشور: ويتنام )2007(

نقره جــهاني
محمد رضا بنايي

رشته: نجوم
كشور: يونان )2013(

نقره جــهاني
آرين هاشمي طالخونچه

رشته: نجوم
كشور: لهستان )2011(

نقره جــهاني
اردالن خضرايي

رشته: فيزيك
كشور: كرواسي )2010(

برنز جــهاني
گـودرز مـهر

رشته: رياضي
كشور: آرژانتين )2012(

برنز جــهاني
عرفان بيات

رشته: نجوم
كشور: برزيل )2012(

ديپلم  افتخـار
رضا جوادي نژاد

رشته: فيزيك
كشور: مكزيك )2009(

برنز جــهاني
محمد مهدي محاوري

رشته: نجوم
كشور: تايلند )2007(

برنز جــهاني
اميررضا صداقت

رشته: نجوم
كشور: چين )2010(

برنز جــهاني
عباس  عليزاده

رشته: نجوم
كشور: تايلند )2007(

برنز جــهاني
علي عباسي

رشته: نجوم
كشور: برزيل )2012(

برنز جــهاني
عرفان ذابح

رشته: نجوم
كشور: يونان )2013(

برنز جــهاني
نبيل اتحادي

رشته: نجوم
كشور: چين )2010(

برنز جــهاني
علي محمد پزنده

رشته: فيزيك
كشور: كرواسي )2010(

برنز جــهاني
پدرام  بخشايي

رشته: شيمي
كشور: مجارستان )2008(

ديپلم  افتخـار
سهند پيرباديان

رشته: نجوم
كشور: چين )2005(

برنز جــهاني
محسن رضايي زاده

رشته: نجوم
كشور: ايران )2009(

نقره جــهاني
فرزاد فتحي

رشته: نجوم
كشور: برزيل )2012(

دو مدال نقره جهاني
آرش دليجاني

رشته: نجوم
كشور: هند)2006( اكراين)2007(

نقره جــهاني
شايان خالويي

رشته: نجوم
كشور: برزيل )2012(

نقره جــهاني
مسعود محمدي ارزنق

رشته: فيزيك
كشور: تايلند )2010(

رشته: نجومنقره جــهاني
كشور: برزيل )2012( محمد جواد شريعت زاده

نقره وبرنز جهاني
پرهام پرسنده خيال

رشته: نجوم
كشور: لهستان )2011(

نقره جــهاني
حسين داداش آذر

رشته: شيمي
كشور: ژاپن )2010(

فيزيك )1388( نيما اميري
نقره كشوري

نجوم )1389( مزدك محسني رجايي
نقره كشوري

شيمي )1378( امين  پورمحمدي
نقره كشوري

شيمي )1390( علي طوسي
نقره كشوري

فيزيك )1389( ارژنگ نيكبخت
نقره كشوري

نجوم )1389( اميرعباس قاضي زاده طهراني

نقره كشوري

شيمي )1384( داريا اخباري
نقره كشوري

شيمي )1391( سينا فرودی
نقره كشوري

فيزيك )1389( كامران صالحي وزيري
نقره كشوري

نجوم )1390( اهورا صمدي
نقره كشوري

شيمي )1384( پيام  افتخار جهرمي
نقره كشوري

شيمي )1391( شهريار شادمان
نقره كشوري

فيزيك )1389( وحيد هراتيان
نقره كشوري

نجوم )1390( مازيار شهرياري
نقره كشوري

شيمي )1384( اميرحسين  حبيبي
نقره كشوري

زيست )1391( عبد الرضا راعی
نقره كشوري

فيزيك )1390( آرش اميني
نقره كشوري

نجوم )1391( عرفان عاصی
نقره كشوري

شيمي )1387( رامين  هاشمي فشاركي
نقره كشوري

فيزيك )1390( يوسف رضا اسماعيلي شهميري

نقره كشوري

نجوم )1390( فرشيد كريمي
نقره كشوري

شيمي )1385( محمدرضا  خوشي
نقره كشوري

رياضي )1388(
رياضي )1389(

فرنود فقيهي برنجگاني
دو برنز كشوري

رياضي )1391( پوريا محمدی شهريور
برنز  كشوري

كامپيوتر )1390( سينا يزدان بد
برنز  كشوري

فيزيك )1387( وحيد امين تبار
برنز  كشوري

نجوم )1386( علي  صالح گودرزي
برنز  كشوري

شيمي )1390( هامون هامرز
برنز  كشوري

رياضي )1385( ساالر يزدجردي
برنز  كشوري

كامپيوتر )1387( اشكان  بشردوست
برنز  كشوري

فيزيك )1384( عليرضا قاسمي
برنز  كشوري

فيزيك )1392( احسان مقصودي نيستانكي

برنز  كشوري

شيمي )1382( امير ماني
برنز  كشوري

نجوم )1388( 
نجوم )1386( سروش  ايران منش

دو برنز كشوري

كامپيوتر )1386( كيارش  عدل
برنز  كشوري

كامپيوتر )1391( شروين خستو
برنز  كشوري

فيزيك )1389( احسان پورحسيني
برنز  كشوري

نجوم )1391( مهدی قزلو
برنز  كشوري

رياضي )1387( آراز صدوقي شبستري
برنز  كشوري

كامپيوتر )1388( علي اكبر طباطبايي
برنز  كشوري

فيزيك )1386( محمدحسين  محبي
برنز  كشوري

نجوم )1385( ارسالن امام جمعه كاشان
برنز  كشوري

شيمي )1387( پويا  هراتي پور
برنز  كشوري

رياضي )1384( پوريا رمضي
برنز  كشوري

كامپيوتر )1386( اردالن احمدي
برنز  كشوري

فيزيك )1382( عرفان  عاشوري
برنز  كشوري

فيزيك )1391( محسن اصدق پور
برنز  كشوري

نجوم )1392( ايليا اربابي
برنز  كشوري

كامپيوتر )1388(
كامپيوتر )1389( نوژن پاشاناسنگي

دو برنز كشوري

رياضي )1392( برديا سيداحمدنيا
برنز  كشوري

كامپيوتر )1391( آريا اديبی
برنز  كشوري

فيزيك )1388( مسعود مهدي سلطاني
برنز  كشوري

نجوم )1390( كيارش اميني
برنز  كشوري

رياضي )1385( اشكان  يكرنگ صفاكار
برنز  كشوري

كامپيوتر )1387( شايان  حجت پناه
برنز  كشوري

فيزيك )1386( پويا  بهمني
برنز  كشوري

نجوم )1384( علي  كوهپايي
برنز  كشوري

شيمي )1388( سيد علي درهمي
برنز  كشوري

رياضي )1382( سامان سيفي
برنز  كشوري

كامپيوتر )1384( ماني  شفاعت دوست
برنز  كشوري

فيزيك )1378( انوشه  سلحشور
برنز  كشوري

فيزيك )1389( پرهام جعفري
برنز  كشوري

نجوم )1392( سينا آشوري
برنز  كشوري

نجوم )1388(
نجوم )1386( پويا  خوش بخت

دو برنز كشوري

كامپيوتر )1384( نيكي  شاكري
برنز  كشوري

كامپيوتر )1391( ياشار دبيران
برنز  كشوري

فيزيك )1389( آرين رحيميه
برنز  كشوري

نجوم )1391( نويد اكبری آالشتی
برنز  كشوري

رياضي )1389( آرش شريفي نوريان
برنز  كشوري

كامپيوتر )1388( عليرضا شريف زاده
برنز  كشوري

فيزيك )1387( سيد سينا  حافظي
برنز  كشوري

نجوم )1385( هوتن  رايين
برنز  كشوري

شيمي )1387( حبيب  آذرآبادي
برنز  كشوري

رياضي )1385( مسعود بركتين
برنز  كشوري

كامپيوتر )1386( بهنام  شهبازي
برنز  كشوري

فيزيك )1382( مسعود يزداني
برنز  كشوري

فيزيك )1390( سيد ارشيا اقبالي
برنز  كشوري

شيمي )1386( عليرضا  خوش مشربان
برنز  كشوري

فيزيك )1391( امير حسين صبا شيروان
نقره كشوري

نجوم )1391( سيد عليرضا ابوترابی
نقره كشوري

شيمي )1387( داريوش  محمدزاده پارچين

نقره كشوري

نجوم )1385( سعيد  بهبهاني نيا
نقره كشوري

نجوم )1391( مهدی مهدوی
نقره كشوري

شيمي )1385( امين  شكيبا
نقره كشوري

فيزيك )1392( سيد سبحان كشفي
نقره كشوري

نجوم )1391( محمد نورزاده روشن
نقره كشوري

شيمي )1386( ميالد شفيع زاده
نقره كشوري

