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دستاوردها ی علمی 
و فنی در عرصه 
های ریاضی فیزیک 
، شیمی و پزشکی 
و .... که نتیجه عقل 
بشری است زیر 
مجموعه دین مبین 
اسالم
هوی��ت یک��ی از مباحث اساس��ی در  می باشد

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 ، 

هویت  س��اختن  در حال 
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 
را  هوی��ت خوی��ش  کار 
تغییر داده است. در دوره 
نوجوان��ی و جوان��ی که 
دوره گ��ذار از کودکی به 
،همراه  اس��ت  بزرگسالی 
با مش��کالتی که به دلیل 
نوجوان  برای  نقش  تغییر 
پیش می آید، فرد با مسئله 
مواجه  ه��م  تغییر هویت 
دوره  ای��ن  ش��ود.در  می 
گروههای  شاهدهس��تیم 

از  بی��ش  دوس��تی اهمیتی 
خانواده برای افراد پی��دا می کنند؛ باید 
توجه داش��ت  که این تمای��ل به دلیل 

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 

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��اًل حاک��ی از کاربردی 
کردن روح دین اسالم در کالبد جامعه 
می باش��د. به نظر می رس��د نیاز شدید 
داری��م مجدداً با نگاه��ی عمیق تر دین 

اسالم را بهتر بشناسیم .

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 

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 

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 

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 

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
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 به ج��ای ایرانی بودن م��ی خواهد 
آمریکایی باش��د، با ای��ن کار هویت 

خویش را تغییر داده است.

گروهه��ای دوس��تی اهمیتی بیش از 
خانواده برای افراد پیدا می کنند.

هویت،
مسئولیت، 

انتخاب

عل��ی)ع( نیز ک��ه  بهتری��ن تفریح کار 
است بیان گر این موضوع است.( یقینًا 
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،  
واجب��ات  انج��ام  کن��ار  در  مس��لمان 
خودباید انسانی تالشگر ، خوش خلق 
،درس��تکار ،علم گرا ،خالق ، شجاع ، 
و ایثارگر باش��د که اینها تمامًا آموزش 
های دین ماس��ت. دانش آموزان عزیز 
بای��د بدانند اگر درس می خوانند ، اگر 
ورزش میکنند اگر به تحصیالت عالیه 

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 . 

دس��تاوردهای علمی که نتیجه عقل 
بش��ر اس��ت دارای جایگاه ویژه ای 
است و می توان گفت حجت شرعی 

نیز می باشد.

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.

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

اجزای هادی مسئول 
هستند و باید بدانند 

در صورت قصور 
با مشکالت جبران 

ناپذیر تغییر هویت 
جوانان مواجه 

می شوند.
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سال دوم شماره 3 )بهار89( 3

 همایش بازیهای کامپیوتری 
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.

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

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.

 همایش کارگاه ادبی،
ماحصل یک سال زحمت کالس نقد ادبی
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.

 رتبه اول کشوری کنکور آزمایشی علیرضا حصارکی
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 1 کشوری دست پیدا کند.
او در 11 درس 100% و 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.

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

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 9 روز برگ��زار 
ش��د.اردوی بخ��ش خارج از مدرس��ه 
)24 س��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 88، باز هم رتب��ه اول نتایج امتحانات نهای��ی در بین کلیه 
مدارس منطقه2

امس��ال نی��ز ب��رای پنجمین س��ال پیاپ��ی رتبه 
اول نتای��ج امتحانات نهایی س��ال 88 در رش��ته 
انس��انی بین کلیه مدارس منطقه 2 به 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.

 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 89 برگزار 

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 
و  دینی،اخالقی،علمی  نخبه  آموزان 
ورزش��ی مورد تقدیر قرار خواهند 
اساتید  تالشهای  از  گرفت،همچنین 
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.

  اردوی مشهد مقدس برگزار شد.
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 88 به م��دت 4 روز 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.

  همایش آیرودینامیک در مدرسه برگزار شد.
کان��ون عل��وم نظ��ری دبیرس��تان باقرالعلوم)ع( پ��س از 2 ماه ت��الش و کار علمی 
روز  در  را  آیرودینامی��ک  همای��ش 
چهارش��نبه 5 اسفندماه 88 برگزار 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 
آن  از  پ��س  ک��ه  نمودن��د 
همای��ش با اج��رای جناب 
آقای مهندس بهش��تی ،دبیر فیزی��ک پایه و 3 نفر از دانش آموزان محقق 

در این زمینه ادامه یافت .
از جمله برنامه های اجرا ش��ده همایش می توان به پخش فیلم و کلیپ 

،و انتشار و پخش نشریه علمی آیرودینامیک اشاره کرد.
م��دت زمان همای��ش 90 دقیقه بود و اولیای دانش آموزان و مس��ئولین 

مدرسه بهمراه جمعی از دانش آموزان در آن شرکت داشتند.

چه خبـر...

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

مجلس عزاداری  و س��ینه زنی س��االر شهیدان 
روز چهارش��نبه 2 اذرماه 88 در 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.
 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.

 برگزاری مراس��م عزاداری و دعای توسل به مناسبت شهادت 
امام جواد)ع(

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

پس از 15 روز 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.

 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 

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 88 برگزار شد.

 اولین مسابقه مشاعره آزاد دانش آموزی برگزار شد

مس��ابقه مشاعره با ش��رکت 11 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی و دبیرستان در روز 
دوشنبه30آذرماه 88 به 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.

 برگزاری المپیاد ریاضی در مدرسه
اولی��ن المپی��اد ریاضی س��ال   
تحصیل��ی 89-88 درتاری��خ 18 آذرماه 
88 توس��ط کانون علوم نظری دبیرستان 

برگزار شد.
دانش آموز محمدج��واد خراطیان،رئیس 
کانون عل��وم نظری توضی��ح داد: هیات 
س��واالت  مصح��ح  و  ط��راح  علم��ی 
المپیاد اس��اتید ریاضی دبیرس��تان آقایان 
واثق��ی،راوش و آقائی بودن��د و بیش از 
35 نف��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.

 اردوی تفریحی زیتون در باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی 

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 20 اردیبهشت ماه 89 برگزار 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 12 آبان 
، 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.

چهارش��نبه  روز  در 
27 آبانم��اه 88 به 
سالگرد  مناسبت 
ام��ام  ش��هادت 
مراسم  جواد)ع( 

قرائت  و  عزاداری 
در  توس��ل  دع��ای 

مح��ل نمازخانه دبیرس��تان 

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

          ریاضی بودند.
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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 100% بوده ولیکن در بخش عمران بخاطر کمبود فضا و کوچک بودن محیط مدرسه امتیاز کمی بدست 
آوردیم که موجب شد درجه 1 با رتبه 2 را 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.

درجه 1 در پی درجه بندی مدارس تهران،  دبیرستان باقرالعلوم )ع(

 نمرات دانش آموزان روی سایت مدرسه 

 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.

 آزمایشگاه کامپیوتر احیا شد 
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 .

  SMS بالی جان دانش آموزان!  

  آموزیار

هرچن��د ارتباط چهره به 
چهره، هنوز هم به عنوان 
موثرترین نوع ارتباط در 
پ��رورش  و  آم��وزش 
ش��ناخته می شود اما در 
پیامک  ام��روز،  دنی��ای 
جزئی از زندگی روزمره 
اس��ت و  همگان ش��ده 
اس��تفاده از این مقوله به 
نحوی فراگیر شده است 
بت��وان گفت  که ش��اید 
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 panel  و با هدف رساندن هرچه سریعتر اطالعات به اولیا 
و با ارسال بالغ بر 13000 پیامک 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 .

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 

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 base ) امکان 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  
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. 
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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 

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 .

 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 

هفت��ه ای 3 روز 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 

  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 صرفًا 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.

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.

تربیت در دوره نوجوانی و جوانی بسیار پر اهمیت است 
مفاهی��م عمده تربیت ک��ودکان و نوجوانان از دو بعد فردی و 

اجتماعی بررسی می گردد.
مفاهیم��ی از قبیل باوره��ا اعتقادات ، ارزش پ��روری و ... به 

تربیت فردی می پردازد.
ام��ا خ��ود کفایتی ، اب��راز وجود اس��تقالل ، خ��ود پنداری ، 
هم��کاری، نوع دوس��تی ، هویت جویی ، تش��خیص طلبی و 
چندین مولفه دیگر  به نوع ش��خصیت اجتماعی دانش آموزان 

را تشکیل می دهد.
به همین دلیل ، دوران مدرس��ه به خصوص دوران دبیرس��تان 
که دوران شخصیت پذیری نوجوانان را تثبیت می نماید بسیار 
پر اهمیت ، یا ش��اید بتوان گفت مه��م ترین دوره زندگی هر 

فرد است.

دوران مدرسه به 
خصوص دوران 

دبیرستان که 
دوران شخصیت 
پذیری نوجوانان 

را تثبیت می نماید 
بسیار پر اهمیت ، 

یا شاید بتوان گفت 
مهم ترین دوره 
زندگی هر فرد 

است.

فعالیت های پرورشی
 در سالی که گذشت . . .

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.

دی
وا

جـ
ی 

عل
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اختصاص داده بودند به عنوان اعضای 
شورای دانش آموزی معرفی گردیدند.

های  شورا  تشکیل  است  ذکر  به  الزم 
دانش آموزی کالسی باعث ارائه نقطه 
مسئولین  به  آموزان  دانش  نظرات 
مختلف  های  درخواست  و  مربوطه 
اجرای مسابقات فوتبال از فعالیت های 

گسترده شورای دانش آموزی بود.

  برگ��زاری مس��ابقات فوتبال 
جام فجر

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

گردید  برگزار  آموزان  دانش  رنگ 
انس  و  نشاط  در  ای  ارزنده  نقش  که 
باعث  که  داشته  آموزان  دانش  خاطر 

شوروشعف در دانش آموزان گردید.
به تیم اول دو دوره  در برنامه همایش 

راه رشد جوایزی اهدا می گردد.
اجرایی  اقدامات  است  ذکر  به  الزم 
دانش  ورزشی  کمیته  توسط  مسابقات 

آموزی صورت گرفت.

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

معاونت  در  ساله  هر  اقدامات  از  یکی 
عزاداری  مراسم  برگزاری  پرورشی 
نمازخانه  محل  در  محرم  اول  دهه  در 
تبلیغات  بر  عالوه  است  مجموعه  این 
های  تراکت  تهیه   ، نوشتاری  گسترده 
مختلف ، روز های مختلف دهه اول با 
عنوان یکی از حماسه آفرینان عاشورا 
این  نامه  زندگی  تهیه  با  و  شده  مزین 
)ع(علی  اکبر  علی  حضرت   ( عزیزان 
حضرت  و  عباس  حضرت  اصغر)ع( 
معرض  در  که   )..... و  )س(  زینب 
دید دانش آموزان عزیز قرار گرفت تا 
آشنایی بیشتری با زندگی آنها صورت 

گیرد .
مراسم  فعالیت هر روزه  این  بر  عالوه 
سینه زنی  و  مداحی  با  عاشورا  زیارت 
توسط دانش آموزان صورت پذیرفت. 
صبح  روز  هر  است  ذکر  به  الزم 
بانی  کالس  یک  نوبتی  صورت  به 

برگزاری مراسم زیارت عاشورا شد.

به عه��ده خود دانش آم��وزان و صرفًا 
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.

 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 

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.

