نشریه داخلی مرکز پیش دانشگ هی و دبیرست ن ب قر ا علوم
گ ه ن مه اطالع رس نی خبری مش ورهای صنفی و علمی

همایش بازیهای کامپیوتری

سرمقاله
امیر حاجی آقائی

به ج��ای ایرانی بودن م��ی خواهد
آمریکایی باش��د ،با ای��ن کار هویت
خویش را تغییر داده است.
جریان س��اخت هویت است.حال اگر
فرد در گروهی عضو ش��ود که از نظر
جامعه نا به هنجار باشد منجر به هویتی
برای وی خواهد ش��د که ش��اید تغییر

تغییرات هویتی ندهد.
م��ی توان نتیجه گرف��ت ،اجزای هادی
مسئول هستند و باید بدانند در صورت
قصور با مش��کالت جبران ناپذیر تغییر
هویت جوانان مواجه می ش��وند .آنها
بایس��تی در انتخاب روش��ها و رویه ها
حس��اس باش��ند و هیچگاه فرد را رها
نکرده و همواره چه بصورت محسوس
یا نامحسوس روال وی را مد نظر قرار
داده و محیط های مناسبی برای تربیت
و پرورش نوجوانان خود انتخاب کنند.
غفرا ..لنا و لکم-حاجی آقائی

پاس��ارگاد قهرم��ان مس��ابقات
فوتبال جام گل کوچک دهه فجر

پس از  15روز رقابت سخت و نفس گیر باالخره
تیم دانش آموزان پیش انس��انی با نام پاس��ارگاد
که متش��کل از بازیکنان آقایان رهام صانعی ،سید
علیرضا عرفانیان،حس��ام حامدی فر،ایمان توکلی
و سید مرتضی حس��ینی بود بر سکوی قهرمانی
ایستاد.
حریف فینال تیم س��وم ریاضی بود که توانس��ته
بود پس از عبور از سد حریفان قوی همچون تیم
سوم انسانی خود را به فینال برساند.

دس��تاوردهای علمی که نتیجه عقل
بش��ر اس��ت دارای جایگاه ویژه ای
است و می توان گفت حجت شرعی
نیز می باشد.
بای��د گف��ت دین م��ا دی��ن خالقیت
ونوآوری است .دردین ما اسراف حرام
است و رعایت الگوی صحیح مصرف
یک امر دینی اس��ت ت��الش و کار در
دین ما ارزش باالی��ی دارد  (.آیه لیس
لالنس��ان الی ما س��عی و فرموده امام
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از ای��ن پس نمرات دانش آموزان برای اولیا و دانش آموزان مدرس��ه قابل
رویت می باشد.برای این کار نیاز است نام و رمز عبور را در محل مربوطه
سمت راست صفحه اصلی سایت وارد کرده و از نوار دانش آموز که باالی
صفحه می باشد کارنامه هر درس را باز کرد.
برای ثبت نمرات به گونه ای عمل شده است که برای هر درس یک کارنامه
و نمودار برای نمرات ثبت شده در نوبت های مختلف وجود دارد.

مراس��م عزاداری ش��هادت
امام باقرالعلوم(ع)

مراسم عزاداری سالروز شهادت امام
محم��د باقر(ع) در مح��ل نمازخانه
دبیرس��تان برگزار شد.در این مراسم
آق��ای مهندس بهش��تی دبیر فیزیک
دبیرستان پیرامون صفات حضرت
و ویژگیهای دین مبین اس��الم س��خنرانی نمودند .این مراس��م به میزبانی و پذیرایی
دانش پژوهان پیش انسانی برگزار شد.

آزمایشگاه کامپیوتر احیا شد

در پی درجه بندی مدارس تهران ،دبیرستان باقرالعلوم

باقرالعل��وم(ع) برگ��زار
ش��د.در این مراس��م
دانش آم��وز مهدی
صادقی عل��وی به
نوح��ه س��رایی و
قرائت دعا پرداخت.
بانی مراسم و صبحانه
دانش آم�وزان ک�الس پیش
ریاضی بودند.

در پی اجرای طرح درجه بندی مدارس جهت شناسایی کیفیت و سطح واحدهای آموزشی توسط سازمان آموزش و پرورش
شهر تهران در سال گذشته کلیه مدارس دارای گواهی مبنی بر درجه بندی کیفی شدند .مدیر دبیرستان با اشاره به تعیین درجه
مدارس اظهار کرد  :در طول س��ال تحصیلی قبل بازرس��ین آموزش و پرورش در نوبت های مختلف و تخصص های متفاوت
در زمینه های آموزشی  ،فرهنگی و پرورشی  ،تاسیسات و عمران و  ...به دبیرستان مراجعه داشتند که پس از دریافت مدارک
،عملکرد و جزئیات کار و بررس��ی دقیق ،میزان امتیاز در هر بخش را مش��خص کردند که پس از جمع بندی امتیازات گواهی
درجه بندی برای این مجموعه صادر ش��ده اس��ت .احمد حیدری فروز اضافه کرد :امتیازات کس��ب شده در همه بخش های
مدرسه تقریبا کامل و  %100بوده ولیکن در بخش عمران بخاطر کمبود فضا و کوچک بودن محیط مدرسه امتیاز کمی بدست
آوردیم که موجب شد درجه  1با رتبه  2را بدست آوریم .ایشان با انتقاد از برخی مالک ها در درجه بندی گفت :به نظر می
رس��د نیاز به بازنگری در ممیزی درجه بندی احس��اس می شود  .او اضافه کرد :دبیرستان ما فضای کوچکی دارد ولیکن باید
توجه شود تعداد دانش آموزان نیز متناسب با مساحت جذب می شوند و همیشه سطح استاندارد مشخص شده توسط آموزش
و پرورش رعایت ش��ده اس��ت ،بعالوه برای زنگ ورزش نیز از سالن آزادگان استفاده می کنیم و در زمینه های دیگر آموزشی و پرورشی امتیازات کامل کسب کرده ایم
و اگر بخواهیم مدرس��ه عالی را از خوب و خوب را از ضعیف تش��خیص دهیم ،باید به این نکته توجه کنیم،آیا در چهار چوب اس��تانداردها حرکت شده است یا خیر .
ولیکن از این بابت مقداری امتیاز از دست داده ایم که امیدواریم با انتقال مدرسه به فضایی بهتر و بزرگتر در آینده به دبیرستان درجه یک با رتبه یک ارتقا پیدا کنیم.

SMS

برگزاری المپیاد ریاضی در مدرسه

فعالیت های پرورشی
در سالی که گذشت . . .
خداوند و فرش��تگانش بر معلمی که به مردم خوبی می آموزد
درود می فرستند (میزان الحکمه – ج )2859
تربیت فرایندی اس��ت که به وس��یله آن  ،فرد راه ها و افکار ،
مقدس��ات  ،ارزش ها ،الگو ها و معی��ار های فرهنگی خاص
خ��ود را ی��اد می گیرد و آنها را جزو ش��خصیت خویش قرار
میدهد.
از دیدگاه اس��الم ؛ تربیت به فعلیت رس��اندن قوای انس��ان ،
اس��تعداد ه��ای او و ایجاد تع��ادل و هماهنگ��ی آن ها جهت
رسیدن به کمال مطلوب یعنی رضایت خداوند و قرب اوست.
دوران مدرسه به
تربیت در دوره نوجوانی و جوانی بسیار پر اهمیت است
خصوص دوران
مفاهی��م عمده تربیت ک��ودکان و نوجوانان از دو بعد فردی و
دبیرستان که
اجتماعی بررسی می گردد.
مفاهیم��ی از قبیل باوره��ا اعتقادات  ،ارزش پ��روری و  ...به
دوران شخصیت
تربیت فردی می پردازد.
پذیری نوجوانان
ام��ا خ��ود کفایتی  ،اب��راز وجود اس��تقالل  ،خ��ود پنداری ،
را تثبیت می نماید
هم��کاری ،نوع دوس��تی  ،هویت جویی  ،تش��خیص طلبی و
بسیار پر اهمیت ،
چندین مولفه دیگر به نوع ش��خصیت اجتماعی دانش آموزان
را تشکیل می دهد.
یا شاید بتوان گفت
به همین دلیل  ،دوران مدرس��ه به خصوص دوران دبیرس��تان
مهم ترین دوره
که دوران شخصیت پذیری نوجوانان را تثبیت می نماید بسیار
زندگی هر فرد
پر اهمیت  ،یا ش��اید بتوان گفت مه��م ترین دوره زندگی هر
فرد است.
است.
لذا داش��تن برنامه منظم هدفدار و پرنش��اط نقش ارزش��مندی برای رسیدن به این
مهم دارد.
م��ا نیز س��عی نمودیم با تدوی��ن و تهیه یک برنامه موثر و با نش��اط فضای عمومی
مدرسه را از نظر ذهنی برای آموزش مطالب علمی محیا نموده و نیز توامان در رشد
و شکوفایی شخصیتی دانش آموزان موثر باشیم.

بالی جان دانش آموزان!

هرچن��د ارتباط چهره به
چهره ،هنوز هم به عنوان
موثرترین نوع ارتباط در
آم��وزش و پ��رورش
ش��ناخته می شود اما در
دنی��ای ام��روز ،پیامک
جزئی از زندگی روزمره
همگان ش��ده اس��ت و
اس��تفاده از این مقوله به
نحوی فراگیر شده است
که ش��اید بت��وان گفت
س��ریع تری��ن و آس��ان
ترین شیوه اطالع رسانی
می باشد.
دبیرس��تان و مرکز پیش دانش��گاهی باقرالعلوم(ع) از آغاز س��ال جدید با خرید نرم
افزاری با عنوان  sms panelو با هدف رساندن هرچه سریعتر اطالعات به اولیا
و با ارسال بالغ بر  13000پیامک توانسته است ارتباط خوبی با اولیا برقرار نماید و
عالوه بر ارس��ال پیامک های آموزشی و انضباطی  ،اعیاد و مراسم ملی و مذهبی را
به آنها تبریک و تسلیت عرض نماید .
امیدواریم این امر که با رضایت اولیای گرامی و کادر مدرس��ه در حال انجام اس��ت
روز به روز با توان و س��رعت بیشتری در خدمت آموزش هرچه بهتر دانش آموزان
باشد .

در آس��تانه امتحانات نوبت دوم و پس از پای��ان پذیرفتن ایام امتحانات میان نوبت و به
جهت ایجاد روحیه نش��اط و ش��ادابی جمعی دانش آموزان  ،اردوی تفریحی در تاریخ
دوشنبه  20اردیبهشت ماه  89برگزار گردید .در این اردو دانش آموزان از امکانات سالن
فوتسال ،سونا و استخر و مانژ اسب سواری استفاده کردند.
آقایان جوادی ،طرزعلی و حاجی آقائی دانش آموزان را در اردو همراهی می کردند.

دانش آموزان دبیرستان باقرالعلوم(ع) در تلویزیون

با حضور عوامل برنامه ساز صدا و سیمای جمهوری اسالمی در تاریخ سه شنبه  12آبان
 ،گزارش تصویری با شرکت دانش آموزان دبیرستان پیرامون روز دانش آموز تولید شد.
آق��ای قمیش��ی مجری گ��زارش ،هدف
برنامه را معرفی نوجوانان و دانش آموزان
ایرانی و سطح شعور سیاسی آنان دانست
و از دان��ش آموزان خواس��ت با توجه به
پخش بین المللی برنامه از ایده های خود
برای مردم و ایرانی های دیگر کش��ور ها
سخن بگویند.

تهی��ه و تدوی��ن برنام��ه و
فعالیت های یکس��اله در بخش
پرورشی

برای اینکه یک امر ب��ا حداکثر کیفیت
و حداق��ل نقاط ضعف اجرا ش��ودنیاز
به تهیه برنامه ای مدون و منس��جم می
باشد تا برنامه در زمان مقرر و با شرایط
و ویژگی های مطلوب خودش برگزار
گردد.
این برنامه در ابتدای س��ال به صورت
ی��ک تقوی��م اجرایی به عن��وان تقویم
اجرایی فعالیت های پرورشی تنظیم و
در ی��ک بولتن تهیه ش��ده و در اختیار
اولیا محت��رم دانش آموزان ق��رار داده
ش��د تا اولیای گرانقدر نی��ز در جریان
امور فعالیت های پرورشی باشند  .این
برنامه ها با رویک��رد تربیتی – دینی و
با در نظر گرفتن ویژگی های پرنشاط
و جذابیت های اجرایی طراحی ش��ده
اس��ت .مهترین ویژگی در اجرای کلیه
برنام��ه های پرورش��ی ،فعال س��ازی
دان��ش آموزان در ح��وزه های اجرایی
این تقویم بوده و صرف ًا س��عی شده که
از روش نظ��ارت و نقص زدایی اعمال
نظر گردد.

مراسم آغازین مهرماه

ب��ا توج��ه به اینکه مح��ور فعالیت
های پرورش��ی بر پایه شخصیت دهی
و تکری��م ش��خصیت دان��ش آموزان
تدوین گردیده لذا شایس��ته بود که که
ورود دانش آموزان در اولین روز سال
تحصیل��ی با یک برنامه مناس��ب و در
خور شان دانش آموزان صورت پذیرد.
لذا فض��ای مدرس��ه با پ��الکارد ها و
تراک��ت های��ی ب��ا مضمون اس��تقبال
ازدانش آموزان مهیا گردد.
در ضم��ن  ،جلس��ه هماهنگ��ی  ،خیر
مقدم و معرفی کادر اجرایی سال جدید

وتقسیم بندی و شرح وظایف همکاران
به اطالع دانش آموزان رسانده شد .در
ضم��ن در پای��ان جلس��ه آغازین طبق
ی��ک آئین س��نتی با دود کردن اس��پند
دان��ش آموزان به کالس بدرقه ش��دند
و باآرزوی س��الی توام با موفقیت برای
تمامی دانش آموزان دبیرس��تان و مرکز
پیش دانش��گاهی باقرالعلوم(ع) مراسم
آغازین سال تحصیلی به پایان رسید.

انجمن اولیا و مربیان

یکی از مهمتری��ن راه کارها برای رفع
نقاط ضع��ف و تقویت نق��اط قوت ،
استفاده از نقش اولیا و مربیان در کمک
به دس��تیابی اهداف از پیش تعیین شده
می باشد.

آموزیار

مدیریت اطالعات در واحد های آموزش��ی همواره یکی از س��خت ترین و حساس
ترین کارها بوده است و دراین میان یکی از چالش های موجود حجم و تنوع باالی
اطالعات از جمله اطالعات شخصی دانش آموزان پرسنل مدرسه  ،سوابق آموزشی
و انضباطی دانش آموزان ،نمرات و نتایج کلی مدرسه و  ...بوده است .
این امر لزوم مکانیزه نمودن و یکپارچه س��ازی اطالعات را جهت تحلیل و بررسی

همایش چهارشنبه سوزی

جهت محفوظ ماندن دانش آموزان
از خطرات آخرین
چهارشنبه سال یک
نمایشگاه عکس 2
روزه با عنوان چهارشنبه
سوری یا چهارشنبه
سوزی در محل
دبیرستان برگزار گردید
که حوادث و خطرات
ناشی از عدم مراقبت
از این روز را به تصویر
کشید.قابل ذکر است
این نمایشگاه اثر خوبی
در پرهیز از رفتار های نا هنجار در این
روز و مراقبت بیشتر جهت در امان
ماندن از این خطرات را داشت.
درضمن با هماهنگی به عمل آمده با
یکی از مسئولین کالنتری مرزداران
جناب سروان پناهی که مشاوراجتماعی
این یگان می باشد .با حاضر شدن در
جمع دانش آموزان نکات و جرایم
ناشی از این تلفات را بیان و مجازات
های قضایی رفتار های پر خطر را در
این روز یاد آور شد که بسیاری موثر
واقع شد .بحمد اهلل در این مجموعه
هیچ کدام از دانش آموزان در این روز
حادثه ای ندیدند.

مسئولین مجموعه نیزبا تهیه یک هدیه
و تقدیم آن به دبیران از زحمات و
تالش های ایشان در تربیت نسل جوان

قدردانی کردند.

فعالیت های پایگاه تابستانی

در محل هتل با شرایط جمعی ،استخر
موج های آبی  ،رستوران پسران کریم

ل��ذا در تاریخ مقرر و رس��می مراس��م
انتخاب انجمن اولیا و مربیان مجموعه
برگزار گردید.
انجم��ن اولیا و مربی��ان دارای انرژی و

به عه��ده خود دانش آم��وزان و صرف ًا
زی��ر نظ��ر معاونت پرورش��ی صورت
پذیرفت .نماز جماعت زیارت عاشورا
و ذکر توس��ل به ائمه اطه��ار از برنامه
های مختلف این مراسم بود.

بالق��وه و با اهمیتی بس��یار باال اس��ت
که در بس��یاری از م��وارد کمک و یار
مناس��بی در امور جاری مجموعه بوده
است.
الزم به ذکر اس��ت که اعضای انجمن
که پن��ج نفر می باش��ند دارای مدرک
تحصیلی دکترا و کارشناس��ی ارش��د
هستند.
جن��اب آق��ای دکت��ر فقی��ه ثمرین :
دکتری مکانیک ،سرکار خانم سهرابی
پزش��ک متخصص پاتول��وژی ،جناب
آق��ای حامدی فر ،کارش��ناس ارش��د
حسابرس��ی ،جن��اب آق��ای صادقی
علوی اس��تاد دانش��گاه و کارش��ناس
ارش��د ،س��رکار خانم حاج��ت بیگی
دانش��جوی دکت��رای روانشناس��ی که
همگ��ی از اولیای دانش آم��وزان این
مجموع��ه بوده که ب��ا انگیزه ی باال و
ایده های خوبی در جلس��ات حضور
پیدا نموده اند .

س��اماندهی فعالی��ت ه��ای
روزانه مجموعه

دبیرس��تان و مرک��ز پیش دانش��گاهی
باقرالعل��وم (ع) با توج��ه به اهمیتی که
بر اس��اس مس��ائل دینی و ارزش های
معن��وی قائل اس��ت با ه��دف تربیت
دان��ش آموزانی دی��ن گ��را ،برگزاری
نماز جماعت همه روزه را در دس��تور
کارخ��ود ق��رار داده و ضمن تش��ویق
دان��ش آم��وزان ب��ه ش��رکت در نماز
جماع��ت  ،هر روز یکی از مس��ئولین
مدرس��ه به م��دت پنج دقیقه ب��ه ایراد
سخنرانی به صورت موضوعی پرداخته
که نکات ارزشمند تربیتی و اخالقی از
موضوع��ات مطروح��ه در بین دو نماز
می باشد.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ه��رزور قبل از
برگ��زاری نماز جماع��ت تالوت یک
صفحه ق��ران مجید به ص��ورت جمع

برگزاری مراسم صبحگاهی

جه��ت اینکه فضای آموزش��ی با نظم
و آمادگ��ی ذهنی مناس��ب آغاز گردد
الزم اس��ت ک��ه ه��رروز طب��ق یک
مراس��م مختصر و کوت��اه این آمادگی
ذهنی و تمرکز ایجاد گردد لذا مراس��م
صبحگاهی همه روزه و بطور میانگین

خوانی توس��ط دانش آموزان ش��رکت
کنن��ده در نم��از جماعت برگ��زار می
گردد.
در ای��ن جا باید اذع��ان نمایم که هنوز
به س��طح توقع خود در برگزاری نماز
جماعت ب��ه میزان حداکثری نرس��یده
و اج��رای برخی از برنامه ه��ا از قبیل
مس��ابقات نماز و احکام و همایش در
ای��ن مورد و  ....برای س��ال آینده و به
جهت کمتر ش��دن این مش��کالت در
دستور کار قرار دارد.

هفت��ه ای  3روز ب��ا حض��ور یکی از
مسئولین و بیان نکات الزم و ضروری
برگزار گردید.

مراس��م افط��اری در م��اه
مبارک رمضان

با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان
دانش پژوهان پیش دانشگاهی مشغول
آم��اده س��ازی خود برای ش��رکت در
کنکور س��ال آین��ده بودند ل��ذا طبق
سنوات گذش��ته  ،یک مراسم ضیافت
افطاری با مشارکت خود دانش پژوهان
در نمازخانه برگزار گردید.
الزم ب��ه ذکر اس��ت  ،آماده س��ازی و
مهیا نمودن تمامی مراحل این مراس��م

جلس��ات هفتگی دارالقرآن

نقش و اثرارزنده قرآن کریم در زندگی
روزمره و ضرورت اش��تیاق به قرآن از
نکاتی اس��ت که به جدیت در دس��تور

با منوی آزاد و بازی فوتسال ) تدوین
و اجرا گردید.
در ضمن قبل از اجرای اردو یک
شماره از نشریه پژواک و ویژه نامه
سفر زیارتی ،سیاحتی اردوی مشهد
مقدس با همین مضمون ،تنظیم و در
اختیار زائران حرم علی ابن موسی
الرضا(ع)گذاشته شد.
سخن آخر :
معاونت پرورشی دبیرستان و مرکز
پیش دانشگاهی باقرالعلوم(ع) سعی
داشته هر ساله در جهت تقویت برنامه
های اجرایی خود با بازنگری در
فعالیت های گذشته ضمن توجه ویژه
به تقویم اجرایی از پیش تهیه شده گام
های موثری در توسعه و بهبود کیفی
برنامه ها و تنوع بخشی به نوع فعالیت
ها بنماید .
امید است با یاری و راهنمایی شما
عزیزان به این مهم دست یابیم.

در تابستان گذشته عالوه بر آماده
سازی دانش آموزان از لحاظ علمی
یک روز در هفته به صورت ثابت
(چهارشنبه ها) اقدام به برگزاری اردو
های تفریحی در خارج از مدرسه و در
فضایی شاد و با نشاط کرد.
اردوی طبیعت گردی در اماکن مختلف
و بکر همچون( آهار ،تنگه واشی) که
به صورت یکروزه برگزار گردید بسیار

برگزاری مراسم بزرگداشت
روز معلم

نکوداشت مقام شامخ معلم یکی از
معیار هایی است که این مجموعه هم
به آن معتقد است و بزرگداشت آن را
در دستور کار خود قرار داده است .
لذا در هفته معلم ضمن ترویج این روز
از بعد فرهنگی و نقش معلمان در رشد
تعالی جامعه میزان اهمیتی که افراد
جامعه برای این قشر زحمت کش قائل
گردند تبیین گشته و دانش آموزان نیز

به هر نحو ممکن ولو با تشکر لسانی
از زحمات و تالش های دبیران خود
قدردانی کردند.

برای مشخص شدن میزان موفقیت در
عرصه ی علمی ارزشیابی گامی اساسی
است.
ارزش��یابی  ،داوری وقض��اوت
درموردآموخته ه��ا وتغییر رفتار دانش
آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی
و پرورش��ی است که از طریق سنجش

مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت
که از فعالیت های جذاب این اردو ها
عالوه بر جنگل نوردی عبور از طول
رودخانه و  ...وطبخ غذا توسط خود
دانش آموزان با امکانات و وسایلی که
توسط مجموعه از قبل تهیه شده بود و
در اختیار دانش آموزان قرار گرفت را
می توان نام برد.

گیري بهت��ر در امتحانات پایاني بتوانند
خود را به آمادگي مطلوبي برسانند .
 - 3آزمون هاي چهارگزینه اي (تستي)
ای��ن آزم��ون ها نی��ز مکمل سیس��تم
ارزش��یابي این مرکز بوده و جزء برنامه
هاي رسمي آموزش��گاه مي باشد و به
هیچ عنوان به صورت فوق برنامه به آن

نظام ارزشیابی
وان��دازه گی��ری حاص��ل م��ی ش��ود.
ارزش��یابی بخش جدایی ناپذیر فرآیند
یاددهی – یادگیری است ودر موقعیت
های مختلف ومتعدد انجام می گیرد.
ارزشیابی درآموزش متوسطه به منظور
تحقق اهداف زیر انجام می شود :
 -1بررس��ی وتعیین میزان پیش��رفت
آموزشی وپرورش��ی وتغییرات رفتاری
دانش آموز
 -2آگاه ک��ردن دان��ش آم��وز از
میزان پیش��رفت آموزش��ی وپرورشی
خودوآگاه��ی اولی��ای وی از وضعیت
تحصیلی فرزندشان.
 -3تش��خیص نارسایی
های یادگیری دانش آموز
وبرنامه ری��زی به منظور
رفع آنها
 -4تش��خیص اس��تعداد
وعالق��ه دانش آم��وز به
منظ��ور راهنمای��ی آنان
درامور شغلی وتحصیلی
آینده
امید اس��ت تمامی دانش
آم��وزان گرام��ی بابرنامه
ریزی صحیح و اس��تفاده
از ارزش��یابی عملک��رد
آموزش��ی خ��ود و
هماهنگی ب��ا اولیا وکادر
مدرس��ه به اهداف عالی
آموزش و پرورش دست
یابند.
نظام ارزش��یابي دبیرستان
بر اس��اس طرح مهندسي
آموزش��ي تهیه و تدوین
گردیده و دقت شده است تمامي برنامه
هاي آزمون ها به دور از سطحي نگري
بتواند دانش آموز را در باالترین سطح
علمي قرار دهد .
آزم��ون ه��اي طراح��ي ش��ده همگي
مکمل یکدیگر ب��وده و از نظم خاصي
برخوردار مي باشند .
طبقه بندي آزمون ها :
 -1امتحان��ات مص��وب آم��وزش و
پرورش :
ای��ن دوره از امتحان��ات در دو مرحله
 ،نوب��ت اول (دي م��اه) و نوب��ت دوم
(خرداد ماه) برگزار مي شود .
 -2امتحانات میان نوبت :
این امتحانات در دو نوبت و هر نوبت
قب��ل از ه��ر دوره از امتحانات مصوب
آم��وزش و پرورش برنام��ه ریزي مي
گردد تا دانش آم��وزان جهت نتیجه

دانش آموزان در مراسم دهه اول محرم  ،دارالقرآن کریم و اشتیاقی که در این زمینه (مشارکت درعزاداری ها و نذورات)
ایجاد ش��د  .ولی در نحوه فعالس��ازی دانش آموزان و ترغیب آنها در اس��تفاده از کتابخانه و نماز جماعت ضعف هایی
وجود داش��ت که انش��اء اهلل در س��ال آینده در این بخش بیش��تر متمرکز خواهیم ش��د و این ضعف را هم تا حد امکان
برطرف خواهیم کرد.
برنامه های جدیدی که برای سال آینده دارید؟
ببینید برخی از موارد در یک فعالیت  3ساله در این مجموعه تثبیت شده است مث ً
ال انجام کارهای پرورشی توسط خود
دانش آموزان و تنوع بخش��ی به آنها بزرگترین حس��ن این نوع فعالیت است ،آمادگی دانش آموزان برای ورود به عرصه
اجتماع و تصمیم گیری از مهمترین اهداف می باش��د اما تمرکز بنده در س��ال آینده بیشتر بر استمرار  ،تثبیت و تقویت
و تنوع بخشی فعالیت های موجود خواهد بود .
آیا ایده خاصی برای سال تحصیلی آینده دارید ؟
همانطور که قب ً
ال بیان شده است ،ایده ی بنده بیشتر انجام کارها توسط خود دانش آموزان بوده ،که اهدافی پشت
این طرح خواهد بود (.خالقیت  ،ایجاد روحیه مش��ارکت و تعاون ،جمع پذیری و ) ...برخی از این دس��تاوردها
می باشد و ما صرفا ً نقش نظارتی و حمایتی خواهیم داشت.
سخن آخر ؟
در مجموع امور پرورش��ی ،آموزش��ی و تربیتی به نظر بنده یک نوع فعالیت پرکار و دیر بازده است یعنی نیاز به
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حوصله و صبر و زحمت فراوان دارد و بیش��تر با الگو س��ازی می توان به دانش آموزان س��مت و سوی رفتاری
داد .امیدوارم روزی بیاید که دانش آموزان از لحاظ رفتاری و اعتقادی هر کدام یک الگوی خوب اسالمی باشند.