نجوم )1387( نيما قادري
نقره كشوري

نجوم )1392( سپهر آرين نژاد
نقره كشوري

شيمي )1387( امين  اردكاني
نقره كشوري

نجوم )1388( امير شايان عرضي
نجوم )1389(نقره كشوري آبتين شهيدي

نقره كشوري

نجوم )1392( سيد عرفان سيدصالحي
نقره كشوري

شيمي )1389( شايان الماسي
نقره كشوري

نجوم )1392( يزدان نادرزاده اردبيلي
نقره كشوري

رياضي )1389(
رياضي )1390(

آرتين اسپريدونف
دو طال كشوري

كامپيوتر )1385( صدرا  يزدان بد
طال كشوري

نجــوم )1392( يزدان بابازاده مقصودلو
طال كشوري

رياضي )نقره1387(
كامپيوتر )برنز1386(

مهرداد محرمي گرگري
نقره و برنزكشوري

رياضي )1387( احمد عبدي
نقره كشوري

رياضي )1392( علي تقي بخشي
نقره كشوري

كامپيوتر )1390( علي رضا مشهد الكوبه فراهاني

نقره كشوري

نجــوم )1392( علي زينالي
طال كشوري

رياضي )نقره1388(
كامپيوتر )برنز1387(

سيدمحمدآقاميرمحمدعلي
نقره و برنزكشوري

رياضي )1388( امير حسين حسيني اكبرنژاد
نقره كشوري

كامپيوتر )1384( صالح  حيدريان
نقره كشوري

كامپيوتر )1392( شروين خستو
نقره كشوري

شيمي )1386( پژمان  شيرازيان
طال كشوري

نجوم )نقره1384(
نجوم )برنز1385(

مسعود رفيعي راوندي
نقره و برنزكشوري

رياضي )1388( باني امين نژاد
نقره كشوري

كامپيوتر )1385( نويد جوادي
نقره كشوري

كامپيوتر )1392( آرش پوردامغاني
نقره كشوري

شيمي )1387( شايان عنايت
طال كشوري

رياضي )1378( مهرداد ملوندي
نقره كشوري

رياضي )1389( اميررضا احمدزاده
نقره كشوري

كامپيوتر )1386( اميرعباس  صادقيان
نقره كشوري

كامپيوتر )1392( محمدرضا زارع شحنه
نقره كشوري

رياضي )1385( فرنام  منصوري
نقره كشوري

كامپيوتر )1385( كوشا ميرحسيني
نقره كشوري

فيزيك )1386( مسعود طغياني
نقره كشوري

شيمي )1391( رهام فرومدی
طال كشوري

رياضي )1384( آرمين  جم
نقره كشوري

رياضي )1391( ايمان مقصودی
نقره كشوري

كامپيوتر )1385( سعيد صبائي
نقره كشوري

فيزيك )1385( سيداحسان  موسوي مهر
نقره كشوري

رياضي )1385( هالكو رحمانيان
نقره كشوري

كامپيوتر )1386( اشكان  نوروزي فرد
نقره كشوري

فيزيك )1387( بهزاد آهي
نقره كشوري

شيمي )طال -1392(
شيمي )برنز -1391( سيد احمد رضا مرجانمهر

زيست )1391(طالوبرنزكشوري علی جوينانی
كامپيوتر )1388(طال كشوري

كامپيوتر )1389( محمد مطيعي
دونقره كشوري

رياضي )1385( شمس الدين  آخوندزاده
نقره كشوري

كامپيوتر )1387( آرين  كمال
نقره كشوري

فيزيك )1387( سروش  خرم
نقره كشوري

كامپيوتر )1388(
كامپيوتر )1389( سهند فرهودي

دونقره كشوري

رياضي )1386( يزدان  بهرام نسبت
نقره كشوري

كامپيوتر )1387( شايان  احمدي
نقره كشوري

فيزيك )1388( كاميار نادري
نقره كشوري

نجوم )1388(
نجوم )1386( بهنام  جمشيددوست

دونقره كشوري

رياضي )1387( امير آجرلو
نقره كشوري

كامپيوتر )1387( عرفان  عبدي
نقره كشوري

فيزيك )1388( پيمان محتاط
نقره كشوري

نجوم )برنز1385(
نجوم )نقره1386(
نجوم )برنز1387(

سورنا  فاطمي
نقره ودوبرنز كشوري

رياضي )1387( سيدشاهين  اشرف زاده
نقره كشوري

رياضي )1388( رضا بيگلري
رياضي )1391(نقره كشوري آرين قبادی

نقره كشوري
رياضي )1391( پويا محمودی

نقره كشوري
رياضي )1392( هيراد عالي پناه

نقره كشوري
رياضي )1392( پوريا محمدي شهريور

رياضي )1392(نقره كشوري محمدحسام نيك پي سالكده
نقره كشوري

كامپيوتر )1390( آرش پورضرابي
نقره كشوري

فيزيك )1388( محسن پورجوال
نقره كشوري

رياضي )نقره-1388(
رياضي )برنز-1387( مهراد محمدي خالصي فرد

نقره و برنزكشوري

كامپيوتر )1385( امير شريف زاده
كامپيوتر )1386(طال كشوري آرين  اربابي

كامپيوتر )1386(طال كشوري فرهاد  شاه محمدي
كامپيوتر )1386(طال كشوري رامتين  رطبي

طال كشوري

فيزيك )1386( محمد نظري مجد
فيزيك )1389(طال كشوري محمد فاضل زاده

نجوم )1384(طال كشوري شهروز علي محمدي
نجوم )1384(طال كشوري انوشيروان  روزُرخ

نجوم )1391(طال كشوري سيد شايان ناظمی
طال كشوري

كامپيوتر )1386( روزبه بصيريان جهرمی
طال كشوري

كامپيوتر )1391( هومن هاشمی هندوكشی
كامپيوتر )1392(طال كشوري

كامپيوتر )1391( ايلياد رمضاني
طال و نقره كشوري

فيزيك )1392( ارشان خاني فر
طال كشوري

رياضي )1384( رامتين  مدني
طال كشوري

رياضي )1386( علي  صادقيان
رياضي )1390(طال كشوري بهزاد بهزادي

رياضي )1390(طال كشوري ماهان مليحي
طال كشوري

كامپيوتر )طال-1384(
كامپيوتر )نقره-1383(

شايان  مديري آثاري
نجوم )طال- 1385(طالونقره كشوري

نجوم )نقره-1384(
پيمان  اكبرنيا

رياضي )طال-1387(طالونقره كشوري
كامپيوتر )نقره-1386(

فرشيد باطني
كامپيوتر )طال-1387(طالونقره كشوري

رياضي )برنز-1388(
افروز  جبل عاملي

طالوبرنز كشوري

رياضي )طال-1389(
رياضي )نقره-1388(

محمدامين نجات بخش اصفهاني

طالونقره كشوري
رياضي )طال- 1382(
رياضي )نقره-1381(

روزبه  فرهودي

رياضي )نقره - 1390(طالونقره كشوري
رياضي )طال - 1391(

حسين حضرتی
طالونقره كشوري
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تاسيس 1372

مجتمع فرهنگي -آموزشي

عالمه طباطبايي

قرآني بهشت انس
جشنواره 

دومين دوره 

هيم قرآن
زمون مفا

آ

30 سوال چهارگزينه اي از 40 آيه ي اخالقي قرآن

)منبع: تفسير نور حجت االسالم والمسلمين قرائتي(

مدت پاسخگويي: 30 دقيقه

زمان برگزاري آزمون: شنبه پنجم بهمن ماه 1392

جوانه انديشه

صفحه 35

شماره 63

   زمستان92

از اهلداف کللی تعليلم و تربيلت کشلورمان در دوره هلای تحصيللی، تقويلت روحيلة 
حقيقت جويلی، تعقلل، تفكلر، مطالعله، بررسلی و نقلادی و... در تمام زمينه های اسلالمی، 
فرهنگلی، علمی  و فنی اسلت. اين هلدف کلی، از نگاه ريزبيلن مجموعه عالمه طباطبايي 
هيلچ گاه پنهلان نبلوده و همواره مشلارکت فعاالنه دانش آملوزان در جريلان تعليم و تربيت 
خودشلان را يلك اصلل مي دانسلته اسلت. وجلود وب سلايت، نشلريات گوناگلون، کتلب 
آموزشلي، بروشلورهاي مختلف و برگزاري سلمينارها، جشلن ها و جشلنواره هاي گوناگون 
نيلز کله توسلط کارشناسلان زبلده در هر بخش انجام مي شلده اسلت براي ايلن مجموعه 