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 

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 40 دقیقه 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.

زی��ارت  هفتگ��ی  مراس��م   
عاشورا

مراسم زیارت عاشورا هر هفته شنبه ها 
راس ساعت هفت صبح با مداحی خود 
دانش آموزان و با حضور نس��بتًا 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.

 اردو های تفریحی
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.

 شورای دانش آموزی
استفاده از نظر دانش آموزان و تشکیل 

شورای دانش آموزی یکی از راه های 
شخصیت دهی به دانش آموزان و نیز 
آماده سازی ایشان برای وارد شدن در 
و  گیری  تصمیم  مختلف  های  حوزه 

اجتماعی است.
دوم  هفته  در  باقرالعلوم)ع(  دبیرستان 
فعال  و  گسترده  تبلیغات  با  مهرماه 
ارائه  زمینه  در  آموزان  دانش  سازی 
مجموعه،  مسئولین  به  فکری  کمک 
دانش  شورای  انتخابات  رونق  باعث 
شورای  کاندیداهای  و  گردید  آموزی 
تبلیغات و شعار های  با  دانش آموزی 
انتخابات شورای  به عرصه  پا  مختلف 

دانش آموزی نهادند .
بیان  با  آموزان  دانش  مقرر  روز  در 
دیدگاه ها و اهداف و خط مشی خود 
آموزان  دانش  بین  سخنرانی  ایراد  به 
از  آموزان  دانش  پایان  در  و  پرداخته 
که از بین کاندیدا ها دانش آموزی  به 
از شمارش  نفر رای دادند و پس  پنج 
آراء  نفراتی که بیشترین رای را به خود 

  اردوی مشهد مقدس 
یکی از برنامه های اثر بخش و مهم که 
هر ساله دبیرستان باقرالعلوم)ع( اهتمام 
اردوی  برگزاری  دارد  آن  اجرای  در 

مشهد مقدس می باشد.
ضمن  است  شده  سعی  برنامه  دراین 
ادوار  اردوهای  شرایط  بازنگری 
شناسایی  قوت  و  نقاط ضعف  گذشته 
استفاده  مورد  آتی  های  دوره  در  و 
امسال  اردوی  برگزاری  گیرد.در  قرار 
دانش  نظر  به  توجه  با  شد  سعی  نیز 
طی  اردو  برگزاری  از  قبل  که  آموزان 
نظر سنجی صورت گرفته در سایت ، 
به صورت  را  ها  برنامه  بودند  توانسته 
استفاده  نمایند.با  انتخاب  پیشنهادی 
ها  برنامه    ، آموزان  دانش  نظرات  از 
دانش  با خواست  مطابق  امکان  تا حد 
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 

  همایش چهارشنبه سوزی
آموزان  دانش  ماندن  محفوظ  جهت 

آخرین  خطرات  از 
یک  سال  چهارشنبه 
 2 عکس  نمایشگاه 
روزه با عنوان چهارشنبه 
چهارشنبه  یا  سوری 
محل  در  سوزی 
گردید  برگزار  دبیرستان 
خطرات  و  حوادث  که 
مراقبت  عدم  از  ناشی 
از این روز را به تصویر 
است  ذکر  کشید.قابل 
این نمایشگاه اثر خوبی 

در پرهیز از رفتار های نا هنجار در این 
امان  در  جهت  بیشتر  مراقبت  و  روز 

ماندن از این خطرات را داشت.
با  آمده  عمل  به  هماهنگی  با  درضمن 
مرزداران  کالنتری  مسئولین  از  یکی 
جناب سروان پناهی که مشاوراجتماعی 
این یگان می باشد. با حاضر شدن در 
جرایم  و  نکات  آموزان  دانش  جمع 
ناشی از این تلفات را بیان و مجازات 
های قضایی رفتار های پر خطر را در 
این روز یاد آور شد که بسیاری موثر 
مجموعه  این  در  اهلل  .بحمد  شد  واقع 
هیچ کدام از دانش آموزان در این روز 

حادثه ای ندیدند.

  برگزاری مراسم بزرگداشت 
روز معلم

از  یکی  معلم  شامخ  مقام  نکوداشت 
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 
افراد  که  اهمیتی  میزان  جامعه  تعالی 
جامعه برای این قشر زحمت کش قائل 
گردند تبیین گشته و دانش آموزان نیز 

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

قدردانی کردند.

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

قدردانی کردند.

  فعالیت های پایگاه تابستانی 
آماده  بر  عالوه  گذشته  تابستان  در 
علمی  لحاظ  از  آموزان  دانش  سازی 
ثابت  صورت  به  هفته  در  روز  یک 
)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 

مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت 
که از فعالیت های جذاب این اردو ها 
از طول  نوردی عبور  بر جنگل  عالوه 
توسط خود  غذا  وطبخ   ... و  رودخانه 
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.

با منوی آزاد و بازی فوتسال ( تدوین 
و اجرا گردید.

یک  اردو  اجرای  از  قبل  ضمن  در 
نامه  ویژه  و  پژواک  نشریه  از  شماره 
مشهد  اردوی  ،سیاحتی  زیارتی  سفر 
در  و  ،تنظیم  همین مضمون  با  مقدس 
موسی  ابن  علی  حرم  زائران  اختیار 

الرضا)ع(گذاشته شد.
سخن آخر :

مرکز  و  دبیرستان  پرورشی  معاونت 
سعی  باقرالعلوم)ع(  دانشگاهی  پیش 
داشته هر ساله در جهت تقویت برنامه 
در  بازنگری  با  خود  اجرایی  های 
فعالیت های گذشته ضمن توجه ویژه 
به تقویم اجرایی از پیش تهیه شده گام 
کیفی  بهبود  و  توسعه  در  موثری  های 
برنامه ها و تنوع بخشی به نوع فعالیت 

ها بنماید .
شما  راهنمایی  و  یاری  با  است  امید 

عزیزان به این مهم دست یابیم.
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   لطفًا ازخودتان و سوابق کاریتان بگویید؟
علی جوادی هستم. کارشناس مهندسی متالوژی و سوابق قبلی بنده عبارتند از: مسئول اسبق ورزشی شهرداری تهران در 
م 19 ، مسئول 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.

   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 

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، مجدداً 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.

   از کدام یک از فعالیت های پرورشی در طول سال بیشتر راضی هستید؟
ارزیابی یک فعالیت و یا چند فعالیت باید در ش��رایط کاماًل 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 

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 3 ساله در این مجموعه تثبیت شده است مثاًل 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 قباًل 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 
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.   

رد پای   او  همه جا  هست !
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    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 1355 در محله قدیمی 
و مذهب��ی امیری��ه تهران متولد ش��دم 
از س��ال 1373 و 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 
دانش��گاهی  آکادمیک  تحصیالت  کنار 
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 

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 89-88 س��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 

برای مشخص شدن میزان موفقیت در 
عرصه ی علمی ارزشیابی گامی اساسی 

است. 
وقض��اوت  داوری   ، ارزش��یابی   
درموردآموخته ه��ا وتغییر رفتار دانش 
آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی 
و پرورش��ی است که از طریق سنجش 

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 :
1-  بررس��ی وتعیین میزان پیش��رفت 
آموزشی وپرورش��ی وتغییرات رفتاری 

دانش آموز
از  آم��وز  دان��ش  ک��ردن  آگاه    -2
وپرورشی  آموزش��ی  پیش��رفت  میزان 
خودوآگاه��ی اولی��ای وی از وضعیت 

تحصیلی فرزندشان.
نارسایی  تش��خیص    -3
های یادگیری دانش آموز 
وبرنامه ری��زی به منظور 

رفع آنها
4- تش��خیص اس��تعداد 
وعالق��ه دانش آم��وز به 
آنان  راهنمای��ی  منظ��ور 
وتحصیلی  شغلی  درامور 

آینده
امید اس��ت تمامی دانش 
آم��وزان گرام��ی بابرنامه 
ریزی صحیح و اس��تفاده 
عملک��رد  ارزش��یابی  از 
و  خ��ود   آموزش��ی 
هماهنگی ب��ا اولیا وکادر 
به اهداف عالی  مدرس��ه 
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 :

و  آم��وزش  مص��وب  امتحان��ات   -1
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 .
2- امتحانات 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 

گیري بهت��ر در امتحانات پایاني بتوانند 
خود را به آمادگي مطلوبي برسانند . 

3 - آزمون 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 

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 

ارزش��یابي کامل��ي از رون��د مطالعات 
روزانه دانش آموز مي باشد . 

- الزم به توجه اس��ت ک��ه قبل از هر 
دوره 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��تي 
و تش��ریحي کارنامه به اولی��ا ارائه مي 

گردد .
- در هر ماه از عملکرد آموزشي ماهیانه 
کالس��ي دانش آموزان نی��ز کارنامه اي 

ارائه مي گردد .
                                                                 

حمیدرضا فدوی
معاون آموزشی 

نظام      ا رزشیابی 

من      
جدی   هستم؛

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

   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. 

بینی��د؟ م��ی  را چط��ور  آین��ده    
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 

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.

  با تش��کر از ش��ما، جمله ای ب�رای 
مخ�اطبان پژواک... 

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

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. 

رسیدن به قله های موفقیت و کسب 
نتایج عالی و عالی تر هدف ماست.
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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 

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 

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 
آین��ده تحصیل��ی دان��ش آموزانم��ان  در 
بس��یار موثر باش��د و امید واری��م پدران و 
مادران گرام��ی از اختص��اص زمان کافی 

ب��رای آین��ده ی فرزندانش��ان فرو گذار نباش��ند.

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 . 

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 

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 

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.

مدرسه       تکنولوژی  محور،   نیاز جامعه       امروز

خانواده ها نیز از مدارس��ی که بتوانند خدمات 
تربیتی و آموزش��ی مناس��بی را ارائ��ه نمایند 

حمایت خواهند کرد. 

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

تکنولوژی محصول نهایی تحقیقات و همان 
دانش فنی و اطالعات است. 
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   لطفا خودتان را معرفی کنید؟
مقدم هستم 42 ساله و با 19 سال سابقه تدریس، لیسانس جغرافیا از دانشگاه تهران 
دارم، از سال 1369 تدریس را با ورود به دانشگاه آغاز کردم و از سال 1376 مشاور 
مدارس در رش��ته های پایه  و از س��ال 1377 رس��ما کار پیش دانشگاهی را شروع 
کردم و رتبه های 76 و 153 و 450 و 261 و 276و570 580و970 و ... در رش��ته 

های انسانی ورتبه 12 و320و110و ... 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 

کس��ب رتبه1 کشوری 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.

  لطفًا 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 

امروز هستید به فکر فردا هم باشید.

  لطفًا خودتان را معرفی کنید ؟جاویدان ساالریان دانش آموز سوم ریاضی 
هستم و از سال اول دبیرستان در این مدرسه مشغول به تحصیلم.