نگاه نمي شود.
آزمون هاي تس��تي مقطع دبیرستان در
پن��ج نوبت و پیش دانش��گاهی در 21
نوب��ت و به ص��ورت هماهنگ برگزار
مي گردد که عالوه بر ارزش��یابي علمي
دانش آموز ،سنجش��ي ب��راي رقابت با
دیگر دانش آموزان در س��طح کش��ور
خواهد بود .
آزمون هاي کالسي :
ای��ن آزم��ون ها به صورت پرس��ش و
پاس��خ و یا امتحانات کوچک کالس��ي
(کوئی��ز) برگزار مي گردد که نش��انگر

لطف��ا خودت��ان را معرفی کنید؟
به نام خالق هس��تی ،با س��الم و عرض
ارادت ،حمیدرض��ا فدوی هس��تم 15
تیر م��اه س��ال  1355در محله قدیمی
و مذهب��ی امیری��ه تهران متولد ش��دم
از س��ال  1373و بع��د از اتم��ام دوره
متوس��طه و همزم��ان با ش��روع دوران
دانشجویی فعالیت آموزشی خود را از
دبیرس��تان فارابی حکیم شروع کردم از
آنجایی که عالقه مند به کار آموزش��ی
و تحقیقاتی ب��ودم در این زمینه نیز در
کنار تحصیالت آکادمیک دانش��گاهی
جهت کس��ب تجربه و شناخت هرچه
بهتر مقاطع تحصیلی و نیاز های روحی
و روان��ی دانش آم��وزان فعالیت خود
را از مقطع ابتدایی و با کار در س��مت
معاونت دبس��تان پیام شروع کردم بعد
از دوسال به مدرس��ه راهنمای کودک
و س��پس هم راهنمایی ت��الش و بعد
ه��م دبیرس��تان باقرالعلوم(ع) رس��یدم
ومق��االت متنوعی را به قل��م نگارش
م��ن در جایگاه کاری خودم بس��یار
جدی هس��تم و جدیت و پشتکار را
الزمه پیشرفت و موفقیت در تمامی
مراحل زندگی می دانم.
در آوردم،تجرب��ه ی این دوران تجربه
ای به ی��اد ماندنی و بس��یار مفید بود.
امس��ال تحصیلی چط��ور بود؟ با
وجود کادر آموزش��ی و تربیتی بس��یار
خوب��ی ک��ه در خدمتش��ان هس��تیم و
پذیرش خوب دانش آموزان در تمامی
پای��ه ها س��ال تحصیلی  88-89س��ال
خوب��ی و قطع�� ًا با کس��ب نتیایج عالی
دانش پژوه��ان خوبم��ان در کنکور و
عزیزان دانش آموز در امتحانات نوبت
دوم بهت��ر ه��م خواه��د ش��د .ولی از
آنجایی که رسیدن به قله های موفقیت
و کس��ب نتایج عالی و عالی تر هدف
ماس��ت با برنامه های��ی که در پیش رو
داریم بهتر هم خواهد ش��د .امس��ال با
توج��ه به اینکه درخدم��ت کلیه دانش
آموزان در تمام��ی پایه ها بودم ولی به
صورت خاص مسئولیت آموزشی پایه
سوم را نیز به عهده داشتم که امیدوارم
حضور بن��ده در کنار دوس��تان خوب
پایه س��وم مفید واقع ش��ده و با کسب

نتایج بس��یار خوب خود در امتحانات
نهای��ی بیانگر توان باالی خود باش��ند.

من
جدیهستم؛
بعضی ها می گن ش��ما عصبانی
هس��تید چرا؟بهتر این که این سوال را
از دان��ش آموزان و دانش پژوهان عزیز
بپرس��ید من فکر نم��ی کنم که جدیت
در کار و پیگی��ری ام��ور انضباطی را با
عصبانبت داش��ته باش��م من در جایگاه
کاری خودم بس��یار جدی ام و جدیت
و پشتکار را الزمه پیشرفت و موفقیت
در تمام��ی مراح��ل زندگی م��ی دانم.
آین��ده را چط��ور م��ی بینی��د؟
چش��م انداز ما ضم��ن توجه خاص به
مس��ائل اخالقی و تربیت��ی و به جهت
ایج��اد مکان��ی برای حض��ور فرزندان
موم��ن و متعهد ،رس��یدن ب��ه برترین
مدرس��ه رشته ی انس��انی در کشور و
قرار گرفتن در جمع مدارس برتر رشته
ریاضی اس��ت که با اس��تفاده از اساتید
شایسته و مجرب  ،جذب دانش آموزان
شایسته ی اخالقی و آموزشی و برنامه
های آموزش��ی در نظر گرفته ش��ده و
رسیدن به قله های موفقیت و کسب
نتایج عالی و عالی تر هدف ماست.
همچنین فعال کردن کانون ها ،انجمن ها
و المپیاد ها در مدرسه و کاربردی کردن
مطالب آموزش��ی ارائه شده در کالس
ب��ه ای��ن مهم دس��ت خواهی��م یافت.

هرچند فراوان درباره مس��ائلی پیرامون موفقیت در
فرآیند آموزش��ی گفته ایم و شنیده ایم ولی هنوز نا
گفته های بسیاری وجود دارد و آنگونه که شایسته
اس��ت به عمق مطالب و مسائل آن پرداخته نشده
اس��ت .تلفیق ف��ن آوری روز آموزش��ی در فرآیند
یادگی��ری و یاد دهی و ایج��اد خود آگاهی و خود
ب��اوری در دانش آموزان می توان��د میل به رقابت
و ت��الش را در ایش��ان پررنگ تر و بیش��تر نماید.
اگ��ر از مطالع��ه لذت ببریم هیچ گاه از آن خس��ته
نخواهیم ش��د و این همان خواس��تن اس��ت که به
توانس��تن ختم می ش��ود؛ حال اگر دان��ش آموزان
بخواهند به س��مت هدف که تعالی و موفقیت در

ارزش��یابي کامل��ي از رون��د مطالعات
روزانه دانش آموز مي باشد .
 الزم به توجه اس��ت ک��ه قبل از هردوره از امتحان��ات مصوب آموزش و
پرورش به م��دت یک ماه کالس هاي
رفع اش��کال جهت حضور بهتر دانش
آم��وزان در امتحان��ات بر مبن��اي نیاز
س��نجي به عمل آمده برگ��زار خواهد
شد .
 بعد از هر دوره از امتحانات تس��تيو تش��ریحي کارنامه به اولی��ا ارائه مي
گردد .
 در هر ماه از عملکرد آموزشي ماهیانهکالس��ي دانش آموزان نی��ز کارنامه اي
ارائه مي گردد .

عرصه های علمی و آموزشی است گام بردارند ،در
کنار فن آوری؛ فاکتورهای دیگری نیز نقش بس��یار
اساس��ی پیدا می کند تا آنجا ک��ه امروزه به جهت
باالب��ردن راندمان یادگیری در بی��ن دانش آموزان،
ب��ه فاکتور های مختلف دیگری اش��اره می ش��ود

حمیدرضا فدوی
معاون آموزشی

برترین های کنکور پیش دانشگاهی
رتبه  85سراسری حقوق شهید بهشتی
مهدی شیخ پور
رتبه 86سراسری حقوق دانشگاه تهران
مهدی نعیمی پور
رتبه 276سراسری حقوق شهید بهشتی
حمید رضا جعفر
محمد مهدی خصالی رتبه  261سراسری حقوق شهید بهشتی
رتبه  570سراسری مدیریت صنعتی شهید بهشتی
علی حبیب الهی
رتبه  597سراسری حقوق علم و فرهنگ تهران
رضا یزدانی پور
رتبه 983سراسری حقوق اصفهان
امیر رجبی
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت دبیرستان مراجعه فرمایید

باقرالعــــلوم(ع)

رتبه  1526سراسری علوم اقتصادی دانشگاه تهران
امین جعفری
محمد حسین رفیعی رتبه  1345سراسری تاریخ دانشگاه تهران
حسین شکرچی زاده رتبه  1733سراسری حقوق دانشگاه تهران
اسماعیل میر حسینی رتبه  1850سراسری حقوق تهران جنوب
رتبه  1955سراسری حقوق دانشگاه قم
مهدی حاج فتاح
هومن حقیقت دوست رتبه  2297سراسری مدیریت صنعتی قم
رتبه  2421سراسری حقوق و فقه دانشگاه تهران
علیرضا افرنگ
رتبه  658سراسری مهندسی برق خواجه نصیر تهران
محمد علی مسرور

خاص و پاسخ دهی به سواالت ایشان
در هر زمان حتی خارج از مدرسه
 -9برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز به
م��دت  9روز ( 6روز در مدرس��ه و 3
روز در خارج از مدرسه )
 -10برگزاری  7مورد آزمون نوروزی
در جری��ان اردو و ارائه نتایج در همان
روز
 -11اهدای جوایز نقدی جهت ترغیب
دانش پژوهان در آزمون های آزمایشی
 -12برگ��زاری همای��ش نیاز س��نجی
درس��ی بعد از آزمونهای نوبت دوم به
مدت یک هفته ب��ر طبق نظرات دانش
پژوهان
 -13برگ��زاری آزمونهای دوره طالیی
در خرداد ماه اعم از داخلی و موسس��ه
ای
 -14انتخاب رش��ته دانشگاه سراسری
در مردادماه 1389
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر بادبیرستان تماس بگیرید.

 -1ارائه تقویم آموزش��ی پیشرفته پیش
دانش��گاهی به اولیا و دانش پژوهان که
شامل موارد زیر است:
الف) ارائه برخی موارد مش��اوره ای و
زمان بندی درسی برای مطالعه
ب) زمانبن��دی امتحانات می��ان ترم و
پایان ترم اول و دوم
ج) طر ح درس دبی��ران در زمان های
مشخص
د) زمانبن��دی آزمون ه��ای قلم چی و
سنجش با محتوای آزمون ها
 -2برگزاری آزمون های طرح موفقیت
به صورت چه��ار روز در هفته بر طبق
مباحث مطرح شده از سوی دبیر
 -3برقراری تماس با دانش پژوهان هر
هفته  ،ثبت و پی گیری فعالیتشان
 -4ارائه برنامه دعوت از اولیا در هر ماه
(ابتدای ماه )جهت ارائه نتایج عملکرد
دانش پژوهان و انتخاب رشته سراسری
و آزاد
 -5طراحی دفتر برنامه ریزی و ارائه آن

به دانش پژوهان و پی گیری مستمر آن
 -6تشکیل پرونده آموزشی به تفکیک
دانش پژوه
 -7انتخاب رش��ته سراسری و آزاد در
زمان ها ی اعالم شده
 -8برگزاری اردوی مطالعاتی و برنامه
ریزی در خصوص آن
 -9برگزاری همایش آس��یب شناس��ی
درس��ی بع��د از آزمونه��ای نوبت دوم
پیش دانشگاهی
 -10برگزاری طرح مطالعاتی به مدت
سه ماه از بهمن تا اردیبهشت.
 -11برگزاری آزم��ون های طالیی در
خردادماه و قبل از کنکور سراس��ری (
دوره جمع بندی)
 -12ارائ��ه برنام��ه مطالعات��ی ب��ه هر
دان��ش آم��وز منطبق بر برنام��ه کنکور
ه��ای آزمایش��ی قلم چی و س��ازمان
سنجش هر دو هفته یکباردر طول سال
تحصیلی بر اساس کارنامه نتایج
و...

خانواده ها نیز از مدارس��ی که بتوانند خدمات
تربیتی و آموزش��ی مناس��بی را ارائ��ه نمایند
حمایت خواهند کرد.
مهارته��ای اجتماعی و علمی ،در پی آن اس��ت که
ش��رایطی را مهی��ا نماید تا فرزن��دان این مرزو بوم
بتوانند درکنار یاد گرفتن اندیش��ه ها،ذهنی بالنده و
نوآور وخالق یافته و با درک دغدغه های کش��ور
عزیزمان در جهت رش��د و بالندگ��ی این مرزوبوم
افتخار آفرینی نمایند وبه عنوان فردی مفید و سالم
برای حضور در محیط دانشگاهی آماده شوند.

که از آن جمل��ه می توان تغذیه ،خواب ،ش��رایط
محیطی،آمادگی روحی ،امکانات س��خت افزاری و
نرم افزاری و  ...را نام برد که جملگی با یک ساختار
علمی بسیار مناس��ب می تواند دانش آموزان را به
کس��ب یک نتیجه عالی سوق دهد .نقش ما درمهیا
نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بسیار
مه��م بوده و بر آنیم ت��ا بتوانیم با توجه به امکانات
موج��ود و با اس��تفاده از کادر دبیران مجرب ،فضا
سازی خوب و مناسب آموزشی و پرورشی ،استفاده
از امکانات ورزشی فراتر از امکانات مدرسه( سالن
ورزش��ی)،مهیا نمودن فضای آزمایشگاه( مجازی )
و استفاده ازآزمایشگاههای مجهز سازمانها و مراکز
مرتب��ط ،راه اندازی س��ایت پرتال مدرس��ه جهت
اطالع رسانی به روز از وضعیت آموزشی و تربیتی
دانش آموزان و  ...ب��ه بهترین نحو ممکن
ش��رایط را برای باال بردن بازده آموزشی و
پرورش��ی عزیزان دانش آموز مهیا نماییم.
خان��واده در کنار مدرس��ه از نقش بس��یار
مهم��ی برخ��وردار اس��ت که م��ی تواند
در آین��ده تحصیل��ی دان��ش آموزانم��ان
بس��یار موثر باش��د و امید واری��م پدران و  11سال دوم شماره ( 3بهار)89
مادران گرام��ی از اختص��اص زمان کافی
ب��رای آین��ده ی فرزندانش��ان فرو گذار نباش��ند.

کس��ب رتبه 1کشوری قلم چی توسط دوست عزیزم علیرضا حصارکی شد
 .همچنین پرونده های مشاوره ای دانش آموزان خیلی خوب  ،کامل وگویا
است ،اردوی نوروزی نیز کا رایی بسیار باالیی داشت .
عل��ت موفقیت حصارکی در چیس��ت ؟ و رتبه احتمالی ایش��ان چند
است ؟
تالش ایش��ان و توجه و محیطی که خانواده برای ایشان فراهم کرده  ،کادر
اس��اتید قوی و برنامه ریزی و پیگیری مشاوره ای از عوامل موفقیت ایشان
است.فکر میکنم حداقل رتبه دو رقمی البته اگر تالش کنند آقای حصارکی
می تواند به رتبه یک رقمی کنکور برسد.
برنامه های خاص شما برای سال آینده چیست؟
ارائه تقویم آموزش��ی ،ارتباط بیشتر حضوری و تماس های منظم هفتگی با
دانش پژوهان و خانواده ایش��ان ک��ه تصورمی کنم کمک خوبی به موفقیت
آنها می باشد برگزاری دوره های موفقیت در مدرسه و  ...از کارهایی است
که در سال آینده به برنامه کاری امسال اضافه می کنیم.

لطفا خودتان را معرفی کنید؟
مقدم هستم  42ساله و با  19سال سابقه تدریس ،لیسانس جغرافیا از دانشگاه تهران
دارم ،از سال  1369تدریس را با ورود به دانشگاه آغاز کردم و از سال  1376مشاور
مدارس در رش��ته های پایه و از س��ال  1377رس��ما کار پیش دانشگاهی را شروع
کردم و رتبه های  76و  153و  450و  261و 276و580 570و 970و  ...در رش��ته
های انسانی ورتبه  12و320و110و  ...را در رشته ریاضی دارم .
چرا مشاور کنکور شدید؟
به علت عالقه به بحث فوق این کار را انتخاب کردم البته کمبودی که در این بخش
چه در طول سالهای تحصیل خودم و چه در زمان تدریس مشاهده می کردم ،عامل
دیگر بود.
فعالیت هایی که در سال جاری از آن راضی هستید کدام است؟
پیگیری مستمر فعالیت دانش پژوهان و نتایجی که از این پیگیری گرفتم که منجر به
لطف ًا خودتان را معرفی کنید ؟محمد حس��ن پور
الوان کالس سوم ریاضی و از سال اول دبیرستان در
این مدرسه درس خواندم
ب��ه نظرتان دلیل انتخاب ش��ما به عنوان اس��وه
پرورش��ی چیس��ت ؟بخاطر فعالیت های پرورشی و
عالق��ه مندی به فعال ب��ودن در عرصه های مختلف
و بخاطر کمک های خدا و دعا های پدر و مادرم
هدف ش��ما از تحصیل چیست ؟کسب دانش و
مهارت چگونه زیس��تن میان افراد که این کار باعث
می شود انسان در جامعه بهتر زندگی کند.
نظ��ر ش��ما راجع به مدرس��ه و دان��ش آموزان
چیست؟مدرس��ه باقرالعلوم جزو مدارسی است که دانش آموزان را محترم شمرده و با
ارزش دادن و توجه کردن به آنها باعث می ش��ود دانش آموزان با کادر مدرسه ارتباط
خوبی داشته باشند.
توصیه ای برای دوس��تانتان :به کسب مهارت بهتر زیستن بپردازند و برای خود و
دیگران ارزش قائل شوند و به دیگران و اطرافیان خود توجه کنند.
جمله ای به مخاطبان ما :همیشه نه به خودتان ضرر بزنید و نه به دیگران و وقتی
مجبور شدید میانه روی را در ضربه زدن انتخاب کنید.
لطف�� ًا خودتان را معرفی کنید ؟محمد حس��ین
حیدری فروز کالس اول هستم
چرا اسوه ی علمی شدید؟
بخاطر توجه در کالس و مرور درس در همان روز
برای چی خوب درس میخونی؟
برای آینده روش��ن در آمد باال و تحصیل در رش��ته
پزشکی
نظ��ر ش��ما راجع به مدرس��ه و دان��ش آموزان
باقرالعلوم چیست ؟
در کل دان��ش آم��وزان از تربیت باالی��ی برخوردار
هس��تند و وضعی��ت خوبی دارن��د و همچنین کادر
آموزشی مدرسه تشکر ویژه دارم.
توصی��ه ای ب��رای دوس��تانتان  :درس بخوانید
درس بخوانید درس بخوانید.
جمل��ه ای به مخاطبان ما :همان طور که به فکر
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انس��انی مورد نیاز جامعه و توسعه کشور به عنوان
مراکزی که نقش بس��یار اساسی داشته و از تاثیر و
نفوذ باالیی برخوردارند روز به روز با حساس��یت
بیشتری به جایگاه خود توجه کرده و با بکار گیری
درس��ت و اصولی تکنولوژی آموزش��ی ،خود را به
نتیجه گی��ری حداکثری نزدیک می نمایند .خانواده
ها نیز از مدارس��ی ک��ه بتوانند خدم��ات تربیتی و
آموزشی مناسب ارائه نمایند حمایت خواهند کرد .
دبیرس��تان و مر کز پیش دانش��گاهی باقرالعلوم(ع)
پ��س از تاس��یس ب��ا این ب��اور که امروزه کش��ور
عزیزمان ،نیازمند انس��انهایی مومن ومتعهد،منطقی
و علمگراس��ت ب��ا بکار گیری صحی��ح تکنولوژی
آموزش��ی ،همگام با آموزه های دینی و اخالقی وبا
ایجاد بستری مناس��ب،فضای سالم تربیتی،آموزش

------------------------------------------------------------یادداشت
-------------------------------------------------------------

اگر از مطالعه لذت ببریم هیچ گاه از آن
خسته نخواهیم شد.

پیش دانشگاهی سال تحصیلی  88-89دانشگاهی و کنکور سال تحصیلی آینده

 -1برنامه ریزی مستمر و هفتگی برای
دانش پژوهان
 -2مش��اوره حضوری با دانش پژوهان
هر دوهفته یکبار( 25بار در طول س��ال
تحصیلی)
 -3دع��وت از اولی��ا دان��ش پژوه��ان
جه��ت ارائه نتایج فعالی��ت های پیش
دانش��گاهی و انتخاب رش��ته دانشگاه
آزاد و سراسری
 -4ثبت نام دانش��گاه سراسری و رفع
اشکاالت موجود در آن
 -5ثبت نام و انتخاب رش��ته دانش��گاه
آزاد اسالمی
-6برگزاری طرح مطالعاتی از بهمن ماه
لغایت اردیبهشت ماه به مدت سه ماه تا
ساعت  20در مکان دبیرستان و دعوت
از اس��تادیاران متعهد برای رفع اشکال
در طول برنامه مطالعاتی
 -7ثب��ت نام دانش پژوه��ان در آزمون
های آزمایشی قلم چی و سنجش (21
مورد قلم چی  2مورد سنجش)
 -8برقراری تماس با اولیاء در ش��رایط

تکنولوژی محصول نهایی تحقیقات و همان
دانش فنی و اطالعات است.
از نظ��ر اه��ل عل��م ،تکنول��وژی محص��ول نهایی
تحقیق��ات و همان دانش فنی و اطالعات اس��ت و
از نظ��ر مهندس��ان ،تکنولوژی اب��زار و یا فرآیندی
مهندس��ی اس��ت که برای س��اختن و ایجاد نمودن
ش��رایطی بهتر جه��ت نتیج��ه گیری کام��ل تر به
کار گرفت��ه می ش��ود و هر روز نیز س��عی بر خلق
دستاوردی جدیدتر ،موثر تر و کارآمد تر می باشد .
ش��اید ام��روز بهره گی��ری ازف��ن آوری مهمترین
موضوع پیش روی مدارس تکنولوژی محور باشد
و مطمئنا این روال در آینده تشدید خواهد شد.
با ش��روع هزاره سوم فن آوری آموزشی با سرعت
بس��یار باال و روز افزون فضای آموزش��ی مدارس
برتر و پیش��رفته دنیا را تحت تاثی��ر خود قرار داد.
ش��یوه های نوین آموزشی با دست آورد های مفید
خود به کمک توسعه آموزش در مراکز آموزشی و
نهاد های مرتبط آمده است.
م��دارس در فرآین��دی تعلی��م و تربی��ت نی��روی

با تش��کر از ش��ما ،جمله ای ب�رای
مخ�اطبان پژواک...
در براب��ر شکس��ت تنه��ا بای��د ق��وی
و پ��ر اس��تقامت باش��یم و هم��ه
روزه ب��ا ت��الش و کوش��ش بیش��تر
در انتظ��ار روزی بهتر،ش��ادتر و
موف��ق ت��ر از روزه��ای پیش باش��یم.

گزارش فعالیت های سیســتم مشاوره برنامــه هــای ویــژه ی مشــاوره پیــش
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مدرسه تکنولوژیمحور ،نیازجامعه امروز
در زمان��ه ای که تمام��ی انس��انها در کلیه مراحل
زندگی با تکنولوژی مدرن مواجه هستند بهتر است
ب��ه راحتی و بی تفاوت از کن��ار ورود این ابزار به
زندگی امروزیمان عبور نکنیم  ،تکنولوژی آن قدر
گس��ترش وتنوع پیدا ک��رده و برامکانات ما افزوده
شده که در نتیجه ما باید قدرت تصمیم گیری فوق
العاده ای را از خود بروز دهیم تا مشخص شود در
ه��ر مورد چه تصمیمی باید بگیریم و کدام تصمیم
سنجیده و یا نسجیده است .

س ل دوم شم ره سوم ه ر 1389
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از کدام یک از فعالیت های پرورشی در طول سال بیشتر راضی هستید؟
ارزیابی یک فعالیت و یا چند فعالیت باید در ش��رایط کام ً
ال عادالنه صورت گیرد .یعنی باید ببینیم چه داش��ته ایم و از
داشته هایمان چه استفاده و بهره ای برده ایم .در مجموع از بیشتر فعالیت ها رضایت نسبی دارم به خصوص فعالسازی
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ردپای اوهمهجاهست!
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مراسم زیارت عاشورا هر هفته شنبه ها
راس ساعت هفت صبح با مداحی خود
دانش آموزان و با حضور نس��بت ًا خوب
جمعی برگ��زار می گردد بدین گونه با
ش��روع هفته و تالوت زیارت عاشورا
هفت��ه معنوی و ب��ا فضیلت��ی خواهیم
داشت .
در پایان مراس��م زیارت عاشورا دانش
آم��وزان از صبحان��ه ای ک��ه توس��ط
خودش��ان و با مش��ارکت جمع دانش
آموزان مهیا ش��ده صرف نموده و پس
از آن کالس ها آغاز می شود.

یکی از اقدامات هر ساله در معاونت
پرورشی برگزاری مراسم عزاداری
در دهه اول محرم در محل نمازخانه
این مجموعه است عالوه بر تبلیغات
گسترده نوشتاری  ،تهیه تراکت های
مختلف  ،روز های مختلف دهه اول با
عنوان یکی از حماسه آفرینان عاشورا
مزین شده و با تهیه زندگی نامه این
عزیزان ( حضرت علی اکبر (ع)علی
اصغر(ع) حضرت عباس و حضرت
زینب (س) و  ).....که در معرض
دید دانش آموزان عزیز قرار گرفت تا
آشنایی بیشتری با زندگی آنها صورت
گیرد .
عالوه بر این فعالیت هر روزه مراسم
زیارت عاشورا با مداحی و سینه زنی
توسط دانش آموزان صورت پذیرفت.
الزم به ذکر است هر روز صبح
به صورت نوبتی یک کالس بانی
برگزاری مراسم زیارت عاشورا شد.

س

ی
ط ت

مراس��م هفتگ��ی زی��ارت
عاشورا

مراس��م ع��زاداری و
بزرگداشت دهه اول محرم
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رنگ دانش آموزان برگزار گردید
که نقش ارزنده ای در نشاط و انس
خاطر دانش آموزان داشته که باعث
شوروشعف در دانش آموزان گردید.
به تیم اول دو دوره در برنامه همایش
راه رشد جوایزی اهدا می گردد.
الزم به ذکر است اقدامات اجرایی
مسابقات توسط کمیته ورزشی دانش
آموزی صورت گرفت.

شورای دانش آموزی یکی از راه های
شخصیت دهی به دانش آموزان و نیز
آماده سازی ایشان برای وارد شدن در
حوزه های مختلف تصمیم گیری و
اجتماعی است.
دبیرستان باقرالعلوم(ع) در هفته دوم
مهرماه با تبلیغات گسترده و فعال
سازی دانش آموزان در زمینه ارائه
کمک فکری به مسئولین مجموعه،
باعث رونق انتخابات شورای دانش
آموزی گردید و کاندیداهای شورای
دانش آموزی با تبلیغات و شعار های
مختلف پا به عرصه انتخابات شورای
دانش آموزی نهادند .
در روز مقرر دانش آموزان با بیان
دیدگاه ها و اهداف و خط مشی خود
به ایراد سخنرانی بین دانش آموزان
پرداخته و در پایان دانش آموزان از
که از بین کاندیدا ها دانش آموزی به
پنج نفر رای دادند و پس از شمارش
آراء نفراتی که بیشترین رای را به خود

د سه
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و ورود بنده به فعالیت های فرهنگی بود .با قبولی در دانش��گاه هم از این فضا جدا نش��ده و در فعالیت های گروهی و
اجتماعی و رش��ته دانش��گاهی شرکت نموده به موازات تحصیل در دانشگاه ،در ش��هرداری و سازمان فرهنگی و هنری
شهرداری تهران که بیشتر قالب فعالیت های فرهنگی و تربیتی دارد مشغول به کار و کسب تجربه شدم هنگامی که فارغ
التحصیل ش��دم ،به رش��ته تخصصی خود یعنی کار در کارخانه و فعالیت فنی و مهندسی وارد شده ،مجددا ً پس از یک
س��ال به فضای آموزش��ی و تربیتی یعنی کار در آموزش و پرورش رجوع نمودم؛ در نهایت عالقه و ذاتی بنده به فعالیت
های تربیتی و آموزشی ،باعث فعالیت بنده در این حوزه گردید.

خ

ی

شورای دانش آموزی

استفاده از نظر دانش آموزان و تشکیل

5

به مناسبت هفته دانش آموز و دهه
مبارک فجر دو دوره مسابقه فوتبال
دانش آموزی با اشتیاق و حضور پر

چرا تربیت؟ چرا معاون پرورشی ؟
اصوال تربیت یک بحث مس��تمر و همیش��گی است که از بدو تولد آغاز و تاپایان عمر هر کس این دفتر برای او گشوده
خواهد بود .اما تربیت موثر در هر مقطع زمانی باید با ش��یوه و متناس��ب با آن دوره صورت بگیرد .عالقه بنده به فعالیت
های پرورش��ی و تربیتی از زمان دانش آموزی ایجاد ش��ده ،حضور در کالس های فوق برنامه ی هنری و ش��رکت در
مس��ابقات فرهنگی و هنری اس��تانی و کشوری ،حضور مس��تمر در اردو های هنری و ورزشی کلید شروع عالقه مندی
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کار معاونت پرورش��ی ق��رار دارد لذا
مراسم دارالقرآن با حضور و مشارکت
خوب دانش آموزان همه هفته دوشنبه
ه��ا در نمازخان��ه باقرالعل��وم(ع) و با
حض��ور آق��ای حی��دری ف��روز که از
قاریان خبره می باش��ند راس ساعت 7
صبح به مدت حداکثر  40دقیقه برگزار
می گردد قرائت قرآن به صورت جمع
خوان��ی و با بی��ان ن��کات تجویدی و
لحن صوت و  ...از نکات آموزش��ی جلسه
قرآن می باش��د  .در پای��ان با صرف چای و
خرما پذیرائی مختصری از شرکت کنندگان
صورت می گیرد.