مكفلي نبوده اسلت.
يلك فكلر بزرگ براي مشلارکت مسلتقيم دانش آملوز، در جايلگاه خود، جرقله اي کوچك 
بلود کله در زمينله خلق يك جريلده کاماًل دانش آموزي بدعتي باشلد که حاصلل آن »من 
و ملن« شلد. پايبنلد بلودن به اصلل انتقاد جهت بهبلود اوضلاع، نقطه عطفي شلد که روز 
دوشلنبه 20 بهمن ملاه سلال 1392، جشلني کوچلك بلراي اتفاقلي بلزرگ برگلزار شلود. 
ايلن مراسلم سلومين سلال توليلد نشلريه دانش آملوزي را نويلد مي داد. مراسلم بلا حضور 
هيلأت تحريريله و مديران مجتملع در يك فضاي صميمي برگزار شلد. حضور عضو هيأت 
موسلس مجتملع، مديلر مجتملع، معاونلت فرهنگلي واحلد آبشناسلان، مدير پايه سلوم و 
چهلارم واحد آبشناسلان، مديلر روابط عمومي  مجتملع در کنار هيأت تحريريله جوان، خود 

نشلان از اهميت ايلن اتفاق خلوب بود. 
آغاز کننلده سلخن، از اعضلاي تحريريله، آقلاي فدايي بود که گزارشلي از فعاليت سه سلاله 
»ملن و ملن« داد. سلپس آقلاي مسلتوفي در خصلوص نشلريه و للزوم پلرورش روحيله 
نظلارت و مسلئوليت پذيري دانش آملوزان و آمادگلي بلراي ورود بله جامعله و نيلز مغتنلم 
شلناختن ايلن موقعيت صحبت کلرد. حمايت بيلش از پيش عضو هيأت مؤسلس مجتمع 
از عملكلرد دانش آملوزان، نشلان از موفلق بلودن ايلن تجربله جديلد داشلت.الزم به ذکر 
اسلت کله جمعلي از فعلاالن حرفه اي مطبوعات کشلور از جملله گرافيسلت و روزنامه نگار 
در ايلن جملع حضلور داشلتند کله ايلن دعلوت از طلرف دبير ايلن پلروژه، آقلاي لطفيان 
صلورت گرفتله بلود. ايشلان کله از فعاالن عرصه مطبوعات کشلور هسلتند، آملوزش اين 
جملع حلدوداً 20 نفلري دانش آموزي را در طول سه سلال گذشلته بر عهده  داشلتند. فضاي 
حرفله اي بلا حضلور اشلخاص حرفه اي، باعث شلد تلا در ادامله، نگاه ها کاماًل موشلكافانه 
و جلدا از تشلويق و به به گويلي شلود.انتقاد هايي هم مطرح شلد. انتقلاد به »انتقلاد«. اينكه 
نقلد در چارچلوب حرفله اي و منصفانه چقدر مي تواند سلازنده باشلد. هر چنلد که چندين بار 
در طلول گفته هلا تأکيد شلد کله اين انتقلادات نبايد مانلع از مطالبات دانش آموزي شلود و 
رسلالت حرفله اي نشلريه بايد محفلوظ بمانلد. در ادامه مهمان اين مراسلم، آقلاي عزيزي 
کله خبرنگار روزنامه »شلرق« هسلتند، در خصوص فضلاي کاري حرفله اي در مطبوعات 
نكاتلي را مطلرح و بله بيلان خاطره اي از مشلاهدات خلود در ايلن امر پرداختند. ايشلان به 

نلگاه منصفانله خبرنگار در ارائله انتقاد اشلاره کردند.
در قسلمت بعلدي برنامله، کيلك توللد »ملن و ملن« کله بلا لوگوي نشلريه تزئين شلده 
بلود بريلده شلد. پذيرايلي توسلط خلود اعضا صلورت گرفلت. عكس هاي دسلته جمعي و 
کمي اسلتراحت، باعلث شلد تلا قسلمت دوم برنامله بلا انلرژي بيشلتري آغلاز شلود. مدير 
مجتملع، آقاي سلليمي  نكاتلي در چارچوب تشلويِق دانش آملوزان و تأکيد بلر مثبت بودن 
نظلر مجتملع در خصلوص برگلزاري ايلن نلوع فعاليت ها مطلرح کرد تلا نفر بعلدي آقاي 
»آصلف« باشلد. آصلف از صبغله ي مطبوعاتي خلود گفت. نكتله اي که کاماًلً بلراي همه 
جاللب بلود. ايشلان از فعاليلت خلود در روزنامله »سلالم« گفتنلد. اينكله خلود بلا فعاليت 
حرفله اي در مطبوعلات آشلنايي دارد. وي همچلون هميشله، ماننلد يلك معلمي دلسلوز 
نكاتلي در رابطله بلا رسلالت اصللي روزنامه نلگاري و رعايلت حريم ها و نيز حفلظ ماهيت 
دانش آملوزي »ملن و ملن« بيلان کردنلد. آقاي نصيلري، دبير فيزيلك و آقلاي آل احمد از 
معاونت فرهنگي واحد آبشناسلان از ديگر سلخنرانان اين مراسلم بودند. مدير جديد روابط 
عمومي  و سلردبير نشلريات مجتمع سلخنران بعدي مراسلم بود. وي که روي سلخنش با 
هيلأت تحريريله جلوان »ملن و من« بلود، از نهلال نوپاي شلكل گرفته گفلت. اينكه اين 
نهلال نوپلا احتيلاج به مراقبلت دارد. اينكله هيچ مراقبي بهتلر از خود اعضاي فعال نشلريه 
نمي توانلد از ايلن اتفلاق بلزرگ محافظلت کند. وي يكلي از خاطلرات خلود را از طول 13 
سلال فعاليلت مطبوعاتي خلود براي اعضلاي هيأت تحريريله بيان کلرد و در نتيجه گيري 
»تدبيلر« را به عنلوان بهتريلن راهلكار پيشلنهاد داد. و سلرانجام اينكله کارهلا بلا »تدبير« 
سلهل و آسلان انجام مي پذيرد. در پايان مراسلم، معرفي تك تك اعضاي نشلريه صورت 
گرفلت. نوجوانانلي کله حلاال بلا اعتماد به نفسلي بلاال، صدايي رسلا، اسلتوار و بلدون هيچ 

لرزشلي، نويلد شلكل گرفتن بزرگانلي در آينلده عرصه مطبوعلات کشلور را مي دادند.

سيزدهمين گلبانگ سرود در ارديبهشت ماه 1393 با نام »ايران تو بمان« برگزار مي شود

 دکتر حمید عسكري 
دبیر سیزدهمین گلبانگ سرود

 رسول آل احمد 
معاون اجرايي جشنواره



دانش آملوزان در سلنين پاييلن از آمادگی بسليار بااليی بلرای فراگيری و اجلرای حرکات 
ورزشلی برخوردار هسلتند و طبق گفته متخصصين، آموزش تمام رشلته های ورزشلی در 
سلنين پاييلن بسليار مطلوب تلر و اثرگذارتلر از ديگر رده های سلنی اسلت. از آنجايی که 
بيشلترين اوقلات نوجوانلان، در داخلل ملدارس می گذرد، ايلن ضرورت پيلش می آيد که 
بله موضلوع ورزش در سلطح مدارس به شلكل ويلژه و تخصصی توجه و پرداخته شلود.

ايلن املر در نگاه کالن سياسلت گذاران مجتملع عالمه طباطبايي هميشله مدنظر بوده و 
هسلت. درحلال حاضر نلگاه تخصصی به موضلوع ورزش دانش آملوزان در داخل مدارس 
مجتمع، موجب شلده اسلت که برای هر پايه تحصيلی رشلته خاصی تعريف و به مرحله 
اجلرا درآيلد تلا دانش آموزان بتوانند برحسلب عالقه و اسلتعداد خود، بله ورزش پرداخته و 
ديگلر زنلگ ورزش را بله عنوان زنگ تفريح سلپری نكنند و سلاعت درسی شلان بيهوده 

و بی حاصلل نگذرد.
دانش آملوزان می تواننلد حتی در سلال های بعد از تحصيل نيز از تجربيلات و فعاليت های 

ورزشلی خود اسلتفاده کرده و به اين صورت به سلالمت خود رسليدگی کنند.
فوتبلال، فوتسلال، واليبال، بسلكتبال، اسلكيت، شلنا، ژيمناسلتيك، دو ميدانلی، هندبال، 
تنيلس روی ميلز، شلطرنج، بدمينتلون، طنلاب زنلی، آمادگی جسلمانی، کاراته و ُکشلتی 