  به نظر ش��ما دلیل انتخاب ش��ما به عنوان اس��وه علمی چیست ؟بخاطر 
عالق��ه به دروس اختصاصی رش��ته ریاضی و هدف هایی که در جهتش گام 

بر می دارم
  هدف شما از تحصیل چیست ؟تحصیل در رشته معماری دانشگاه تهران 

  نظر ش��ما راجع به مدرسه وهمکالس��ی هایتان چیست ؟دانش 
آموزان س��ال سوم ریاضی از ش��خصیت خوبی برخوردارند، از نظر 
علمی در حد انتظار ظاهر نمی شوند اما کادر دبیرستان بسیار خوب 

و قوی هستند.
  توصی��ه ای برای دوس��تانتان :در حد اعت��دال درس بخوانند و 
س��عی کنند به هدفی که می خواهند، برس��ند و در همه ابعاد زندگی 

تالش کنند.
  جمل��ه ای به مخاطبان ما :امروز کش��ور ما ب��ه جوانان متعهد و 

متخصص نیاز دارد.
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امسال خیلی سریع گذشت، گذر زمان 
را حس نکردم امروز که 24 فروردین 
هست و بچه های کالس دوم مشغول 
امتح��ان دادن هس��تند فرص��ت کردم 
یاداش��ت کن��م امس��الی که ت��ا کنون 
گذشته و س��پری شده است ؛ یادم رو 

که مرور می کردم  ش��روع سال 
تحصیلی رو از اواخر تیر 88 یاد 
می کنم: دوره تابس��تان با برنامه 
ه��ای متن��وع که ت��دارک دیده 
بودی��م رو برای دان��ش آموزان 
ش��روع کردیم، اردو های متنوع 
، کالس��های علم��ی مفید، دوره 
تابستانی ش��اداب و کارایی رو 
برای دانش آم��وزان ایجاد کرد 
من هم معموالً هفتگی با بچه ها 
صحبت می کردم و توی اردوها 
بیشتر و بیش��تر با دانش آموزان 
دوم آش��نا م��ی ش��دم ، بعضی 
ها ش��ون خیلی عال��ی بودند و 
بعض��ی ها هم هم��ون اوایل تو 
ذوقم خورد البته اس��م نمی آرم 
که به کس��ی بر نخ��وره ولی در 
مجموع احس��اس می کردم بچه 
ها ب��ا انگی��زه و مثب��ت بودند، 
مخصوصًا بچه های دوم انسانی 

توی انتخاب رشته ای  که  کرده بودند 
خیلی خوش��حال بودند و با انگیزه می 
خواستند رشته علوم انسانی را بخونند 
و پیش برن، البته بچه های ریاضی هم 

همینطور خوب بودن ، بگذریم... 
دوره تابس��تانی که تمام ش��د به اولیا 
کارنامه دادیم و رفته رفته آش��نایی من 
با اولیا دانش آموزان هم بیش��تر ش��د. 
تو همون دوره تابستانی به دنبال ایجاد 
کردن روش��ی بودم تا انگی��زه ابتدایی 
کالس  در  آم��وزان  دان��ش  حض��ور 
بیشتر بشه به همین خاطر اواخر دوره 

دوم 
 در سالی  که  گذشت . . .

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 .
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تابستانی پیش��نهادی به بچه ها دادم که 
البته از طرف اونها هم خیلی اس��تقبال 
شد و اون هم تغییر دادن کالس از نظر 
تزئین��ات و رنگ و .... ب��ود . خالصه 
دمی��دن روح توی فض��ای 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 مس��تقیم با فعالیت هایی که 
من میگم باعث مرد ش��دن و اجتماعی 
ش��دن یکباره اونها می شد در گیر می 
ک��رد و هم روی انگیزه و اش��تیاق آنها 
برای کالس اومدن تاثیر مثبت داش��ت 
ای��ن کار انجام ش��د  و پس از ش��روع 
سال تحصیلی یعنی اول مهرماه هرکدام 

از کالس��های دوم تغیی��رات اساس��ی 
توی کالسهاش��ون دادن ، دوم انس��انی 
یه گونی دور تادور کالس کش��یدند و 
دیوار های پش��تی رو با پوس��تر تزیین 
کردن��د و ازعک��س و تصویر پر کردند 

گرچه می خواس��تند یه بن��ر قدی اون 
پش��ت بزنن ولی این کار انجام نش��د 
نهایتًا کالس جذابی رو درس��ت کردن. 
بچه ه��ای دوم ریاضی  ه��م بعد کلی 
پیش��نهاد 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 مه��ر 88 ش��روع ش��د، چند تا 
برنامه آموزش��ی از همون ابتدای سال 
تحصیلی ش��روع کردم یکی از بهترین 
های اونه��ا اجرا و تکمی��ل دفتربرنامه 

ریزی ب��ود که بچه ها ه��رروز تکمیل 
کن��ن و بیارن، البت��ه انصافًا هر روز هم 
نگاه می کنم مطالبی برای دانش آموزان 
و اولی��ای آنها می نویس��م، بچه ها هم 
تا امروز خیلی خوب همکاری کردند. 
از فعالی��ت های دیگری ک��ه از ابتدای 
سال روش تاکید کردم و تا حد زیادی 
اعمال ش��د تغییر در تحویل تمرین از 
ش��یوه های س��نتی کالس به روشهای 
منظم و کام��ل تری بود ت��ا بتواند هم 
انگی��زه بچه ها رو بیش��تر کن��د 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 نویس��ی و ... رو 
در چندین جلس��ه برای بچه ها تشریح 
کردم .البته متاسفانه بخاطرشکل گرفتن 
و نهادینه شدن روشهای غلط مطالعه و 
تمرین از س��الهای 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 
روش��های خوب و جدید استفاده کنند 
حت��ی یادمه چند بار ت��و 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... 
الزم��ه فعالیت های من ش��ناخت بچه 
هاس��ت از ابت��دای س��ال دفت��ری رو 
برای ای��ن کار آماده کردم که هر دانش 
آموز ت��وی دفتر صفحه خاص خودش 
رو داره خالص��ه مش��اوره های دانش 
آموزی مش��اوره های اولیا مش��اهدات 
حاص��ل از خودم ، دبیرها و دوس��تان 
اجرایی و البته خ��ود دانش آموزان رو 
ب��ه تفکیک برای هر دان��ش آموز ثبت 
می کن��م  حتی تماس ه��ای تلفنی که 
با اولیا داش��تم توی دفتر نوشتم ابتدای 
س��ال سخت پیش می رفت اما االن هر 
چی جلوتر می رم دفتر کامل تر 
و کارات��ری رو ایجاد  کردم. که 
سعی می کنم در زمان الزم ازش 

استفاده کنم .
یکی از روشهایی که همیشه مد 
نظر برای تالش بیشتر بود بحث 
فعالیت ه��ای گروه��ی بود.که 
خدا را شکر اینکار روهم امسال 
ش��روع کردی��م. کالس هاروبه 
گروهای مختلف تقس��یم کردم 
وباکمک خ��ود دانش آموزان و 
فعالیتها  های کالس،  س��رگروه 
ونم��رات راس��ازماندهی کردم.
بعالوه ب��ا کم��ک کامپیوترکلیه 
وهردوره  هاروثبت  بچه  نمرات 
بانمودارهای��ی میزان پیش��رفت 
آنه��ا رادرمع��رض دیدبچ��ه ها 
قرار می دهم، هر دوره هم گروه 
نمون��ه را انتخاب می کنم و در 
صورتیکه گ��روه نمونه موفقیت 
خ��ودش را ادامه دهد ب��ه ازای هر دو 
هفته نمونه شدن جایزه خواهد گرفت 

و ... .
امس��ال خدا رو ش��کر می کن��م که با 
استفاده از سیس��تم 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 .
چن��د وقت پیش که وضعیت نمرات و 
معدل دانش آموزان را با س��ال گذشته 
خودش��ان مقایس��ه می ک��ردم خدا رو 

اواخ��ر دوره تابس��تانی پیش��نهادی به 
بچه ه��ا دادم و اون ه��م تغیی��ر دادن 
کالس از نظ��ر تزئین��ات و رنگ و .... 

بود
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شکر وضعیت خوبی دارند حتی بعضی  
از اونها پیشرفت قابل مالحظه ای کرده 
اند خصوصًا توی دوم انس��انی دو سه 
نفر دارم که حداقل س��ه یا چهار نمره 
مع��دل پیش��رفت کردند، ح��اال باید تا 
خ��رداد منتظر ماند، خوش بین هس��تم 
میانگین معدل امس��ال بچه ها از س��ال 

اول آنها بهتر شود.

ای��ن اواخر ش��یوه جدی��دی رو برای 
برنامه ریزی به بچه ها پیش��نهاد کردم 
که ع��الوه ب��ر روش دفتربرنامه ریزی 
که از ابتدای سال طراحی و اجرا کردم 
باعث نظم بیشتر کاری اونها بشه؛ البته 
م��ن به برنامه ریزی با زمان بندی ثابت 
درس��ی اعتقاد ندارم چون فکر می کنم 
ضمان��ت اجرایی باالیی ن��داره اصوالً 
فکر می کنم برنامه درسی باید دینامیک 
و پویا باش��د و انعطاف پذیری که داره 
باعث بش��ه مدت زمان بیشتری انگیزه 
اجرایی برای دانش آموزان داشته باشه 
البته ای��ن روش دوم را اجباری نکردم 
ولیک��ن تا حاال تع��داد قابل توجهی از 
بچه ها مراجعه کردند و طی فرایند 3 و 
4 روزه برنامه ریزی ساعتی رو براشون 
تکمیل کردم که امی��دوارم بتونه کمک 

خوبی برای درس خواندن شون باشه.
البت��ه این یکماه��ه پایان س��ال خیلی 
حس��اس و مه��م به نظرم میرس��د ؛ از 
طرفی فصل بهار و خواب و.... گریبان 
هم��ه رو می گی��ره ، از طرفی ماه آخر 
سال هست و هرکی هر گلی می خواد 
به س��رش بزنه باید تو ای��ن ماه همت 
کنه من هم به عکس توی این ماه آخر 
اینق��در کار دارم ک��ه وقت��م خیلی کم 
ش��ده ولیکن اولویت کار من مسئولیت 

آموزشی هس��ت که من در قبال دانش 
آموزان و اولیای آنها دارم. در نظر دارم 
ت��وی ایام باق��ی مانده به چن��د تا کار 
خیل��ی قوی تر بپ��ردازم ،اجرای برنامه 
ری��زی و نظ��م در تکمی��ل دفتربرنامه 
ریزی، تقوی��ت فعالیته��ای گروهی و 
مس��ابقه بین گروه ها، ارتباط بیش��تر با 
اولی��اء و دانش آم��وزان، برنامه ریزی 
برای تمرینات دانش آموزان و نظارت 
دقیق بر آنها و البته توجه بیش��تر به کم 
کاری دانش آموزان و پیشرفت بچه ها 
، تصمیم دارم با تمام قدرت کاری کنم 
که بچه ها ی دوم امس��ال نتایج خیلی 
خوب��ی بگیرند ، البته ن��ه اینکه تا حاال 
راضی نبودم اما مطمئن هستم بچه های 
من نس��بت به سال گذش��ته خودشان 

حتما پیشرفت خواهند کرد انشاءا...