قطع�� ًا یک��ی از روش ه��ا جهت رفع
خس��تگی فعالیت های آموزش��ی و نیز
ایجاد انگیزه بیشتر ،برگزاری اردو های
تفریحی و نیز تجمیع دانش آموزان در
فضایی کامال دوس��تانه و با نش��اط می
باش��د ((.لذا ب��ا در نظ��ر گرفتن مقوله
نشاط الزمه پیشرفت )) طبق یک تقویم
اجرایی و از پیش تدوین شده اردوهای
تفریح��ی قب��ل از امتحان��ات دوره ای
مستمر و پایانی برگزار گردیده است.

اختصاص داده بودند به عنوان اعضای
شورای دانش آموزی معرفی گردیدند.
الزم به ذکر است تشکیل شورا های
دانش آموزی کالسی باعث ارائه نقطه
نظرات دانش آموزان به مسئولین
مربوطه و درخواست های مختلف
اجرای مسابقات فوتبال از فعالیت های
گسترده شورای دانش آموزی بود.

برگ��زاری مس��ابقات فوتبال
جام فجر

لطف ًا ازخودتان و سوابق کاریتان بگویید؟
علی جوادی هستم .کارشناس مهندسی متالوژی و سوابق قبلی بنده عبارتند از :مسئول اسبق ورزشی شهرداری تهران در
م  ، 19مسئول ورزشی فرهنگسرای بهمن  ،رئیس کمیته ورزش مدیران جوان فرهنگی و هنری سازمان شهرداری تهران
،عضو شورای فرهنگی فرهنگسرای بهمن  ،عضو مشاوران جوان وزارت آموزش پرورش  ،مشاور رئیس سازمان دانش
آموزی  ،معاون سازمان دانش آموزی شهر تهران و اکنون هم معاون پرورشی دبیرستان و مسئول پایه اول.

س ی ه ذشت
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های دقیق به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب بیش از پیش حائز اهمیت می کند .
از این رو دبیرس��تان و مرکز پیش دانش��گاهی باقرالعلوم (ع) در ش��ورای مدرس��ه
تصمیم به خریداری نرم افزار جامع اتوماس��یون آموزشی برای ثبت دقیق اطالعات
و پردازش و ارائه آمار و گزارش��ات مورد نیاز گرفت  .براس��اس تحقیقات به عمل
آمده از بین نرم افزار های موجود در بازار و براساس نیاز سنجی مدرسه این واحد
آموزشی تصمیم به تهیه نرم افزار جامع آموزشی آموزیار گرفت .
نرم افزار آموزیار با هدف کمک به مدیریت و تحلیل اطالعات مدارس و حرکت به
س��مت هوشمند سازی مدارس در یک مجموعه کامل پیاده سازی شده است  .این
نرم افزار با قابلیت های  ( web baseامکان ارس��ال اطالعات به س��ایت مدرسه )
 ( networking ،قرار گرفتن بر روی شبکه )  ،ارائه نمودار های متنوع و کامل
آموزش��ی  ،تهیه کارنامه های آموزش��ی و انضباطی  ،بانک اطالعاتی قوی  ،جست
و جوی اطالع آموزش��ی و انضباطی در حداقل زمان  ،زنگ هوش��مند و  ....توانسته
است در سالهای اخیر مقداری از نیاز های این واحد آموزشی را بر طرف نماید .
امس��ال نیز از ابتدای س��ال تحصیلی با راه اندازی شبکه بیسیم مدرسه این نرم افزار
بصورت ش��بکه ای در تمام کامپیوتر های مدرس��ه در حال اجراس��ت  ،و هر کدام
از گ��روه های آموزش��ی و انضباطی به ثبت گزارش و ارائه گ��زارش از این طریق
عمل می نمایند .در حال حاضر اطالعات تمامی دانش آموزان در س��ه سال گذشته
و امس��ال در بانک اطالعاتی این سیس��تم ثبت می باش��د و در هر زمان برای ارائه
کارنامه ها و گزارشات مورد نیاز آماده پردازش اطالعات می باشد.
ضمن�� ًا این ن��رم افزار با ارائه شناس��ه کاربری و رمز عب��ور و دارا بودن
قفل س��خت افزاری برای تمامی کاربران محیط امنی برای ذخیره سازی
اطالعات فراهم کرده اس��ت به نوعی که بدون دارا بودن شناس��ه و رمز
عبور قادر به ورود به سیستم و تغییر اطالعات به هیچ وجه نمی باشد .
در کل مسئولین دبیرستان س��عی بر نظارت دقیق بر عملکرد آموزشی و
انضباط��ی دانش آم��وزان دارند و در ای��ن راه از تمامی امکانات موجود
حداکثر اس��تفاده لحاظ می ش��ود تا باداش��تن اطالعات دقیق  ،بهترین
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و مناس��ب ترین برنامه آموزش��ی برای باالبردن سطح علمی و آموزشی
مدرس��ه و دانش آموزان و ارائه گزارش های دقیق به اولیای گرامی آنان
صورت گیرد.

اردو های تفریحی

اردوی مشهد مقدس

یکی از برنامه های اثر بخش و مهم که
هر ساله دبیرستان باقرالعلوم(ع) اهتمام
در اجرای آن دارد برگزاری اردوی
مشهد مقدس می باشد.
دراین برنامه سعی شده است ضمن
بازنگری شرایط اردوهای ادوار
گذشته نقاط ضعف و قوت شناسایی
و در دوره های آتی مورد استفاده
قرار گیرد.در برگزاری اردوی امسال
نیز سعی شد با توجه به نظر دانش
آموزان که قبل از برگزاری اردو طی
نظر سنجی صورت گرفته در سایت ،
توانسته بودند برنامه ها را به صورت
پیشنهادی انتخاب نمایند.با استفاده
از نظرات دانش آموزان  ،برنامه ها
تا حد امکان مطابق با خواست دانش
آموزان (ازقبیل :شرکت در برنامه فیض
حضور در صحن آستان قدس ،اسکان
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آزمایشگاه کامپیوتر دبیرستان جهت استفاده بهینه آماده شد .این آزمایشگاه در فضای مجزا با دکوراسیون
جدید و سیس��تم های اصالح شده آماده بهره برداری ش��ده است  .همچنین شبکه داخلی آن نیز جهت
استفاده برای کالسهای الکترونیکی در دست تکمیل است.
وحید س��منبری  ،مس��ئول تکنولوژی های آموزشی مدرسه در این راس��تا افزود  :سیستم عامل جدید و
کامل و نرم افزار های جدید برای آموزش روی سیستم ها نصب شده است بعالوه سیستم ها به برنامه
ای تجهیز شده اند که امکان خراب کردن و پاک شدن اطالعات وجود ندارد .

مس��ابقه مشاعره با ش��رکت  11نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی و دبیرستان در روز
دوشنبه30آذرماه  88به همت کانون ادبی برگزار شد.
در این مسابقه آقای حاجی آقائی مجری مسابقه و اساتید ادبیات و عربی مدرسه آقایان
صمیمی،برج��ی و نژادزارع��ی به عنوان هیات داوران و آقای��ان حیدری فروز ،فدوی و
جوادی همچنین دانش آموزان کالس��های دوم ریاضی ،دوم انس��انی و س��وم انسانی از
مدعوین و حضار در مسابقه بودند.
نتیجه مس��ابقه پس از رقابت ش��رکت کنندگان و بخاطر توانایی خ��اص دو نفر پایانی
مسابقه توسط هیات داوران بصورت برنده مشترک آقایان حامد جهانگرد(تقدیر بخاطر
حوزه وسیع محفوظات ادبی و تکنیک مشاعره) و سیدحسین مهدی زاده (تقدیر بخاطر
خالقیت ادبی)اعالم شدند.
اولی��ن المپی��اد ریاضی س��ال
تحصیل��ی  88-89درتاری��خ  18آذرماه
 88توس��ط کانون علوم نظری دبیرستان
برگزار شد.
دانش آموز محمدج��واد خراطیان،رئیس
کانون عل��وم نظری توضی��ح داد :هیات
علم��ی ط��راح و مصح��ح س��واالت
المپیاد اس��اتید ریاضی دبیرس��تان آقایان
واثق��ی،راوش و آقائی بودن��د و بیش از
 35نف��ر از دانش آموزان عالقمند در این
المپیاد شرکت کردند.
این المپیاد در سه سطح اول ،دوم و سوم
برگزار شد .
رتبه برتر سطح اول  ،آقای محمدحسین
حیدری فروز
رتبه برتر س��طح دوم  ،اق��ای محمدامین
مسجدیان
در سطح س��وم با توجه به نزدیک بودن
نتایج نفر برتر معرفی نشد.

همایش آیرودینامیک در مدرسه برگزار شد.

کان��ون عل��وم نظ��ری دبیرس��تان باقرالعلوم(ع) پ��س از  2ماه ت��الش و کار علمی
همای��ش آیرودینامی��ک را در روز
چهارش��نبه  5اسفندماه  88برگزار کرد.
در این همایش که در محل دبیرس��تان
باقرالعلوم(ع) برگزار ش��د جناب آقای
دکتر فقیه ،اس��تاد مکانیک دانشگاه در
موضوع عل��م آیرودینامیک و اقس��ام
کارب��رد آن مطالب��ی طرح
نمودن��د ک��ه پ��س از آن
همای��ش با اج��رای جناب
آقای مهندس بهش��تی ،دبیر فیزی��ک پایه و  3نفر از دانش آموزان محقق
در این زمینه ادامه یافت .
از جمله برنامه های اجرا ش��ده همایش می توان به پخش فیلم و کلیپ
 3سال دوم شماره ( 3بهار)89
،و انتشار و پخش نشریه علمی آیرودینامیک اشاره کرد.
م��دت زمان همای��ش  90دقیقه بود و اولیای دانش آموزان و مس��ئولین
مدرسه بهمراه جمعی از دانش آموزان در آن شرکت داشتند.

نمرات دانش آموزان روی سایت مدرسه

برگزاری مراس��م عزاداری و دعای توسل به مناسبت شهادت
امام جواد(ع)
در روز چهارش��نبه
 27آبانم��اه  88به
مناسبت سالگرد
ش��هادت ام��ام
جواد(ع) مراسم
عزاداری و قرائت
دع��ای توس��ل در
مح��ل نمازخانه دبیرس��تان

پ��س از ماهها انتظار عاش��قان زیارت
حرم حضرت امام رض��ا (ع) ،اردوی
مش��هد مق��دس ک��ه بخاط��ر ش��یوع
آنفوالن��زای ن��وع Aمدت��ی ب��ود که
از طرف س��ازمان آم��وزش پرورش
لغو ش��ده بود ،در تاریخ دوش��نبه 10
اس��فندماه  88به م��دت  4روز برگزار
ش��د.این اردو که در آن بیش از نیمی
از دانش آموزان مدرسه شرکت داشتند
آقای��ان ف��دوی ،طرزعلی،ج��وادی و
حاجی آقائی دانش آموزان را همراهی
م��ی کردن��د و برنامه ه��ای متنوع و
متعددی در آن برگزار شد که می توان
به بازدید روزان��ه حرم مقدس،فوتبال
س��النی در دو گروه،سرزمین موجهای
آبی،رس��توران معروف پسران کریم با
منوی آزاد و  . . .اشاره کرد.

هرکی نره دانشگاه !...

ش

10
ی

امس��ال نی��ز ب��رای پنجمین س��ال پیاپ��ی رتبه
اول نتای��ج امتحانات نهایی س��ال  88در رش��ته
انس��انی بین کلیه مدارس منطقه  2به دبیرس��تان
باقرالعلوم(ع) تعل��ق گرفت.طبق همین گزارش
رتب��ه رش��ته ریاضی نیز پیش��رفت قابل توجهی
نسب به سال گذشته دربین مدارس داشته است
به نحوی که نتایج رشته ریاضی این مجموعه را
نیز می توان در بین مدارس قوی ارزیابی کرد.

گفتگو

ص

ی

ب��ا توجه به اهمی��ت دوران طالیی تعطیالت عید برای داوطلبان ورود به دانش��گاه
،اردوی علم��ی دان��ش پژوه��ان پیش
دانش��گاهی ب��ه م��دت  9روز برگ��زار
ش��د.اردوی بخ��ش خارج از مدرس��ه
( 24س��اعته) در اردوگاه فاطمه الزهرا
کرج به مدت 3روزبرگزار ش��د و دانش
آم��وزان ع��الوه ب��ر مطالع��ه از فضا و
طراوت بهاری ایام عید استفاده نمودند.

س��ال  ،88باز هم رتب��ه اول نتایج امتحانات نهای��ی در بین کلیه
مدارس منطقه2

نماینده مدیریت در کیفیت و معاون آموزشی ،مسئول مشاور پایه سوم

ظ ش ی د سه
ن جدی هس م

اردوی علم��ی دوران طالی��ی عی��د پیش
دانشگاهی برگزار شد.

اردوی تفریحی زیتون در باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی

علی جـوادی

8

رتبه اول کشوری کنکور آزمایشی علیرضا حصارکی

چ��ه مظلومیتی ب��رای دی��ن از این
باالترک��ه به نام آن چی��ز دیگری را
بجای��ش جایگزی��ن کنی��م و به نام
اسالم معرفی شود.

مجلس عزاداری و س��ینه زنی س��االر شهیدان
روز چهارش��نبه  2اذرماه  88در محل نمازخانه
دبیرس��تان باقرالعل��وم(ع) برگزار ش��د .در این
مراسم مدیر دبیرستان مطالبی پیرامون درسهای
واقعه کربال طرح کردند و پس از آن با حضور
مداح��ان اهل بیت دانش آموزان س��اعتی را به
سینه زنی و عزاداری پرداختند.
بان��ی نهار مراس��م دانش آموزان کالس س��وم
انسانی بودند.

اردوی مشهد مقدس برگزار شد.

دانش پژوه پیش دانشگاهی باقرالعلوم(ع)،آقای علیرضا
حصارک��ی در کنک��ور آزمایش��ی قل��م چی م��ورخ 3
اردیبهشت توانس��ت به رتبه  1کشوری دست پیدا کند.
او در  11درس  %100و در باق��ی دروس نیز درصدهای
باالیی را به خود اختصاص داده است .او هم اکنون یکی
از بخت های رتبه تک رقمی کنکور سراسری است.

در علوم و فن��ون روز می پردازند اگر
عالقه به مطالعه در زمینه س��لول های
بنیادی  ،انرژی هسته ای دارند اگر کار
و تالش خود را در علم و فن مضاعف
می کنند ،و ما معلمین بدانیم اگر درس
می دهیم  ،تربیت می کنیم  ،برای دانش
آموزان ت��الش می کنیم همگی در راه
دین عم��ل می کنیم و به اصل اس��الم
پرداخته ایم  .اینجانب امیدورام همگی
ما در امر تبدیل ش��دن به یک مسلمان
واقعی که گمان می کنم اکنون تعریف
بهت��ری از آن در ذه��ن داریم همت و
تالش مضاعف داش��ته باشیم و بتوانیم
در رساندن مسلمانان جهان به قله های
علمی دنیا گام های موثری برداریم .

خ

گفتگو

ش

تهی
شی
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عل��ی(ع) نیز ک��ه بهتری��ن تفریح کار
است بیان گر این موضوع است ).یقین ًا
نامگذاری امس��ال نیز ب��ه عنوان همت
مضاعف و کار مضاعف برخواس��ته از
روح اس��الم است و مس��لمانان واقعی
باید چنین باش��ند .بنا به شرع مقدس،
مس��لمان در کن��ار انج��ام واجب��ات
خودباید انسانی تالشگر  ،خوش خلق
،درس��تکار ،علم گرا ،خالق  ،شجاع ،
و ایثارگر باش��د که اینها تمام ًا آموزش
های دین ماس��ت .دانش آموزان عزیز
بای��د بدانند اگر درس می خوانند  ،اگر
ورزش میکنند اگر به تحصیالت عالیه

محص��والت کالس نقد ادبی س��ال دوم ادبیات و
علوم انسانی در یک گردهمایی به اجرا در آمد.
در ای��ن همایش که با مدیرت و پش��تیبانی علمی
آقای صمیمی برگزار شد .دانش آموزان تحقیقات
خود را ارائه دادند.

جشنواره راه رشد در راه است.

بنا ب��ه برنامه ریزیهای انجام ش��ده
،جش��نواره راه رش��د با هدف ارج
نهادن به تالشهای دانش آموزان در
موضوعات مختلف علمی و تربیتی
نیم��ه دوم خ��رداد م��اه  89برگزار
خواهد شد.
در ای��ن جش��نواره ک��ه در کنار آن
نمایش��گاهی از فعالیته��ای دان��ش
آموزان نیز ارائه خواهد ش��د ،دانش
آموزان نخبه دینی،اخالقی،علمی و
ورزش��ی مورد تقدیر قرار خواهند
گرفت،همچنین از تالشهای اساتید
دلس��وز مجموعه نی��ز تقدیر بعمل
خواهد آمد.
ش��ایان ذکر است در این جشنواره مسئولینی از اداره آموزش و پرورش،مسئولین و
اس��اتید مرکز  ،خانواده دانش آموزان و دانش آموزان نخبه و افتخار آفرین س�الهای
گ�ذش��ته و همچنی��ن دانش آموزان ش���اغل به تحصیل س���ال تحصیلی 88-89
حضور خواهند داشت.

معاون پرورشی و مسئول مشاور پایه اول

ش

تهی
شی

اولین مسابقه مشاعره آزاد دانش آموزی برگزار شد

دستاوردها ی علمی
و فنی در عرصه
های ریاضی فیزیک
 ،شیمی و پزشکی
و  ....که نتیجه عقل
بشری است زیر
مجموعه دین مبین
اسالم
می باشد

همایش کارگاه ادبی،
ماحصل یک سال زحمت کالس نقد ادبی

وحید سمنبری

4

آموزان در طول مدتی که در اردوگاه حضور داشتند از امکانات تفریحی و ورزشی
آنجا از جمله استخر و سونا ،زمین فوتبال و  . . .استفاده کردند.این اردو در معاونت
پرورش��ی برنامه ریزی و به درخواست ش��ورای دانش آموزی مدرسه در تاریخ 11
بهمن  88برگزار شد.

 200تحقیق  ،مقاله و کنفرانس،
حاصل فعالیت های کانون اجتماعی

برگزاری مراس��م س��ینه زنی و
عزاداری سید و ساالر شهیدان

اردوی دشت بهشت برگزار شد

با توجه به س��پری ش��دن ایام امتحانات و برای ایجاد تنوع در روحیه دانش آموزان
برنامه اردویی یک روزه در اردوگاه دشت بهشت محمدشهر کرج برگزار شد.دانش

احمد حیدری فروز

2

س

هوی��ت یک��ی از مباحث اساس��ی در
حیطه جوانان اس��ت  ،هویت اجتماعی
ک��ه تعیی��ن کنن��ده راه زندگی اس��ت
بواسطه صفاتی بوجود می آید که افراد
خود را با آن می شناس��ند ،صفاتی که
از قب��ول نقش ه��ا و عضویت فرد در
گروهه��ا پدید آمده اند .می توان گفت
زمانی که نقش��ی را بر عهده می گیریم
یا ب��ه عضویت گروه��ی در می آییم ،
در حال س��اختن هویت
خود هس��تیم مانند کسی
ک��ه ملیت خ��ود را تغییر
م��ی ده��د و ب��ه ج��ای
ایرانی ب��ودن می خواهد
آمریکای��ی باش��د ،با این
کار هوی��ت خوی��ش را
تغییر داده است .در دوره
نوجوان��ی و جوان��ی که
دوره گ��ذار از کودکی به
بزرگسالی اس��ت ،همراه
با مش��کالتی که به دلیل
تغییر نقش برای نوجوان
پیش می آید ،فرد با مسئله
تغییر هویت ه��م مواجه
می ش��ود.در ای��ن دوره
شاهدهس��تیم گروههای
دوس��تی اهمیتی بی��ش از
خانواده برای افراد پی��دا می کنند؛ باید
توجه داش��ت که این تمای��ل به دلیل

گروهه��ای دوس��تی اهمیتی بیش از
خانواده برای افراد پیدا می کنند.
مراحل قبلی قوی عمل ش��ده باشد که
ف��رد قدرت تجزی��ه و تحلی��ل باالیی
بدس��ت بی��اورد و براحتی ت��ن به این

مسلمانا مسلمانان مسلمانی به سرگیرید
که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید

البته توجه ب��ه جایگاه عبادت و احکام
دین��ی واج��ب و ض��روری اس��ت اما
منحص��ر کردن دی��ن در چنی��ن قالبی
خیان��ت به دی��ن اس��ت و در حقیقت
دیگر چنین دینی اس��الم نیست و چه
مظلومیت��ی برای دین از این باالترکه به
نام آن چیز دیگری را بجایش جایگزین
کنند و به نام اسالم معرفی کنند .
چنین دینی پاسخگوی نیاز های جامعه
نخواهد بودو نسل جدید را دین زده و
یا ضد دین تربیت م��ی کند تا جائیکه
به دنبال رنسانس��ی جدی��د در جوامع
اسالمی باشند.این در حالی است که در
دین اسالم تمامی دستاوردها ی علمی
و فنی در عرصه های ریاضی فیزیک ،
شیمی و پزش��کی و  ....که نتیجه عقل
بش��ری اس��ت زیر مجموعه دین مبین
اسالم می باشد
با توجه به نامگذاری س��الهای گذشته

دستاوردهای علمی  ،حجت شرعی

ه ت س ت
ه ی می حجت ش ی

اجزای هادی مسئول
هستند و باید بدانند
در صورت قصور
با مشکالت جبران
ناپذیر تغییر هویت
جوانان مواجه
می شوند.

هویت،
مسئولیت،
انتخاب
دادن آن دش��وار باش��د لذا به نظر می
رس��د مهمترین رس��الت اجزای هادی
جامعه یعنی خانواده ،مدرسه و دانشگاه
ایج��اد کردن فضایی اس��ت که فرد در
مع��رض اینگونه گروهها ق��رار نگیرد
ی��ا آنقدر در جری��ان جامعه پذیری در

عقل در اس��الم از منابع فقه بشمار می
آید لذا دس��تاوردهای علمی که نتیجه
عقل بشر است دارای جایگاه ویژه ای
اس��ت و می توان گفت حجت شرعی
نیز می باشد.
دس��تورات صری��ح آی��ات ق��رآن ب��ه
اندیش��یدن و تفک��ر ک��ردن (عبارات
آش��نای یعقلون و یتفکرون) و روایات
عدیده در مورد اندیش��یدن تا جایی که
فرمودند یک ساعت تفکر کردن بهتر از
هفتاد سال عبادت می باشدموید مطلب
است  .نقل مش��هور ازفقهای اسالمی :
( کلما حکم به العقل حکم به الش��رع
و کلما حکم به الش��رع حکم به العقل
) ک��ه حاکی از تطابق کامل علم و دین
داری است.
س��خنان گوهر ب��ار ولی امرمس��لمین
جهان ورهبر معظم جمهوری اس��المی
ای��ران در نامگ��ذاری س��الهای اخیر و
امس��ال نیز کام�� ً
ال حاک��ی از کاربردی
کردن روح دین اسالم در کالبد جامعه
می باش��د .به نظر می رس��د نیاز شدید
داری��م مجددا ً با نگاه��ی عمیق تر دین
اسالم را بهتر بشناسیم .

ب��ه هم��ت کان��ون اجتماع��ی
دبیرستان باقرالعلوم (ع)همایش
بازیه��ای کامپیوتری در برگزار
خواهد ش��د  .این همایش در
چهار محور آشنایی با بازیهای
کامپیوت��ری  ،فواید و مضرات
 ،اهداف س��ازندگان و بازیهای
ایرانی اجرا خواهد شد.
برای پربار تر شدن این همایش
نظر س��نجی متنوعی در سطح
دانش آموزان دبیرس��تان توس��ط کانون اجتماعی انجام ش��ده اس��ت که نتایج آن به
همراه تحقیقات دانش آموزان در همایش به رویت شرکت کنندگان خواهد رسید.

بن��ا به فعالیت های صورت گرفته در کانون اجتماعی
که در قالب کالس��های مطالعه و پژوهش بالغ بر 200
تحقیق و مقاله انفرادی و گروهی انجام ش��ده اس��ت.
بس��یاری از این تحقیقات در کالسها به دانش آموزان
ارائه شده است.

چه خبـر...
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سرمقاله
امیر حاجی آقائی

به جــای ایرانی بودن مــی خواهد
آمریکایی باشــد ،با ایــن کار هویت
خویش را تغییر داده است.
جریان ســاخت هویت است.حال اگر
فرد در گروهی عضو شــود که از نظر
جامعه نا به هنجار باشد منجر به هویتی
برای وی خواهد شــد که شــاید تغییر

گروههــای دوســتیاهمیتی بیش از
خانواده برای افراد پیدا میکنند.
مراحل قبلی قوی عمل شــده باشد که
فــرد قدرت تجزیــه و تحلیــل باالیی
بدســت بیــاورد و براحتی تــن به این

تغییرات هویتی ندهد.
مــی توان نتیجه گرفــت ،اجزای هادی
مسئول هستند و باید بدانند در صورت
قصور با مشــکالت جبران ناپذیر تغییر
هویت جوانان مواجه می شــوند .آنها
بایســتی در انتخاب روشــها و رویه ها
حســاس باشــند و هیچگاه فرد را رها
نکرده و همواره چه بصورت محسوس
یا نامحسوس روال وی را مد نظر قرار
داده و محیط های مناسبی برای تربیت
و پرورش نوجوانان خود انتخاب کنند.
غفرا ..لنا و لکم-حاجی آقائی

مسلمانا مسلمانان مسلمانی به سرگیرید
که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید

البته توجه بــه جایگاه عبادت و احکام
دینــی واجــب و ضــروری اســت اما
منحصــر کردن دیــن در چنیــن قالبی
خیانــت به دیــن اســت و در حقیقت
دیگر چنین دینی اســالم نیست و چه
مظلومیتــی برای دین از این باالترکه به
نام آن چیز دیگری را بجایش جایگزین
کنند و به نام اسالم معرفی کنند .
چنین دینی پاسخگوی نیاز های جامعه
نخواهد بودو نسل جدید را دین زده و
یا ضد دین تربیت مــی کند تا جائیکه
به دنبال رنسانســی جدیــد در جوامع
اسالمی باشند.این در حالی است که در
دین اسالم تمامی دستاوردها ی علمی
و فنی در عرصه های ریاضی فیزیک ،
شیمی و پزشــکی و  ....که نتیجه عقل
بشــری اســت زیر مجموعه دین مبین
اسالم می باشد
با توجه به نامگذاری ســالهای گذشته
دســتاوردهای علمی که نتیجه عقل
بشــر اســت دارای جایگاه ویژه ای
است و می توان گفت حجت شرعی
نیز می باشد.
بایــد گفــت دین مــا دیــن خالقیت
ونوآوری است .دردین ما اسراف حرام
است و رعایت الگوی صحیح مصرف
یک امر دینی اســت تــالش و کار در
دین ما ارزش باالیــی دارد  (.آیه لیس
لالنســان الی ما ســعی و فرموده امام

دستاوردهای علمی  ،حجت شرعی

هویــت یکــی از مباحث اساســی در
حیطه جوانان اســت  ،هویت اجتماعی
کــه تعییــن کننــده راه زندگی اســت
بواسطه صفاتی بوجود می آید که افراد
خود را با آن می شناســند ،صفاتی که
از قبــول نقش هــا و عضویت فرد در
گروههــا پدید آمده اند .می توان گفت
زمانی که نقشــی را بر عهده می گیریم
یا بــه عضویت گروهــی در می آییم ،
در حال ســاختن هویت
خود هســتیم مانند کسی
کــه ملیت خــود را تغییر
مــی دهــد و بــه جــای
ایرانی بــودن می خواهد
آمریکایــی باشــد ،با این
کار هویــت خویــش را
تغییر داده است .در دوره
نوجوانــی و جوانــی که
دوره گــذار از کودکی به
بزرگسالی اســت ،همراه
با مشــکالتی که به دلیل
تغییر نقش برای نوجوان
پیش می آید ،فرد با مسئله
تغییر هویت هــم مواجه
می شــود.در ایــن دوره
شاهدهســتیم گروههای
دوســتیاهمیتی بیــش از
خانواده برای افراد پیــدا میکنند؛ باید
توجه داشــت که این تمایــل به دلیل

دادن آن دشــوار باشــد لذا به نظر می
رســد مهمترین رســالت اجزای هادی
جامعه یعنی خانواده ،مدرسه و دانشگاه
ایجــاد کردن فضایی اســت که فرد در
معــرض اینگونه گروهها قــرار نگیرد
یــا آنقدر در جریــان جامعه پذیری در

احمد حیدری فروز

اجزای هادی مسئول
هستند و باید بدانند
در صورت قصور
با مشکالت جبران
ناپذیر تغییر هویت
جوانان مواجه
میشوند.