عناويلن رشلته هايی اسلت کله در ملدارس تخصصلی ورزشلی آملوزش داده می شلود.
 مديريلت مجتملع عالمله طباطبايي اميدوار اسلت که در آينلده ای نه چندان دور شلاهد 
شلكوفايی هلر چله بيشلتر فرزندانملان در زمينه هلای مختلف ورزشلی باشلد تلا بتوانيم 

نمايان تلر از گذشلته نلام ايلران را در قله هلای پيلروزی ببينيم.
***

پزشلكان و کارشناسلان هملواره بلر اهميلت ورزش و نقش مؤثلر آن در سلالمت روح و 
جسلم افلراد تأکيلد مي کنند و بر ضلرورت توجه بله آن از دوران کودکي اصلرار مي ورزند، 
متأسلفانه ايلن موضلوع در ملدارس کشلور به طلور بايسلته و شايسلته مورد توجله قرار 
نمي گيلرد. ايلن در حاللي اسلت کله اخبار موجلود حاکي از آن اسلت که درصد زيلادي از 
دانش آملوزان بله ويلژه در دوره ابتدايلي، بله مشلكالت فيزيكي متعلددي از جمله چاقي، 

اضافله وزن و سلتون فقرات مبتال هسلتند.
گذشلته از ايلن، بازي، تفريلح و ورزش يكي از بايدهاي زندگي کودکان و نوجوانان اسلت 
کله در شلادابي، افزايلش اعتملاد بله نفلس و تقويت روحيله آنان بسليار اثرگذار اسلت و 
چشلم پوشلي از اين موضوع و نداشلتن برنامه و طرحي مدّون و هدفدار براي آن بسليار 

تأسلف برانگيز است.
ورزش در حياط مدرسله، پيامدهاي ناگواري دارد. بهار هميشله نمي ماند. پاييز و زمسلتان 
هلم مي آيلد و بله دنبالش سلرما و بيماري هلاي گوناگون. در بلرف و باران کله ورزش در 
حيلاط تعطيلل اسلت، در غيلر از آن هلم بچه هلا بر اثلر دويدن هلاي زياد علرق مي کنند 
و بلا وزش بلاد سلرد، سلرما مي خورنلد، يلا سلينه پهلو مي کنند و دسلت کم يلك هفته از 

درس و زندگلي عقلب مي مانند.
در هميلن راسلتا مجتملع عالمله طباطبايلي بلا ساخت وسلازهاي فلراوان در املر تأمين 
فضلاي ورزشلي مناسلب نشلان داده که پلرورش کلودک را در همه ابعاد دنبلال مي کند.

ايلن موضلوع آن قدر اهميت دارد که گاهي پيشلرفته ترين امكانات ورزشلي شلهر را مانند 
مجموعه ي ورزشلي »انقلالب« و »آزادي« و مجموعه ي »معللم«را با صرف هزينه هاي 
قابلل توجهلي در طلول هفتله بلراي دانش آملوزان خلود اختيلار کلرده و در کنلار تأمين 
امكانلات، تيمي حرفله اي شلامل مجرب ترين کادر آموزشلي در سلطح کشلور را مسلئول 

رسليدگي بله املر ورزش دانش آملوزان خود نموده اسلت.
به طلور مثلال تنها مدرسله ي راهنمايي واحلد فرمانيله در روزهاي يكشلنبه دانش آموزان 
خلود را در دو بخلش بله مجموعله ي ورزشلي انقلالب بلرده و بنلا بله سلليقه و توانايي 
هلر دانش آملوز در زمينله رشلته ملورد عالقله اش به صلورت حرفله اي بله آنلان آموزش 
تخصصلي مي دهلد. تنلوع رشلته هاي ورزشلي مانعي بلراي ادامله نمي تواند باشلد. حتي 
اگلر در رشلته اي يلك دانش آملوز بخواهلد آملوزش ببينلد، بلراي وي هرگونله امكاناتي 
فراهلم خواهلد شلد. ايلن املر نه تنهلا در ايلن واحد بلكله در سلاير واحدها نيلز پيگيري 
مي شلود. مدرسله ي راهنمايي واحد آبشناسلان که خود داراي امكانات ورزشي سرپوشيده 

اسلت نيلز به صلورت متمرکز بله ايلن امر مي پلردازد.
***

ازاینرويدرطولسـالتوسـطگـروهآموزشـيورزشمجتمع،
مسـابقاتورزشـيبـاشـكوهيبـامشـاركتتماميواحدهـاي
مجتمـعدربهترینامكاناتشـهرتهـرانبرگزارميكنـدكهاین
دورهازمسـابقاتدرسـالجارينیزازتاریخبهمنماه1392آغاز
وتااردیبهشـتسـال1393ادامهخواهدداشـت.اینمسـابقات

درقالـبمسـابقاتویژهدهـهفجربرگزارميشـود.

عقل سالمبدن ســـالم =
اگر مي خواي در درس خواندن موفق بشي؛ ورزش كن!

گزارش تصويري از برگزاري مسابقات ورزشي دهه فجر 1392 - مجموعه ورزشي معلم
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»پارسلا قاسلمي« دانش آموز کالس هفتم مدرسله راهنمايي عالمه طباطبايي واحد آبشناسلان است. 
دللش مي خواهلد خلبلان شلود. تنها فرزنلد خانواده اسلت و موفق به کسلب مدال هلاي رنگارنگي در 
سله رشلته ي ورزشلي متفاوت شلده اسلت. پارسلا در رشلته ي کاراته سلبك »شلوتوکان« موفق به 
کسلب ملدال نقره مسلابقات جهاني کاراته در قبرس و در مسلابقات شلنا و در 50 متلر قورباغه مدال 
طلالي کشلور و 100 متلر کرال سلينه ملدال طالي اسلتان و باالخلره در دوچرخه سلواري نيز مدال 
طالي اسلتان را به دسلت آورده اسلت. گفت وگوي نشريه »جوانه انديشله« را با وي در ادامه بخوانيد:

نظرشمادرمورِدجملهی»عقلسالمدربدنسالم«چیست؟

وقتلی شلما تحلرک داريلد و بله نوعلی ورزش می کنيلد، سلموم بدنتلان خلارج 

می شلود. خلروج سلموم از بلدن مسلاوی اسلت بلا شلادابی و سلالمتی بيشلتر. 

زمانلی که در بدن شلما سلموم باشلد، رخوت و سسلتی و کسلالت داريلد و ُخب 

طبيعلی اسلت وقتلی ورزش کنيد، از سلالمت بيشلتری برخوردار خواهيلد بود و 

انسلان درک بهتلری بلرای درس خونلدن پيلدا می کند. 

بـادانشآموزانـیكهتحـرِككمتریدارنـدوبهنوعیگوشـهگیری
میكنند،چـهبرخـوردیمیكنید؟

ملن از ايلن نلوع دانش آملوزان داشلته ام. در اين مواقلع، اولين کاری که می کنم اين اسلت کله با اون 

دانش آملوز صحبلت می کنم. سلعی می کنم اول بفهمم دليل آن چيسلت. سلپس از خانواده اش می پرسلم. 

گاه پيلش می آيلد کله خانواده هلا ذهنيلِت خوبلی در ايلن زمينله ندارنلد و يله جورايلی مانلع ورزش کردِن 

بچه هلا يشلان هسلتند، بی آن که خودشلان خيلی متوجه باشلند. در نهايت شلما بايد توانايی ايجلاِد انگيزه 

بلرای بچه هلا را داشلته باشليد. واقعاً سلعی می کنلم که عالقه ايجلاد کنم. 

خودتونكدامورزشرابیشتردوستدارید؟

دبيلران ورزش معملواًل می گوينلد همه ورزش ها خوب اسلت، وللی ُخب به صورت تخصصلی، من فوتبال 

را بيشلتر دنبال کلرده ام و مدرک درجه »بی« مربيگلری را دارم. 