 غفرا... لنا و لکم 
 حاجی آقائی

با کم��ک کامپیوترکلی��ه نمرات بچه 
بانمودارهایی  هاروثب��ت وه��ردوره 
می��زان پیش��رفت آنه��ا رادرمعرض 

دیدبچه ها قرار می دهم 

هر دانش آموز توی دفتر مشاوره ای 
صفحه خاص خودش رو داره 

 سالم لطفًا خودتان را معرفی کنید؟
 مهدی بهش��تی هس��تم ، متولد خرداد 
1356 ، در رش��ته الکترونیک   دانشگاه 
شهید بهش��تی پذیرفته شدم و همزمان 
در همان س��ال ، تدریس در مدرسه را 
نی��ز آغاز نمودم در این 14  س��ال ، دو 
س��ال مبانی کامپیوتر یک سال ادبیات 
فارس��ی دوره راهنمایی و بقیه س��الها 
فیزیک درس دادم آن یک سال ادبیات 
فارسی را هم بگذارید به حساب عالقه 
و ارادت��ی که به ش��عر و ادبیات زیبا و 
ش��یرین پارس��ی داش��تم . یادم می آید 
زمان��ی که دان��ش آموز بودم ش��عری 
درباره گل آقا ) مجله طنز به سردبیری 
کیوم��رث صاب��ری منتش��ر می ش��د( 
سرودم و برای آن مجله ارسال کردم . 

شعر اینگونه تمام می شد : 
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 
نوش��ته ب��ود : من هم در ش��عر مهدی 
بهش��تی اثری از ردیف و قافیه و وزن 

ندیدم !
در سال 81 به خدمت سربازی رفتم و 
در ط��ول دوره خدمت  ب��ا مطالعه آثار 
س��ید مرتضی آوینی و به دالیلی دیگر 
بس��یار به رشته فلس��فه عالقه مندشدم 
و ای��ن موجب گردید که در س��ال 83 
با ش��رکت مجدد در کنکور کارشناسی 
تحصیل خود را در رش��ته فلسفه ادامه 
ده��م. اکنون که خدمت ش��ما هس��تم 
تقریبًا 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 س��الیان اخی��ر در دبیرس��تان های 
مختلفی تدریس داش��ته ام و بدنیست 
بدانی��د که ح��دود چهار س��الی که در 
دبیرس��تان باقرالعلوم بوده ام از بهترین 
سالهای دوران کاری خود می دانم چرا 
که از یک سو صمیمت و دوستی میان 
همکاران و کادر آموزش��ی و از سوی 
دیگر نظ��م و پیگیری دلس��وزانه کادر 
آموزش��ی دبیرس��تان ودان��ش آموزان 
خوب و گزینش ش��ده برایم جذاب و 

تحسین برانگیز بوده است . 
  دیدگاه شما نسبت به آموختن علم 

فیزیک چیست ؟ 
کافی اس��ت در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه از اهمی��ت آموختن عل��م فیزیک 
پرسیده اس��ت به جایگاه دانش فیزیک 
و دانشمندان در طول تاریخ حیات بشر 
اش��اره نمایم در ط��ول تاریخ بعضی از 
اکتش��افات و اختراع��ات دانش��مندان 
فیزیک تاثیر بس��یار زیادی بر زندگی و 
اندیش��ه بشر داشته اس��ت که به برخی 
از آنها اش��اره م��ی کنم مث��اًل هنگامی 
که کپرنیک خطابودن سیس��تم نجومی 
بطلمیوس��ی قرون وسطی را اثبات کرد 
انس��ان متوجه ش��د 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 اس��ت در حال گردش است .از 
دیگر کش��فیات مهم تاریخ فیزیک باید 
ب��ه نیوتن و قانون جاذب��ه عمومی وی 
اش��اره کرد. با کشف نیوتن بشر فهمید 
که کهکش��ان ها و س��تاره ها براساس 

سیستم جاذبه عمومی حرکت می کنند 
و این اجرام آس��مانی نقش در تقدیر و 
سرنوشت و طالع  انسانها ندارد. نمونه 
مه��م دیگر جیمزوات ب��ود که در قرن 
هجدم میالدی با اختراع ماش��ین بخار 
انق��الب صنعتی را در اروپا ایجاد نمود 
و م��ی دانیم که امروزه تمام اتومبیل ها 
، کشتی ها و هواپیما ها بر مبنای همان 
اخت��راع اولیه س��اخته ش��ده اند.کوتاه 
س��خن اینکه اختراع الکتریسیته، موتور 
های الکتریکی و بنزینی و دیزل و تمام 
وس��ایلی که در اطراف م��ا وجود دارد 
مانند وس��ایل مخابرات��ی و تلویزیونی، 
همه از خدمات دانشمندان علم فیزیک  

به بشریت است.
 نق��اط ق��وت وضعف  مدرس��ه و 

دانش آموزان را در چه می دانید؟
از ن��کات قاب��ل تقدیر در مدرس��ه ما 
انتخاب شده بودن دانش آموزان عزیز، 
هماهنگ��ی و عدم تداخل وظایف کادر 
اجرایی و آموزشی و برگزاری همایش 
های علمی که دومین مورد آن در زمینه 
بازیه��ای کامپیوتری ب��ه زودی برگزار 
م��ی گ��ردد و ... می باش��د .و از نقاط 
ضع��ف مجموعه نیز م��ی توان گفت : 

با اینکه زحمات��ی در زمینه نرم افزاری 
و س��ی دی های آموزشی کشیده شده 
اما همچن��ان باید این جنب��ه علمی در 
آموزش تقویت شود و تعدادی وسایل 
ضروری آزمایش��گاهی نی��ز خریداری 

شود.
  ب��ا تش��کر از ش��ما جمل��ه ای ب��ه 

مخاطبین پژواک ؟
این دو بیت شعر را به مخاطبین پژواک 

تقدیم می کنم :

ب��ا تش��کر از همه دوس��تان 
عزیزی که در انتش��ار مجله 
هم��کاری  پ��ژواک  وزی��ن 

می کنند .
و همچنین اینکه بنده را قابل 
برای مصاحبه دانستند بسیار 

سپاسگزارم.
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  لطف��ا خودت��ان را معرف��ی کنید؟ 
ابت��دا خدمت مخاطبین پژواک س��الم 
عرض می کنم امیرحاجی آقایی هستم 
متولد 1360  و تحصیالت دانش��گاهی 
در رش��ته مهندس��ی مکانی��ک دارم و 
مدت��ی هم در رش��ته روزنام��ه نگاری 
تحصیل کردم . همچنین از سال 1378 
فعالی��ت کاری خ��ود را در دبیرس��تان 

ش��روع  باقرالعل��وم)ع( 
کردم .

و  مدرس��ه  چ��را   
آم��وزش و پ��رورش را 
انتخاب کردی��د؟ بعد از 
اینک��ه دیپلم گرفتم و در 
دانش��گاه قبول ش��دم با 
به س��ابقه دوستی  توجه 
ک��ه ب��ا مدیر دبیرس��تان 
باقرالعل��وم ک��ه آن زمان 
آقای دکتر هاش��می نکو 
بودن��د داش��تم بصورت 
به  مش��غول  پ��اره وقت 
کار ش��دم البته به عنوان 
کار دانش��جویی ، خودم 
هم به مدرسه و تدریس 
عالقه داشتم  یعنی تقریبًا 
م��ی توان��م بگوی��م 50 
درصد خان��واده و فامیل 
م��ا فرهنگ��ی هس��تند و 

اساس��ًا این عالقه موروثی است . شاید 
در ابتدا که فعالیت مدرس��ه را ش��روع 
ک��ردم تصور می کردم با اتمام تحصیل 
دانش��گاهی در رش��ته خود مشغول به 
کار می شوم اما سالهایی که در مدرسه 

س��پری شد و حتی خدمت سربازی که 
بعنوان دبیر انجام وظیفه کردم سرانجام 
م��ن 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 آموزش��ی 
راضی هستید ؟ از بهترین فعالیت هایی 

که امسال انجام ش��د می توانم به دفتر 
برنامه ری��زی ، فعالیت های گروهی ، 
تمرینات درسی با برنامه در درس های 
تخصصی و ... اش��اره کنم  البته کیفیت 
اجرای هر کدام از برنامه های امس��ال 

بس��تگی به  خواس��ت دان��ش آموزان 
هم داش��ت و دارد ،طبیعی است دانش 
آموزانی که بهتر هم��کاری کنند نتایج 

بهتری از عملکرد خویش می گیرند .
 بهتری��ن دانش آموزانی که امس��ال 
داش��تید؟  البته خیل��ی از دانش آموزان 
خ��وب بودن��د ولیک��ن طبیعت��ًا دانش 
آموزان��ی که نتایج بهت��ری دارند آقای 

جهانگ��رد و صی��اد نصی��ری بهت��ر از 
دیگ��ران بودند و ع��الوه ب��ر توانایی 
درسی و علمی در اخالق هم از بهترین 
دانش آموزان مدرس��ه هستند همچنین 
بعض��ی از دوس��تان دان��ش آم��وز که 
نسبت به س��ال اول پیشرفت خوب و 
قابل توجهی داشتند مثل آقای بهاروند 
ودیگران هم امس��ال عملک��رد خوبی 

داشتند .

 دوم ریاضی یا انس��انی؟ برای من 
هیچکدام فرق نمی کردند و نمی کنند 
ه��ر کدام ویژگی ه��ای خاص خود را 
دارند که از آن یکی متمایز می ش��وند.
فق��ط دوم ریاض��ی کالس پرجمعیت 
تری اس��ت کاًل بچه های خون گرم و 

مودبی دارم.
 روش زندگ��ی،راه آین��ده ؟ م��ن 
ابتدای سال تحصیلی که شروع شد در 
جلسات مشاوره ای که با دانش آموزان 
داش��تم راجع به رش��ته ای که انتخاب 
کردن��د وراهی که در پی��ش گرفتند و 
راه��کار ه��ای موفقیت زی��اد صحبت 
کردم در هر صورت  هر کس که راهی 

شاگرد اول ، شاگرد آخر؛      به نفع داور !!!
را انتخ��اب می کن��د باید ب��ا قدرت تا 
آخرش برود و توصیه بنظرم اساسی که 
باعث موفقیت هر کس��ی می شود این 
اس��ت که در هر راهی که انتخاب می 
کند س��راغ تخصص در آن رشته برود، 
آینده ازآن کس��انی است که متخصص 
هس��تند .به نظرم افراد باید ایدئولوژی 
خ��ود را تغیی��ر بدهند بعض��ی از بچه 
ها خوب هس��تند، رویه 
دارن��د، برای خودش��ان 
قان��ون دارند و بعضی ها 
متاس��فانه نه ! که توصیه 
میکنم تغییر کنند.آینده را 
بگیرید  دس��ت خودتون 
شاگرد اول،آخر،خودتون 
هس��تید و خودت��ون که 
س��الها بعد ای��ن ایام رو 

داوری می کنید.
آینده  برنام��ه ه��ای   
ش��ما ؟ از برنام��ه هایی 
که عالقه دارم گس��ترش 
ه��ای  فعالی��ت  بده��م 
گروهی اس��ت ک��ه البته 
امس��ال هم داش��تیم ، در 
سال آینده خیلی منسجم 
ت��ر  و کاملت��ر و البته با 
مس��ابقه های ج��دی تر 
دنبال خواهم  امس��ال  از 
کرد .تجربه اختصاص دادن و  زیر نظر 
گرفتن تمرینات دانش آموزان توس��ط 
خودم هم نتایج خوبی داش��ت که سال 
آینده در ابعاد وس��یع تری در نظر دارم 

انجام بدهم .
  بهتری��ن خاط��ره وبدترین خاطره 
امسال ش��ما چی بوده اس��ت؟ اردوی 
مش��هد از بهترین خاطرات ش��خصی 
خودم بود و بدترین خاطره اتفاقی بود 
در کالس که بهتره راجع بهش صحبت 
نکنم لیکن بدترین خاطره من در طول 

10 سال فعالیتم بود است .
 س��خن آخر : امسال سال تحصیلی 
خوبی بود البته زود گذش��ت من باهمه 
ق��درت س��عی ک��ردم بچه ها امس��ال 
عملکرد آموزشی خوبی داشته باشند و 
البت��ه تمام انرژی ام برای این هدف که 

میانگین معدل امسال بچه ها ازپارسال 
خودش��ان در س��ال اول بهت��ر باش��د 
معط��وف کردم ، امید وارم در ایام باقی 
مانده سال و امتحانات نیز دانش آموزان 
خوبم در کالس��های دوم در تحقق این 

هدف همکاری کنند.  