هویت،
مسئولیت،
انتخاب

عقل در اســالم از منابع فقه بشمار می
آید لذا دســتاوردهای علمی که نتیجه
عقل بشر است دارای جایگاه ویژه ای
اســت و می توان گفت حجت شرعی
نیز می باشد.
دســتورات صریــح آیــات قــرآن بــه
اندیشــیدن و تفکــر کــردن (عبارات
آشــنای یعقلون و یتفکرون) و روایات
عدیده در مورد اندیشــیدن تا جایی که
فرمودند یک ساعت تفکر کردن بهتر از
هفتاد سال عبادت می باشدموید مطلب
است  .نقل مشــهور ازفقهای اسالمی :
( کلما حکم به العقل حکم به الشــرع
و کلما حکم به الشــرع حکم به العقل
) کــه حاکی از تطابق کامل علم و دین
داری است.
ســخنان گوهر بــار ولی امرمســلمین
جهان ورهبر معظم جمهوری اســالمی
ایــران در نامگــذاری ســالهای اخیر و
امســال نیز کام ً
ــال حاکــی از کاربردی
کردن روح دین اسالم در کالبد جامعه
می باشــد .به نظر می رســد نیاز شدید
داریــم مجددا ً با نگاهــی عمیق تر دین
اسالم را بهتر بشناسیم .

دستاوردها ی علمی
و فنی در عرصه
های ریاضی فیزیک
 ،شیمی و پزشکی
و  ....که نتیجه عقل
بشری است زیر
مجموعه دین مبین
اسالم
می باشد

علــی(ع) نیز کــه بهتریــن تفریح کار
است بیان گر این موضوع است ).یقین ًا
نامگذاری امســال نیز بــه عنوان همت
مضاعف و کار مضاعف برخواســته از
روح اســالم است و مســلمانان واقعی
باید چنین باشــند .بنا به شرع مقدس،
مســلمان در کنــار انجــام واجبــات
خودباید انسانی تالشگر  ،خوش خلق
،درســتکار ،علم گرا ،خالق  ،شجاع ،
و ایثارگر باشــد که اینها تمام ًا آموزش
های دین ماســت .دانش آموزان عزیز
بایــد بدانند اگر درس می خوانند  ،اگر
ورزش میکنند اگر به تحصیالت عالیه
چــه مظلومیتی بــرای دیــن از این
باالترکــه به نام آن چیــز دیگری را
بجایــش جایگزیــن کنیــم و به نام
اسالم معرفی شود.
در علوم و فنــون روز می پردازند اگر
عالقه به مطالعه در زمینه ســلول های
بنیادی  ،انرژی هسته ای دارند اگر کار
و تالش خود را در علم و فن مضاعف
می کنند ،و ما معلمین بدانیم اگر درس
می دهیم  ،تربیت میکنیم  ،برای دانش
آموزان تــالش میکنیم همگی در راه
دین عمــل میکنیم و به اصل اســالم
پرداخته ایم  .اینجانب امیدورام همگی
ما در امر تبدیل شــدن به یک مسلمان
واقعی که گمان می کنم اکنون تعریف
بهتــری از آن در ذهــن داریم همت و
تالش مضاعف داشــته باشیم و بتوانیم
در رساندن مسلمانان جهان به قله های
علمی دنیا گام های موثری برداریم .

همایش بازیهای کامپیوتری

بــه همــت کانــون اجتماعــی
دبیرستان باقرالعلوم (ع)همایش
بازیهــای کامپیوتری در برگزار
خواهد شــد  .این همایش در
چهار محور آشنایی با بازیهای
کامپیوتــری  ،فواید و مضرات
 ،اهداف ســازندگان و بازیهای
ایرانی اجرا خواهد شد.
برای پربار تر شدن این همایش
نظر ســنجی متنوعی در سطح
دانش آموزان دبیرســتان توســط کانون اجتماعی انجام شــده اســت که نتایج آن به
همراه تحقیقات دانش آموزان در همایش به رویت شرکت کنندگان خواهد رسید.

 200تحقیق  ،مقاله و کنفرانس،
حاصل فعالیت های کانون اجتماعی

بنــا به فعالیت های صورت گرفته در کانون اجتماعی
که در قالب کالســهای مطالعه و پژوهش بالغ بر 200
تحقیق و مقاله انفرادی و گروهی انجام شــده اســت.
بســیاری از این تحقیقات در کالسها به دانش آموزان
ارائه شده است.

همایش کارگاه ادبی،
ماحصل یک سال زحمت کالس نقد ادبی

محصــوالت کالس نقد ادبی ســال دوم ادبیات و
علوم انسانی در یک گردهمایی به اجرا در آمد.
در ایــن همایش که با مدیرت و پشــتیبانی علمی
آقای صمیمی برگزار شد .دانش آموزان تحقیقات
خود را ارائه دادند.

رتبه اول کشوری کنکور آزمایشی علیرضا حصارکی
دانش پژوه پیش دانشگاهی باقرالعلوم(ع)،آقای علیرضا
حصارکــی در کنکــور آزمایشــی قلــم چی مــورخ 3
اردیبهشت توانســت به رتبه  1کشوری دست پیدا کند.
او در  11درس  %100و در باقــی دروس نیز درصدهای
باالیی را به خود اختصاص داده است .او هم اکنون یکی
از بخت های رتبه تک رقمی کنکور سراسری است.

اردوی علم��ی دوران طالی��ی عی��د پیش
دانشگاهی برگزار شد.
بــا توجه به اهمیــت دوران طالیی تعطیالت عید برای داوطلبان ورود به دانشــگاه
،اردوی علمــی دانــش پژوهــان پیش
دانشــگاهی بــه مــدت  9روز برگــزار
شــد.اردوی بخــش خارج از مدرســه
( 24ســاعته) در اردوگاه فاطمه الزهرا
کرج به مدت 3روزبرگزار شــد و دانش
آمــوزان عــالوه بــر مطالعــه از فضا و
طراوت بهاری ایام عید استفاده نمودند.

س��ال  ،88باز هم رتب��ه اول نتایج امتحانات نهای��ی در بین کلیه
مدارس منطقه2
امســال نیــز بــرای پنجمین ســال پیاپــی رتبه
اول نتایــج امتحانات نهایی ســال  88در رشــته
انســانی بین کلیه مدارس منطقه  2به دبیرســتان
باقرالعلوم(ع) تعلــق گرفت.طبق همین گزارش
رتبــه رشــته ریاضی نیز پیشــرفت قابل توجهی
نسب به سال گذشته دربین مدارس داشته است
به نحوی که نتایج رشته ریاضی این مجموعه را
نیز میتوان در بین مدارس قوی ارزیابی کرد.

چه خبـر...
جشنواره راه رشد در راه است.

بنا بــه برنامه ریزیهای انجام شــده
،جشــنواره راه رشــد با هدف ارج
نهادن به تالشهای دانش آموزان در
موضوعات مختلف علمی و تربیتی
نیمــه دوم خــرداد مــاه  89برگزار
خواهد شد.
در ایــن جشــنواره کــه در کنار آن
نمایشــگاهی از فعالیتهــای دانــش
آموزان نیز ارائه خواهد شــد ،دانش
آموزان نخبه دینی،اخالقی،علمی و
ورزشــی مورد تقدیر قرار خواهند
گرفت،همچنین از تالشهای اساتید
دلســوز مجموعه نیــز تقدیر بعمل
خواهد آمد.
شــایان ذکر است در این جشنواره مسئولینی از اداره آموزش و پرورش،مسئولین و
اســاتید مرکز  ،خانواده دانش آموزان و دانش آموزان نخبه و افتخار آفرین سـالهای
گـذشــته و همچنیــن دانش آموزان شـــاغل به تحصیل ســـال تحصیلی 88-89
حضور خواهند داشت.

اردوی مشهد مقدس برگزار شد.
پــس از ماهها انتظار عاشــقان زیارت
حرم حضرت امام رضــا (ع) ،اردوی
مشــهد مقــدس کــه بخاطــر شــیوع
آنفوالنــزای نــوع Aمدتــی بــود که
از طرف ســازمان آمــوزش پرورش
لغو شــده بود ،در تاریخ دوشــنبه 10
اســفندماه  88به مــدت  4روز برگزار
شــد.این اردو که در آن بیش از نیمی
از دانش آموزان مدرسه شرکت داشتند
آقایــان فــدوی ،طرزعلی،جــوادی و
حاجی آقائی دانش آموزان را همراهی
مــی کردنــد و برنامه هــای متنوع و
متعددی در آن برگزار شد که می توان
به بازدید روزانــه حرم مقدس،فوتبال
ســالنی در دو گروه،سرزمین موجهای
آبی،رســتوران معروف پسران کریم با
منوی آزاد و  . . .اشاره کرد.

همایش آیرودینامیک در مدرسه برگزار شد.

کانــون علــوم نظــری دبیرســتان باقرالعلوم(ع) پــس از  2ماه تــالش و کار علمی
همایــش آیرودینامیــک را در روز
چهارشــنبه  5اسفندماه  88برگزار کرد.
در این همایش که در محل دبیرســتان
باقرالعلوم(ع) برگزار شــد جناب آقای
دکتر فقیه ،اســتاد مکانیک دانشگاه در
موضوع علــم آیرودینامیک و اقســام
کاربــرد آن مطالبــی طرح
نمودنــد کــه پــس از آن
همایــش با اجــرای جناب
آقای مهندس بهشــتی ،دبیر فیزیــک پایه و  3نفر از دانش آموزان محقق
در این زمینه ادامه یافت .
از جمله برنامه های اجرا شــده همایش می توان به پخش فیلم و کلیپ
 3سال دوم شماره ( 3بهار)89
،و انتشار و پخش نشریه علمی آیرودینامیک اشاره کرد.
مــدت زمان همایــش  90دقیقه بود و اولیای دانش آموزان و مســئولین
مدرسه بهمراه جمعی از دانش آموزان در آن شرکت داشتند.

پاس��ارگاد قهرم��ان مس��ابقات
فوتبال جام گل کوچک دهه فجر

پس از  15روز رقابت سخت و نفس گیر باالخره
تیم دانش آموزان پیش انســانی با نام پاســارگاد
که متشــکل از بازیکنان آقایان رهام صانعی ،سید
علیرضا عرفانیان،حســام حامدی فر،ایمان توکلی
و سید مرتضی حســینی بود بر سکوی قهرمانی
ایستاد.
حریف فینال تیم ســوم ریاضی بود که توانســته
بود پس از عبور از سد حریفان قوی همچون تیم
سوم انسانی خود را به فینال برساند.

برگزاری مراس��م س��ینه زنی و
عزاداری سید و ساالر شهیدان

مجلس عزاداری و ســینه زنی ســاالر شهیدان
روز چهارشــنبه  2اذرماه  88در محل نمازخانه
دبیرســتان باقرالعلــوم(ع) برگزار شــد .در این
مراسم مدیر دبیرستان مطالبی پیرامون درسهای
واقعه کربال طرح کردند و پس از آن با حضور
مداحــان اهل بیت دانش آموزان ســاعتی را به
سینه زنی و عزاداری پرداختند.
بانــی نهار مراســم دانش آموزان کالس ســوم
انسانی بودند.

اردوی دشت بهشت برگزار شد

با توجه به ســپری شــدن ایام امتحانات و برای ایجاد تنوع در روحیه دانش آموزان
برنامه اردویی یک روزه در اردوگاه دشت بهشت محمدشهر کرج برگزار شد.دانش

آموزان در طول مدتی که در اردوگاه حضور داشتند از امکانات تفریحی و ورزشی
آنجا از جمله استخر و سونا ،زمین فوتبال و  . . .استفاده کردند.این اردو در معاونت
پرورشــی برنامه ریزی و به درخواست شــورای دانش آموزی مدرسه در تاریخ 11
بهمن  88برگزار شد.

اولین مسابقه مشاعره آزاد دانش آموزی برگزار شد

مراس��م عزاداری ش��هادت
امام باقرالعلوم(ع)

مراسم عزاداری سالروز شهادت امام
محمــد باقر(ع) در محــل نمازخانه
دبیرســتان برگزار شد.در این مراسم
آقــای مهندس بهشــتی دبیر فیزیک
دبیرستان پیرامون صفات حضرت
و ویژگیهای دین مبین اســالم ســخنرانی نمودند .این مراســم به میزبانی و پذیرایی
دانش پژوهان پیش انسانی برگزار شد.

برگزاری مراس��م عزاداری و دعای توسل به مناسبت شهادت
امام جواد(ع)
در روز چهارشــنبه
 27آبانمــاه  88به
مناسبت سالگرد
شــهادت امــام
جواد(ع) مراسم
عزاداری و قرائت
دعــای توســل در
محــل نمازخانه دبیرســتان

باقرالعلــوم(ع) برگــزار
شــد.در این مراســم
دانش آمــوز مهدی
صادقی علــوی به
نوحــه ســرایی و
قرائت دعا پرداخت.
بانی مراسم و صبحانه
دانش آمـوزان کـالس پیش
ریاضی بودند.

اردوی تفریحی زیتون در باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی
مســابقه مشاعره با شــرکت  11نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی و دبیرستان در روز
دوشنبه30آذرماه  88به همت کانون ادبی برگزار شد.
در این مسابقه آقای حاجی آقائی مجری مسابقه و اساتید ادبیات و عربی مدرسه آقایان
صمیمی،برجــی و نژادزارعــی به عنوان هیات داوران و آقایــان حیدری فروز ،فدوی و
جوادی همچنین دانش آموزان کالســهای دوم ریاضی ،دوم انســانی و ســوم انسانی از
مدعوین و حضار در مسابقه بودند.
نتیجه مســابقه پس از رقابت شــرکت کنندگان و بخاطر توانایی خــاص دو نفر پایانی
مسابقه توسط هیات داوران بصورت برنده مشترک آقایان حامد جهانگرد(تقدیر بخاطر
حوزه وسیع محفوظات ادبی و تکنیک مشاعره) و سیدحسین مهدی زاده (تقدیر بخاطر
خالقیت ادبی)اعالم شدند.

برگزاری المپیاد ریاضی در مدرسه

اولیــن المپیــاد ریاضی ســال
تحصیلــی  88-89درتاریــخ  18آذرماه
 88توســط کانون علوم نظری دبیرستان
برگزار شد.
دانش آموز محمدجــواد خراطیان،رئیس
کانون علــوم نظری توضیــح داد :هیات
علمــی طــراح و مصحــح ســواالت
المپیاد اســاتید ریاضی دبیرســتان آقایان
واثقــی،راوش و آقائی بودنــد و بیش از
 35نفــر از دانش آموزان عالقمند در این
المپیاد شرکت کردند.
این المپیاد در سه سطح اول ،دوم و سوم
برگزار شد .
رتبه برتر سطح اول  ،آقای محمدحسین
حیدری فروز
رتبه برتر ســطح دوم  ،اقــای محمدامین
مسجدیان
در سطح ســوم با توجه به نزدیک بودن
نتایج نفر برتر معرفی نشد.

در آســتانه امتحانات نوبت دوم و پس از پایــان پذیرفتن ایام امتحانات میان نوبت و به
جهت ایجاد روحیه نشــاط و شــادابی جمعی دانش آموزان  ،اردوی تفریحی در تاریخ
دوشنبه  20اردیبهشت ماه  89برگزار گردید .در این اردو دانش آموزان از امکانات سالن
فوتسال ،سونا و استخر و مانژ اسب سواری استفاده کردند.
آقایان جوادی ،طرزعلی و حاجی آقائی دانش آموزان را در اردو همراهی می کردند.

دانش آموزان دبیرستان باقرالعلوم(ع) در تلویزیون

با حضور عوامل برنامه ساز صدا و سیمای جمهوری اسالمی در تاریخ سه شنبه  12آبان
 ،گزارش تصویری با شرکت دانش آموزان دبیرستان پیرامون روز دانش آموز تولید شد.
آقــای قمیشــی مجری گــزارش ،هدف
برنامه را معرفی نوجوانان و دانش آموزان
ایرانی و سطح شعور سیاسی آنان دانست
و از دانــش آموزان خواســت با توجه به
پخش بین المللی برنامه از ایده های خود
برای مردم و ایرانی های دیگر کشــور ها
سخن بگویند.

نمرات دانش آموزان روی سایت مدرسه

از ایــن پس نمرات دانش آموزان برای اولیا و دانش آموزان مدرســه قابل
رویت می باشد.برای این کار نیاز است نام و رمز عبور را در محل مربوطه
سمت راست صفحه اصلی سایت وارد کرده و از نوار دانش آموز که باالی
صفحه می باشد کارنامه هر درس را باز کرد.
برای ثبت نمرات به گونه ای عمل شده است که برای هر درس یک کارنامه
و نمودار برای نمرات ثبت شده در نوبت های مختلف وجود دارد.

آزمایشگاه کامپیوتر احیا شد

آزمایشگاه کامپیوتر دبیرستان جهت استفاده بهینه آماده شد .این آزمایشگاه در فضای مجزا با دکوراسیون
جدید و سیســتم های اصالح شده آماده بهره برداری شــده است  .همچنین شبکه داخلی آن نیز جهت
استفاده برای کالسهای الکترونیکی در دست تکمیل است.
وحید ســمنبری  ،مســئول تکنولوژی های آموزشی مدرسه در این راســتا افزود  :سیستم عامل جدید و
کامل و نرم افزار های جدید برای آموزش روی سیستم ها نصب شده است بعالوه سیستم ها به برنامه
ای تجهیز شده اند که امکان خراب کردن و پاک شدن اطالعات وجود ندارد .

در پی درجه بندی مدارس تهران ،دبیرستان باقرالعلوم

د
ر
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(ع)

ه1

در پی اجرای طرح درجه بندی مدارس جهت شناسایی کیفیت و سطح واحدهای آموزشی توسط سازمان آموزش و پرورش
شهر تهران در سال گذشته کلیه مدارس دارای گواهی مبنی بر درجه بندی کیفی شدند .مدیر دبیرستان با اشاره به تعیین درجه
مدارس اظهار کرد  :در طول ســال تحصیلی قبل بازرســین آموزش و پرورش در نوبت های مختلف و تخصص های متفاوت
در زمینه های آموزشی  ،فرهنگی و پرورشی  ،تاسیسات و عمران و  ...به دبیرستان مراجعه داشتند که پس از دریافت مدارک
،عملکرد و جزئیات کار و بررســی دقیق ،میزان امتیاز در هر بخش را مشــخص کردند که پس از جمع بندی امتیازات گواهی
درجه بندی برای این مجموعه صادر شــده اســت .احمد حیدری فروز اضافه کرد :امتیازات کســب شده در همه بخش های
مدرسه تقریبا کامل و  %100بوده ولیکن در بخش عمران بخاطر کمبود فضا و کوچک بودن محیط مدرسه امتیاز کمی بدست
آوردیم که موجب شد درجه  1با رتبه  2را بدست آوریم .ایشان با انتقاد از برخی مالک ها در درجه بندی گفت :به نظر می
رســد نیاز به بازنگری در ممیزی درجه بندی احســاس می شود  .او اضافه کرد :دبیرستان ما فضای کوچکی دارد ولیکن باید
توجه شود تعداد دانش آموزان نیز متناسب با مساحت جذب می شوند و همیشه سطح استاندارد مشخص شده توسط آموزش
و پرورش رعایت شــده اســت ،بعالوه برای زنگ ورزش نیز از سالن آزادگان استفاده می کنیم و در زمینه های دیگر آموزشی و پرورشی امتیازات کامل کسب کرده ایم
و اگر بخواهیم مدرســه عالی را از خوب و خوب را از ضعیف تشــخیص دهیم ،باید به این نکته توجه کنیم،آیا در چهار چوب اســتانداردها حرکت شده است یا خیر .
ولیکن از این بابت مقداری امتیاز از دست داده ایم که امیدواریم با انتقال مدرسه به فضایی بهتر و بزرگتر در آینده به دبیرستان درجه یک با رتبه یک ارتقا پیدا کنیم.

SMS

بالی جان دانش آموزان!

وحید سمنبری

هرچنــد ارتباط چهره به
چهره ،هنوز هم به عنوان
موثرترین نوع ارتباط در
آمــوزش و پــرورش
شــناخته می شود اما در
دنیــای امــروز ،پیامک
جزئی از زندگی روزمره
همگان شــده اســت و
اســتفاده از این مقوله به
نحوی فراگیر شده است
که شــاید بتــوان گفت
ســریع تریــن و آســان
ترین شیوه اطالع رسانی
می باشد.
دبیرســتان و مرکز پیش دانشــگاهی باقرالعلوم(ع) از آغاز ســال جدید با خرید نرم
افزاری با عنوان  sms panelو با هدف رساندن هرچه سریعتر اطالعات به اولیا
و با ارسال بالغ بر  13000پیامک توانسته است ارتباط خوبی با اولیا برقرار نماید و
عالوه بر ارســال پیامک های آموزشی و انضباطی  ،اعیاد و مراسم ملی و مذهبی را
به آنها تبریک و تسلیت عرض نماید .
امیدواریم این امر که با رضایت اولیای گرامی و کادر مدرســه در حال انجام اســت
روز به روز با توان و ســرعت بیشتری در خدمت آموزش هرچه بهتر دانش آموزان
باشد .

آموزیار

مدیریت اطالعات در واحد های آموزشــی همواره یکی از ســخت ترین و حساس
ترین کارها بوده است و دراین میان یکی از چالش های موجود حجم و تنوع باالی
اطالعات از جمله اطالعات شخصی دانش آموزان پرسنل مدرسه  ،سوابق آموزشی
و انضباطی دانش آموزان ،نمرات و نتایج کلی مدرسه و  ...بوده است .
این امر لزوم مکانیزه نمودن و یکپارچه ســازی اطالعات را جهت تحلیل و بررسی

های دقیق به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب بیش از پیش حائز اهمیت می کند .
از این رو دبیرســتان و مرکز پیش دانشــگاهی باقرالعلوم (ع) در شــورای مدرســه
تصمیم به خریداری نرم افزار جامع اتوماســیون آموزشی برای ثبت دقیق اطالعات
و پردازش و ارائه آمار و گزارشــات مورد نیاز گرفت  .براســاس تحقیقات به عمل
آمده از بین نرم افزار های موجود در بازار و براساس نیاز سنجی مدرسه این واحد
آموزشی تصمیم به تهیه نرم افزار جامع آموزشی آموزیار گرفت .
نرم افزار آموزیار با هدف کمک به مدیریت و تحلیل اطالعات مدارس و حرکت به
ســمت هوشمند سازی مدارس در یک مجموعه کامل پیاده سازی شده است  .این
نرم افزار با قابلیت های  ( web baseامکان ارســال اطالعات به ســایت مدرسه )
 ( networking ،قرار گرفتن بر روی شبکه )  ،ارائه نمودار های متنوع و کامل
آموزشــی  ،تهیه کارنامه های آموزشــی و انضباطی  ،بانک اطالعاتی قوی  ،جست
و جوی اطالع آموزشــی و انضباطی در حداقل زمان  ،زنگ هوشــمند و  ....توانسته
است در سالهای اخیر مقداری از نیاز های این واحد آموزشی را بر طرف نماید .
امســال نیز از ابتدای ســال تحصیلی با راه اندازی شبکه بیسیم مدرسه این نرم افزار
بصورت شــبکه ای در تمام کامپیوتر های مدرســه در حال اجراســت  ،و هر کدام
از گــروه های آموزشــی و انضباطی به ثبت گزارش و ارائه گــزارش از این طریق
عمل می نمایند .در حال حاضر اطالعات تمامی دانش آموزان در ســه سال گذشته
و امســال در بانک اطالعاتی این سیســتم ثبت می باشــد و در هر زمان برای ارائه
کارنامهها و گزارشات مورد نیاز آماده پردازش اطالعات می باشد.
ضمنــ ًا این نــرم افزار با ارائه شناســه کاربری و رمز عبــور و دارا بودن
قفل ســخت افزاری برای تمامی کاربران محیط امنی برای ذخیره سازی
اطالعات فراهم کرده اســت به نوعی که بدون دارا بودن شناســه و رمز
عبور قادر به ورود به سیستم و تغییر اطالعات به هیچ وجه نمی باشد .
در کل مسئولین دبیرستان ســعی بر نظارت دقیق بر عملکرد آموزشی و
انضباطــی دانش آمــوزان دارند و در ایــن راه از تمامی امکانات موجود
حداکثر اســتفاده لحاظ می شــود تا باداشــتن اطالعات دقیق  ،بهترین
 5سال دوم شماره ( 3بهار)89
و مناســب ترین برنامه آموزشــی برای باالبردن سطح علمی و آموزشی
مدرســه و دانش آموزان و ارائه گزارش های دقیق به اولیای گرامی آنان
صورت گیرد.

فعالیت های پرورشی
در سالی که گذشت . . .
علی جـوادی

خداوند و فرشــتگانش بر معلمی که به مردم خوبی می آموزد
درود می فرستند (میزان الحکمه – ج )2859
تربیت فرایندی اســت که به وســیله آن  ،فرد راه ها و افکار ،
مقدســات  ،ارزش ها ،الگو ها و معیــار های فرهنگی خاص
خــود را یــاد می گیرد و آنها را جزو شــخصیت خویش قرار
میدهد.
از دیدگاه اســالم ؛ تربیت به فعلیت رســاندن قوای انســان ،
اســتعداد هــای او و ایجاد تعــادل و هماهنگــی آن ها جهت
رسیدن به کمال مطلوب یعنی رضایت خداوند و قرب اوست.
دوران مدرسه به
تربیت در دوره نوجوانی و جوانی بسیار پر اهمیت است
خصوص دوران
مفاهیــم عمده تربیت کــودکان و نوجوانان از دو بعد فردی و
دبیرستان که
اجتماعی بررسی می گردد.
مفاهیمــی از قبیل باورهــا اعتقادات  ،ارزش پــروری و  ...به
دوران شخصیت
تربیت فردی می پردازد.
پذیری نوجوانان
امــا خــود کفایتی  ،ابــراز وجود اســتقالل  ،خــود پنداری ،
را تثبیت می نماید
همــکاری ،نوع دوســتی  ،هویت جویی  ،تشــخیص طلبی و
بسیار پر اهمیت ،
چندین مولفه دیگر به نوع شــخصیت اجتماعی دانش آموزان
را تشکیل می دهد.
یا شاید بتوان گفت
به همین دلیل  ،دوران مدرســه به خصوص دوران دبیرســتان
مهمترین دوره
که دوران شخصیت پذیری نوجوانان را تثبیت می نماید بسیار
زندگی هر فرد
پر اهمیت  ،یا شــاید بتوان گفت مهــم ترین دوره زندگی هر
فرد است.
است.
لذا داشــتن برنامه منظم هدفدار و پرنشــاط نقش ارزشــمندی برای رسیدن به این
مهم دارد.
مــا نیز ســعی نمودیم با تدویــن و تهیه یک برنامه موثر و با نشــاط فضای عمومی
مدرسه را از نظر ذهنی برای آموزش مطالب علمی محیا نموده و نیز توامان در رشد
و شکوفایی شخصیتی دانش آموزان موثر باشیم.

تهی��ه و تدوی��ن برنام��ه و
فعالیت های یکس��اله در بخش
پرورشی

برای اینکه یک امر بــا حداکثر کیفیت
و حداقــل نقاط ضعف اجرا شــودنیاز
به تهیه برنامه ای مدون و منســجم می
باشد تا برنامه در زمان مقرر و با شرایط
و ویژگی های مطلوب خودش برگزار
گردد.
این برنامه در ابتدای ســال به صورت
یــک تقویــم اجرایی به عنــوان تقویم
اجرایی فعالیت های پرورشی تنظیم و
در یــک بولتن تهیه شــده و در اختیار
اولیا محتــرم دانش آموزان قــرار داده
شــد تا اولیای گرانقدر نیــز در جریان
امور فعالیت های پرورشی باشند  .این
برنامه ها با رویکــرد تربیتی – دینی و
با در نظر گرفتن ویژگی های پرنشاط
و جذابیت های اجرایی طراحی شــده
اســت .مهترین ویژگی در اجرای کلیه
برنامــه های پرورشــی ،فعال ســازی
دانــش آموزان در حــوزه های اجرایی
این تقویم بوده و صرف ًا ســعی شده که
از روش نظــارت و نقص زدایی اعمال
نظر گردد.