وقتی تحرک دارید و ورزش 
می کنيد، سموم بدنتان خارج 
می شود. خروج سموم از بدن 
مساوی است با شادابی. زمانی 
که در بدن شما سموم باشد، 
رخوت و سستی دارید و ُخب 
طبيعی است وقتی ورزش کنيد، 
از سالمت بيشتری برخوردار 
خواهيد بود و درک بهتری برای 
درس خوندن پيدا می کنيد

)می خندد( ميشه از اين سئواالت از من نپرسيد.استقاللیهستیدیاپرسپولیسی؟
ملن يلك زمانلی بله يلك رنگی عالقه داشلتم کله نمی خلوام در ملوردش صحبت کنلم، وللی االن واقعلاً از فوتبلال زيبا و چرا؟

انلدازه در املور فرهنگلی نيلز بلرای آنان سلرمايه گلذاری کرديم؟ مشلكالت فرهنگی يك شلبه بله وجود نمی آينلد و يك از زمينه هلا حرفله ای شلده ايم و آن هلم پلول پرداخلت کلردن بله ورزشلكاران، به ويلژه به فوتباليست هاسلت. آيلا به همان آن وسليع اسلت. در ابتدا بايد ببينيم که برای امور فرهنگی ورزشلكاران، چه هزينه هايی شلده اسلت؟ما فقط در يك سلری کاری بكنيلم. املا بله طلور کلی بايد بگم، آسليب های فرهنگلی در حوزه ورزش محلدود به همين موارد نمی شلود و دامنه ی اواًل بلدون ترديلد ملا در ايلن رابطله با يك پديده شلوم و نوظهور مواجهيم کله اميدوارم بتوانيلم هر چه زودتلر در اين زمينه آسـیبهایفرهنگـیدرحـوزهورزشراچگونـهمیبینید؟نـگاهشـمابـهپدیدههایینظیرورزشـكارانیكـهازقلیانهـماسـتفادهمیكنندچگونهاسـت؟كاًلپلاک للذت می برم. 
محيط هلای ورزشلی و روحيله ی ورزشلكاری نمود پيلدا می کند. و اقشلار تحصيلل کلرده ی بيشلتری را در خلود جذب می کننلد. از اينجا نقش تحصيلالت و علم و دانش، در فرهنگ سلازی ادامله دهنلد. اين آسليب در فوتبال بيشلتر اسلت، وللی در واليبال و بسلكتبال کمتره، چراکه ايلن دو ورزش دانشلگاهی ترند زود از گردونله ی قهرمانلی بيلرون گذاشلته شلدند، در حاللی کله تا سلال های سلال می توانسلتند بله فعاليت حرفه ای شلان من شلاگردانی داشلتم که بعدها در سلطح ملی و در تيم ملی سلتاره شلدند، ولی به خاطر بی توجهی به اين مسلائل، خيلی شلبه هم نمی تلوان آنهلا را از بين برد.

درپایان:بهار در راه اسلت و اميدوارم زندگی همه هم وطنانم، بهاری شلود و مشلكالت مردم در سلايه 
تدبيلر و اميِد، کم و کم تر شلود.

ل نه پرسپوليسنه استقال

ديگه به پـــــــدرم نمي بازم

گفت وگو با دبير ورزش دوست داشتني و البته قديمي مجتمع، آقاي غفاري

"

" کاراته
    دوچرخه  براي شنا، شنا براي 

آیاتو»سوپرمني«؟
»سوپرمن« تنها يك افسانه است.

پـسچطورمیشـهكهفرديدرسـنتوبتواندچندرشـتهرابهصـورتحرفهاي
ودرسـطوحباالپيگیريكند؟

بله نظلرم اگلر بله انلدازه ي کافلي در کارهايلت انگيلزه و تالش داشلته باشلي، ديگلر هيچ چيلزي برايت 
غيرممكلن نخواهلد بلود. البته اين مدال ها بلراي من تازه اول راه اسلت و تصميم ندارم به سلادگي از آن ها بگذرم.

خبچرافقطدنبالیكرشتهنرفتي؟
راسلتش کاراتله را بلا پيشلنهاد پدرم دنبال کلردم و االن هرچه کله در اين ورزش جلوتر مي روم از آن بيشلتر للذت مي برم. ولي 

خلودم شلنا را خيللي دوسلت دارم. البتله دو سله ماهي مي شلود کله کالس هاي کاراتله را رها کلردم و تنها شلنا را پي گيري 
مي کنلم. در ملورد دوچرخه سلواري هلم بايد بگويلم از اين ورزش خوشلم مي آمد و تصميم گرفتلم آن را هم در 

کنلار دو ورزش ديگلر دنبال کنم.
امـاظاهـراپدرتاسـتعدادتـورابهترمتوجهشـده،چـراكهدررشـتهيكاراته

توانسـتينایبقهرمانجهانبشـوي؟
فكلر مي کنلم يكلي از داليلل مهلم کسلب ملدال جهانلي ملن تمريناتي بود کله با پلدرم در 
خانله انجلام ملي دادم. پلدرم قبلال رزملي کار بود. بله همين دليلل ما با هلم مبلارزات زيادي 
داشلتيم. جاللب بلود، اوايلل وقتي با پلدرم مبلارزه مي کردم طبيعتلا او مي توانسلت به من 
ضربله بزنلد، وللي االن ديگلر ايلن اتفلاق نمي افتد و به شلكلي ديگلر در مبلارزات با 

نمي بازم. پلدرم 

آدمخشنيهستي؟
نله! بله هيچ وجله. بلا وجلود آن کله مي توانلم در مبلارزات شلرکت کنلم، وللي 

هميشله در بخلش کاتا مسلابقه داده ام کله به اجرا کردن يكسلري حرکات نمايشلي 
رزمي ختلم مي شلود و يلا بله اصطلالح بلا يلك حريلف فرضلي مبلارزه مي کنيم. 

تابهحالدعواكردي؟
اسلتادمان بله ملا ياد داده اسلت کله از اين هنر تنهلا براي دفلاع از خودمان اسلتفاده کنيم، 

نه بلراي کتلك زدن ديگران.
آیااینسهرشتهيورزشيمكملهمهستند؟

دوچرخه سلواري باعلث مي شلود ماهيچه هلاي پايلم قلوي شلود کله ايلن موضوع در شلنا 
خيللي بله دردم مي خلورد. شلنا نيلز بدنلم را بله اصطلالح نلرم نگه ملي دارد کله اين 

موضلوع در ورزش کاراتله کملك زيلادي بله ملن مي کند. 
حرفپایاني؟

مي خواسلتم از پلدر و ملادرم و همينطلور از اسلتادانم بابلت زحملات 
فراوانلي کله برايلم کشليده اند تشلكر کنلم. 

جوانه انديشه
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خاصلي می کنله و همله بلرای آن احتلرام خاصلی قائلنلد. زنگ هلای ورزش در ملدارس عالمله طباطبايلی، با سلاير ملدارس فرق زنلگ تفريلح اسلت و از کيفيلت چندانی برخلوردار نيسلت، در حالی که مطللوب می دانيلم، خيللی تفلاوت دارد. زنلگ ورزش در ملدارس يه جور بله طلور کللی زنلگ ورزش در ملدارس، با آنچه ملا برای زنلگ ورزش نظرتوندربارهی»زنِگورزش«درمدارسچیست؟کار می کنيلم، وللی در واحلد کارگر بله صورت عموملی  کار می کنيم. در واحد فرمانيه و آبشناسلان رشلته تخصصی خودم، يعنی بسلكتبال رو راهنمايلی آبشناسلان و نيلز واحد فرمانيه، مشلغول به خدمت می باشلم. عنلوان دبيلر ورزش با واحِد کارگر شلمالی شلروع کلردم و االن در واحِد از سلال 86 با مجتمع عالمه طباطبايی افتخار همكاری دارم. کارم رو به دركدامواحدهايمجتمعوازچهساليهمكاريدارید؟ نلگاه  مدرسله،  مسلوولين  تلا حلدودي، چراکله  اينجلا  در  دارنلد.  در منظورتانازواژه»تخصصی«چیه؟حرفه اي تلر بله ورزش پرداختله مي شلود.بله ورزش  »فرمانيله«  و  »آبشناسلان«  واحلد  در  ملا 

رشلته های فوتسلال، بسلكتبال، واليبلال، تنيلس روی ميز و 
شلطرنج بله صلورت فوق العاده جلدی با مربيلان متخصص 
و مجلرب کار می کنيلم. ايلن جديلت فقلط شلامل بلازی 
کلردن نيسلت، بلكله آملوزِش اصوللی ايلن ورزش هلا رو در 
بلر می گيلره. به عبلارت ديگله، ما در ايلن مدارس از سلطح 
پايله تلا پيشلرفته آن رشلته را به بچه هلا آملوزش می دهيم. 
ُخلب، ايلن جديلت باعث شلده که ما بله لطف خلدا بازخورِد 
مثبتلی از کارملون، هلم از جانب دانش آموزان و هم از سلوی 

اولياءشلون داشلته باشيم. 
اصـوالًرابطـهیشـمابـادانشآمـوزانچطـور
تعریـفمیشـه،بچههاشـمارودوسـتدارند؟

ُخلب، ايلن رو بايلد از خلوِد بچه هلا بپرسليد، نله ملن. وللی 
بازخلوردی کله ملن دارم در حلاِل حاضر از بچه هلا می بينم، 
بله لطلِف خدا مثبته. عللت هم اينه که بچه هلا اغلب ورزش 
رو دوسلت دارنلد وحلاال در کنلارش اگله معللِم ورزش هلم 
بتونله بلا بچه ها روابِط خوبی برقرار کنه، بدون شلك بيشلتر 
موفلق خواهلد بلود و بالطبلع بچه هلا هم بيشلتر دوسلتش 
خواهنلد داشلت. ولی بهتره شلما در اين رابطله از بچه ها هم 
بخواهيلد درباره ملن، نظر بدهند تا بتونم نواقلص احتماًلی ام 