ک��ه  اس��ت  کس��انی  آن  از  آین��ده 
متخصص هستند، به نظرم افراد باید 

ایدئولوژی خود را تغییر بدهند 

دان��ش آموزان��ی که بهت��ر همکاری 
کنند نتایج بهتری از عملکرد خویش    

می گیرند 
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ش��هروندان غرب��ی سالهاس��ت ک��ه با 
واژه فروش��گاه ه��ای زنجی��ره ای ی��ا 
رس��تورانهای زنجیره ای آش��نا هستند 
،در ایران نیز پ��س از تصمیم دولت به 
افتتاح فروش��گاه های زنجی��ره ای در 
س��ال 1373 بحث بنگاه ه��ای زنجیره 
ای رواج گرفت��ه  و از قض��ا هر چه که 
نام زنجی��ره ای می گیرد م��ورد توجه 
ش��هروندان اس��ت.حال بای��د دید چه 
دالیلی در این پدیده دخیل اس��ت، آیا 

از نظ��ر روانی به اعتماد مردم نس��بت 
به ای��ن بنگاه ها می افزای��د ؟ آیا آنجا 
خدم��ات بهت��ری ارائه می ش��ود ؟ آیا 
کاالهای زنجی��ره ای با غیر زنجیره ای 
تف��اوت دارد ؟ آیا بخاط��ر بدیع بودن 
س��طح بنگاه ها، اینطور مورد اس��تقبال 

شهروندان قرار می گیرد ؟ 
اساس��ًا هدف از تاسیس فروشگاه های 
زنجیره ای کاهش فاصله ش��بکه تولید 
و توزی��ع اس��ت و به منظ��ور اصالح 

تاس��یس  تامین کاال  زنجی��ره 
شده است ، طی سالهای اخیر 
بسیاری از اینگونه زنجیره ای 
ها گام ه��ای خوبی در بحث 
س��ود  ده��ی و موفقی��ت در 
راستای اهداف اقتصادی خود 
بر داش��ته اند ت��ا آن درجه که 
اند به تدریج واحد  توانس��ته 
ه��ای کوچ��ک را از چرخ��ه 
توزیع حذف کنند و ش��اید تا 
چندی دیگر بجای فروش��گاه 
هایی که در هر س��ویی دیده 
می ش��د فقط تقاضای خرید 
منحص��ر ب��ه فروش��گاه های 

زنجیره ای  باش��د. ای��ن الگوی موفق 
اقتصادی آهس��ته آهسته دیگرانی که از 
کسب و کارشان انتظار باالتری داشتند 
را ب��ه فک��ر انداخت ک��ه : ))در ظاهر 
هرچه زنجیره ای می ش��ود بیش��تر هم 

سود می دهد(( .
فس��ت فود ه��ا ، لباس فروش��ی ها ، 
کفاش��ی ها و باالخره م��دارس ! بله ، 

پایان کار مدرس��ه هایی هم که صاحب 
موسس��ان خوش فکری بودن��د با این 
هدف ک��ه رونقی به کارش��ان دهند به 
فکر زنجیره ای کردن کسب و کارشان 
افتادن��د تا جایی که طی چندین س��ال 
گذش��ته 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 

کانون های    دانش آموزی ،    راه    رشد

زمانی ک��ه اولین بار س��الها قبل بحث 
فعالیت های کانونی در مدرس��ه مطرح 
ش��د ح��رف و حدی��ث ه��ای زیادی 
پیرامون ش��کل گیری و امکان س��نجی 
اینگون��ه فعالی��ت ها مطرح ش��د بنا به 
رخ��وت و س��نت گرایی که در س��یر 
جامعه پذی��ری محیط های آموزش��ی 
در کش��ور شاهد هس��تیم ، دانش آموز 
اساس��ًا با این گونه فعالیت های مدنی 
غریبه اس��ت .و این تزری��ق اعتماد به 
نف��س و روحیه خودب��اوری به دانش 

آم��وزان یکی از بزرگترین رس��التهای 
م��ا در س��ال تحصیل��ی 89-88 بود .   
در برنام��ه ریزی های ص��ورت گرفته 
تاسیس کانون های علوم نظری ، کانون 
اجتماعی جوان��ان ، کانون ادبی، کانون 
فوتب��ال ، کانون هالل احم��ر و کانون 
فنی در دس��تور کار قرار گرفت .اولین 
کانونی که افتتاح شد کانون علوم نظری 
بود؛ این کان��ون با رأی گیری، اعضای 
هیئ��ت مدی��ره برای خ��ودش انتخاب 

کرد و ش��روع به فعالیت نمود ازجمله 
فعالیت های��ی که کانون علوم نظری تا 
امروز در چهارچوب فعایت های خود 
انجام داده اس��ت می توان به برگزاری 
المپی��اد ریاضی در مدرس��ه و همایش 
آیرودینامیک اش��اره ک��رد و از برنامه 
هایی که پیش روست و اردیبهشت ماه 
برگزار می گردد المپیاد ش��یمی در کلیه 
سطوح دبیرستان و پیش دانشگاهی می 

باشد.
کان��ون ادب��ی نی��ز فعالیت خ��ود را با 
برگزاری مس��ابقه مش��اعره در س��طح 
مدرسه شروع کرد و برنامه های دیگری 
که در دست اجراست همایش ادبی بر 
محور موضوعات سه گانه صور خیال 

در شعر سعدی و ... می باشد.
کان��ون فوتبال نیز ب��ه حمایت یکی از 
همک�اران ورزش�کار مجموع�ه آق��ای
طرزعلی ش��روع ب��ه فعالیت کرد و هر 

جمع��ه تمرینات منظم��ی در مجموعه 
آزادگان جهت ش��رکت در مس��ابقات 

دارند.
کان��ون عل��وم اجتماعی نی��ز از کانون 
ه��ای فع��ال س��ال تحصیلی ب��ود که 
اس��اس فعالیت هایش بر محور تحقیق 
و پژوهش اس��توار ب��ود، دانش آموزان 
در ای��ن کانون بی��ش از 200 تحقیق و 
مقاله ارائ��ه داده اند و همایش بازیهای 
کامپیوت��ری نیز از برنام��ه های بزرگ 
اجرایی این کانون در اردیبهش��ت می 

باش��د. همچنی��ن فعالیت ه��ای کانون 
فنی و هالل احمر از تابس��تان 89 آغاز 

خواهد شد.
البته آنچه مس��لم اس��ت کلی��ه فعالیت 
های صورت گرفته توسط کانون های 
دانش آم��وزی از انتخاب هیات مدیره 
تا فعالیت های اجرایی همگی توس��ط 
دانش آموزان البته با حمایت و راهبری 
مس��ئول کان��ون ه��ای دان��ش آموزی 
مدرس��ه آقای حاجی آقای��ی انجام می 
پذیرد.و این خ��ود نوعی تجربه جدید 
در مدرس��ه اس��ت و به نظر می رس��د 
در س��طح مدارس نیز از کارهای بدیع 
و پیش��رفته اس��ت که اهدافی از جمله 
ارتق��ای س��طح جامعه پذی��ری دانش 
آموزان ، ایجاد انگیزه و نش��اط عمومی 
بین آنها، کس��ب تجربه و روحیه خود 

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 کن��دن و جدا ک��ردن روحیه رخوت 
و س��نت گرایی در تحصیل و آموزش 
و پرورش زمان و انرژی بس��یار زیادی 
می برد که امیدوارم با همت دوس��تان 
دانش آموز و حمایت مسئولین مدرسه 
شاهد ش��کوفایی و رشد بیش از پیش 

این کانون ها در آینده باشیم .
غفرا... لنا و لکم  حاجی آقایی

زی��ر مجموع��ه های��ش افت��اد ، ابتدا 
موسس��ه ای تاسیس کرد و سپس تحت 
انجام پروژه های��ی از جمله امتحانات 
هماهنگ ، پخش کتاب و جزوه ،انتقال 
دبیر ،کادر مش��ترک و ... اقدام به عضو 
گیری کرد و از آن پس هر مدرس��ه ای 
که حق عضویت ماهانه ! به موسسه می 
داد یک��ی از زیر مجموعه های زنجیره 
ای آن موسس��ه و البته آن مدرس��ه بنام 
می ش��د که نهایتًا منجر به مشاهده این 
جمله در سر در برخی مدارس گشت: 
))  زی��ر مجموعه مدرس��ه ..... با کادر 
مش��ترک با فالن مدرسه و ..... (( حاال 
این س��وال پیش می آید این مدرسه که 
منحصراً 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 موسس��ه مربوط با این 
جواب مواجه شدیم  ;  فالن مبلغ !  را 
به حس��اب موسس��ه بریزید پس از آن 
لگو و اس��م و مشخصات را می توانید 

سر در مدرسه نصب کنید ! 
به نظر می رس��د س��ود مال��ی از اصلی 
ترین اه��داف اینگونه زنجیره س��ازی 
هاس��ت. ک��ه البته اگر در س��ایر ارکان 

اقتصادی و بازار بود همانند فروش��گاه 
های زنجیره ای بسیار هم عالی بود اما 
آیا اینگون��ه رویه ها ب��ا روح تعلیم و 

تربیت همخوانی دارد ؟
و ب��از نکته ای جالب ت��ر و آن آزمون 
ورودی برخی م��دارس زنجیره ای که 
بواس��طه همی��ن روال عضوگیری ! که 
ط��رح ش��د و بخاطر عنوان  و اس��م و 
رس��م آن مدرس��ه پر طمطراق هزاران 
متقاض��ی تحت عنوان آن مدرس��ه در 
آزمون ورودی ش��رکت م��ی کنند.آن 

مدرس��ه 150 نفر ثب��ت نام 
می کند ! الباقی چه می شود 
ترتیب  به  اس��ت  مش��خص 
در زی��ر مجموعه ه��ای آن 
مدرس��ه انتق��ال داده و ثبت 
ن��ام می ش��وند ! هم��ان زیر 
مجموعه ها ب��ا همان طریقه 

عضو شدن که برشمردیم!
غفرا ... لنا و لکم

حاجی آقائی

تزری��ق اعتم��اد به نف��س و روحیه 
خودب��اوری به دانش آم��وزان یکی 
از بزرگترین رس��التهای ما در س��ال 

تحصیلی 89-88 بود 

اساس فعالیت های کانون اجتماعی 
بر محور تحقیق و پژوهش اس��توار 
بود دانش آموزان در این کانون بیش 

از200 تحقیق و مقاله ارائه داده اند 
آیا اینگونه رویه ها با روح تعلیم و 

تربیت همخوانی دارد ؟

مدرس��ه های��ی ه��م ک��ه صاح��ب 
موسس��ان خوش فکری بودند با این 
هدف ک��ه رونقی به کارش��ان دهند 
به فک��ر زنجیره ای کردن کس��ب و 

کارشان افتادند 

تاب��ش آفت��اب، ف��روغ مهت��اب، پرتو 
ستارگان، بارش باران و رویش گیاهان، 
جلوه های��ی از نظم حاک��م در آفرینش 

خداوندگار قادر متعال است. 