مراسم آغازین مهرماه

بــا توجــه به اینکه محــور فعالیت
های پرورشــی بر پایه شخصیت دهی
و تکریــم شــخصیت دانــش آموزان
تدوین گردیده لذا شایســته بود که که
ورود دانش آموزان در اولین روز سال
تحصیلــی با یک برنامه مناســب و در
خور شان دانش آموزان صورت پذیرد.
لذا فضــای مدرســه با پــالکارد ها و
تراکــت هایــی بــا مضمون اســتقبال
ازدانش آموزان مهیا گردد.
در ضمــن  ،جلســه هماهنگــی  ،خیر
مقدم و معرفی کادر اجرایی سال جدید

وتقسیم بندی و شرح وظایف همکاران
به اطالع دانش آموزان رسانده شد .در
ضمــن در پایــان جلســه آغازین طبق
یــک آئین ســنتی با دود کردن اســپند
دانــش آموزان به کالس بدرقه شــدند
و باآرزوی ســالی توام با موفقیت برای
تمامی دانش آموزان دبیرســتان و مرکز
پیش دانشــگاهی باقرالعلوم(ع) مراسم
آغازین سال تحصیلی به پایان رسید.

انجمن اولیا و مربیان

یکی از مهمتریــن راه کارها برای رفع
نقاط ضعــف و تقویت نقــاط قوت ،
استفاده از نقش اولیا و مربیان در کمک
به دســتیابی اهداف از پیش تعیین شده
می باشد.

لــذا در تاریخ مقرر و رســمی مراســم
انتخاب انجمن اولیا و مربیان مجموعه
برگزار گردید.
انجمــن اولیا و مربیــان دارای انرژی و

بالقــوه و با اهمیتی بســیار باال اســت
که در بســیاری از مــوارد کمک و یار
مناســبی در امور جاری مجموعه بوده
است.
الزم به ذکر اســت که اعضای انجمن
که پنــج نفر می باشــند دارای مدرک
تحصیلی دکترا و کارشناســی ارشــد
هستند.
جنــاب آقــای دکتــر فقیــه ثمرین :
دکتری مکانیک ،سرکار خانم سهرابی
پزشــک متخصص پاتولــوژی ،جناب
آقــای حامدی فر ،کارشــناس ارشــد
حسابرســی ،جنــاب آقــای صادقی
علوی اســتاد دانشــگاه و کارشــناس
ارشــد ،ســرکار خانم حاجــت بیگی
دانشــجوی دکتــرای روانشناســی که
همگــی از اولیای دانش آمــوزان این
مجموعــه بوده که بــا انگیزه ی باال و
ایده های خوبی در جلســات حضور
پیدا نموده اند .

برگزاری مراسم صبحگاهی

جهــت اینکه فضای آموزشــی با نظم
و آمادگــی ذهنی مناســب آغاز گردد
الزم اســت کــه هــرروز طبــق یک
مراســم مختصر و کوتــاه این آمادگی
ذهنی و تمرکز ایجاد گردد لذا مراســم
صبحگاهی همه روزه و بطور میانگین

هفتــه ای  3روز بــا حضــور یکی از
مسئولین و بیان نکات الزم و ضروری
برگزار گردید.

مراس��م افط��اری در م��اه
مبارک رمضان
با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان
دانش پژوهان پیش دانشگاهی مشغول
آمــاده ســازی خود برای شــرکت در
کنکور ســال آینــده بودند لــذا طبق
سنوات گذشــته  ،یک مراسم ضیافت
افطاری با مشارکت خود دانش پژوهان
در نمازخانه برگزار گردید.
الزم بــه ذکر اســت  ،آماده ســازی و
مهیا نمودن تمامی مراحل این مراســم

اردو های تفریحی

به عهــده خود دانش آمــوزان و صرف ًا
زیــر نظــر معاونت پرورشــی صورت
پذیرفت .نماز جماعت زیارت عاشورا
و ذکر توســل به ائمه اطهــار از برنامه
های مختلف این مراسم بود.

س��اماندهی فعالی��ت ه��ای
روزانه مجموعه

دبیرســتان و مرکــز پیش دانشــگاهی
باقرالعلــوم (ع) با توجــه به اهمیتی که
بر اســاس مســائل دینی و ارزش های
معنــوی قائل اســت با هــدف تربیت
دانــش آموزانی دیــن گــرا ،برگزاری
نماز جماعت همه روزه را در دســتور
کارخــود قــرار داده و ضمن تشــویق
دانــش آمــوزان بــه شــرکت در نماز
جماعــت  ،هر روز یکی از مســئولین
مدرســه به مــدت پنج دقیقه بــه ایراد
سخنرانی به صورت موضوعی پرداخته
که نکات ارزشمند تربیتی و اخالقی از
موضوعــات مطروحــه در بین دو نماز
می باشد.
الزم بــه ذکــر اســت هــرزور قبل از
برگــزاری نماز جماعــت تالوت یک
صفحه قــران مجید به صــورت جمع

خوانی توســط دانش آموزان شــرکت
کننــده در نمــاز جماعت برگــزار می
گردد.
در ایــن جا باید اذعــان نمایم که هنوز
به ســطح توقع خود در برگزاری نماز
جماعت بــه میزان حداکثری نرســیده
و اجــرای برخی از برنامه هــا از قبیل
مســابقات نماز و احکام و همایش در
ایــن مورد و  ....برای ســال آینده و به
جهت کمتر شــدن این مشــکالت در
دستور کار قرار دارد.

جلس��ات هفتگی دارالقرآن

نقش و اثرارزنده قرآن کریم در زندگی
روزمره و ضرورت اشــتیاق به قرآن از
نکاتی اســت که به جدیت در دســتور

کار معاونت پرورشــی قــرار دارد لذا
مراسم دارالقرآن با حضور و مشارکت
خوب دانش آموزان همه هفته دوشنبه
هــا در نمازخانــه باقرالعلــوم(ع) و با
حضــور آقــای حیــدری فــروز که از
قاریان خبره می باشــند راس ساعت 7
صبح به مدت حداکثر  40دقیقه برگزار
می گردد قرائت قرآن به صورت جمع
خوانــی و با بیــان نــکات تجویدی و
لحن صوت و  ...از نکات آموزشــی جلسه
قرآن می باشــد  .در پایــان با صرف چای و
خرما پذیرائی مختصری از شرکت کنندگان
صورت می گیرد.

قطعــ ًا یکــی از روش هــا جهت رفع
خســتگی فعالیت های آموزشــی و نیز
ایجاد انگیزه بیشتر ،برگزاری اردو های
تفریحی و نیز تجمیع دانش آموزان در
فضایی کامال دوســتانه و با نشــاط می
باشــد ((.لذا بــا در نظــر گرفتن مقوله
نشاط الزمه پیشرفت )) طبق یک تقویم
اجرایی و از پیش تدوین شده اردوهای
تفریحــی قبــل از امتحانــات دوره ای
مستمر و پایانی برگزار گردیده است.

شورای دانش آموزی

استفاده از نظر دانش آموزان و تشکیل

اختصاص داده بودند به عنوان اعضای
شورای دانش آموزی معرفی گردیدند.
الزم به ذکر است تشکیل شورا های
دانش آموزی کالسی باعث ارائه نقطه
نظرات دانش آموزان به مسئولین
مربوطه و درخواست های مختلف
اجرای مسابقات فوتبال از فعالیت های
گسترده شورای دانش آموزی بود.

برگ��زاری مس��ابقات فوتبال
جام فجر
به مناسبت هفته دانش آموز و دهه
مبارک فجر دو دوره مسابقه فوتبال
دانش آموزی با اشتیاق و حضور پر

رنگ دانش آموزان برگزار گردید
که نقش ارزنده ای در نشاط و انس
خاطر دانش آموزان داشته که باعث
شوروشعف در دانش آموزان گردید.
به تیم اول دو دوره در برنامه همایش
راه رشد جوایزی اهدا می گردد.
الزم به ذکر است اقدامات اجرایی
مسابقات توسط کمیته ورزشی دانش
آموزی صورت گرفت.

مراس��م هفتگ��ی زی��ارت
عاشورا
مراسم زیارت عاشورا هر هفته شنبه ها
راس ساعت هفت صبح با مداحی خود
دانش آموزان و با حضور نســبت ًا خوب
جمعی برگــزار می گردد بدین گونه با
شــروع هفته و تالوت زیارت عاشورا
هفتــه معنوی و بــا فضیلتــی خواهیم
داشت .
در پایان مراســم زیارت عاشورا دانش
آمــوزان از صبحانــه ای کــه توســط
خودشــان و با مشــارکت جمع دانش
آموزان مهیا شــده صرف نموده و پس
از آن کالس ها آغاز می شود.

شورای دانش آموزی یکی از راه های
شخصیت دهی به دانش آموزان و نیز
آماده سازی ایشان برای وارد شدن در
حوزه های مختلف تصمیم گیری و
اجتماعی است.
دبیرستان باقرالعلوم(ع) در هفته دوم
مهرماه با تبلیغات گسترده و فعال
سازی دانش آموزان در زمینه ارائه
کمک فکری به مسئولین مجموعه،
باعث رونق انتخابات شورای دانش
آموزی گردید و کاندیداهای شورای
دانش آموزی با تبلیغات و شعار های
مختلف پا به عرصه انتخابات شورای
دانش آموزی نهادند .
در روز مقرر دانش آموزان با بیان
دیدگاه ها و اهداف و خط مشی خود
به ایراد سخنرانی بین دانش آموزان
پرداخته و در پایان دانش آموزان از
که از بین کاندیدا ها دانش آموزی به
پنج نفر رای دادند و پس از شمارش
آراء نفراتی که بیشترین رای را به خود

مراس��م ع��زاداری و
بزرگداشت دهه اول محرم

یکی از اقدامات هر ساله در معاونت
پرورشی برگزاری مراسم عزاداری
در دهه اول محرم در محل نمازخانه
این مجموعه است عالوه بر تبلیغات
گسترده نوشتاری  ،تهیه تراکت های
مختلف  ،روز های مختلف دهه اول با
عنوان یکی از حماسه آفرینان عاشورا
مزین شده و با تهیه زندگی نامه این
عزیزان ( حضرت علی اکبر (ع)علی
اصغر(ع) حضرت عباس و حضرت
زینب (س) و  ).....که در معرض
دید دانش آموزان عزیز قرار گرفت تا
آشنایی بیشتری با زندگی آنها صورت
گیرد .
عالوه بر این فعالیت هر روزه مراسم
زیارت عاشورا با مداحی و سینهزنی
توسط دانش آموزان صورت پذیرفت.
الزم به ذکر است هر روز صبح
به صورت نوبتی یک کالس بانی
برگزاری مراسم زیارت عاشورا شد.
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اردوی مشهد مقدس

همایش چهارشنبه سوزی

جهت محفوظ ماندن دانش آموزان
از خطرات آخرین
چهارشنبه سال یک
نمایشگاه عکس 2
روزه با عنوان چهارشنبه
سوری یا چهارشنبه
سوزی در محل
دبیرستان برگزار گردید
که حوادث و خطرات
ناشی از عدم مراقبت
از این روز را به تصویر
کشید.قابل ذکر است
این نمایشگاه اثر خوبی
در پرهیز از رفتار های نا هنجار در این
روز و مراقبت بیشتر جهت در امان
ماندن از این خطرات را داشت.
درضمن با هماهنگی به عمل آمده با
یکی از مسئولین کالنتری مرزداران
جناب سروان پناهی که مشاوراجتماعی
این یگان می باشد .با حاضر شدن در
جمع دانش آموزان نکات و جرایم
ناشی از این تلفات را بیان و مجازات
های قضایی رفتار های پر خطر را در
این روز یاد آور شد که بسیاری موثر
واقع شد .بحمد اهلل در این مجموعه
هیچ کدام از دانش آموزان در این روز
حادثه ای ندیدند.

مسئولین مجموعه نیزبا تهیه یک هدیه
و تقدیم آن به دبیران از زحمات و
تالش های ایشان در تربیت نسل جوان

قدردانی کردند.

فعالیت های پایگاه تابستانی

در تابستان گذشته عالوه بر آماده
سازی دانش آموزان از لحاظ علمی
یک روز در هفته به صورت ثابت
(چهارشنبه ها) اقدام به برگزاری اردو
های تفریحی در خارج از مدرسه و در
فضایی شاد و با نشاط کرد.
اردوی طبیعت گردی در اماکن مختلف
و بکر همچون( آهار ،تنگه واشی) که
به صورت یکروزه برگزار گردید بسیار

برگزاری مراسم بزرگداشت
روز معلم

نکوداشت مقام شامخ معلم یکی از
معیار هایی است که این مجموعه هم
به آن معتقد است و بزرگداشت آن را
در دستور کار خود قرار داده است .
لذا در هفته معلم ضمن ترویج این روز
از بعد فرهنگی و نقش معلمان در رشد
تعالی جامعه میزان اهمیتی که افراد
جامعه برای این قشر زحمت کش قائل
گردند تبیین گشته و دانش آموزان نیز

به هر نحو ممکن ولو با تشکر لسانی
از زحمات و تالش های دبیران خود
قدردانی کردند.

مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت
که از فعالیت های جذاب این اردو ها
عالوه بر جنگل نوردی عبور از طول
رودخانه و  ...وطبخ غذا توسط خود
دانش آموزان با امکانات و وسایلی که
توسط مجموعه از قبل تهیه شده بود و
در اختیار دانش آموزان قرار گرفت را
میتوان نام برد.

یکی از برنامه های اثر بخش و مهم که
هر ساله دبیرستان باقرالعلوم(ع) اهتمام
در اجرای آن دارد برگزاری اردوی
مشهد مقدس می باشد.
دراین برنامه سعی شده است ضمن
بازنگری شرایط اردوهای ادوار
گذشته نقاط ضعف و قوت شناسایی
و در دوره های آتی مورد استفاده
قرار گیرد.در برگزاری اردوی امسال
نیز سعی شد با توجه به نظر دانش
آموزان که قبل از برگزاری اردو طی
نظر سنجی صورت گرفته در سایت ،
توانسته بودند برنامه ها را به صورت
پیشنهادی انتخاب نمایند.با استفاده
از نظرات دانش آموزان  ،برنامه ها
تا حد امکان مطابق با خواست دانش
آموزان (ازقبیل :شرکت در برنامه فیض
حضور در صحن آستان قدس ،اسکان

در محل هتل با شرایط جمعی ،استخر
موج های آبی  ،رستوران پسران کریم

با منوی آزاد و بازی فوتسال ) تدوین
و اجرا گردید.
در ضمن قبل از اجرای اردو یک
شماره از نشریه پژواک و ویژه نامه
سفر زیارتی ،سیاحتی اردوی مشهد
مقدس با همین مضمون ،تنظیم و در
اختیار زائران حرم علی ابن موسی
الرضا(ع)گذاشته شد.
سخن آخر :
معاونت پرورشی دبیرستان و مرکز
پیش دانشگاهی باقرالعلوم(ع) سعی
داشته هر ساله در جهت تقویت برنامه
های اجرایی خود با بازنگری در
فعالیت های گذشته ضمن توجه ویژه
به تقویم اجرایی از پیش تهیه شده گام
های موثری در توسعه و بهبود کیفی
برنامه ها و تنوع بخشی به نوع فعالیت
ها بنماید .
امید است با یاری و راهنمایی شما
عزیزان به این مهم دستیابیم.

ردپای اوهمهجاهست!

گفتگو

چرا تربیت؟ چرا معاون پرورشی ؟
اصوال تربیت یک بحث مســتمر و همیشــگی است که از بدو تولد آغاز و تاپایان عمر هر کس این دفتر برای او گشوده
خواهد بود .اما تربیت موثر در هر مقطع زمانی باید با شــیوه و متناســب با آن دوره صورت بگیرد .عالقه بنده به فعالیت
های پرورشــی و تربیتی از زمان دانش آموزی ایجاد شــده ،حضور در کالس های فوق برنامه ی هنری و شــرکت در
مســابقات فرهنگی و هنری اســتانی و کشوری ،حضور مســتمر در اردو های هنری و ورزشی کلید شروع عالقه مندی

معاون پرورشی و مسئول مشاور پایه اول

لطف ًا ازخودتان و سوابق کاریتان بگویید؟
علی جوادی هستم .کارشناس مهندسی متالوژی و سوابق قبلی بنده عبارتند از :مسئول اسبق ورزشی شهرداری تهران در
م  ، 19مسئول ورزشی فرهنگسرای بهمن  ،رئیس کمیته ورزش مدیران جوان فرهنگی و هنری سازمان شهرداری تهران
،عضو شورای فرهنگی فرهنگسرای بهمن  ،عضو مشاوران جوان وزارت آموزش پرورش  ،مشاور رئیس سازمان دانش
آموزی  ،معاون سازمان دانش آموزی شهر تهران و اکنون هم معاون پرورشی دبیرستان و مسئول پایه اول.

و ورود بنده به فعالیت های فرهنگی بود .با قبولی در دانشــگاه هم از این فضا جدا نشــده و در فعالیت های گروهی و
اجتماعی و رشــته دانشــگاهی شرکت نموده به موازات تحصیل در دانشگاه ،در شــهرداری و سازمان فرهنگی و هنری
شهرداری تهران که بیشتر قالب فعالیت های فرهنگی و تربیتی دارد مشغول به کار و کسب تجربه شدم هنگامی که فارغ
التحصیل شــدم ،به رشــته تخصصی خود یعنی کار در کارخانه و فعالیت فنی و مهندسی وارد شده ،مجددا ً پس از یک
ســال به فضای آموزشــی و تربیتی یعنی کار در آموزش و پرورش رجوع نمودم؛ در نهایت عالقه و ذاتی بنده به فعالیت
های تربیتی و آموزشی ،باعث فعالیت بنده در این حوزه گردید.
از کدام یک از فعالیت های پرورشی در طول سال بیشتر راضی هستید؟
ارزیابی یک فعالیت و یا چند فعالیت باید در شــرایط کام ً
ال عادالنه صورت گیرد .یعنی باید ببینیم چه داشــته ایم و از
داشته هایمان چه استفاده و بهره ای برده ایم .در مجموع از بیشتر فعالیت ها رضایت نسبی دارم به خصوص فعالسازی

دانش آموزان در مراسم دهه اول محرم  ،دارالقرآن کریم و اشتیاقی که در این زمینه (مشارکت درعزاداریها و نذورات)
ایجاد شــد  .ولی در نحوه فعالســازی دانش آموزان و ترغیب آنها در اســتفاده از کتابخانه و نماز جماعت ضعف هایی
وجود داشــت که انشــاء اهلل در ســال آینده در این بخش بیشــتر متمرکز خواهیم شــد و این ضعف را هم تا حد امکان
برطرف خواهیم کرد.
برنامه های جدیدی که برای سال آینده دارید؟
ببینید برخی از موارد در یک فعالیت  3ساله در این مجموعه تثبیت شده است مث ً
ال انجام کارهای پرورشی توسط خود
دانش آموزان و تنوع بخشــی به آنها بزرگترین حســن این نوع فعالیت است ،آمادگی دانش آموزان برای ورود به عرصه
اجتماع و تصمیم گیری از مهمترین اهداف می باشــد اما تمرکز بنده در ســال آینده بیشتر بر استمرار  ،تثبیت و تقویت
و تنوع بخشی فعالیت های موجود خواهد بود .
آیا ایده خاصی برای سال تحصیلی آینده دارید ؟
همانطور که قب ً
ال بیان شده است ،ایده ی بنده بیشتر انجام کارها توسط خود دانش آموزان بوده ،که اهدافی پشت
این طرح خواهد بود (.خالقیت  ،ایجاد روحیه مشــارکت و تعاون ،جمع پذیری و ) ...برخی از این دســتاوردها
میباشد و ما صرفا ً نقش نظارتی و حمایتی خواهیم داشت.
سخن آخر ؟
به
نیاز
یعنی
است
بازده
دیر
و
پرکار
فعالیت
نوع
یک
بنده
نظر
به
تربیتی
و
ی
ــ
آموزش
ی،
ــ
پرورش
در مجموع امور
 9سال دوم شماره ( 3بهار)89
حوصله و صبر و زحمت فراوان دارد و بیشــتر با الگو ســازی می توان به دانش آموزان ســمت و سوی رفتاری
داد .امیدوارم روزی بیاید که دانش آموزان از لحاظ رفتاری و اعتقادی هر کدام یک الگوی خوب اسالمی باشند.

برای مشخص شدن میزان موفقیت در
عرصه ی علمی ارزشیابی گامی اساسی
است.
ارزشــیابی  ،داوری وقضــاوت
درموردآموخته هــا وتغییر رفتار دانش
آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی
و پرورشــی است که از طریق سنجش

گیري بهتــر در امتحانات پایاني بتوانند
خود را به آمادگي مطلوبي برسانند .
 - 3آزمون هاي چهارگزینه اي (تستي)
ایــن آزمــون ها نیــز مکمل سیســتم
ارزشــیابي این مرکز بوده و جزء برنامه
هاي رسمي آموزشــگاه مي باشد و به
هیچ عنوان به صورت فوق برنامه به آن

مــن در جایگاه کاری خودم بســیار
جدی هســتم و جدیت و پشتکار را
الزمه پیشرفت و موفقیت در تمامی
مراحل زندگی میدانم.
در آوردم،تجربــه ی این دوران تجربه
ای به یــاد ماندنی و بســیار مفید بود.
امســال تحصیلی چطــور بود؟ با
وجود کادر آموزشــی و تربیتی بســیار
خوبــی کــه در خدمتشــان هســتیم و
پذیرش خوب دانش آموزان در تمامی
پایــه ها ســال تحصیلی  88-89ســال
خوبــی و قطعــ ًا با کســب نتیایج عالی
دانش پژوهــان خوبمــان در کنکور و
عزیزان دانش آموز در امتحانات نوبت
دوم بهتــر هــم خواهــد شــد .ولی از
آنجایی که رسیدن به قله های موفقیت
و کســب نتایج عالی و عالی تر هدف
ماســت با برنامه هایــی که در پیش رو
داریم بهتر هم خواهد شــد .امســال با
توجــه به اینکه درخدمــت کلیه دانش
آموزان در تمامــی پایه ها بودم ولی به
صورت خاص مسئولیت آموزشی پایه
سوم را نیز به عهده داشتم که امیدوارم
حضور بنــده در کنار دوســتان خوب
پایه ســوم مفید واقع شــده و با کسب

ارزشــیابي کاملــي از رونــد مطالعات
روزانه دانش آموز مي باشد .
 الزم به توجه اســت کــه قبل از هردوره از امتحانــات مصوب آموزش و
پرورش به مــدت یک ماه کالس هاي
رفع اشــکال جهت حضور بهتر دانش
آمــوزان در امتحانــات بر مبنــاي نیاز
ســنجي به عمل آمده برگــزار خواهد
شد .
 بعد از هر دوره از امتحانات تســتيو تشــریحي کارنامه به اولیــا ارائه مي
گردد .
 در هر ماه از عملکرد آموزشي ماهیانهکالســي دانش آموزان نیــز کارنامه اي
ارائه مي گردد .
حمیدرضا فدوی
معاون آموزشی

بعضی ها می گن شــما عصبانی
هســتید چرا؟بهتر این که این سوال را
از دانــش آموزان و دانش پژوهان عزیز
بپرســید من فکر نمــی کنم که جدیت
در کار و پیگیــری امــور انضباطی را با
عصبانبت داشــته باشــم من در جایگاه
کاری خودم بســیار جدی ام و جدیت
و پشتکار را الزمه پیشرفت و موفقیت
در تمامــی مراحــل زندگی مــی دانم.
آینــده را چطــور مــی بینیــد؟
چشــم انداز ما ضمــن توجه خاص به
مســائل اخالقی و تربیتــی و به جهت
ایجــاد مکانــی برای حضــور فرزندان
مومــن و متعهد ،رســیدن بــه برترین
مدرســه رشته ی انســانی در کشور و
قرار گرفتن در جمع مدارس برتر رشته
ریاضی اســت که با اســتفاده از اساتید
شایسته و مجرب  ،جذب دانش آموزان
شایسته ی اخالقی و آموزشی و برنامه
های آموزشــی در نظر گرفته شــده و
رسیدن به قله های موفقیت و کسب
نتایج عالی و عالی تر هدف ماست.
همچنین فعال کردن کانونها ،انجمنها
و المپیادها در مدرسه و کاربردی کردن
مطالب آموزشــی ارائه شده در کالس
بــه ایــن مهم دســت خواهیــم یافت.
با تش��کر از ش��ما ،جملهای بـرای
مخـاطبان پژواک...
در برابــر شکســت تنهــا بایــد قــوی
و پــر اســتقامت باشــیم و همــه
روزه بــا تــالش و کوشــش بیشــتر
در انتظــار روزی بهتر،شــادتر و
موفــق تــر از روزهــای پیش باشــیم.

نماینده مدیریت در کیفیت و معاون آموزشی ،مسئول مشاور پایه سوم

وانــدازه گیــری حاصــل مــی شــود.
ارزشــیابی بخش جدایی ناپذیر فرآیند
یاددهی – یادگیری است ودر موقعیت
های مختلف ومتعدد انجام می گیرد.
ارزشیابی درآموزش متوسطه به منظور
تحقق اهداف زیر انجام می شود :
 -1بررســی وتعیین میزان پیشــرفت
آموزشی وپرورشــی وتغییرات رفتاری
دانش آموز
 -2آگاه کــردن دانــش آمــوز از
میزان پیشــرفت آموزشــی وپرورشی
خودوآگاهــی اولیــای وی از وضعیت
تحصیلی فرزندشان.
 -3تشــخیص نارسایی
های یادگیری دانش آموز
وبرنامه ریــزی به منظور
رفع آنها
 -4تشــخیص اســتعداد
وعالقــه دانش آمــوز به
منظــور راهنمایــی آنان
درامور شغلی وتحصیلی
آینده
امید اســت تمامی دانش
آمــوزان گرامــی بابرنامه
ریزی صحیح و اســتفاده
از ارزشــیابی عملکــرد
آموزشــی خــود و
هماهنگی بــا اولیا وکادر
مدرســه به اهداف عالی
آموزش و پرورش دست
یابند.
نظام ارزشــیابي دبیرستان
بر اســاس طرح مهندسي
آموزشــي تهیه و تدوین
گردیده و دقت شده است تمامي برنامه
هاي آزمون ها به دور از سطحي نگري
بتواند دانش آموز را در باالترین سطح
علمي قرار دهد .
آزمــون هــاي طراحــي شــده همگي
مکمل یکدیگر بــوده و از نظم خاصي
برخوردار مي باشند .
طبقه بندي آزمون ها :
 -1امتحانــات مصــوب آمــوزش و
پرورش :
ایــن دوره از امتحانــات در دو مرحله
 ،نوبــت اول (دي مــاه) و نوبــت دوم
(خرداد ماه) برگزار مي شود .
 -2امتحانات میان نوبت :
این امتحانات در دو نوبت و هر نوبت
قبــل از هــر دوره از امتحانات مصوب
آمــوزش و پرورش برنامــه ریزي مي
گردد تا دانش آمــوزان جهت نتیجه

نگاه نمي شود.
آزمون هاي تســتي مقطع دبیرستان در
پنــج نوبت و پیش دانشــگاهی در 21
نوبــت و به صــورت هماهنگ برگزار
مي گردد که عالوه بر ارزشــیابي علمي
دانش آموز ،سنجشــي بــراي رقابت با
دیگر دانش آموزان در ســطح کشــور
خواهد بود .
آزمون هاي کالسي :
ایــن آزمــون ها به صورت پرســش و
پاســخ و یا امتحانات کوچک کالســي
(کوئیــز) برگزار مي گردد که نشــانگر

من
جدیهستم؛
گفتگو

نظام ارزشیابی

لطفــا خودتــان را معرفی کنید؟
به نام خالق هســتی ،با ســالم و عرض
ارادت ،حمیدرضــا فدوی هســتم 15
تیر مــاه ســال  1355در محله قدیمی
و مذهبــی امیریــه تهران متولد شــدم
از ســال  1373و بعــد از اتمــام دوره
متوســطه و همزمــان با شــروع دوران
دانشجویی فعالیت آموزشی خود را از
دبیرســتان فارابی حکیم شروع کردم از
آنجایی که عالقه مند به کار آموزشــی
و تحقیقاتی بــودم در این زمینه نیز در
کنار تحصیالت آکادمیک دانشــگاهی
جهت کســب تجربه و شناخت هرچه
بهتر مقاطع تحصیلی و نیاز های روحی
و روانــی دانش آمــوزان فعالیت خود
را از مقطع ابتدایی و با کار در ســمت
معاونت دبســتان پیام شروع کردم بعد
از دوسال به مدرســه راهنمای کودک
و ســپس هم راهنمایی تــالش و بعد
هــم دبیرســتان باقرالعلوم(ع) رســیدم
ومقــاالت متنوعی را به قلــم نگارش

نتایج بســیار خوب خود در امتحانات
نهایــی بیانگر توان باالی خود باشــند.