رو از بيلن ببرم. 
كارفرهنگیرادرامورورزشيچگونهميبینید؟

بحلِث خوبلی را مطلرح کرديد. رويكلرد ملا در ورزش صرفاً، 

قهرمان پلروری نيسلت. کار ملا فقط يلاددادن خوب شلوت زدن 
نيسلت. از اون مهم تلر اينله کله بايلد کارِ تيمی  رو يلاد بگيريم، 
يعنلی »بلا هلم بلودن«. ملن بله بچه هلا می گلم که بسلياری 
از اصلول زندگلی رو بايلد در هميلن زميلن ورزش يلاد گرفلت. 
اگلر بخواهيم در زنلگ ورزش فقط کارِ جسلمانی انجام بدهيم، 
موفلق نمی شليم، همين طلور اگلر بخواهيم فقلط کارِ فرهنگی 

انجلام دهيم. 
شـماچـهآرزوهـایورزشـیبـرایدانشآمـوزاِن
مجتمـععالمـهطباطبایـیداریـدكهتمایـلدارید

اونهـارومحقـقكنید؟
اول از همله دوسلت دارم کله بچه هلا رو در همله ی مراحلل 
زندگی شلون در اوج ببينلم. ُمنتهای آرزوی ملن اينه که بچه ها، 
بعدهلا يلك زنگی به ملن بزنند و بگويند که در کنلار ورزش؛ تو 
فالن دانشلگاه تو رشلته ی دلخواه شون قبول شلدند. اما يكی از 
مهم تريلن آرزوهايی کله من در مجتمع عالمله طباطبايی دارم 
اينله که »المپياد ورزشلی« به ماننلد المپيادهای درسلی برگزار 
بشله. چلون در زمينله  تحصيللی کار ويلژه اي انجلام مي شلود، 
چقلدر خلوب اسلت کله در حلوزه ورزش هم، در سله يلا چهار 
روز يلك المپيلاد ورزشلی، در ورزشلگاهی مناسلب بلا حضلور 
تملاِم دانش آملوزان و خانواده هاشلون برگزار بشله. مطمئنم که 
دانش آملوزان و اولياء شلون هلم بلا ايلن فكلر موافقنلد و از اون 
اسلتقبال می کننلد. اميلدوارم تلا به ايلن طريلق، شلعارِ زيبای؛ 

»ورزش بله عنلوان يلك ارزش« را جلا بياندازيم. 

ورزش تشـخیصدهیـدواورابـهیـكباشـگاهیمعرفیدانشآمـوزیرودرزمینـهیورزِشخاصـیمسـتعدتاحاالشـدهكهكاِراسـتعدادیابیانجـامدهید؟مثاًلًروزی در سلطح مللی در ايلن زمينه خواهد درخشليد. او بايلد بتوانلد در جايلی ايلن آموزش ها را ببينه و ملن مطمئنم او مدرسله دارم کله خيللی در ورزش »پارکور« مسلتعد اسلت. ُخب، باشلند و برونلد اونهلا رو يلاد بگيرند. ملن دانش املوزی در همين خوبله کله دانش آملوزان دنبلال عاليق ورزشلی غير متعلارف هم املكان چنيلن آموزش هايلی در ملدارس وجلود نلداره، ولی خيلی مؤسسلات معتبلر در ايلن زمينله برونلد. همان طور کله می دونيد ُخلب، مسللماً اونهلا رو راهنمايلی می کنلم کله بله باشلگاه ها و آمـوزشبدهید،چـهپاسـخیداریدوچـهمیكنید؟»گلف«یا»سـواركاری«یـا»بیلیارد«ونظایـراونرواگـردانشآمـوزانازشـمابخواهندكهمثـاًلً
؟ آملده کله من بله دانش آملوزم گفتله ام که تلو برای فالن رشلته و آرملان زنگنله. در مجتملع عالمله طباطبايلی هلم بارهلا پيش چنلد نفلری هلم در تيلم مللی هسلتند، از جملله؛ ميلالد عزيزی بسلكتبال بلود. از بازيكنانلی کله اون موقع ملا پيدا کرديلم، االن در ايلن مراکلز فقلط اسلتعداديابی، اون هلم در خصلوص ورزش و مربلی ارشلد پايلگاه ورزش قهرمانی بلودم. يكی دو سلال کارم بلله. من مسلئوِل پايگاه ورزِش قهرمانی بسلكتبال اسلتان تهران كنید

مناسلبی، بلرو و ادامله بده. 

واماسخنپایانی..

من از مسلوولين و مديران مدارس عالمه طباطبايی تشلكر ويلژه دارم. چراکه 

تلا االن از کيلان ورزش و دبيلران آن بله خوبی حمايت و پشلتيبانی کردند. از 

حمايلت و همفكلری آقايلان موسلوی، جوادزاده و رستمی   بسليار ممنونلم و از 

همه ی آنها تشلكر می کنم. مسلابقات ورزشلی که مجتملع عالمه طباطبايی 

برگلزار می کنله، بله ّجلد می توانلم بگويم که سلطحش از سلطِح مسلابقات 

منطقله باالتلر اسلت و هملت مسلوولين در ايلن رابطله، خود جای تشلكر و 

قدردانلی ديگر دارد. البته اميدوارم به مسلابقاِت ورزشلی همكاران هم به مانند 

مسلابقاِت دانش آملوزان، اهميلت داده شلود. در پايان از جناب آقای محسلنی 

هلم تشلكر ويلژه دارم کله در عرصه فرهنگ و هلم ورزش به هيلچ وجه کم 

نمی گذارنلد. از شلما و دوسلتانتان هلم کله اين فرصلت رو در اختيلار من قرار 
داديلد، کمال تشلكر را دارم. 

در  شليباني  آقلاي 
فعاليت هلاي ورزشلي خيلي 

پي گيلر و جلدي هسلتند. در کنار 
ايلن جديلت، عاليلق دانش آملوزان 

هلم برايشلان خيللي اهميلت دارد و سلعي 
مي کننلد در کم ترين زمان ممكلن بهترين امكانات 
را بلراي ورزش بچه ها فراهم کنند. مثاًل وقتي زمين بسلكتبال و 
فوتسلال ملا با هم يكي بود، ايشلان بالفاصله يلك زمين ديگر 
بلراي بچه هلا فراهلم کردند کله هلر دو گلروه دانش آموزان 

بتواننلد متناسلب بلا عاليلق و ساليقشلان بله ورزش 
بپردازنلد. در مجملوع مي توانم بگويلم معلم خيلي 

خوبلي هسلتند و رابطه ي دوسلتانه اي هم 
بلا دانش آملوزان دارنلد. 

شيرواني
  پارسا 
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آقاي شليباني باعث 
شلده اسلت که من ورزش 

بسلكتبال را به طلور اصولي ياد 
بگيلرم کله از ايلن موضلوع خيللي 

خوشلحالم. چلرا که قبلال ايلن ورزش را 
دوسلت داشلتم، وللي اگلر کملك ايشلان نبود 
بله احتملاًل زيلاد خيللي بسلكتبال را جلدي نمي گرفتلم. نلوع 
برخوردشلان بلا دانش آملوزان خيللي خلوب و صميمي اسلت و 
تقريبلا همله ي بچه هلا با ايشلان احسلاس راحتلي مي کنند. 

يكبلار در حيلاط مدرسله مشلغول بازي بسلكتبال بوديم 
کله آقلاي شليباني تلوپ را از بيلن پاهلاي من رد 

کلرد کله کللي باعلث خنلده همه ي مان 
. شد

معللم  شليباني  آقلاي 
خوبلي هسلتند و البتله بازي 

خوبلي هلم دارند. به نظرم ايشلان 
بايلد يلك کوچوللو جدي تلر باشلند. 

اگرچله ملن بسلكتبال را تقريبلا بله صورت 
حرفله اي دنبلال مي کلردم و موفق به کسلب مقام اول 
منطقله شلدم، وللي بله دليل فشلار درس هايلم مدتي اسلت که 
مجبلور شلده ام تمرينلات را رها کنلم. اما وقتي با آقاي شليباني 
کله ايشلان هلم مربي اليقي هسلتند تمرين مي کنلم، تا حد 

زيادي کمبود تمرينات باشلگاه برايم جبران شلده اسلت 
کله ايلن موضلوع بله روند رو به رشلد ملن خيلي 

کملك کرده اسلت.