خلقت خداوند بر پایه نظمی ش��گفت 
به��ت آور اس��توار اس��ت،  انگی��ز و 
دین خ��دا هم ب��ر مبنای نظم��ی الهی 

پابرجاست .
به لطف و عنایت خداوند متعال ، سال 
تحصیل��ی 89 – 88 را در دبیرس��تان 
باقرالعل��وم )ع( و ب��ا دوس��تان خوبی 
ش��روع کردیم که تعاریفش��ان در بین 
مدارس منطق��ه و اطراف به گوش می 
رس��ید ، دان��ش آموزانی ک��ه از تقوا ، 

معرف��ت و تالش خوب آنه��ا قبال نیز 
شنیده بودم. ابته ایجاد نظم و هماهنگی 
در هر س��ازمان و نهادی، زمان بر بوده 
و نی��از به کمی صب��ر و زمان دارد ، که 
خوش��بختانه با هم��ت واال و همکاری 
صمیمانه دان��ش آموزان و همکارانمان 
در ای��ن مرکز این مهم در حداقل زمان 

و بهترین شکل ممکن اتفاق افتاد.
یک��ی از م��واردی که در همین راس��تا 
می توان به آن اش��اره کرد آش��نا نبودن 
نسبی دانش آموزان با مسیر رفت و آمد 
بود که در ابتدای سال تحصیلی همیشه 
دانش آم��وزان با آن روبرو هس��تند و 
نمی دانند که چطور زمان بندی کنند تا 
سر وقت در مدرسه و مراسم صبحگاه 
حضور یابند.  ول��ی همانطور که پیش 
بینی می ش��د خیلی زود دانش آموزان 
با محیط و شرایط مدرسه خود را وفق 
دادند و خیلی سریع به شرایط ایده آل 

و مطلوب رسیدند.
نکت��ه دیگ��ری که دانش آم��وزان کلیه 
مدارس تهران و حت��ی می توان گفت 
کش��ور را تهدی��د کرد ش��یوع بیماری 
آنفالن��زای ن��وع A بود ، ک��ه درصد 
غیبتها و تاخی��رات دانش آموزان را در 
اواس��ط آبان ماه افزای��ش داد و همین 
طور ک��ه در نمودار ذیل مش��اهده می 
کنی��د موارد فوق رش��د چش��مگیری 

دارد. با مراقبته��ای ویژه ای که اولیای 
دان��ش آم��وزان و مس��اعدتهایی که از 
سوی مس��ؤلین محترم دبیرستان شاهد 
آن بودی��م به لطف خدا این معضل هم 
خیلی زودتر از آنی که به نظر می رسید 
حل ش��د و دانش آم��وزان در محیطی 

مناسب به کار خود ادامه دادند.
ب��ه هم��ت و ی��اری مس��ؤلین محترم 
مجموع��ه و بعض��ی از دان��ش آموزان 
برنام��ه ه��ای جال��ب و جدی��دی در 

یا علی  گفتیم   و     نظم آغاز شد

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.
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مناس��بتهای مختلف س��ال برگزار شد 
ک��ه در اینج��ا می ت��وان ب��ه برگزاری 
همایش��هایی از قبی��ل ادبی ، درس��ی ، 
ورزش��ی و ... اش��اره کرد که به لطف 
خ��دا و در تمام��ی موارد نم��ره خیلی 
خوب��ی چه از لحاظ انضب��اط و چه از 
لح��اظ موضوعی گرفته ش��د که حتی 
می توان به تعری��ف و تمجیدهایی که 
از س��وی مدارس دیگر و اولیای دانش 
آموزان و حتی اداره آموزش و پرورش 

شد نگاهی انداخت.
مورد دیگری که می ش��ود به آن اشاره 
ک��رد نحوه پیگیری غیبتها ، تاخیرات و 
موارد انضباطی دانش آموزان است. در 
مورد غیبتها می توان گفت که پیگیری 
آن بعد از مراس��م صبح��گاه از طرف 
دفتر انضباطی دبیرس��تان آغازمی شد و 
با تماس گرفتن ب��ا اولیای دانش آموز 
و در برخ��ی از موارد با زدن پیام کوتاه 
از حال دانش آموز با خبر می ش��دیم ، 
در مورد تاخیرات ه��م بعد از توضیح 
خواس��تن از دان��ش آم��وز بالفاصل��ه 
موض��وع را با اولیای محت��رم در میان 
گذاشته و در مواقعی که مورد انضباطی 
مش��اهده می شد مورد دانش آموز بعد 
از در میان گذاش��تن با مش��اور پایه و 
ثبت در دفتر انضباطی خواهان حضور 
اولیای محترم بوده تا بتوان مورد دانش 

آموز را با حضور مش��اور 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 عم��ل آورد و آرزوی 
س��المتی وپایداری را ب��رای تمام این 

عزیزان از خداوند متعال خواستاریم. 

اطاعت کورکورانه؛

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 می کند. 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 

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 
سال دوم شماره 3 )بهار89(عب��ارت دیگر در اکثر مواقع برخورد  19

منقضی شد.

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 

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. 

 لطفًا خودتان را معرفی کنید ؟
 پیمان طرز علی متولد 1359 در تهران هس��تم . از س��ال 1378 کار 
خ��ود را با آموزش و پرورش آغاز کردم در این س��الها که بصورت 
پاره وقت و یا در برخی موارد بصورت تمام وقت در خدمت دانش 
آم��وزان بودم در زمینه های ورزش��ی ، انضباطی و مش��اوره فعالیت 

می کردم.
 چرا معاون انضباطی هستید ؟

 این س��وال راباید از کسانی بپرس��ید که این قسمت را به من محول 
کرده اند ولی فکر می کنم به لطف خدا و درس گرفتن از اس��اتیدی 
که در اصطالح خاک خورده این راه هستند تا حدودی موفق بودم و 
در نهایت هم هر کاری  و در هر پس��تی که س��ر و کار با دانش آموز 
داش��ته باش��م را دوس��ت دارم و چون به کارم عالقه دارم به لطف و 

خواست خدا موفق هم می شوم.
  دانش آموز خوب در دید ش��ما کیست ؟یک دانش آموز خوب 
باید هیچگونه موارد اخالقی و انضباطی نداش��ته باشد ولی می توانم 

بگوی��م از لح��اظ بنده دانش آم��وز ابتدا باید خودش را بشناس��د و 
جایگاه خودش را درک کند و در راس��تای اهداف مدرس��ه حرکت 

کند، درکل باید با معرفت باشد.
 از دید ش��ما بهتری��ن و بدترین کالس کدام اس��ت چرا؟  همان 
طوری که در مصاحبه های قبل گفته بودم امسال از اینکه در خدمت 
این مجموعه هس��تم خیلی خوش��حالم به دلیل اینکه در سالهای قبل 
فق��ط تعری��ف این مجموعه را ش��نیده بودم و  می دانس��تم در اینجا 
کسانی هس��تند که از لحاظ معرفت ، اخالق، درس و از بعد مذهبی 
و ... ح��رف اول را در منطقه می زنند و ب��از هم می توانم بگویم از 

تمامی دانش آموزان رضایت کامل رادارم .
 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 س��وال را جواب نده��م فقط این را بگویم که 
یک معاون انضباطی خوب همیش��ه 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.
 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 دوس��تان موفقیت آمیز بود و در همه آنها نمره 
قبول��ی را از مجموعه و در برخی از موارد از اولیائ دانش آموزان و 
اداره آموزش و پرورش گرفتیم به عنوان مثال می توان به نمودار های 
مختل��ف انضباطی به صورت روزانه و ماهیانه اش��اره کرد که خیلی 
مورد توج��ه دانش آموزان و حتی بازرس��ین محترم اداره آموزش و 

پرورش قرار گرفت .
 رنامه های جدیدی که برای سال آینده دارید ؟

 ان ش��اء اهلل مجموعه در نظر دارد در سال آینده برنامه های جدیدی 
را در زمینه نظم وانضباط اجرا کند که در اینجا به گوش��ه ای از این 

اقدامات بصورت کوتاه و تیتر وار اشاره می کنیم.
- جلس��ه هماهنگی هفت گی با حض��ور نماینده کالس ها و رئیس 

شورای دانش آموزی 
- مس��ابقات مقال��ه نویس��ی و ارائ��ه آن به اداره جهت ش��رکت در 

جشنواره های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی 
- برگ��زاری همایش ه��ای مختلف در راس��تای هدفمند کردن نظم 

در مدرسه 
- چاپ و نشر کتابچه های انضباطی در زمان مشخص

- اطالع رسانی الکترونیک از وضعیت تاخیر ها ، غیبت ها ویا موارد 
انضباطی دیگر بصورت آنالین

- اهداء جوایز در هر ترم به دانش آموزان با انضباط با حضور اولیائ 
دانش آموزان در مراسم صبحگاه.
 با تشکر از شما، کالم آخر ؟

 امیدوارم همیشه محبوب و منظور باشید ،یا علی 

مردی   برای   تمام  فصول
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)ادام��ه از ش��ماره قب��ل(در ش��رق 
نخستین کس��ی که تاریخ را دانشی 
مس��تقل و خاص دانست و در این 
زمین��ه ب��ه پژوهش پرداخ��ت ابن 
خل��دون متولد س��ال 732 هجری 
بود که در آس��تانه 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 طبای��ع موجودات 
ها  ملت  واختالفات 
گوناگون   اعصار  در 
و  اخالق  لح��اظ  از 
رس��وم و مذاهب و 
غیره نیازمندس��ت و 
گذش��ته  وقایع  باید 
را ب��ا احاط��ه کامل 

بداندو آنه��ا را با آنچه 
پیچیده تری��ن و بغرنج 
اس��ت  تری��ن مس��ائل 
بس��نجد و وجه تناسب 
لح��اظ  از  را  میانش��ان 
توافق و تض��اد در یابد 
زمین  مشرق  مردم  زیرا 
رویداد ها را برحس��ب 
سالهای سلطنت یادیگر 
می  تعیین  مهم  اتفاقات 

کرده اند .
  )) سایکس  ))سرپرسی 

cykes ب��ه درس��تی گفته اس��ت ))که 
ایرانیان اطالعی از تاریخ خود ندارند(( 
توده م��ردم به تاریخ عالقه دارند  زیرا 
رن��ج ها و ش��ادی های گذش��ته خود 
را در آن م��ی بینند و م��ی خواهند که 
برای آینده خ��ود از تجربه تلخ تاریخ 
کمک بگیرندو به همین دلیل است که 
))عوامل طبق��ه حاکمه در طول تاریخ 
از اش��تیاق مردم به تاریخ سوء استفاده 
کرده اند و به نام تاریخ ریسمانی برای 
مه��ار کردن مغزها به هم بافته اند و در 
نوش��ته های خود ک��ه در آن از درک 
علمی تاریخ خبری نیس��ت جز مدیحه 
سرایی و ستایش اعمال زور مندان چیز 
دیگری نی��اورده اند و ازاین تاریخ  ها 
هم در هم��ه دوره ها به منظور تحکیم 
ق��درت طبقه حاکم و س��رکوب کردن 

مردم و س��دکردن راه تکام��ل و ترقی 
استفاده شده است(( .