مدرسه تکنولوژیمحور ،نیازجامعه امروز
در زمانــه ای که تمامــی انســانها در کلیه مراحل
زندگی با تکنولوژی مدرن مواجه هستند بهتر است
بــه راحتی و بی تفاوت از کنــار ورود این ابزار به
زندگی امروزیمان عبور نکنیم  ،تکنولوژی آن قدر
گســترش وتنوع پیدا کــرده و برامکانات ما افزوده
شده که در نتیجه ما باید قدرت تصمیم گیری فوق
العاده ای را از خود بروز دهیم تا مشخص شود در
هــر مورد چه تصمیمی باید بگیریم و کدام تصمیم
سنجیده و یا نسجیده است .

تکنولوژی محصول نهایی تحقیقات و همان
دانش فنی و اطالعات است.
از نظــر اهــل علــم ،تکنولــوژی محصــول نهایی
تحقیقــات و همان دانش فنی و اطالعات اســت و
از نظــر مهندســان ،تکنولوژی ابــزار و یا فرآیندی
مهندســی اســت که برای ســاختن و ایجاد نمودن
شــرایطی بهتر جهــت نتیجــه گیری کامــل تر به
کار گرفتــه می شــود و هر روز نیز ســعی بر خلق
دستاوردی جدیدتر ،موثر تر و کارآمد تر می باشد .
شــاید امــروز بهره گیــری ازفــن آوری مهمترین
موضوع پیش روی مدارس تکنولوژی محور باشد
و مطمئنا این روال در آینده تشدید خواهد شد.
با شــروع هزاره سوم فن آوری آموزشی با سرعت
بســیار باال و روز افزون فضای آموزشــی مدارس
برتر و پیشــرفته دنیا را تحت تاثیــر خود قرار داد.
شــیوه های نوین آموزشی با دست آورد های مفید
خود به کمک توسعه آموزش در مراکز آموزشی و
نهاد های مرتبط آمده است.
مــدارس در فرآینــدی تعلیــم و تربیــت نیــروی

انســانی مورد نیاز جامعه و توسعه کشور به عنوان
مراکزی که نقش بســیار اساسی داشته و از تاثیر و
نفوذ باالیی برخوردارند روز به روز با حساســیت
بیشتری به جایگاه خود توجه کرده و با بکار گیری
درســت و اصولی تکنولوژی آموزشــی ،خود را به
نتیجه گیــری حداکثری نزدیک می نمایند .خانواده
ها نیز از مدارســی کــه بتوانند خدمــات تربیتی و
آموزشی مناسب ارائه نمایند حمایت خواهند کرد .
دبیرســتان و مر کز پیش دانشــگاهی باقرالعلوم(ع)
پــس از تاســیس بــا این بــاور که امروزه کشــور
عزیزمان ،نیازمند انســانهایی مومن ومتعهد،منطقی
و علمگراســت بــا بکار گیری صحیــح تکنولوژی
آموزشــی ،همگام با آموزه های دینی و اخالقی وبا
ایجاد بستری مناســب،فضای سالم تربیتی،آموزش
خانواده ها نیز از مدارســی که بتوانند خدمات
تربیتی و آموزشــی مناســبی را ارائــه نمایند
حمایت خواهند کرد.
مهارتهــای اجتماعی و علمی ،در پی آن اســت که
شــرایطی را مهیــا نماید تا فرزنــدان این مرزو بوم
بتوانند درکنار یاد گرفتن اندیشــه ها،ذهنی بالنده و
نوآور وخالق یافته و با درک دغدغه های کشــور
عزیزمان در جهت رشــد و بالندگــی این مرزوبوم
افتخار آفرینی نمایند وبه عنوان فردی مفید و سالم
برای حضور در محیط دانشگاهی آماده شوند.

------------------------------------------------------------یادداشت
------------------------------------------------------------هرچند فراوان درباره مســائلی پیرامون موفقیت در
فرآیند آموزشــی گفته ایم و شنیده ایم ولی هنوز نا
گفته های بسیاری وجود دارد و آنگونه که شایسته
اســت به عمق مطالب و مسائل آن پرداخته نشده
اســت .تلفیق فــن آوری روز آموزشــی در فرآیند
یادگیــری و یاد دهی و ایجــاد خود آگاهی و خود
بــاوری در دانش آموزان میتوانــد میل به رقابت
و تــالش را در ایشــان پررنگ تر و بیشــتر نماید.
اگــر از مطالعــه لذت ببریم هیچ گاه از آن خســته
نخواهیم شــد و این همان خواســتن اســت که به
توانســتن ختم میشــود؛ حال اگر دانــش آموزان
بخواهند به ســمت هدف که تعالی و موفقیت در
اگر از مطالعه لذت ببریم هیچ گاه از آن
خسته نخواهیم شد.

عرصه های علمی و آموزشی است گام بردارند ،در
کنار فنآوری؛ فاکتورهای دیگری نیز نقش بســیار
اساســی پیدا می کند تا آنجا کــه امروزه به جهت
باالبــردن راندمان یادگیری در بیــن دانش آموزان،
بــه فاکتور های مختلف دیگری اشــاره می شــود

که از آن جملــه می توان تغذیه ،خواب ،شــرایط
محیطی،آمادگی روحی ،امکانات ســخت افزاری و
نرم افزاری و  ...را نام برد که جملگی با یک ساختار
علمی بسیار مناســب می تواند دانش آموزان را به
کســب یک نتیجه عالی سوق دهد .نقش ما درمهیا
نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بسیار
مهــم بوده و بر آنیم تــا بتوانیم با توجه به امکانات
موجــود و با اســتفاده از کادر دبیران مجرب ،فضا
سازی خوب و مناسب آموزشی و پرورشی ،استفاده
از امکانات ورزشی فراتر از امکانات مدرسه( سالن
ورزشــی)،مهیا نمودن فضای آزمایشگاه( مجازی )
و استفاده ازآزمایشگاههای مجهز سازمانها و مراکز
مرتبــط ،راه اندازی ســایت پرتال مدرســه جهت
اطالع رسانی به روز از وضعیت آموزشی و تربیتی
دانش آموزان و  ...بــه بهترین نحو ممکن
شــرایط را برای باال بردن بازده آموزشی و
پرورشــی عزیزان دانش آموز مهیا نماییم.
خانــواده در کنار مدرســه از نقش بســیار
مهمــی برخــوردار اســت که مــی تواند
در آینــده تحصیلــی دانــش آموزانمــان
بســیار موثر باشــد و امید واریــم پدران و  11سال دوم شماره ( 3بهار)89
مادران گرامــی از اختصــاص زمان کافی
بــرای آینــده ی فرزندانشــان فرو گذار نباشــند.

برترین های کنکور پیش دانشگاهی
رتبه  85سراسری حقوق شهید بهشتی
مهدی شیخ پور
رتبه 86سراسری حقوق دانشگاه تهران
مهدی نعیمی پور
رتبه 276سراسری حقوق شهید بهشتی
حمید رضا جعفر
محمد مهدی خصالی رتبه  261سراسری حقوق شهید بهشتی
رتبه  570سراسری مدیریت صنعتی شهید بهشتی
علی حبیب الهی
رتبه  597سراسری حقوق علم و فرهنگ تهران
رضا یزدانی پور
رتبه 983سراسری حقوق اصفهان
امیر رجبی
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت دبیرستان مراجعه فرمایید

باقرالعــــلوم(ع)

رتبه  1526سراسری
امین جعفری
محمد حسین رفیعی رتبه  1345سراسری
حسین شکرچی زاده رتبه  1733سراسری
اسماعیل میر حسینی رتبه  1850سراسری
رتبه  1955سراسری
مهدی حاج فتاح
هومن حقیقت دوست رتبه  2297سراسری
رتبه  2421سراسری
علیرضا افرنگ
رتبه  658سراسری
محمد علی مسرور

علوم اقتصادی دانشگاه تهران
تاریخ دانشگاه تهران
حقوق دانشگاه تهران
حقوق تهران جنوب
حقوق دانشگاه قم
مدیریت صنعتی قم
حقوق و فقه دانشگاه تهران
مهندسی برق خواجه نصیر تهران

گزارش فعالیت های سیســتم مشاوره برنامــه هــای ویــژه ی مشــاوره پیــش
پیش دانشگاهی سال تحصیلی  88-89دانشگاهی و کنکور سال تحصیلی آینده

 -1برنامه ریزی مستمر و هفتگی برای
دانش پژوهان
 -2مشــاوره حضوری با دانش پژوهان
هر دوهفته یکبار( 25بار در طول ســال
تحصیلی)
 -3دعــوت از اولیــا دانــش پژوهــان
جهــت ارائه نتایج فعالیــت های پیش
دانشــگاهی و انتخاب رشــته دانشگاه
آزاد و سراسری
 -4ثبت نام دانشــگاه سراسری و رفع
اشکاالت موجود در آن
 -5ثبت نام و انتخاب رشــته دانشــگاه
آزاد اسالمی
-6برگزاری طرح مطالعاتی از بهمن ماه
لغایت اردیبهشت ماه به مدت سه ماه تا
ساعت  20در مکان دبیرستان و دعوت
از اســتادیاران متعهد برای رفع اشکال
در طول برنامه مطالعاتی
 -7ثبــت نام دانش پژوهــان در آزمون
های آزمایشی قلم چی و سنجش (21
مورد قلم چی  2مورد سنجش)
 -8برقراری تماس با اولیاء در شــرایط

خاص و پاسخ دهی به سواالت ایشان
در هر زمان حتی خارج از مدرسه
 -9برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز به
مــدت  9روز ( 6روز در مدرســه و 3
روز در خارج از مدرسه )
 -10برگزاری  7مورد آزمون نوروزی
در جریــان اردو و ارائه نتایج در همان
روز
 -11اهدای جوایز نقدی جهت ترغیب
دانش پژوهان در آزمون های آزمایشی
 -12برگــزاری همایــش نیاز ســنجی
درســی بعد از آزمونهای نوبت دوم به
مدت یک هفته بــر طبق نظرات دانش
پژوهان
 -13برگــزاری آزمونهای دوره طالیی
در خرداد ماه اعم از داخلی و موسســه
ای
 -14انتخاب رشــته دانشگاه سراسری
در مردادماه 1389
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بادبیرستان تماس بگیرید.

 -1ارائه تقویم آموزشــی پیشرفته پیش
دانشــگاهی به اولیا و دانش پژوهان که
شامل موارد زیر است:
الف) ارائه برخی موارد مشــاوره ای و
زمان بندی درسی برای مطالعه
ب) زمانبنــدی امتحانات میــان ترم و
پایان ترم اول و دوم
ج) طر ح درس دبیــران در زمان های
مشخص
د) زمانبنــدی آزمون هــای قلم چی و
سنجش با محتوای آزمون ها
 -2برگزاری آزمون های طرح موفقیت
به صورت چهــار روز در هفته بر طبق
مباحث مطرح شده از سوی دبیر
 -3برقراری تماس با دانش پژوهان هر
هفته  ،ثبت و پی گیری فعالیتشان
 -4ارائه برنامه دعوت از اولیا در هر ماه
(ابتدای ماه )جهت ارائه نتایج عملکرد
دانش پژوهان و انتخاب رشته سراسری
و آزاد
 -5طراحی دفتر برنامه ریزی و ارائه آن

به دانش پژوهان و پی گیری مستمر آن
 -6تشکیل پرونده آموزشی به تفکیک
دانش پژوه
 -7انتخاب رشــته سراسری و آزاد در
زمانهای اعالم شده
 -8برگزاری اردوی مطالعاتی و برنامه
ریزی در خصوص آن
 -9برگزاری همایش آســیب شناســی
درســی بعــد از آزمونهــای نوبت دوم
پیش دانشگاهی
 -10برگزاری طرح مطالعاتی به مدت
سه ماه از بهمن تا اردیبهشت.
 -11برگزاری آزمــون های طالیی در
خردادماه و قبل از کنکور سراســری (
دوره جمع بندی)
 -12ارائــه برنامــه مطالعاتــی بــه هر
دانــش آمــوز منطبق بر برنامــه کنکور
هــای آزمایشــی قلم چی و ســازمان
سنجش هر دو هفته یکباردر طول سال
تحصیلی بر اساس کارنامه نتایج
و...

گفتگو
مسئول پایه و مشاور کنکور و پیش دانشگاهی

هرکی نره دانشگاه !...

کســب رتبه 1کشوری قلم چی توسط دوست عزیزم علیرضا حصارکی شد
 .همچنین پرونده های مشاوره ای دانش آموزان خیلی خوب  ،کامل وگویا
است ،اردوی نوروزی نیز کا رایی بسیار باالیی داشت .
علــت موفقیت حصارکی در چیســت ؟ و رتبه احتمالی ایشــان چند
است ؟
تالش ایشــان و توجه و محیطی که خانواده برای ایشان فراهم کرده  ،کادر
اســاتید قوی و برنامه ریزی و پیگیری مشاوره ای از عوامل موفقیت ایشان
است.فکر میکنم حداقل رتبه دو رقمی البته اگر تالش کنند آقای حصارکی
می تواند به رتبه یک رقمی کنکور برسد.
برنامه های خاص شما برای سال آینده چیست؟
ارائه تقویم آموزشــی ،ارتباط بیشتر حضوری و تماسهای منظم هفتگی با
دانش پژوهان و خانواده ایشــان کــه تصورمی کنم کمک خوبی به موفقیت
آنها می باشد برگزاری دوره های موفقیت در مدرسه و  ...از کارهایی است
که در سال آینده به برنامه کاری امسال اضافه می کنیم.

لطفا خودتان را معرفی کنید؟
مقدم هستم  42ساله و با  19سال سابقه تدریس ،لیسانس جغرافیا از دانشگاه تهران
دارم ،از سال  1369تدریس را با ورود به دانشگاه آغاز کردم و از سال  1376مشاور
مدارس در رشــته های پایه و از ســال  1377رســما کار پیش دانشگاهی را شروع
کردم و رتبه های  76و  153و  450و  261و 276و580 570و 970و  ...در رشــته
های انسانی ورتبه  12و320و110و  ...را در رشته ریاضی دارم .
چرا مشاور کنکور شدید؟
به علت عالقه به بحث فوق این کار را انتخاب کردم البته کمبودی که در این بخش
چه در طول سالهای تحصیل خودم و چه در زمان تدریس مشاهده می کردم ،عامل
دیگر بود.
فعالیت هایی که در سال جاری از آن راضی هستید کدام است؟
پیگیری مستمر فعالیت دانش پژوهان و نتایجی که از این پیگیری گرفتم که منجر به

اسوه های
لطف ًا خودتان را معرفی کنید ؟محمد حســن پور
مدرسه
الوان کالس سوم ریاضی و از سال اول دبیرستان در
این مدرسه درس خواندم
بــه نظرتان دلیل انتخاب شــما به عنوان اســوه
پرورشــی چیســت ؟بخاطر فعالیت های پرورشی و
عالقــه مندی به فعال بــودن در عرصه های مختلف
و بخاطر کمک های خدا و دعا های پدر و مادرم
هدف شــما از تحصیل چیست ؟کسب دانش و
مهارت چگونه زیســتن میان افراد که این کار باعث
می شود انسان در جامعه بهتر زندگی کند.
نظــر شــما راجع به مدرســه و دانــش آموزان
چیست؟مدرســه باقرالعلوم جزو مدارسی است که دانش آموزان را محترم شمرده و با
ارزش دادن و توجه کردن به آنها باعث می شــود دانش آموزان با کادر مدرسه ارتباط
خوبی داشته باشند.
توصیه ای برای دوســتانتان :به کسب مهارت بهتر زیستن بپردازند و برای خود و
دیگران ارزش قائل شوند و به دیگران و اطرافیان خود توجه کنند.
جمله ای به مخاطبان ما :همیشه نه به خودتان ضرر بزنید و نه به دیگران و وقتی
مجبور شدید میانه روی را در ضربه زدن انتخاب کنید.
اسوه های
مدرسه
لطفــ ًا خودتان را معرفی کنید ؟محمد حســین
حیدری فروز کالس اول هستم
چرا اسوهی علمی شدید؟
بخاطر توجه در کالس و مرور درس در همان روز
برای چی خوب درس میخونی؟
برای آینده روشــن در آمد باال و تحصیل در رشــته
پزشکی
نظــر شــما راجع به مدرســه و دانــش آموزان
باقرالعلوم چیست ؟
در کل دانــش آمــوزان از تربیت باالیــی برخوردار
هســتند و وضعیــت خوبی دارنــد و همچنین کادر
آموزشی مدرسه تشکر ویژه دارم.
توصیــه ای بــرای دوســتانتان  :درس بخوانید
درس بخوانید درس بخوانید.
جملــه ای به مخاطبان ما :همان طور که به فکر
امروز هستید به فکر فردا هم باشید.

اسوه های
مدرسه

لطف ًا خودتان را معرفی کنید ؟جاویدان ساالریان دانش آموز سوم ریاضی
هستم و از سال اول دبیرستان در این مدرسه مشغول به تحصیلم.
به نظر شــما دلیل انتخاب شــما به عنوان اســوه علمی چیست ؟بخاطر
عالقــه به دروس اختصاصی رشــته ریاضی و هدف هایی که در جهتش گام
بر میدارم
هدف شما از تحصیل چیست ؟تحصیل در رشته معماری دانشگاه تهران
نظر شــما راجع به مدرسه وهمکالســی هایتان چیست ؟دانش
آموزان ســال سوم ریاضی از شــخصیت خوبی برخوردارند ،از نظر
علمی در حد انتظار ظاهر نمی شوند اما کادر دبیرستان بسیار خوب
و قوی هستند.
توصیــه ای برای دوســتانتان :در حد اعتــدال درس بخوانند و
ســعی کنند به هدفی که می خواهند ،برســند و در همه ابعاد زندگی
تالش کنند.
جملــه ای به مخاطبان ما :امروز کشــور ما بــه جوانان متعهد و
متخصص نیاز دارد.
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دوم
درسالیکهگذشت...
امیر حاجی آقائی
ماه های ابتدایی
سال روش های
مطالعه وتمرین،
تمرکز،
خالصه نویسی ،
نکته برداری ،
کلید نویسی و  ...رو
در چندین جلسه
برای بچه ها
تشریح کردم .
امسال خیلی سریع گذشت ،گذر زمان
را حس نکردم امروز که  24فروردین
هست و بچه های کالس دوم مشغول
امتحــان دادن هســتند فرصــت کردم
یاداشــت کنــم امســالی که تــا کنون
گذشته و ســپری شده است ؛ یادم رو
که مرور می کردم شــروع سال
تحصیلی رو از اواخر تیر  88یاد
می کنم :دوره تابســتان با برنامه
هــای متنــوع که تــدارک دیده
بودیــم رو برای دانــش آموزان
شــروع کردیم ،اردو های متنوع
 ،کالســهای علمــی مفید ،دوره
تابستانی شــاداب و کارایی رو
برای دانش آمــوزان ایجاد کرد
من هم معموالً هفتگی با بچه ها
صحبت می کردم و توی اردوها
بیشتر و بیشــتر با دانش آموزان
دوم آشــنا مــی شــدم  ،بعضی
ها شــون خیلی عالــی بودند و
بعضــی ها هم همــون اوایل تو
ذوقم خورد البته اســم نمی آرم
که به کســی بر نخــوره ولی در
مجموع احســاس می کردم بچه
ها بــا انگیــزه و مثبــت بودند،
مخصوص ًا بچه های دوم انسانی
توی انتخاب رشته ای که کرده بودند
خیلی خوشــحال بودند و با انگیزه می
خواستند رشته علوم انسانی را بخونند
و پیش برن ،البته بچه های ریاضی هم
همینطور خوب بودن  ،بگذریم...
دوره تابســتانی که تمام شــد به اولیا
کارنامه دادیم و رفته رفته آشــنایی من
با اولیا دانش آموزان هم بیشــتر شــد.
تو همون دوره تابستانی به دنبال ایجاد
کردن روشــی بودم تا انگیــزه ابتدایی
حضــور دانــش آمــوزان در کالس
بیشتر بشه به همین خاطر اواخر دوره

تابستانی پیشــنهادی به بچه ها دادم که
البته از طرف اونها هم خیلی اســتقبال
شد و اون هم تغییر دادن کالس از نظر
تزئینــات و رنگ و  ....بــود  .خالصه
دمیــدن روح توی فضــای کالس بود
البته قبل از دوره تابستان مدرسه خیلی
زحمت کشیده بود و در رو دیوار ها را
رنگ زده بود ،اما این کار هم جمعی از
بچه را رو مســتقیم با فعالیت هایی که
من میگم باعث مرد شــدن و اجتماعی
شــدن یکباره اونها می شد در گیر می
کــرد و هم روی انگیزه و اشــتیاق آنها
برای کالس اومدن تاثیر مثبت داشــت
ایــن کار انجام شــد و پس از شــروع
سال تحصیلی یعنی اول مهرماه هرکدام
اواخــر دوره تابســتانی پیشــنهادی به
بچههــا دادم و اون هــم تغییــر دادن
کالس از نظــر تزئینــات و رنگ و ....
بود
از کالســهای دوم تغییــرات اساســی
توی کالسهاشــون دادن  ،دوم انســانی
یه گونی دور تادور کالس کشــیدند و
دیوار های پشــتی رو با پوســتر تزیین
کردنــد و ازعکــس و تصویر پر کردند

گرچه می خواســتند یه بنــر قدی اون
پشــت بزنن ولی این کار انجام نشــد
نهایت ًا کالس جذابی رو درســت کردن.
بچه هــای دوم ریاضی هــم بعد کلی
پیشــنهاد یه مدل کاغذ دیواری انتخاب
کردن و کالس رو تا کمر کاغذ دیواری
کردن و شونه تخم مرغ و  ...این کالس
هم جالب شد  .خالصه سال تحصیلی
از اول مهــر  88شــروع شــد ،چند تا
برنامه آموزشــی از همون ابتدای سال
تحصیلی شــروع کردم یکی از بهترین
های اونهــا اجرا و تکمیــل دفتربرنامه

ریزی بــود که بچه ها هــرروز تکمیل
کنــن و بیارن ،البتــه انصاف ًا هر روز هم
نگاه می کنم مطالبی برای دانش آموزان
و اولیــای آنها می نویســم ،بچه ها هم
تا امروز خیلی خوب همکاری کردند.
از فعالیــت های دیگری کــه از ابتدای
سال روش تاکید کردم و تا حد زیادی
اعمال شــد تغییر در تحویل تمرین از
شــیوه های ســنتی کالس به روشهای
منظم و کامــل تری بود تــا بتواند هم
انگیــزه بچه ها رو بیشــتر کنــد و البته
وقت کالسها را هم کمتر بخاطر تمرین
دیدن و  ...گرفته شود ؛ یقینا نظم درکار
باعث موفقیت تحصیلی می شود ،توی
همون ماه های ابتدایی سال روش های

مطالعه وتمرین ،تمرکز ،خالصه نویسی
 ،نکته برداری  ،کلید نویســی و  ...رو
در چندین جلســه برای بچه ها تشریح
کردم .البته متاسفانه بخاطرشکل گرفتن
و نهادینه شدن روشهای غلط مطالعه و
تمرین از ســالهای ابتدایی و راهنمایی
معموالً سخت می شه روشهای جدید
و کاربردی را برای بچه ها جا انداخت
اما سعی کردم اونها رو تشویق کنم از
روشــهای خوب و جدید استفاده کنند
حتــی یادمه چند بار تــو موقعیت های
مناسب اونها رو وادار به اجرای روش

ها کردم حتی دفتر کتابها شون رو نگاه
کردم امیدوارم بچه هااین روش ها رو
اجرا کنند ،بگذریم...
الزمــه فعالیت های من شــناخت بچه
هاســت از ابتــدای ســال دفتــری رو
برای ایــن کار آماده کردم که هر دانش
آموز تــوی دفتر صفحه خاص خودش
رو داره خالصــه مشــاوره های دانش
آموزی مشــاوره های اولیا مشــاهدات
حاصــل از خودم  ،دبیرها و دوســتان
اجرایی و البته خــود دانش آموزان رو
بــه تفکیک برای هر دانــش آموز ثبت
می کنــم حتی تماس هــای تلفنی که
با اولیا داشــتم توی دفتر نوشتم ابتدای
ســال سخت پیش می رفت اما االن هر
چی جلوتر می رم دفتر کامل تر
و کاراتــری رو ایجاد کردم .که
سعی میکنم در زمان الزم ازش
استفاده کنم .
یکی از روشهایی که همیشه مد
نظر برای تالش بیشتر بود بحث
فعالیت هــای گروهــی بود.که
خدا را شکر اینکار روهم امسال
شــروع کردیــم .کالس هاروبه
گروهای مختلف تقســیم کردم
وباکمک خــود دانش آموزان و
ســرگروه های کالس ،فعالیتها
ونمــرات راســازماندهی کردم.
بعالوه بــا کمــک کامپیوترکلیه
نمرات بچه هاروثبت وهردوره
بانمودارهایــی میزان پیشــرفت
آنهــا رادرمعــرض دیدبچــه ها
قرار میدهم ،هر دوره هم گروه
نمونــه را انتخاب می کنم و در
صورتیکه گــروه نمونه موفقیت
خــودش را ادامه دهد بــه ازای هر دو
هفته نمونه شدن جایزه خواهد گرفت
و . ...
امســال خدا رو شــکر می کنــم که با
استفاده از سیســتم اس ام اس مدرسه
کار من خیلی راحت شد گاهی اوقات
نمرات یا پیام هایی رو با همین اس ام
اس برای اولیا می فرستم ،روش خوبیه
وکار رو کامل تر می کنه .
چنــد وقت پیش که وضعیت نمرات و
معدل دانش آموزان را با ســال گذشته
خودشــان مقایســه می کــردم خدا رو

با کمــک کامپیوترکلیــه نمرات بچه
هاروثبــت وهــردوره بانمودارهایی
میــزان پیشــرفت آنهــا رادرمعرض
دیدبچه ها قرار می دهم
ایــن اواخر شــیوه جدیــدی رو برای
برنامه ریزی به بچه ها پیشــنهاد کردم
که عــالوه بــر روش دفتربرنامه ریزی
که از ابتدای سال طراحی و اجرا کردم
باعث نظم بیشتر کاری اونها بشه؛ البته
مــن به برنامه ریزی با زمان بندی ثابت
درســی اعتقاد ندارم چون فکر می کنم
ضمانــت اجرایی باالیی نــداره اصوالً
فکر می کنم برنامه درسی باید دینامیک
و پویا باشــد و انعطاف پذیری که داره
باعث بشــه مدت زمان بیشتری انگیزه
اجرایی برای دانش آموزان داشته باشه
البته ایــن روش دوم را اجباری نکردم
ولیکــن تا حاال تعــداد قابل توجهی از
بچه ها مراجعه کردند و طی فرایند  3و
 4روزه برنامه ریزی ساعتی رو براشون
تکمیل کردم که امیــدوارم بتونه کمک
خوبی برای درس خواندن شون باشه.
البتــه این یکماهــه پایان ســال خیلی
حســاس و مهــم به نظرم میرســد ؛ از
طرفی فصل بهار و خواب و ....گریبان
همــه رو می گیــره  ،از طرفی ماه آخر
سال هست و هرکی هر گلی می خواد
به ســرش بزنه باید تو ایــن ماه همت
کنه من هم به عکس توی این ماه آخر
اینقــدر کار دارم کــه وقتــم خیلی کم
شــده ولیکن اولویت کار من مسئولیت

غفرا ...لنا و لکم
حاجی آقائی

استاد فیزیک پایه

آموزشی هســت که من در قبال دانش
آموزان و اولیای آنها دارم .در نظر دارم
تــوی ایام باقــی مانده به چنــد تا کار
خیلــی قوی تر بپــردازم ،اجرای برنامه
ریــزی و نظــم در تکمیــل دفتربرنامه
ریزی ،تقویــت فعالیتهــای گروهی و
مســابقه بین گروه ها ،ارتباط بیشــتر با
اولیــاء و دانش آمــوزان ،برنامه ریزی
برای تمرینات دانش آموزان و نظارت
دقیق بر آنها و البته توجه بیشــتر به کم
کاری دانش آموزان و پیشرفت بچه ها
 ،تصمیم دارم با تمام قدرت کاری کنم
که بچه ها ی دوم امســال نتایج خیلی
خوبــی بگیرند  ،البته نــه اینکه تا حاال
راضی نبودم اما مطمئن هستم بچه های
من نســبت به سال گذشــته خودشان
حتما پیشرفت خواهند کرد انشاءا...