آقلاي شليباني معلم 
دوست داشلتني  بسليار 

هسلتند و من بله ايشلان احترام 
زيلادي مي گذارم. شليوه ي آموزشلش 

را خيللي دوسلت دارم، مثلاًل در رشلته ي 
بسلكتبال فقلط بله دنبال اين نيسلتند کله بچه هاي 

قلوي را پيلدا کننلد و با آن ها تمريلن کنند، بلكه بلراي دانش آموزاني 
هلم که ضعيف هسلتند وقت کافي و مسلاوي با بقيله ي دانش آموزان 
مي گذارنلد تا سلطح بلازي آن هلا را هم باال ببلرد. روش ديگر ايشلان 
در ورزش ايلن اسلت کله در بلازي بلا بچه هلا شلرکت کننلد تا هم 
قوانيلن را بله ملا آملوزش دهلد و هم از نظلر کيفي، سلطح بازي 

بچه هلا را تقويلت کنلد. يلك خاطلره جاللب هلم از ايشلان 
دارم؛ چنلد وقلت پيلش بلود در حيلاط مشلغول بلازي 

بوديلم کله ملن تلوپ را گرفتلم و موفق شلدم 
آقلاي شليباني را دريبل بزنلم و توپ 

را گل کنلم. 
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معتقد هسلتم که هم 
مربلي و هلم معللم خوبلي 

هسلتند. عليرغم آن کله رابطه اي 
نسلبتا خلوب بلا بچه هلا دارنلد، وللي 

ابهلت يك معللم را نيز هميشله در چهره ي 
ايشلان مي توانيلد ببينيد. همه چيز برايشلان ورزش 
نيسلت و به اخالقيات خيلي بها مي دهند. يادم هسلت يكبار مشلغول 
بلازي فوتبلال بوديم کله من از بازي يكلي از هم تيمي هايم عصباني 
شلدم و سلرش فرياد زدم. ايشلان با ديلدن اين اتفلاق، من را کال 

از بازي کنار گذاشلتند. البته من کار اشلتباهي کلردم و بعد از 
چنلد دقيقه با کمك يكي از معاونين نزد آقاي شليباني 

رفتم و از ايشلان عذرخواهي کلردم و به بازي 
برگشتم.
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در  شليباني  آقلاي 
زملان تمريلن خيللي جلدي 

مي شلوند و رعايت کلردن مقررات 
برايشلان اهميلت زيلادي پيلدا مي کند، 

املا خلارج از تمريلن و ورزش فلردي دوسلت 
داشلتني و صميمي هسلتند. بلا وجلود آن کله من بسلكتبال را به 

صلورت حرفله اي دنبلال مي کنم و بلا تيم تهران نيلز نايب قهرمان 
کشلور شلده ام، وللي تمريناتلي را که با آقلاي شليباني کار مي کنم، 
باعلث قوي تلر شلدن و روي فلرم ماندنلم مي شلود. يلك خاطره ي 
جاللب هلم از ايشلان دارم. يلادم هسلت چنلد وقت پيلش من در 
تيلم مهلرام بلازي مي کلردم و تيلم ملا در مقابل تيلم مبتكران 

بلا مربي گلري آقلاي شليباني قلرار گرفلت کله ملا موفلق 
شلديم بلا اختلالف امتياز خيللي زيادي تيلم مبتكران 

را شكسلت دهيلم کله ايلن بلرد برايلم خيلي 
لذت بخلش بلود.

شوتـــــــــ
عشقـــــبا

»مجيلد شليباني« ملدرک مربيگلری درجله يلك بسلكتبال )باالترين ملدرک در 
مربيگلری( را دارد. او از سلال 1386 فعاليلت خلود را بلا مجتملع عالمله طباطبايي 
آغلاز کلرد. وي در دو واحلد راهنمايلي  آبشناسلان و فرمانيله و نيز دبيرسلتان واحد 
کارگلر شلمالي، مربلي تربيت بدني اسلت. جوان و پرانرژي و عاشلق کارش اسلت. 
بچه هلا را دوسلت دارد و نهايلت آرزوي خلود را موفقيلت دانش آملوزان، نله تنها در 
ورزش، بلكله در رسليدن بله درجات بلاالي علمي مي داند. بلا او گفت وگويي انجام 
داده ايلم کله در ادامله مي آيد. )در ضمن چون ايشلان نظلر دانش آملوزان را در مورد 
خلود مهلم مي دانسلت، با چند تلن از دانش آموزانلش در واحدهاي کارگر شلمالي و 

راهنمايلي فرمانيه و آبشناسلان نظر خواهي انجام شلد.(

             سيدعليرضا مرتضوي
 

 

 
 

  آراد پرشاد ثابت
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دیـربـازياسـتكـهمجتمـعفرهنگي
آموزشـيعالمهطباطبایيمـوردتوجهاولیـاودانشآموزان

كوشـاوسـاعيقـرارگرفتـهوبـهدلیـلنـوعحركـتونتیجههـاي
درخشـانایـنمجتمـعدرزمـرهيمـدارسنمونهغیـردولتيقـراردارد.شـاید

یكـيازمراحلـيكـهمـوردتوجـهتماممسـئولینقـرارگرفتـهمرحلـهيآمادگـيبراي
ثبتنـام،دانشآمـوزاندرمـدارسعالمهباشـدكهبـهگواهاولیامحترمسـالبهسـالكاملتر

وبينقصتـربرگـزارميشـود.درسـالهايگذشـتهشـایدسیسـتمحضـورچندبـارهياولیـابراي
ثبتنـامنامهنگاريهـايرایـجوغیـره،ثبتنـامرابسـیاردشـوارجلوهمـيدادكهبـاالكترونیكيشـدن

ایـنسیسـتمازحضـورمكرراولیـاوصرفكـردنوقت،جلوگیـريبهعملآمدهاسـت.هماكنـونروالحضور
یكبـارهياولیـاوشـیوهيثبتنـامدانشآمـوزانرابازگـوميكنیـم:

درابتـدابـاشـمارهتلفنهـايسـتادثبتنامتمـاسگرفتـهوكدورمـزچهـاررقميدریافـتميكنید.سـپسوارد
سـامانهاینترنتـيمجتمـععالمـهطباطبایي،بهنشـانيwww.atcce.com شـدهوثبتنـامرابهصـورتغیرحضوري
انجـامميدهیـد.بـااعـالموقتبرايحضورتوسـطرایانـهواصالًحتوسـطپیامكدرمجتمـعحضوربههمميرسـانید.
بدیهـياسـتكههمـكارانمـادرمجتمعباصرفسـاعتهاوقتبـرايحضورشـما،برنامههايسـادهومفیـديرادر
نظـرگرفتهانـد.بـاپرهیزازاتالفوقت،رسـیدگيبـهكارهـارادراولویتكاريقـراردادهاند.بالفاصلهبعـدازحضورگرم
شـمادرمجتمـع،مـداركاعالمشـدهدرسـایتكهشـاملكپـيكارنامه،كپـيشناسـنامهودوقطعهعكسميباشـد،
توسـطدوسـتانماندرسـتادثبتنـامتحویـلگرفتـهشـدهوداخلپاكتـيقرارميگیـردوفـرمشـمارهي2)پروندهي
دانشآمـوزي(بـهاولیـاتحویـلميگـرددكهمطالباینفرمتوسـطاولیاعزیزدرسـایتپرشـدهاسـتودرقسـمت
پاییـن،اتـاقمربوطبهمراجعهكنندگانعزیزنوشـتهشـدهاسـت.بعـدازمراجعتاولیابـهاتاق،همـكارانمافیلمهایي
راپخـشميكننـدكـهبرايشناسـایيهـرچهبهترشـماازمجتمعتهیهشـدهاسـت.تذكراتالزمتوسـطهمكاران
دادهميشـود،بعـدازخـروجازاتاقها،میزهایيدرراهروتعبیهشـدهكهبـرايثبتنامدانشآمـوزاندركالسهاي
آمادگـيآزمونميباشـدوبهصـورتكامالًدلخـواهبراياسـتفادهدانشآموزانقـرارگرفتهاسـت.اكنوننوبت
حضـوراولیـادرآمفـيتئاترمجتمعاسـتكهنظیرچنینسـالني،تقریبادرهیچمدرسـهايدیدهنميشـود.
مراسـميحدودا30دقیقـهايدرسـالنآمفيتئاتـربرگـزارميشـودوبعدازخـروج،درزمـانپذیرایي
همـكارانمجتمـعبـاآمـادهكـردنكارتهـاودریافـتبرگهـايفـرم2كهتوسـطاولیـامورد

تجدیـدنظـرقرارگرفتهاسـت،كارتهـارادریافـتميكنند.تاریخآزمونومـكانآزموندر
كارتهـامشـخصشـدهوباپایانایـنمرحله،اولیـاگراميباصرفزمانـيكمتراز

دوسـاعت،مجتمععالمـهطباطبایيراتـركميكنند.