گفتیم که مورخان در روزگاران گذشته 
،تاریخ را به خاطر خداوندان قدرت می 
نوشته اند چون غالبًا در سرزمین هایی 
می زیس��ته اندکه ق��درت فردی حاکم 
بوده اس��ت و آنها آگاه��ی چندانی بر 
رویدادهای پیش از خود نداش��ته اند و 
بطور کلی در جریان کار ممدوح خود 
نیز قرار نمی گرفت��ه اند . مزد بگیرانی 
بوده اند که از روی گفته های این و آن 
ک��ه غالبًا عاری از واقعیت بوده اس��ت 
دفتری را سیاه می کرده اندو به ستایش 

چوب و س��نگ و مجسمه و مقبره می 
پرداخته اند و اگر هم در میانشان احیانًا 
کسی پیدا می شد که برای دریافت مزد 
کار نمی کرده و ب��ه پژوهش واقعیات 
می پرداخته اس��ت چن��ان عرصه را بر 
او تن��گ م��ی کردند ک��ه آن بیچاره از 
ترس جان دایمًا از این دیار به آن دیار 

گریزان می شده است.
 و هم بدین علت اس��ت که بخشی از 
گذش��ته ما ایرانیان در افسانه و اساطیر 
محض فرو رفته اس��ت و ما اکنون می 
بینیم که حت��ی در پژوهش های دوران 
اخی��ر نیز مورخ��ان نیازمن��د نظریات 
مورخان بیگانه می باش��ندو از بررسی 
های آنان برای ورود به زندگی تاریخی 
ملت خود استفاده می کنند زیرا تاریخ 
دو روی دارد  یکی رویداد های گذشته 

که کم و بیش گفته ش��ده و دیگر آنچه 
را ک��ه از آن رویدادها به جای مانده و 

ثبت و ضبط نشده است.
گذش��ته ای که مورد مطالعه مورخ قرار 
می گی��رد گذش��ته مرده نیس��ت بلکه 
گذشته ای است که به تعبیری در زمان 
حال سیر می کند . البته عملیات گذشته 
مرده اس��ت یعنی ب��رای مورخان فاقد 
معناست مگر اینکه مورخ بتواند فکری 
را که در پش��ت آن نهفته است بخواند 
و بدی��ن قرار تمام تاری��خ ، تاریخ فکر 
و زن��ده کردن اندیش��ه در ذهن مورخ 
است که س��رگرم مطالعه اش می شود 

به بیان دیگر تاریخ ، تجربه مورخ است 
و واقعیات هم��واره از مغز وقایع نگار 

ترشح می کند .
گذشته تنها ش��امل ترس ها ، وحشت 
ها ، نا امیدی ها نمی شود ومورخ باید 
با بررس��ی کامل اندیش��ه های گذشته 
که از مغزهای توانای سیاس��تمداران و 
دانشمندان تراوش کرده است و چنین 
می نمایان��د که هم اکن��ون نقش های 
انس��انی خود را اجرا می کنند واقعیت 
ها را ترس��یم کند و گذش��ته را آنطور 
که بوده اس��ت در مع��رض دید مردم 

عالقمند و شیفته تاریخ بگذارند . 
پس مورخ باید خ��ود را در میان مردم 
گذش��ته بگذارد و چنین احساس کند 
که در محیطی غیر از محیط زمان خود 

به سر می برد و در آن حال استثنایی  ، 
ش��رایط اجتماعی را با توجه به مدارک 
مسلم و با روحیه انتقادی بنگرد تا آنگاه 
بهتر بتواند واقعیات گذش��ته را دریابد 
و حقای��ق را از القائ��ات تمی��ز دهد و 
ب��ه ارزیابی همه امور از س��وی مآخذ 
و مناب��ع واقع��ی بپ��ردازد و از اینروی 
مورخان هوشمند به راحتی می تواند به 
کمک اندیش��ه 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 
عل��ل کلی رویداده��ا و ارتباط علت و 
معلولی جریان های تاریخی را بنگارند 
بلکه بهترین آنها فقط اش��اره به جریان 
رویدادها کرده اند. البته ش��اید آنها هم 
نمی توانس��ته اند موجبات رویدادها را 
بگویند ولی این نکته نیز روش��ن است 
که بیش��تر ش��ان درک منطقی قضایا را 
نداش��ته اند و زیر پوشش��ی از اندیشه 
ه��ای مس��موم ق��درت حاکم��ه قرار 

داشته اند.
پر واضح اس��ت که بح��ث درباره علم 
تاریخ وبی��ان خصوصیات مرتبط بر آن 
در حوصل��ه این صفحات مختصر نمی 
باشد و بیم آن می رود که وارد شدن در 
جزئیات تخصصی آن خواننده را خسته 

ک��رده و برای او مالل انگیز باش��د. لذا 
در این مق��ام به این موجز اکتفا نموده، 
باش��د که در نظر مخاطب��ان قبول افتد، 

ان شاء اهلل .
در پایان کالم را با دوجمله حکیمانه به 

پایان می رسانم:
))ه��ر ملت��ی که از تاریخ کش��ور خود 
آگاهی نداشته باشد ، ناگزیر اشتباهات 

گذشته را تکرار خواهد کرد .((
  جواهر لعل نهرو

))در س��رزمینی که م��ردم آنجا تاریخ 
همانند  خردساالنش��ان  خوانن��د  م��ی 
در  و  اندیش��ند  م��ی  س��الخوردگان 
کشوری که مردمش تاریخ نمی خوانند 

سالخورد گانشان مانند خردساالنند.((
 ارنست دونان 

از این تاریخ ها 
در همه دوره ها 
به منظور تحکیم 

قدرت طبقه حاکم 
و سرکوب کردن 
مردم و سد راه 

تکامل و ترقی 
استفاده شده است .
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گوشه ای از فعالیتهایی که به 
امید خدا در س��ال تحصیلی 
آین��ده در برنام��ه معاونت 
پی��ش  مرک��ز  انضباط��ی 
دانش��گاهی و دبیرستان باقر 

العلوم )ع( قرار دارد 
 جلس��ه هماهنگ��ی هفتگی 
ب��ا حض��ور نماینده کالس��ها 
دان��ش  ش��ورای  ریی��س  و 

آموزی

 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
همایش��های  برگ��زاری   
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

رس��انی  اط��الع    
الکترونیک از وضعیت 
تاخیرها ، غیبت ها و یا 
موارد انضباطی دیگر 

به صورت آنالین 

 س��الم لطفًا خودتان را معرفی کنید 
و از سوابق کاریتان بگویید؟

به نام خدا بنده کیوان شافعی دانشجوی 
دکتری رش��ته تاریخ گرایش ایران بعد 
از اس��الم می باشم و در آس��تانه دفاع 
از پای��ان نامه با عنوان )) مقایس��ه نظام 
اقتص��ادی و اجتماعی ای��ران و غرب 
)انگلیس ، فرانس��ه ، اتریش( بر اساس 
س��فرنامه ه��ای مام��وران ایرانی عصر 
قاجار (( هستم و اکنون به عنوان عضو 
هیئ��ت علمی 4 س��ال س��ابقه تدریس 
در دانش��گاه را دارم و 3 س��ال اس��ت 
ک��ه افتخار آم��وزش درس تاریخ را به 
دانش آموزان مرکز پیش دانش��گاهی و 

دبیرستان باقرالعلوم)ع( دارم.
تالیفات اینجانب در مورد رش��ته تاریخ 
و ش��امل پایان نامه کارشناسی ارشد و 
چندی��ن مقاله در مجالت��ی چون مرکز 
دایرالمعارف بزرگ اسالمی و فصلنامه 
مرکز مطالعات اس��تراتژیک خاورمیانه 

و... می باشد .
 دیدگاه ش��ما نس��بت ب��ه تحصیل 
تاری��خ دان��ش آم��وزان  دبیرس��تانی 

چیست؟ 
حقیقتًا این س��وال را بایستی از دوجنبه 
مختلف پاس��خ گف��ت که جنب��ه اول 
بح��ث، عالقه ی��ک فرد به رش��ته ای 
خاص اس��ت. بن��ده معتق��دم افرادی 
بیش��تر در مس��اله ادامه تحصیل موفق 
هستند که دنبال رشته مورد عالقه خود 
باش��ند. چنین افرادی خیلی راحت تر 
می توانن��د بر مش��کالت فای��ق آیند و 
توانایی بیش��تری در طی کردن مدارج 

عالیه خواهند داش��ت ام��ا جنبه دیگر 
بحث بازارکار و مس��ائل اقتصادی می 
باش��د که هر چند معتق��دم بی اهمیت 
نیس��ت اما نباید این امر تمام مسایل را 
تحت شعاع قرار دهد . در نگاهی گذرا 
و سطحی به س��یر تکامل تمدن  غرب 
برای ما روش��ن می کند که پیش��رفت 
جوامع غربی در عل��وم  تجربی و فنی 
بر یک پایه اس��توار اس��ت که آن علوم 
انس��انی می باش��د. به عبارت دیگر در 
س��یر تاری��خ اروپا ما اول رنس��انس 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 اس��ت . به 
عنوان مثال در غرب افرادی می توانند 
در رشته تاریخ ادامه تحصیل بدهند که 
در دوره دبیرس��تان دارای مع��دل الف 
باشند این مس��اله دالیل متعددی دارد 
ک��ه مهمترین  آنها این اس��ت که چون 
حوزه م��ورد مطالعه تاری��خ مربوط به 
گذشته اس��ت و چون گذشته دیگر در 
دس��ترس ما نیست لذا برای ما ملموس 
و عین��ی هم نمی باش��د و ب��ه عبارت 
دیگر بر خالف علوم دیگری که حوزه 
مورد مطالعه آنها زمان حال می باش��د 
و مس��ایل علمی در آنها به کرات قابل 
آزمایش و تکرار هستند ، در علم تاریخ 
هر حادثه فقط یک ب��ار اتفاق می افتد 
و تاری��خ نگار باید دارای ذهن بس��یار 
فعالی باش��د ت��ا بتوان��د حوادثی را که 
فق��ط یکبار اتفاق افتاده اس��ت و دیگر 
ام��کان تک��رار این حوادث با ش��رایط 

کاماًل مش��ابه در آینده وجود ندارد در 
ذهن خود بازسازی کرده و به تحلیل و 

بررسی و نتیجه گیری بپردازد.
 نق��اط ق��وت وضعف  مدرس��ه و 

دانش آموزان را در چه می دانید.
 قب��ل از اینک��ه به این س��وال پاس��خ 
ده��م الزم به یاد آوری اس��ت که بغیر 
از تدری��س در دانش��گاه ، مرکز پیش 
دانش��گاهی باقرالعلوم تنها دبیرس��تانی 
است که بنده در آن مشغول به تدریس 
می باشم من اعتقاد دارم که امر آموزش 
در دوره دبیرس��تان ب��ه دلیل حس��اس 
بودن این مقطع از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار اس��ت و اگ��ر در این دوران 
آموزش مطل��وب ، اصول��ی و بنیادی 
ص��ورت گی��رد در مقاطع بع��د نتایج 
بسیار مطلوب تری بدست خواهد آمد 
لذا تدریس در دوره دبیرس��تان  از دیر 
باز جزو آرزو های من بوده اس��ت اما 
اینکه چرا از بین تمام دبیرستان ها این 
مرکز را انتخاب نم��وده ام باید بگویم 
در ابتدا کامال ً جنبه اتفاقی داش��ت اما 
استمرار این همکاری جدا از لطفی که 
کادر اجرایی مرکز نس��بت به اینجانب 
داش��ته اند، بخاطر نق��اط مثبت زیادی 
است که در کادر اجرایی کار بلد و تیم 
آموزش��ی مجرب و دانش آموزان فهیم 

این مرکز وجود دارد.
  با تش��کر از ش��ما که وقتتان را در 
اختی��ار پژواک قرار دادید، جمله ای به 

مخاطبین پژواک ؟
بعنوان آخرین حرف به دانش آموزان و 
دانش پژوهان عزیز این مرکز پیش��نهاد 
می کنم که ق��در لحظه لحظه های این 
مقطع حس��اس را بدانن��د و برای بهره 
گیری هرچ��ه مطلوب ت��ر از آن تمام 
تالش خ��ود را ب��ه کار بندند موفقیت 
روز افزون شما عزیزان مایه مباهات و 

افتخار همه ماست. 
با تش��کر فراوان از وقتی که در اختیار 

من قرار دادید .