سیستم جاذبه عمومی حرکت می کنند
و این اجرام آســمانی نقش در تقدیر و
سرنوشت و طالع انسانها ندارد .نمونه
مهــم دیگر جیمزوات بــود که در قرن
هجدم میالدی با اختراع ماشــین بخار
انقــالب صنعتی را در اروپا ایجاد نمود
و مــی دانیم که امروزه تمام اتومبیل ها
 ،کشتی ها و هواپیما ها بر مبنای همان
اختــراع اولیه ســاخته شــده اند.کوتاه
ســخن اینکه اختراع الکتریسیته ،موتور
های الکتریکی و بنزینی و دیزل و تمام
وســایلی که در اطراف مــا وجود دارد
مانند وســایل مخابراتــی و تلویزیونی،
همه از خدمات دانشمندان علم فیزیک
به بشریت است.
نقــاط قــوت وضعف مدرســه و
دانش آموزان را در چه می دانید؟
از نــکات قابــل تقدیر در مدرســه ما
انتخاب شده بودن دانش آموزان عزیز،
هماهنگــی و عدم تداخل وظایف کادر
اجرایی و آموزشی و برگزاری همایش
های علمی که دومین مورد آن در زمینه
بازیهــای کامپیوتری بــه زودی برگزار
مــی گــردد و  ...می باشــد .و از نقاط
ضعــف مجموعه نیز مــی توان گفت :

با اینکه زحماتــی در زمینه نرم افزاری
و ســی دی های آموزشی کشیده شده
اما همچنــان باید این جنبــه علمی در
آموزش تقویت شود و تعدادی وسایل
ضروری آزمایشــگاهی نیــز خریداری
شود.
ب��ا تش��کر از ش��ما جملــه ای بــه
مخاطبین پژواک ؟
این دو بیت شعر را به مخاطبین پژواک
تقدیم میکنم :

گفتگو

هر دانش آموز توی دفتر مشاورهای
صفحه خاص خودش رو داره

آقا مهند ِ
س فیلسوف !

شکر وضعیت خوبی دارند حتی بعضی
از اونها پیشرفت قابل مالحظه ای کرده
اند خصوص ًا توی دوم انســانی دو سه
نفر دارم که حداقل ســه یا چهار نمره
معــدل پیشــرفت کردند ،حــاال باید تا
خــرداد منتظر ماند ،خوش بین هســتم
میانگین معدل امســال بچه ها از ســال
اول آنها بهتر شود.

سالم لطف ًا خودتان را معرفی کنید؟
مهدی بهشــتی هســتم  ،متولد خرداد
 ، 1356در رشــته الکترونیک دانشگاه
شهید بهشــتی پذیرفته شدم و همزمان
در همان ســال  ،تدریس در مدرسه را
نیــز آغاز نمودم در این  14ســال  ،دو
ســال مبانی کامپیوتر یک سال ادبیات
فارســی دوره راهنمایی و بقیه ســالها
فیزیک درس دادم آن یک سال ادبیات
فارسی را هم بگذارید به حساب عالقه
و ارادتــی که به شــعر و ادبیات زیبا و
شــیرین پارســی داشــتم  .یادم میآید
زمانــی که دانــش آموز بودم شــعری
درباره گل آقا ( مجله طنز به سردبیری
کیومــرث صابــری منتشــر می شــد)
سرودم و برای آن مجله ارسال کردم .
شعر اینگونه تمام میشد :
چ��ون گل آقا در میان ماس��ت اکنون
در دل خود  ،هیچ غم و غصه ندیدم
گل آقا ضمن چاپ شعر من در جواب
نوشــته بــود  :من هم در شــعر مهدی
بهشــتی اثری از ردیف و قافیه و وزن
ندیدم !
در سال  81به خدمت سربازی رفتم و
در طــول دوره خدمت بــا مطالعه آثار
ســید مرتضی آوینی و به دالیلی دیگر
بســیار به رشته فلســفه عالقه مندشدم
و ایــن موجب گردید که در ســال 83
با شــرکت مجدد در کنکور کارشناسی
تحصیل خود را در رشــته فلسفه ادامه
دهــم .اکنون که خدمت شــما هســتم
تقریب ًا کارشناسی ارشد فلسفه غرب را
در دانشگاه عالمه طباطبایی تمام کرده
ام و اگر خدا بخواهد در کنکور دکتری
فلسفه سال آینده شرکت خواهم کرد .
طی ســالیان اخیــر در دبیرســتانهای
مختلفی تدریس داشــته ام و بدنیست
بدانیــد که حــدود چهار ســالی که در
دبیرســتان باقرالعلوم بوده ام از بهترین
سالهای دوران کاری خود می دانم چرا
که از یک سو صمیمت و دوستی میان
همکاران و کادر آموزشــی و از سوی
دیگر نظــم و پیگیری دلســوزانه کادر
آموزشــی دبیرســتان ودانــش آموزان
خوب و گزینش شــده برایم جذاب و
تحسین برانگیز بوده است .
دیدگاه شما نسبت به آموختن علم
فیزیک چیست ؟
کافی اســت در پاســخ به این پرسش
کــه از اهمیــت آموختن علــم فیزیک
پرسیده اســت به جایگاه دانش فیزیک
و دانشمندان در طول تاریخ حیات بشر
اشــاره نمایم در طــول تاریخ بعضی از
اکتشــافات و اختراعــات دانشــمندان
فیزیک تاثیر بســیار زیادی بر زندگی و
اندیشــه بشر داشته اســت که به برخی
از آنها اشــاره مــی کنم مث ً
ــال هنگامی
که کپرنیک خطابودن سیســتم نجومی
بطلمیوســی قرون وسطی را اثبات کرد
انســان متوجه شــد که کره زمین یعنی
محل سکونت وی مرکز عالم نیست و
تنها سیاره ای کوچک است که به دور
خورشید که از کوچکترین ستاره های
جهان اســت در حال گردش است .از
دیگر کشــفیات مهم تاریخ فیزیک باید
بــه نیوتن و قانون جاذبــه عمومی وی
اشــاره کرد .با کشف نیوتن بشر فهمید
که کهکشــان ها و ســتاره ها براساس

قبای زندگانی چاک تا کی ؟
چوموران آشیان در خاک تا کی؟
به پرواز آ و شاهینی بیاموز

تالش دانه در خاشاک تا کی ؟
بــا تشــکر از همه دوســتان
عزیزی که در انتشــار مجله
وزیــن پــژواک همــکاری
میکنند .
و همچنین اینکه بنده را قابل
برای مصاحبه دانستند بسیار  15سال دوم شماره ( 3بهار)89
سپاسگزارم.

شاگرداول،شاگردآخر؛ بهنفعداور !!!

گفتگو

لطفــا خودتــان را معرفــی کنید؟
ابتــدا خدمت مخاطبین پژواک ســالم
عرض می کنم امیرحاجی آقایی هستم
متولد  1360و تحصیالت دانشــگاهی
در رشــته مهندســی مکانیــک دارم و
مدتــی هم در رشــته روزنامــه نگاری
تحصیل کردم  .همچنین از سال 1378
فعالیــت کاری خــود را در دبیرســتان
باقرالعلــوم(ع) شــروع
کردم .
چــرا مدرســه و
آمــوزش و پــرورش را
انتخاب کردیــد؟ بعد از
اینکــه دیپلم گرفتم و در
دانشــگاه قبول شــدم با
توجه به ســابقه دوستی
کــه بــا مدیر دبیرســتان
باقرالعلــوم کــه آن زمان
آقای دکتر هاشــمی نکو
بودنــد داشــتم بصورت
پــاره وقت مشــغول به
کار شــدم البته به عنوان
کار دانشــجویی  ،خودم
هم به مدرسه و تدریس
عالقه داشتم یعنی تقریب ًا
مــی توانــم بگویــم 50
درصد خانــواده و فامیل
مــا فرهنگــی هســتند و
اساســ ًا این عالقه موروثی است  .شاید
در ابتدا که فعالیت مدرســه را شــروع
کــردم تصور می کردم با اتمام تحصیل
دانشــگاهی در رشــته خود مشغول به
کار می شوم اما سالهایی که در مدرسه

مسئول مشاور پایه دوم ،مدیر سایت ،مدیر کانون های دانش آموزی

ســپری شد و حتی خدمت سربازی که
بعنوان دبیر انجام وظیفه کردم سرانجام
مــن را در این راه حفظ کرد  ،راهی که
اکنون پس از گذشت بیش از 10سال با
عالقه ادامه می دهم و امیدوارم توانسته
باشم تاثیرگذار فعالیت کنم.
از کدامیک از فعالیتهای آموزشــی
راضی هستید ؟ از بهترین فعالیت هایی

بســتگی به خواســت دانــش آموزان
هم داشــت و دارد ،طبیعی است دانش
آموزانی که بهتر همــکاری کنند نتایج
بهتری از عملکرد خویش می گیرند .
بهتریــن دانش آموزانی که امســال
داشــتید؟ البته خیلــی از دانش آموزان
خــوب بودنــد ولیکــن طبیعتــ ًا دانش
آموزانــی که نتایج بهتــری دارند آقای

که امسال انجام شــد می توانم به دفتر
برنامه ریــزی  ،فعالیت های گروهی ،
تمرینات درسی با برنامه در درس های
تخصصی و  ...اشــاره کنم البته کیفیت
اجرای هر کدام از برنامه های امســال

جهانگــرد و صیــاد نصیــری بهتــر از
دیگــران بودند و عــالوه بــر توانایی
درسی و علمی در اخالق هم از بهترین
دانش آموزان مدرســه هستند همچنین
بعضــی از دوســتان دانــش آمــوز که
نسبت به ســال اول پیشرفت خوب و
قابل توجهی داشتند مثل آقای بهاروند
ودیگران هم امســال عملکــرد خوبی
داشتند .
دانــش آموزانــی که بهتــر همکاری
کنند نتایج بهتری از عملکرد خویش
می گیرند
دوم ریاضی یا انســانی؟ برای من
هیچکدام فرق نمی کردند و نمی کنند
هــر کدام ویژگی هــای خاص خود را
دارند که از آن یکی متمایز می شــوند.
فقــط دوم ریاضــی کالس پرجمعیت
تری اســت ک ً
ال بچه های خون گرم و
مودبی دارم.
روش زندگــی،راه آینــده ؟ مــن
ابتدای سال تحصیلی که شروع شد در
جلسات مشاورهای که با دانش آموزان
داشــتم راجع به رشــته ای که انتخاب
کردنــد وراهی که در پیــش گرفتند و
راهــکار هــای موفقیت زیــاد صحبت
کردم در هر صورت هر کس که راهی

را انتخــاب میکنــد باید بــا قدرت تا
آخرش برود و توصیه بنظرم اساسی که
باعث موفقیت هر کســی می شود این
اســت که در هر راهی که انتخاب می
کند ســراغ تخصص در آن رشته برود،
آینده ازآن کســانی است که متخصص
هســتند .به نظرم افراد باید ایدئولوژی
خــود را تغییــر بدهند بعضــی از بچه
ها خوب هســتند ،رویه
دارنــد ،برای خودشــان
قانــون دارند و بعضی ها
متاســفانه نه ! که توصیه
میکنم تغییر کنند.آینده را
دســت خودتون بگیرید
شاگرد اول،آخر،خودتون
هســتید و خودتــون که
ســالها بعد ایــن ایام رو
داوری می کنید.
برنامــه هــای آینده
شــما ؟ از برنامــه هایی
که عالقه دارم گســترش
بدهــم فعالیــت هــای
گروهی اســت کــه البته
امســال هم داشــتیم  ،در
سال آینده خیلی منسجم
تــر و کاملتــر و البته با
مســابقه های جــدی تر
از امســال دنبال خواهم
کرد .تجربه اختصاص دادن و زیر نظر
گرفتن تمرینات دانش آموزان توســط
خودم هم نتایج خوبی داشــت که سال
آینده در ابعاد وســیع تری در نظر دارم
انجام بدهم .
بهتریــن خاطــره وبدترین خاطره
امسال شــما چی بوده اســت؟ اردوی
مشــهد از بهترین خاطرات شــخصی
خودم بود و بدترین خاطره اتفاقی بود
در کالس که بهتره راجع بهش صحبت
نکنم لیکن بدترین خاطره من در طول
 10سال فعالیتم بود است .
ســخن آخر  :امسال سال تحصیلی
خوبی بود البته زود گذشــت من باهمه
قــدرت ســعی کــردم بچه ها امســال
عملکرد آموزشی خوبی داشتهباشند و
البتــه تمام انرژی ام برای این هدف که
آینــده از آن کســانی اســت کــه
متخصص هستند ،به نظرم افراد باید
ایدئولوژی خود را تغییر بدهند
میانگین معدل امسال بچه ها ازپارسال
خودشــان در ســال اول بهتــر باشــد
معطــوف کردم  ،امید وارم در ایام باقی
مانده سال و امتحانات نیز دانش آموزان
خوبم در کالســهای دوم در تحقق این
هدف همکاری کنند.

زمانی کــه اولین بار ســالها قبل بحث
فعالیت های کانونی در مدرســه مطرح
شــد حــرف و حدیــث هــای زیادی
پیرامون شــکل گیری و امکان ســنجی
اینگونــه فعالیــت ها مطرح شــد بنا به
رخــوت و ســنت گرایی که در ســیر
جامعه پذیــری محیط های آموزشــی
در کشــور شاهد هســتیم  ،دانش آموز
اساســ ًا با این گونه فعالیت های مدنی
غریبه اســت .و این تزریــق اعتماد به
نفــس و روحیه خودبــاوری به دانش

جمعــه تمرینات منظمــی در مجموعه
آزادگان جهت شــرکت در مســابقات
دارند.
کانــون علــوم اجتماعی نیــز از کانون
هــای فعــال ســال تحصیلی بــود که
اســاس فعالیت هایش بر محور تحقیق
و پژوهش اســتوار بــود ،دانش آموزان
در ایــن کانون بیــش از  200تحقیق و
مقاله ارائــه داده اند و همایش بازیهای
کامپیوتــری نیز از برنامــه های بزرگ
اجرایی این کانون در اردیبهشــت می

شــهروندان غربــی سالهاســت کــه با
واژه فروشــگاه هــای زنجیــره ای یــا
رســتورانهای زنجیره ای آشــنا هستند
،در ایران نیز پــس از تصمیم دولت به
افتتاح فروشــگاه های زنجیــره ای در
ســال  1373بحث بنگاه هــای زنجیره
ای رواج گرفتــه و از قضــا هر چه که
نام زنجیــره ای میگیرد مــورد توجه
شــهروندان اســت.حال بایــد دید چه
دالیلی در این پدیده دخیل اســت ،آیا
مدرســه هایــی هــم کــه صاحــب
موسســان خوش فکری بودند با این
هدف کــه رونقی به کارشــان دهند
به فکــر زنجیره ای کردن کســب و
کارشان افتادند

کانونهای دانشآموزی ،راه رشد
آمــوزان یکی از بزرگترین رســالتهای
مــا در ســال تحصیلــی  88-89بود .
در برنامــه ریزی های صــورت گرفته
تاسیس کانون های علوم نظری  ،کانون
اجتماعی جوانــان  ،کانون ادبی ،کانون
فوتبــال  ،کانون هالل احمــر و کانون
فنی در دســتور کار قرار گرفت .اولین
کانونی که افتتاح شد کانون علوم نظری
بود؛ این کانــون با رأی گیری ،اعضای
هیئــت مدیــره برای خــودش انتخاب
تزریــق اعتمــاد به نفــس و روحیه
خودبــاوری به دانش آمــوزان یکی
از بزرگترین رســالتهای ما در ســال
تحصیلی  88-89بود
کرد و شــروع به فعالیت نمود ازجمله
فعالیت هایــی که کانون علوم نظری تا
امروز در چهارچوب فعایت های خود
انجام داده اســت می توان به برگزاری
المپیــاد ریاضی در مدرســه و همایش
آیرودینامیک اشــاره کــرد و از برنامه
هایی که پیش روست و اردیبهشت ماه
برگزار میگردد المپیاد شــیمی در کلیه
سطوح دبیرستان و پیش دانشگاهی می
باشد.
کانــون ادبــی نیــز فعالیت خــود را با
برگزاری مســابقه مشــاعره در ســطح
مدرسه شروع کرد و برنامه های دیگری
که در دست اجراست همایش ادبی بر
محور موضوعات سه گانه صور خیال
در شعر سعدی و  ...میباشد.
کانــون فوتبال نیز بــه حمایت یکی از
همکـاران ورزشـکار مجموعـه آقــای
طرزعلی شــروع بــه فعالیت کرد و هر

باشــد .همچنیــن فعالیت هــای کانون
فنی و هالل احمر از تابســتان  89آغاز
خواهد شد.
البته آنچه مســلم اســت کلیــه فعالیت
های صورت گرفته توسط کانون های
دانش آمــوزی از انتخاب هیات مدیره
تا فعالیت های اجرایی همگی توســط
دانش آموزان البته با حمایت و راهبری
مســئول کانــون هــای دانــش آموزی
مدرســه آقای حاجی آقایــی انجام می
پذیرد.و این خــود نوعی تجربه جدید
در مدرســه اســت و به نظر می رســد
در ســطح مدارس نیز از کارهای بدیع
و پیشــرفته اســت که اهدافی از جمله
ارتقــای ســطح جامعه پذیــری دانش
آموزان  ،ایجاد انگیزه و نشــاط عمومی
بین آنها ،کســب تجربه و روحیه خود
اساس فعالیت های کانون اجتماعی
بر محور تحقیق و پژوهش اســتوار
بود دانش آموزان در این کانون بیش
از 200تحقیق و مقاله ارائه دادهاند
باوری ،تعیین راه و هدف تحصیل و ...
را بدنبال خواهد داشت.
البته بدون شک در ابتدای راه مشکالت
و کاستی های زیادی بر کار وارد است
و کنــدن و جدا کــردن روحیه رخوت
و ســنت گرایی در تحصیل و آموزش
و پرورش زمان و انرژی بســیار زیادی
می برد که امیدوارم با همت دوســتان
دانش آموز و حمایت مسئولین مدرسه
شاهد شــکوفایی و رشد بیش از پیش
این کانون ها در آینده باشیم .
غفرا ...لنا و لکم حاجی آقایی

از نظــر روانی به اعتماد مردم نســبت
به ایــن بنگاه ها می افزایــد ؟ آیا آنجا
خدمــات بهتــری ارائه میشــود ؟ آیا
کاالهای زنجیــره ای با غیر زنجیره ای
تفــاوت دارد ؟ آیا بخاطــر بدیع بودن
ســطح بنگاه ها ،اینطور مورد اســتقبال
شهروندان قرار می گیرد ؟
اساســ ًا هدف از تاسیس فروشگاه های
زنجیره ای کاهش فاصله شــبکه تولید
و توزیــع اســت و به منظــور اصالح
زنجیــره تامین کاال تاســیس
شده است  ،طی سالهای اخیر
بسیاری از اینگونه زنجیره ای
ها گام هــای خوبی در بحث
ســود دهــی و موفقیــت در
راستای اهداف اقتصادی خود
بر داشــته اند تــا آن درجه که
توانســته اند به تدریج واحد
هــای کوچــک را از چرخــه
توزیع حذف کنند و شــاید تا
چندی دیگر بجای فروشــگاه
هایی که در هر ســویی دیده
می شــد فقط تقاضای خرید
منحصــر بــه فروشــگاه های
زنجیره ای باشــد .ایــن الگوی موفق
اقتصادی آهســته آهسته دیگرانی که از
کسب و کارشان انتظار باالتری داشتند
را بــه فکــر انداخت کــه (( :در ظاهر
هرچه زنجیره ای می شــود بیشــتر هم
سود می دهد)) .
فســت فود هــا  ،لباس فروشــی ها ،
کفاشــی ها و باالخره مــدارس ! بله ،
آیا اینگونه رویه ها با روح تعلیم و
تربیت همخوانی دارد ؟
پایان کار مدرســه هایی هم که صاحب
موسســان خوش فکری بودنــد با این
هدف کــه رونقی به کارشــان دهند به
فکر زنجیره ای کردن کسب و کارشان
افتادنــد تا جایی که طی چندین ســال
گذشــته بطور مداوم شاهد رشته قارچ
گونه اینگونه مدارس بودیم .ابتدای کار
مدرسه ای بنام که چند سالی آوازه ای
برای خودش بهم زده به فکر گسترش

زیــر مجموعــه هایــش افتــاد  ،ابتدا
موسســهای تاسیس کرد و سپس تحت
انجام پروژه هایــی از جمله امتحانات
هماهنگ  ،پخش کتاب و جزوه ،انتقال
دبیر ،کادر مشــترک و  ...اقدام به عضو
گیری کرد و از آن پس هر مدرســه ای
که حق عضویت ماهانه ! به موسسه می
داد یکــی از زیر مجموعه های زنجیره
ای آن موسســه و البته آن مدرســه بنام
می شــد که نهایت ًا منجر به مشاهده این
جمله در سر در برخی مدارس گشت:
(( زیــر مجموعه مدرســه  .....با کادر
مشــترک با فالن مدرسه و  )) .....حاال
این ســوال پیش می آید این مدرسه که
منحصرا ً زنجیره ای از آن مدرسه است
آیا از نظر کیفیت هم همانند آن مدرسه
است ؟!
البته جواب براحتی مشخص می شود؛
با یک مقدار پیگیری و بعضی مذاکرات
با آن مدرسه و موسســه مربوط با این
جواب مواجه شدیم ; فالن مبلغ ! را
به حســاب موسســه بریزید پس از آن
لگو و اســم و مشخصات را می توانید
سر در مدرسه نصب کنید !
به نظر میرســد ســود مالــی از اصلی
ترین اهــداف اینگونه زنجیره ســازی
هاســت .کــه البته اگر در ســایر ارکان

اقتصادی و بازار بود همانند فروشــگاه
های زنجیره ای بسیار هم عالی بود اما
آیا اینگونــه رویه ها بــا روح تعلیم و
تربیت همخوانی دارد ؟
و بــاز نکته ای جالب تــر و آن آزمون
ورودی برخی مــدارس زنجیره ای که
بواســطه همیــن روال عضوگیری ! که
طــرح شــد و بخاطر عنوان و اســم و
رســم آن مدرســه پر طمطراق هزاران
متقاضــی تحت عنوان آن مدرســه در
آزمون ورودی شــرکت مــی کنند.آن
مدرســه  150نفر ثبــت نام
می کند ! الباقی چه می شود
مشــخص اســت به ترتیب
در زیــر مجموعه هــای آن
مدرســه انتقــال داده و ثبت
نــام میشــوند ! همــان زیر
مجموعه ها بــا همان طریقه
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عضو شدن که برشمردیم!
غفرا  ...لنا و لکم
حاجی آقائی

یاعلیگفتیمو نظمآغازشد
پیمان طرز علی
با دوستان خوبی
شروع کردم که
تعاریفشان در بین
مدارس منطقه و
اطراف به گوش
می رسید  ،دانش
آموزانی که از تقوا
 ،معرفت و تالش
خوب آنها قبال نیز
شنیده بودم.
تابــش آفتــاب ،فــروغ مهتــاب ،پرتو
ستارگان ،بارش باران و رویش گیاهان،
جلوههایــی از نظم حاکــم در آفرینش
خداوندگار قادر متعال است.

معرفــت و تالش خوب آنهــا قبال نیز
شنیده بودم .ابته ایجاد نظم و هماهنگی
در هر ســازمان و نهادی ،زمان بر بوده
و نیــاز به کمی صبــر و زمان دارد  ،که
خوشــبختانه با همــت واال و همکاری
صمیمانه دانــش آموزان و همکارانمان
در ایــن مرکز این مهم در حداقل زمان
و بهترین شکل ممکن اتفاق افتاد.
یکــی از مــواردی که در همین راســتا
میتوان به آن اشــاره کرد آشــنا نبودن
نسبی دانش آموزان با مسیر رفت و آمد
بود که در ابتدای سال تحصیلی همیشه
دانش آمــوزان با آن روبرو هســتند و
نمی دانند که چطور زمان بندی کنند تا
سر وقت در مدرسه و مراسم صبحگاه
حضور یابند .ولــی همانطور که پیش
بینی می شــد خیلی زود دانش آموزان
با محیط و شرایط مدرسه خود را وفق
دادند و خیلی سریع به شرایط ایده آل
و مطلوب رسیدند.
نکتــه دیگــری که دانش آمــوزان کلیه
مدارس تهران و حتــی می توان گفت
کشــور را تهدیــد کرد شــیوع بیماری
آنفالنــزای نــوع  Aبود  ،کــه درصد
غیبتها و تاخیــرات دانش آموزان را در
اواســط آبان ماه افزایــش داد و همین
طور کــه در نمودار ذیل مشــاهده می
کنیــد موارد فوق رشــد چشــمگیری

مناســبتهای مختلف ســال برگزار شد
کــه در اینجــا می تــوان بــه برگزاری
همایشــهایی از قبیــل ادبی  ،درســی ،
ورزشــی و  ...اشــاره کرد که به لطف
خــدا و در تمامــی موارد نمــره خیلی
خوبــی چه از لحاظ انضبــاط و چه از
لحــاظ موضوعی گرفته شــد که حتی
می توان به تعریــف و تمجیدهایی که
از ســوی مدارس دیگر و اولیای دانش
آموزان و حتی اداره آموزش و پرورش
شد نگاهی انداخت.
مورد دیگری که می شــود به آن اشاره
کــرد نحوه پیگیری غیبتها  ،تاخیرات و
موارد انضباطی دانش آموزان است .در
مورد غیبتها می توان گفت که پیگیری
آن بعد از مراســم صبحــگاه از طرف
دفتر انضباطی دبیرســتان آغازمی شد و
با تماس گرفتن بــا اولیای دانش آموز
و در برخــی از موارد با زدن پیام کوتاه
از حال دانش آموز با خبر می شــدیم ،
در مورد تاخیرات هــم بعد از توضیح
خواســتن از دانــش آمــوز بالفاصلــه
موضــوع را با اولیای محتــرم در میان
گذاشته و در مواقعی که مورد انضباطی
مشــاهده می شد مورد دانش آموز بعد
از در میان گذاشــتن با مشــاور پایه و
ثبت در دفتر انضباطی خواهان حضور
اولیای محترم بوده تا بتوان مورد دانش

دارد .با مراقبتهــای ویژه ای که اولیای
دانــش آمــوزان و مســاعدتهایی که از
سوی مســؤلین محترم دبیرستان شاهد
آن بودیــم به لطف خدا این معضل هم
خیلی زودتر از آنی که به نظر می رسید
حل شــد و دانش آمــوزان در محیطی
مناسب به کار خود ادامه دادند.
بــه همــت و یــاری مســؤلین محترم
مجموعــه و بعضــی از دانــش آموزان
برنامــه هــای جالــب و جدیــدی در

آموز را با حضور مشــاور مربوطه رفع
و رجوع کرد.
در ادامه هم جا دارد از تمام کسانیکه ما
را در این امر یاری نمودند کمال تشکر
و قدردانی را به عمــل آورد و آرزوی
ســالمتی وپایداری را بــرای تمام این
عزیزان از خداوند متعال خواستاریم.

یکی از مش��اغل بس��یار مهم و پر
مس��ؤلیت والدین  ،تربیت فرزندان
اس��ت که از سایر مش��اغل والدین
پیچیده تر است و وظیفه والدین در
دوره نوجواني را بسیار حساستر و پر
مسئولیت تر میکند .نوجواني دوره
بحران بلوغ و هویت است ،نوجوان
به سطحي از آگاهي رسیده که همه
صحبته��ا را با اطاع��ت کورکورانه
نمي پذی��رد ،رفتارها و برخوردهای
م��ا ب��ا وي بایس��تي با دلی��ل قانع

اطاعت کورکورانه؛

خلقت خداوند بر پایه نظمی شــگفت
انگیــز و بهــت آور اســتوار اســت،
دین خــدا هم بــر مبنای نظمــی الهی
پابرجاست .
به لطف و عنایت خداوند متعال  ،سال
تحصیلــی  88 – 89را در دبیرســتان
باقرالعلــوم (ع) و بــا دوســتان خوبی
شــروع کردیم که تعاریفشــان در بین
مدارس منطقــه و اطراف به گوش می
رســید  ،دانــش آموزانی کــه از تقوا ،

کننده ص��ورت گی��رد ،او عالقمند
به اس��تقالل اس��ت ،حالت عاطفي
متفاوت و گذرای��ي دارد و نیازهاي
تازه اي براي وي مطرح مي شود.
توصیه مي شود که والدین در برابر
رفتاره��اي نوجوانان ب��ه رفتارهاي
خوب و مثبت و مناس��ب آنها توجه
کنن��د و واکنش مثبت نش��ان دهند
و حداکثر تالش خ��ود را بکنند که
از نوج��وان کمتر ای��راد بگیرند .به
عب��ارت دیگر در اکثر مواقع برخورد

مثبت و خوش بینانه داشته  ،گاهي
اوقات نس��بت به رفتارهاي نوجوان
شک کرده و نگران باشند و برخورد
مناس��ب در این زمینه داشته باشند.
مهم این اس��ت که نگرش والدین،
مثب��ت و صادقان��ه باش��د یعني او
رفتاره��اي صحیح نوج��وان توجه
کنن��د تا موج��ب ایج��اد اعتماد به
نفس ،عزت نف��س و خودباوري در
وي ش��وند .یکي از نیازهاي بسیار
مه��م دوره نوجواني این اس��ت که

لطف ًا خودتان را معرفی کنید ؟
پیمان طرز علی متولد  1359در تهران هســتم  .از ســال  1378کار
خــود را با آموزش و پرورش آغاز کردم در این ســالها که بصورت
پاره وقت و یا در برخی موارد بصورت تمام وقت در خدمت دانش
آمــوزان بودم در زمینه های ورزشــی  ،انضباطی و مشــاوره فعالیت
می کردم.