داسـتاناردوازآنجاییشـروعشـدكـهبارفتنبچههـایپایهدومبهمشـهدمخالفت

شـدكـهالبتهباپیگیـریدانشآمـوزانوزحماتمشـاورانمجدداًتصمیمبـهبرگزاری
1392/9/26اردوشـد.بعداونگروهبندیشـدیموسـرگروههامشـخصشدند.

روزاردوبـاروزآزمـونجامـعیكـیشـد.قـرارشـداولآزمـونجامـعروبدیـموبعد

حركـتكنیـم.نمیدونـم،اینمازخوششانسـییابدشانسـیمـابود.بدشانسـیبه

ایـنخاطركهبیشـتربچههابـهجایتمركـزدرامتحان،تماِمحواسشـانبـهاردوبود.

خـوششانسـیهمبـهاینخاطركـهبعدازتالشبسـیارویـكامتحـانجانانه،یك
مسـافرتخوب،خسـتگیروازتـِنآدمبـهدرمیكنه.

خالصـهروزامتحـانجامـع،دردِلبچههـاهـماسـترسآزمـونجامعبودهـمهیجان

سـفربهمشـهدمقدس.قبـلازآزمون،بچههـاچمدانهـارادرنمازخانهگذاشـتندوبه

سـِرجلسـهامتحانرفتند.بعـدازآزمـونوگذراندن2تكزنگكالسـیبهسـمتراه

آهـنحركـتكردیم.شـبانهازراهآهنبهسـمتمشـهدبـهراهافتادیموصبـحزودبه

زیـارتامامهشـتمامامرضا)ع(شـویم.مشـهدالرضا)ع(رسـیدیمودراردوگاهمسـتقرشـدیم.كمیاسـتراحتكردیمتاآماده
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اینروز،روِزآخرسـفربود.صبحسـاعتهشـتبیدارشـدیموبعدازصرفصبحانه
بـازبـهدوگـروهتقسـیمشـدیم.گروهاولمـانبهزیـارترفتنـدودسـتهیدومبه
خریـددراطـرافحـرمرضـویپرداختنـدتـااینكههمگـینمـازظهـررادرجواِر
حـرِمبـاصفایامـامرضا)ع(خواندیموسـپسبـهاردوگاهبازگشـتیم.بـرایناهار
امـروز،چلـومـرغتداركدیـدهبودند،خیلـیزودخوردیـموبعدازكمیاسـتراحتو
جمعوجـوركردنوسـایلمانآمادهبازگشـتبهراهآهنشـدیم.سـواِرقطارشـدیم
ونرمنرمـكبـهسـمِتتهـرانبرگشـتیم.شـام،سـاندویِچسـردِهایـداخوردیم
وشـبهنـگام،مصـادفبـاشـِبیلـدابـهخانههایمـانرسـیدیم.ایـناردوهمبا
تمـامخوبیهاوسـختیهایشگذشـت.مهمآموختههایطوِلسـفربـودكهگمان

میكنـمهیچكـدامازمـاآنرافرامـوشنخواهـدكرد.تاسـفرهایبعـدی....

ز  ا خاطــــــــــــــره ای 
كیارشرمضانی

امیرابراهیمیان اردوی مشهد مقدس
داسـتان ثبت نـام در مجتمعــــــــــــــــ

محمدرضامیانجی
یـكروزبعـدازامتحـانتـرماولباكیـارشرمضانیومیالدمحمـدیخواهازكنـاراتاقفرهنگیردمیشـدیمكهبه
صـورتكامـاًلاتفاقـینگاهمـانبـهاتاقآقـایفتحیگرهخـورد.دیدیمآقـایفتحیداخـلاتاقفرهنگینشسـتهو
بـهدرسـتكـردنیكروزنامهدیواریخیلیقشـنگمشـغولهسـتند.ماهـمبیاختیارداخلشـدیم،راسـتشاین
روزنامـهمـاروبـهخـودشجـذبكردهبـود.آقـایفتحیكهشـاهدایننـگاِهخیرهیمـابـود،گفتند:»ایـنجوركه
معلومـه،شـماازایـنروزنامهدیواریخیلیخوشـتوناومده!دلتونمیخوادشـماهمتوتكمیلاونسـهیمباشـید«؟
چشـمانمـاازخوشـحالیبـرقمـیزد،قبلازاینكـهجوابیبدیـم،آقایفتحـیادامـهداد:»منهمهسـالهباكمك
بچههـا،روزنامـهدیـواریدرسـتمیكنـمواتفاقاًهمیشـههمبرندهمیشـیم.ایـنبارهـممطمئنمكهایـنروزنامه
دیـواریاولمیشـه«!مـنوكیـارشومیالدهمكـهتاحاالاینتجربهرونداشـتیم،خیلیدوسـتداشـتیمكهبرای
اولیـنبارتواینمسـابقاتشـركتكنیـم.انصافـاًازجایزهگرفتنهـمبدموننمیآمد.چـیازاینبهتـر؟!خیلیزود
قبـولكردیـموبعـدازاونآقایفتحـیبههریكازماچندموضـوعدادكهدربـارهیاونهابایدتحقیقوازبینشـان
مطالبـیروبـرایچسـباندنرویروزنامـهدیـواریآمادهمیكردیم.بعـدازچندروز،مـنومیالدوكیـارش،مطالبیرا
بـرایآقـایفتحـیآوردیموایشـانهمازاینكهخیلیزودتونسـتهبودیمایـنكارروانجامبدهیم،خیلیخوشـحال

شـدندوازمیـانمطالب،تعـدادیرابهصالحدیدشـانانتخابكردند.
بعـدازآنهـرروز،زنگهـایتفریـحمابهاتـاقآقایفتحیمیرفتیموایشـانمطالبـیراكهازقبلجداكـردهبودند،
خودشـانبـررویروزنامـهمیچسـباندند.فقـطجایآنهـاراازمامیپرسـیدندونمیگذاشـتندماآنهارابچسـبانیم،
علتـشهـمروشـنبود،مـاتـازهواردبودیموایشـانمیترسـیدندمـاكارروخـرابكنیم.خالصـهبعـدازچندروز
پیگیـریوآوردنمطالـبجدید،روزنامهشـكلواقعیبهخودگرفـتونهایتاًدرروز21بهمنتونسـتیماونرولَمینت
كنیـموبهمنطقهبفرسـتیم.راسـتشخیلیدوسـتدارمپیشبینـیآقایفتحیدرمورداولشـدنماندرسـتازآب

دربیایـدومـاهـمبرایاولیـنباربتونیمیهجایزهخوشـگلتـوروزنامهدیـوارینویسـیدریافتكنیم.

روزنامه دیواری »وحدت«

جوانه انديشه

صفحه 42

شماره 63

   زمستان92

جوانه انديشه

صفحه 43

شماره 63

   زمستان92



گـفت وگـوی »جـوانه انديشــه« با مـدال آوران طـال در المپياد كشـوری سـال 1392           در رشـته های نجوم-شـيمی-فـيزيك و كامپيوتــر

طالمي خواي؟!
بـيا اینجا!
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انتخـابالگـوبرايسـالجدیـد: »جوانله انديشله« بلراي سلال جديد 
پيشلنهاد مي دهلد تلا الگويلي »خاص« بلراي زندگلي انتخلاب کنيم. ما شلما را 
دعلوت مي کنيلم تلا  بياييد امسلال زنبور عسلل  را الگلوي خود قلرار دهيم چون؛ 
زنبور عسلل، حشلره اي مفيد، ارزشلمند و پاکيزه اسلت. در تمام طول عمرش بر گل 
مي نشليند. فقلط دنبلال گل اسلت، تلا از شلكوفه  تلخ گل، گلرده و شلهد تهيه کند. 
گلرده گل را بلرای غذای نوزادان و شلهد گل را برای شلفای مردم درسلت می کننلد. اگر ما برای 
به دسلت آوردن غذای روح و جسلم خود الگوی خوب داشلته باشليم بسياری از مشكالت ما حل 
می شلود. هميشله زنبور عسلل چون از دسلترنج خودش اسلتفاده می کند سلرافراز و صبور است. 
زنبور عسلل هميشله به صورت اجتماعی و جمعی زندگی می کند. در شلهر زنبور عسلل، تنبلی 

و تن پلروری در کار نيسلت و همله بايلد کار کنند. پس بياييد امسلال همه زنبور عسلل باشليم.

بياييد امسال زنبور عسل باشيم...