چرا معاون انضباطی هستید ؟
این ســوال راباید از کسانی بپرســید که این قسمت را به من محول
کرده اند ولی فکر می کنم به لطف خدا و درس گرفتن از اســاتیدی
که در اصطالح خاک خورده این راه هستند تا حدودی موفق بودم و
در نهایت هم هر کاری و در هر پســتی که ســر و کار با دانش آموز
داشــته باشــم را دوســت دارم و چون به کارم عالقه دارم به لطف و
خواست خدا موفق هم می شوم.
دانش آموز خوب در دید شــما کیست ؟یک دانش آموز خوب
باید هیچگونه موارد اخالقی و انضباطی نداشــته باشد ولی می توانم

مردی برای تمامفصول
معاون انضباطی

از دید شــما بهتریــن و بدترین کالس کدام اســت چرا؟ همان
طوری که در مصاحبه های قبل گفته بودم امسال از اینکه در خدمت
این مجموعه هســتم خیلی خوشــحالم به دلیل اینکه در سالهای قبل
فقــط تعریــف این مجموعه را شــنیده بودم و میدانســتم در اینجا
کسانی هســتند که از لحاظ معرفت  ،اخالق ،درس و از بعد مذهبی
و  ...حــرف اول را در منطقه می زنند و بــاز هم می توانم بگویم از
تمامی دانش آموزان رضایت کامل رادارم .

گفتگو

بگویــم از لحــاظ بنده دانش آمــوز ابتدا باید خودش را بشناســد و
جایگاه خودش را درک کند و در راســتای اهداف مدرســه حرکت
کند ،درکل باید با معرفت باشد.

معنی نظم برای شما چیه ؟
نظم یکی از مهمترین نیاز ها در زندگی است چرا که در سایه نظم
امنیت و آرامش ،به زندگی راه یافته و در سایه آن ،مثبت اندیشی در
رفتار ،نمود می یابد

آستانه تحمل شما کجاست ؟
اگر اجازه دهید این ســوال را جواب ندهــم فقط این را بگویم که
یک معاون انضباطی خوب همیشــه باید صبر و تحمل کافی و بیش
از اندازه داشته باشد تا بتواند با روحیات تک تک دانش آموزان کنار
بیاید ،آنها را راهنمایی و در صورت لزوم هدایت کند.

منقضی شد.
بتواند اعتماد به نفس به دست آورد.
ب��ه امید خدا با همت و یاری ش��ما
والدی��ن گرام��ی مدرس��ه در صدد
اس��ت ،ت��ا جلس��اتی ب��ا محوریت
فعالیته��ای انضباط��ی در خان��ه و
مدرس��ه در زمانه��ای مش��خص با
حضور مش��اورین مجرب تش��کیل
دهد تا ب��ا کمک یکدیگ��ر بتوانیم
فرزندانم��ان را بهت��ر درک کنیم و
راه مناس��بتری را برای آنها فراهم
سازیم.

بهترین کاری که از دید شما در سال جاری انجام شده چیست؟
فعالیت هایی که در زمینه نظم و انضباط انجام شد همه آنها به لطف
خدا و همت و یاری دوســتان موفقیت آمیز بود و در همه آنها نمره
قبولــی را از مجموعه و در برخی از موارد از اولیائ دانش آموزان و
اداره آموزش و پرورش گرفتیم به عنوان مثال میتوان به نمودار های
مختلــف انضباطی به صورت روزانه و ماهیانه اشــاره کرد که خیلی
مورد توجــه دانش آموزان و حتی بازرســین محترم اداره آموزش و
پرورش قرار گرفت .

رنامه های جدیدی که برای سال آینده دارید ؟
ان شــاء اهلل مجموعه در نظر دارد در سال آینده برنامه های جدیدی
را در زمینه نظم وانضباط اجرا کند که در اینجا به گوشــه ای از این
اقدامات بصورت کوتاه و تیتر وار اشاره می کنیم.
 جلســه هماهنگی هفت گی با حضــور نماینده کالس ها و رئیسشورای دانش آموزی
 مســابقات مقالــه نویســی و ارائــه آن به اداره جهت شــرکت درجشنواره های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی
 برگــزاری همایش هــای مختلف در راســتای هدفمند کردن نظمدر مدرسه
 چاپ و نشر کتابچه های انضباطی در زمان مشخص اطالع رسانی الکترونیک از وضعیت تاخیر ها  ،غیبت ها ویا مواردانضباطی دیگر بصورت آنالین
 اهداء جوایز در هر ترم به دانش آموزان با انضباط با حضور اولیائدانش آموزان در مراسم صبحگاه.
با تشکر از شما ،کالم آخر ؟
امیدوارم همیشه محبوب و منظور باشید ،یا علی
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کیوان شافعی

(ادامــه از شــماره قبــل)در شــرق
نخستین کســی که تاریخ را دانشی
مســتقل و خاص دانست و در این
زمینــه بــه پژوهش پرداخــت ابن
خلــدون متولد ســال  732هجری
بود که در آســتانه سده های میانی
در زمان انتقال جامعه برده داری به
فئودالیسم کوشش زیادی برای فهم
تاریخ به عمل آورد .
مورخ آگاه به دانش قواعد سیاست
و طبایــع موجودات
واختالفات ملت ها
در اعصار گوناگون
از لحــاظ اخالق و
رســوم و مذاهب و
غیره نیازمندســت و
باید وقایع گذشــته
را بــا احاطــه کامل
بداندو آنهــا را با آنچه
پیچیده تریــن و بغرنج
از این تاریخ ها
تریــن مســائل اســت
ها
در همه دوره
بســنجد و وجه تناسب
تحکیم
به منظور
میانشــان را از لحــاظ
قدرت طبقه حاکم توافق و تضــاد در یابد
زیرا مردم مشرق زمین
و سرکوب کردن
رویداد ها را برحســب
مردم و سد راه
سالهای سلطنت یادیگر
تکامل و ترقی
اتفاقات مهم تعیین می
.
است
استفاده شده
کرده اند .
((سرپرسی سایکس ))

 cykesبــه درســتی گفته اســت ((که
ایرانیان اطالعی از تاریخ خود ندارند))
توده مــردم به تاریخ عالقه دارند زیرا
رنــج ها و شــادی های گذشــته خود
را در آن مــی بینند و مــی خواهند که
برای آینده خــود از تجربه تلخ تاریخ
کمک بگیرندو به همین دلیل است که
((عوامل طبقــه حاکمه در طول تاریخ
از اشــتیاق مردم به تاریخ سوء استفاده
کرده اند و به نام تاریخ ریسمانی برای
مهــار کردن مغزها به هم بافته اند و در
نوشــته های خود کــه در آن از درک
علمی تاریخ خبری نیســت جز مدیحه
سرایی و ستایش اعمال زور مندان چیز
دیگری نیــاورده اند و ازاین تاریخ ها
هم در همــه دوره ها به منظور تحکیم
قــدرت طبقه حاکم و ســرکوب کردن

مردم و ســدکردن راه تکامــل و ترقی
استفاده شده است)) .
گفتیم که مورخان در روزگاران گذشته
،تاریخ را به خاطر خداوندان قدرت می
نوشته اند چون غالب ًا در سرزمین هایی
می زیســته اندکه قــدرت فردی حاکم
بوده اســت و آنها آگاهــی چندانی بر
رویدادهای پیش از خود نداشــته اند و
بطور کلی در جریان کار ممدوح خود
نیز قرار نمی گرفتــه اند  .مزد بگیرانی
بوده اند که از روی گفته های این و آن
کــه غالب ًا عاری از واقعیت بوده اســت
دفتری را سیاه می کرده اندو به ستایش

که کم و بیش گفته شــده و دیگر آنچه
را کــه از آن رویدادها به جای مانده و
ثبت و ضبط نشده است.
گذشــته ای که مورد مطالعه مورخ قرار
می گیــرد گذشــته مرده نیســت بلکه
گذشته ای است که به تعبیری در زمان
حال سیر می کند  .البته عملیات گذشته
مرده اســت یعنی بــرای مورخان فاقد
معناست مگر اینکه مورخ بتواند فکری
را که در پشــت آن نهفته است بخواند
و بدیــن قرار تمام تاریــخ  ،تاریخ فکر
و زنــده کردن اندیشــه در ذهن مورخ
است که ســرگرم مطالعه اش می شود

چوب و ســنگ و مجسمه و مقبره می
پرداخته اند و اگر هم در میانشان احیان ًا
کسی پیدا می شد که برای دریافت مزد
کار نمی کرده و بــه پژوهش واقعیات
می پرداخته اســت چنــان عرصه را بر
او تنــگ مــی کردند کــه آن بیچاره از
ترس جان دایم ًا از این دیار به آن دیار
گریزان می شده است.
و هم بدین علت اســت که بخشی از
گذشــته ما ایرانیان در افسانه و اساطیر
محض فرو رفته اســت و ما اکنون می
بینیم که حتــی در پژوهش های دوران
اخیــر نیز مورخــان نیازمنــد نظریات
مورخان بیگانه می باشــندو از بررسی
های آنان برای ورود به زندگی تاریخی
ملت خود استفاده می کنند زیرا تاریخ
دو روی دارد یکی رویداد های گذشته

به بیان دیگر تاریخ  ،تجربه مورخ است
و واقعیات همــواره از مغز وقایع نگار
ترشح می کند .
گذشته تنها شــامل ترس ها  ،وحشت
ها  ،نا امیدی ها نمی شود ومورخ باید
با بررســی کامل اندیشــه های گذشته
که از مغزهای توانای سیاســتمداران و

دانشمندان تراوش کرده است و چنین
می نمایانــد که هم اکنــون نقش های
انســانی خود را اجرا می کنند واقعیت
ها را ترســیم کند و گذشــته را آنطور
که بوده اســت در معــرض دید مردم
عالقمند و شیفته تاریخ بگذارند .
پس مورخ باید خــود را در میان مردم
گذشــته بگذارد و چنین احساس کند
که در محیطی غیر از محیط زمان خود

به سر می برد و در آن حال استثنایی ،
شــرایط اجتماعی را با توجه به مدارک
مسلم و با روحیه انتقادی بنگرد تا آنگاه
بهتر بتواند واقعیات گذشــته را دریابد
و حقایــق را از القائــات تمیــز دهد و
بــه ارزیابی همه امور از ســوی مآخذ
و منابــع واقعــی بپــردازد و از اینروی
مورخان هوشمند به راحتی می تواند به
کمک اندیشــه و با مداومت و حوصله
در پژوهش سنن و آداب جامعه داوری
کند و پیش آهنگان دانش امروزی را از
رویداد های گذشته آگاه سازد .
متاسفانه مورخان ما تاکنون نتوانسته اند
علــل کلی رویدادهــا و ارتباط علت و
معلولی جریان های تاریخی را بنگارند
بلکه بهترین آنها فقط اشــاره به جریان
رویدادها کرده اند .البته شــاید آنها هم
نمی توانســته اند موجبات رویدادها را
بگویند ولی این نکته نیز روشــن است
که بیشــتر شــان درک منطقی قضایا را
نداشــته اند و زیر پوششــی از اندیشه
هــای مســموم قــدرت حاکمــه قرار
داشتهاند.
پر واضح اســت که بحــث درباره علم
تاریخ وبیــان خصوصیات مرتبط بر آن
در حوصلــه این صفحات مختصر نمی
باشد و بیم آن می رود که وارد شدن در
جزئیات تخصصی آن خواننده را خسته

کــرده و برای او مالل انگیز باشــد .لذا
در این مقــام به این موجز اکتفا نموده،
باشــد که در نظر مخاطبــان قبول افتد،
ان شاء اهلل .
در پایان کالم را با دوجمله حکیمانه به
پایان می رسانم:
((هــر ملتــی که از تاریخ کشــور خود
آگاهی نداشته باشد  ،ناگزیر اشتباهات
گذشته را تکرار خواهد کرد )).
جواهر لعل نهرو
((در ســرزمینی که مــردم آنجا تاریخ
مــی خواننــد خردساالنشــان همانند
ســالخوردگان مــی اندیشــند و در
کشوری که مردمش تاریخ نمی خوانند
سالخورد گانشان مانند خردساالنند)).
ارنست دونان

آقای
تاریخ
گفتگو

ســالم لطف ًا خودتان را معرفی کنید
و از سوابق کاریتان بگویید؟
به نام خدا بنده کیوان شافعی دانشجوی
دکتری رشــته تاریخ گرایش ایران بعد
از اســالم می باشم و در آســتانه دفاع
از پایــان نامه با عنوان (( مقایســه نظام
اقتصــادی و اجتماعی ایــران و غرب
(انگلیس  ،فرانســه  ،اتریش) بر اساس
ســفرنامه هــای مامــوران ایرانی عصر
قاجار )) هستم و اکنون به عنوان عضو
هیئــت علمی  4ســال ســابقه تدریس
در دانشــگاه را دارم و  3ســال اســت
کــه افتخار آمــوزش درس تاریخ را به
دانش آموزان مرکز پیش دانشــگاهی و
دبیرستان باقرالعلوم(ع) دارم.
تالیفات اینجانب در مورد رشــته تاریخ
و شــامل پایان نامه کارشناسی ارشد و
چندیــن مقاله در مجالتــی چون مرکز
دایرالمعارف بزرگ اسالمی و فصلنامه
مرکز مطالعات اســتراتژیک خاورمیانه
و ...می باشد .

استاد تاریخ پایه و پیش

دیدگاه شــما نســبت بــه تحصیل
تاریــخ دانــش آمــوزان دبیرســتانی
چیست؟
حقیقت ًا این ســوال را بایستی از دوجنبه
مختلف پاســخ گفــت که جنبــه اول
بحــث ،عالقه یــک فرد به رشــته ای
خاص اســت .بنــده معتقــدم افرادی
بیشــتر در مســاله ادامه تحصیل موفق
هستند که دنبال رشته مورد عالقه خود
باشــند .چنین افرادی خیلی راحت تر
میتواننــد بر مشــکالت فایــق آیند و
توانایی بیشــتری در طی کردن مدارج
افــرادی بیشــتر در مســاله ادامــه
تحصیل موفق هستند که دنبال رشته
مورد عالقه خود باشند .
عالیه خواهند داشــت امــا جنبه دیگر
بحث بازارکار و مســائل اقتصادی می
باشــد که هر چند معتقــدم بی اهمیت
نیســت اما نباید این امر تمام مسایل را
تحت شعاع قرار دهد  .در نگاهی گذرا
و سطحی به ســیر تکامل تمدن غرب
برای ما روشــن می کند که پیشــرفت
جوامع غربی در علــوم تجربی و فنی
بر یک پایه اســتوار اســت که آن علوم
انســانی می باشــد .به عبارت دیگر در
ســیر تاریــخ اروپا ما اول رنســانس و
انقالب در حوزه علوم انسانی را شاهد

هستیم سپس انقالب صنعتی  .اکنون نیز
در این جوامع رشته های علوم انسانی
از اهمیت باالیی برخوردار اســت  .به
عنوان مثال در غرب افرادی می توانند
در رشته تاریخ ادامه تحصیل بدهند که
در دوره دبیرســتان دارای معــدل الف
باشند این مســاله دالیل متعددی دارد
کــه مهمترین آنها این اســت که چون
حوزه مــورد مطالعه تاریــخ مربوط به
گذشته اســت و چون گذشته دیگر در
دســترس ما نیست لذا برای ما ملموس
و عینــی هم نمی باشــد و بــه عبارت
دیگر بر خالف علوم دیگری که حوزه
مورد مطالعه آنها زمان حال می باشــد
و مســایل علمی در آنها به کرات قابل
آزمایش و تکرار هستند  ،در علم تاریخ
هر حادثه فقط یک بــار اتفاق می افتد
و تاریــخ نگار باید دارای ذهن بســیار
فعالی باشــد تــا بتوانــد حوادثی را که
فقــط یکبار اتفاق افتاده اســت و دیگر
امــکان تکــرار این حوادث با شــرایط
در غــرب افــرادی مــی تواننــد در
رشــته تاریخ ادامه تحصیــل بدهند
که در دوره دبیرســتان دارای معدل
(الف) باشند

برنامه های ویژه ی
معاونتانضباطی
در سال تحصیلی
89-90
گوشه ای از فعالیتهایی که به
امید خدا در س��ال تحصیلی
آین��ده در برنام��ه معاونت
انضباط��ی مرک��ز پی��ش
دانش��گاهی و دبیرستان باقر
العلوم (ع) قرار دارد
جلس��ه هماهنگ��ی هفتگی
ب��ا حض��ور نماینده کالس��ها
و ریی��س ش��ورای دان��ش
آموزی

کام ً
ال مشــابه در آینده وجود ندارد در
ذهن خود بازسازی کرده و به تحلیل و
بررسی و نتیجه گیری بپردازد.

نقــاط قــوت وضعف مدرســه و
دانش آموزان را در چه می دانید.
قبــل از اینکــه به این ســوال پاســخ
دهــم الزم به یاد آوری اســت که بغیر
از تدریــس در دانشــگاه  ،مرکز پیش
دانشــگاهی باقرالعلوم تنها دبیرســتانی
است که بنده در آن مشغول به تدریس
می باشم من اعتقاد دارم که امر آموزش
در دوره دبیرســتان بــه دلیل حســاس
بودن این مقطع از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار اســت و اگــر در این دوران
آموزش مطلــوب  ،اصولــی و بنیادی
صــورت گیــرد در مقاطع بعــد نتایج
بسیار مطلوب تری بدست خواهد آمد
لذا تدریس در دوره دبیرســتان از دیر
باز جزو آرزو های من بوده اســت اما
اینکه چرا از بین تمام دبیرستان ها این
مرکز را انتخاب نمــوده ام باید بگویم
در ابتدا کامال ً جنبه اتفاقی داشــت اما
استمرار این همکاری جدا از لطفی که
کادر اجرایی مرکز نســبت به اینجانب
داشــته اند ،بخاطر نقــاط مثبت زیادی
است که در کادر اجرایی کار بلد و تیم
آموزشــی مجرب و دانش آموزان فهیم
این مرکز وجود دارد.

با تشــکر از شــما که وقتتان را در
اختیــار پژواک قرار دادید ،جمله ای به
مخاطبین پژواک ؟
بعنوان آخرین حرف به دانش آموزان و
دانش پژوهان عزیز این مرکز پیشــنهاد
می کنم که قــدر لحظه لحظه های این
مقطع حســاس را بداننــد و برای بهره
گیری هرچــه مطلوب تــر از آن تمام
تالش خــود را بــه کار بندند موفقیت
روز افزون شما عزیزان مایه مباهات و
افتخار همه ماست.
با تشــکر فراوان از وقتی که در اختیار
من قرار دادید .

تش��ویق دانش آموزان با
انضب��اط ماهانه در مراس��م
صبحگاه و همایشهای مختلف
مدرسه
چاپ و نش��ر کتابچه های
انضباطی در زمان مشخص
برگ��زاری همایش��های
مختلف در راستای هدفمند
کردن نظم در مدرسه
اهدا جوای��ز در هر ترم
به دان��ش آموزان با انضباط
ب��ا حضور اولی��ا دانش آموز
در مراسم صبحگاه
ایج��اد مق��االت مختل��ف
جهت اط��الع دانش آموزان
و اولیای محترم
مس��ابقات مقاله نویسی
و ارای��ه آن ب��ه اداره جهت
ش��رکت در جش��نواره های
مختلف پژوهش��ی و
تحقیقاتی
اط��الع رس��انی
الکترونیک از وضعیت
تاخیرها  ،غیبت ها و یا
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موارد انضباطی دیگر
به صورتآنالین

اسوه های
مدرسه
لطف ًا خودتان را معرفی کنید ؟
حامــد جهانگرد کالس دوم انســانی هســتم و
امسال وارد مدرسه شدم

به نظر شما دلیل انتخاب شما به عنوان اسوه
علمی و اخالقی چیست ؟
به خاطر تالش و نظــم و انضباط در جنبه های
مختلــف انضباطــی که با موفقیــت در تحصیل
رابطه مســتقیم دارد و کمک زیادی برای برنامه
ریزی در جهات مختلف می کند

هدف شما از تحصیل چیست ؟
تحصیل در رشــته حقوق و در آمد مناســب با
استفاده از وکالت و موفقیت در جنبه های مختلف زندگی

نظر شما راجع به مدرسه و دانش آموزان باقرالعلوم چیست ؟
نظارت خوبی بر عملکرد دانش آموزان دارند و همچنین پیگیری زیادی در انجام
امتحانــات که تاثیر زیادی در عملکــرد دانش آموزان در امتحانات دارد و از آقای
حاجی آقایی نیز تشکر ویژه دارم و دانش آموزان هم از هر لحاظ خوبند
توصیه ای برای دوستانتان :هدف خود را از حاال مشخص کرده و در جهت
آن گام بردارند.

لطف ًا خودتان را معرفی کنید ؟
مســعود روســتایی از کالس پیش ریاضی هستم و از ســال اول در این دبیرستان
درس می خوانم
به نظر شما دلیل انتخاب شما به عنوان اسوه علمی چیست ؟
بخاطر یادگیری باال و دوره دروس در همان روز

اسوه های
مدرسه

هدف شما از تحصیل چیست ؟
داشتن جایگاه باال در جامعه ،خدمت به مردم و تحصیل در رشته مورد عالقه خود

نظــر شــما راجــع به
مدرســه و دانــش آمــوزان
باقرالعلوم چیست ؟
جا دارد پس از چهارســال
تحصیــل در این دبیرســتان
از زحمــات بــی دریــغ و
دلسوزانه جناب آقای فدوی
تشــکر و قدردانــی کنم و
برای دروســی مانند فیزیک
و شــیمی و دروســی که نیاز به آزمایشــگاه دارند به نظر میرسد امکانات بیشتری
ایجاد شود
حرف آخر؟
به این نســل توجه کنند تا اســتعداد های بیشتری کشف شــود و عمران و آبادی
بیشتری در کشور شاهد باشیم.

اسوه های
مدرسه

لطف ًا خودتان را معرفی کنید ؟ بامشــاد بشــیرتاش سال سوم انسانی ورودی
امسال هستم
به نظر شما دلیل انتخاب شما به عنوان اسوه علمی و اخالقی چیست ؟
رفتار بیحاشــیه؛ سعی می کنم با تمام دانش آموزان رفتار خوبی داشته باشم و به
آنهــا احترام بگذارم و به درس آنها کمک کنــم .همچنین به درس خواندن عالقه
مندم و معتقدم انضباط الزمه موفقیت درسی است.
هدف شما از تحصیل چیست ؟
عالقه به رشــته حقوق و شغل وکالت مفید بودن برای جامعه
عالقه به رشــته حقوق به علت عالقه از دفاع از حق مظلومین
و آشنا شدن به ساختار حقوقی کشور
نظر شــما راجع به مدرســه و دانش آمــوزان باقرالعلوم
چیست ؟
بچههــا از نظــر اخالقی دانش آموزان خوبی هســتند و معلم
هــای خوبی داریم .و تشــکر ویژه ای از آقــای فدوی نه تنها
بخاطر مشــاوره درسی و راهنمایی آموزشــی ،بلکه راهنمایی
در امور زندگی.
توصیه ای برای دوستانتان :
من خود را در حد توصیه نمی دانم ولی باید بگویم مهم ترین
چیــز یعنی اخالق را همیشــه حفظ کنند و در کنــار خانواده
وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند
جمله ای به مخاطبان ما :
انشــاا ...راه پیشــرفت برای همه باز باشد و به خاطر برخی از
مسائل کوچک دانش آموزان از پیشرفت باز نمانند.

اسوه های
مدرسه
لطف ًا خودتان را معرفی کنید؟ ارســالن صیاد نصیری
هســتم دانش آموز دوم ریاضی و اولین سالی است که در
این مدرسه هستم .

به نظر شــما دلیل انتخاب شما به عنوان اسوه علمی
چیست ؟
شاید داشتن هدف در زندگی مهم ترین دلیل اسوه شدن
یک فرد می باشــد و تالش برای رســیدن به آن مرا یاری
کرد به عنوان شاخص موفق معرفی شدم

هدف شما از تحصیل چیست ؟
لطفا کلیشه ای نباشد :خوب راستش اگر بخواهیم صادق
باشــیم مانند هرفرد دیگر در حال تحصیالت رســیدن به
موفقیــت اجتماعی بهتر و در آمد و آســایش در زندگی
برای من اولویت قراردارد مســلم ًا کمک به هم نوع نیز از
اهداف مهم از ادامه تحصیل است

نظر شما راجع به مدرسه و دانش آموزان باقرالعلوم چیست ؟
خوش حالم که وارد مدرســه ای شــدم که دارای کادر آموزشــی با سطح علمی خوب هستم
و همچنین توانســتم با دانش آموزان خوب این مدرســه ارتباط خوبی برقرار کنم امکانات و
تجهیزات مدرسه در سطح خوبی قراردارد ولی بعضی موارد مثل کتابخانه باید مجهز تر گردد.
و در اینجا از تمامی اولیای مدرسه تشکر و قدردانی می کنم و خصوص ًا تشکر ویژه از آقای
حاجی آقایی مشاور پایمان .

توصیه ای برای دوستانتان :
برای رســیدن به موفقیت ،پشــتکار و تالش ،فاکتوری ضروری است و به دوستان توصیه می
کنم همت و پشتکار را سرلوحه خود قرار دهند با اینکه جمله تکراری است اما حقیقت است
که نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
جمله ای به مخاطبان ما :
با بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان آینده ی درخشانی برای کشور خود بسازیم.

اسوه های
لطف ًا خودتان را معرفی کنید ؟
مدرسه
مهدی صادقی علوی از کالس دوم ریاضی هســتم و از سال  1388در
این دبیرستان وارد شدم

به نظر شما عنوان انتخاب شما به دلیل اسوه پرورشی چیست ؟
همیشــه بر این باورم که خداوند مرا دوســت مــی دارد و خود نیز به
فعالیــت ها ی پرورشــی عالقــه دارم به خصوص از نــوع مذهبی و
فرهنگی

هدف شما از تحصیل چیست ؟
رســیدن به اهداف خود در زندگی و موفقیت و تحصیل در رشــته مورد عالقه ام که معماری
است.

نظر شما راجع به مدرسه و دانش آموزان باقرالعلوم چیست ؟
نسبت به بسیاری از مدارس از لحاظ بهتر است و دبیران قدرت انتقال باالیی دارند و انتقادی
از دوستان و همرده های خود دارم که برای یکدیگر تفاوت قائل میشوند.

توصیه ای برای دوســتانتان  :با هم متحد باشــید و همه چیز را علیه یکدیگر باور نکنید
خالصه زود باور نباشید و به معلمین احترام بگذارید

جمله ای به مخاطبان ما :
قدر موقعیت های خود را بدانید ودرس خواندن راحت ترین کار زندگی اســت در موقعیت
های حساس پشت یکدیگر را خالی نکنید.

لطف ًا خودتان را معرفی کنید ؟
علیرضا حصارکی هستم از سال  1385به باقرالعلوم آمدم و در پیش
انسانی درس می خوانم

به نظر شما دلیل انتخابتان به عنوان اسوه علمی چیست ؟
بخاطر تالش و کوشش در امر آموزش و همچنین عالقه به مسائل
درسی
هدف شما از تحصیل چیست ؟
(لطف ًا کلیشــه ای نباشد):رســیدن به مدارج باالی علمی و کســب
موقعیت باالی اجتماعی

نظر شما راجع به مدرسه و دانش آموزان باقرالعلوم چیست ؟
دانش آموزان خوبی گزینش می شــوند که از لحاظ درسی شرایط
خوبــی دارند ،از لحــاظ اخالقی نیــر زبان زد باشــند و از تمامی
مسئوالن باقرالعلوم نیز تشکر میکنم.
توصیه ای برای دوستانتان :
نابرده رنج گنج میسر نمی شود

جمله ای به مخاطبان ما :به امید آنکه هیچ دانش آموز ســخت
کوشی به خاطر مشکل مالی از درس خواندن محروم نشود.
اسوه های
مدرسه