آقای 
    تاریخ

در غ��رب اف��رادی م��ی توانن��د در 
رش��ته تاریخ ادامه تحصی��ل بدهند 
که در دوره دبیرس��تان دارای معدل        

)الف( باشند

 اف��رادی بیش��تر در مس��اله ادام��ه 
تحصیل موفق هستند که دنبال رشته 

مورد عالقه خود باشند .

برنامه های ویژه ی
 معاونت انضباطی

 در سال تحصیلی 
89-90
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هویت و مسئولیت
دستاورد های علمی، حجت شرعی

اخبار مدرسه

گزارش فعالیت های
پرورشی

گزارش فعالیت های
پرورشی

نظام ارزشیابی مدرسه
من جدی هستم؛
مصاحبه با آقای فدوی

برترین های کنکور 
مشاوره کنکور و پیش دانشگاهی

دوم  در سالی که گذشت

شاگرد اول ، شاگرد آخر
به نفع داور
مصاحبه با آقای حاجی آقایی

یا علی گفتیم و نظم آغاز شد
اطاعت کورکورانه منقضی شد

تاریخ چیست ؟

اخبار مدرسه

اخبار مدرسه

گزارش فعالیت های
پرورشی

ردپای او همه جا هست!
مصاحبه با آقای جوادی

مدرسه تکنولوژی محور
یادداشت معاون آموزشی

هرکی نره دانشگاه...!
اسوه های مدرسه

آقا مهندس فیلسوف
مصاحبه با آقای بهشتی

کانون های دانش آموزی،
راه رشد

مردی برای تمام فصول
مصاحبه با آقای طرزعلی

آقای تاریخ
مصاحبه با آقای شافعی

 گاه نامه اطالع رسانی، خبری، مشاورهای، صنفی و علمی

مدیر مسئول : احمد حیدری فروز
جانشین مدیر مسئول و مدیر پروژه : حمیدرضا فدوی
سردبیر، مدیر اجرایی و مدیر هنری : امیر حاجی آقائی

همکاران : حمید رضا فدوی ، علی جوادی ،
هادی عاقلی مقدم ، پیمان طرزعلی ، وحید سمنبری ، 

کیوان شافعی ، مهدی بهشتی ، رهام صانعی و ... 

تایپ : وحید سمنبری
تدارکات : یاشار انجدانی
گزارشگر : رهام صانعی

صفحه آرا: م. پیــری
چاپ و صحافی : تندیس-88942425

با ذکر نام پژواک می توانید مطالب را به یادگار ببرید.
 مطالب درج شده صرفا دیدگاه نویسنده میباشد.

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی ، روبروی باغ فیض ،
 خیابان شهید بیدکی ، پالک 24
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یادداشت سردبیر

ریه پژواک منتشر شده  ماره سوم نش امروز که به لطف خدا ش
ــــ

یری آغاز شده  د مس ت بیش از هر نکته ای به نظر می رس ــاس

ــــ

ود ،یقینا انتشار نشریه یکی از  ختی آن افزوده می ش که هر روز بر اهمیت و س
ــ

ــ

پراهمیت ترین فعالیت هایی است که در هر مجموعه فرهنگی آموزشی بایستی 

انجام شود که امید است پژواک نیز بتواند راهی که شروع کرده است را با قدرت 

کاالت خود و پا گذاشتن به عرصه های  و قوت طی کند و رفته رفته با رفع اش
ــ

انی ،ترویج علم و فرهنگ،راهنمایی   الت خویش که همانا اطالع رس ــجدید رس
ــ

د را به  ی ، ایجاد تحرک و پویایی و ... در جامعه دانش آموزی می باش ــتحصیل

ــ
ت با توجه به پایان سال  عی شده اس ماره س ن انجام دهد.دراین ش ــنحو احس

ــــــ

ریه بصورت کامل و جامع فعالیتهای  تحصیلی و تقارن زمانی ایام ثبت نام ، نش

ــ

مدرسه را معرفی نماید تا دانش آموزان و اولیایی که متقاضی ورود به این مرکز 

هستند نیز با مدرسه و حال و هوای حاکم بر آن آشنا شوند و بصورت شفاف و 

واضح در جریان فعالیتهای مدرسه قرار گیرند.

ه به پژواک توجه  ما ک کر از ش ن جا بر خود الزم می دانیم ضمن تش ــدر همی

ــــــ

دن این  کوفا ش وت کنیم با راهنمائیها و نقد خود بر هرچه ش د ، دع ــــ مینمائی

ــــ محصول فرهنگی یاریمان نمائید.
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دستاوردها ی علمی 
و فنی در عرصه 
های ریاضی فیزیک 
، شیمی و پزشکی 
و .... که نتیجه عقل 
بشری است زیر 
مجموعه دین مبین 
اسالم
ی در  می باشد ی از مباحث اساس ت یک ــــــهوی

ت ، هویت اجتماعی  ــحیطه جوانان اس
ت  ده راه زندگی اس ن کنن ه تعیی ــــــــک
بواسطه صفاتی بوجود می آید که افراد 
ند ،صفاتی که  ــخود را با آن می شناس
ا و عضویت فرد در  ول نقش ه ــــاز قب
ا پدید آمده اند. می توان گفت  ــگروهه
ی را بر عهده می گیریم  ــزمانی که نقش
ی در می آییم ،  ه عضویت گروه ــــیا ب

هویت  اختن  ــدر حال س
تیم مانند کسی  ــخود هس
ود را تغییر  ه ملیت خ ــــک
ای  ه ج د و ب ی ده ــــــــم
ودن می خواهد  ــایرانی ب
د، با این  ی باش ــــآمریکای
را  ش  ت خوی ــــکار هوی
تغییر داده است. در دوره 
ی که  ی و جوان ــــنوجوان
ذار از کودکی به  ــدوره گ
،همراه  ت  اس ــبزرگسالی 
کالتی که به دلیل  ــبا مش
نوجوان  برای  نقش  تغییر 
پیش می آید، فرد با مسئله 
مواجه  م  ــتغییر هویت ه
دوره  ن  ای ود.در  ــــمی ش
گروههای  تیم  ــشاهدهس

از  ش  بی تیاهمیتی  ــ ــدوس
دا میکنند؛ باید   ــخانواده برای افراد پی
ل به دلیل  ت  که این تمای ــــتوجه داش

اخت هویت است.حال اگر  ــجریان س
ود که از نظر  ــفرد در گروهی عضو ش
جامعه نا به هنجار باشد منجر به هویتی 
اید تغییر  د که ش ــــبرای  وی خواهد ش

م از منابع فقه بشمار می  ــالعقل در اس
تاوردهای علمی که نتیجه  ــآید  لذا دس
عقل بشر است دارای جایگاه ویژه ای 
ت و می توان گفت حجت شرعی  ــاس

نیز می باشد.
ه  رآن ب ات ق ح آی تورات صری ــــــــــدس
ردن  )عبارات  ر ک یدن و تفک ــــــاندیش
نای یعقلون و یتفکرون( و روایات  ــآش
یدن تا جایی که  ــعدیده در مورد اندیش
فرمودند یک ساعت تفکر کردن بهتر از 
هفتاد سال عبادت می باشدموید مطلب 
هور ازفقهای اسالمی :  ــاست . نقل مش
رع  ــ) کلما حکم به العقل حکم به الش
رع حکم به العقل  ــو کلما حکم به الش
ه حاکی از تطابق کامل علم و دین  ــ( ک

داری است. 
لمین  ار ولی امرمس خنان گوهر ب ــــــس
می  ــالجهان ورهبر معظم جمهوری اس
الهای اخیر و  ذاری س ران در نامگ ــــــای
ی از کاربردی  ً حاک ال نیز کام ــــالــامس
کردن روح دین اسالم در کالبد جامعه 
د نیاز شدید  د. به نظر می رس ــــمی باش
ی عمیق تر دین  م مجدداً با نگاه ــــداری

اسالم را بهتر بشناسیم .

ه جایگاه عبادت و احکام  ــالبته توجه ب
ت اما  روری اس ب و ض ی واج ــــــــدین
ن قالبی  ن در چنی ر کردن دی ــــــمنحص
ت و در حقیقت  ن اس ت به دی ــــــخیان
م نیست و  چه  ــالدیگر چنین دینی اس
ی برای دین از این باالترکه به  ــمظلومیت
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 
ی کند تا جائیکه  ــیا ضد دین تربیت م
د در جوامع  ی جدی ــــبه دنبال رنسانس
اسالمی باشند.این در حالی است که در 
دین اسالم تمامی دستاوردها ی علمی 
و فنی در عرصه های ریاضی فیزیک ، 
کی و .... که نتیجه عقل  ــشیمی و پزش
ت زیر مجموعه دین مبین  ری اس ــــبش

اسالم می باشد
الهای گذشته  ــ با توجه به نامگذاری س

ن خالقیت  ا دی ت دین م د گف ــــــــبای
ونوآوری است. دردین ما اسراف حرام 
است و رعایت الگوی صحیح مصرف 
ش و کار در  ت ت ــالــیک امر دینی اس
ی دارد .) آیه لیس  ــدین ما ارزش باالی
عی  و فرموده امام  ان الی ما س ــــلالنس

د لذا به نظر می  وار باش ــــدادن آن دش
الت اجزای هادی  د مهمترین رس ــــرس
جامعه یعنی خانواده ،مدرسه و دانشگاه 
ت که فرد در  اد کردن فضایی اس ــــایج
رار نگیرد  رض اینگونه گروهها ق ــــمع
ان جامعه پذیری در  ا آنقدر در جری ــــی

ده باشد که  ــمراحل قبلی قوی عمل ش
ل باالیی  ه و تحلی رد قدرت تجزی ــــــف
ن به این  اورد و براحتی ت ت بی ــــــبدس

تغییرات هویتی ندهد.
ت، اجزای هادی  ی توان نتیجه گرف ــــم
مسئول هستند و باید بدانند در صورت 
کالت جبران ناپذیر تغییر  ــقصور با مش
وند. آنها  ــهویت جوانان مواجه می ش
ها و رویه ها  تی در انتخاب روش ــــبایس
ند و هیچگاه فرد را رها  اس باش ــــحس
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
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ی خواهد  ای ایرانی بودن م ــــ به ج
ن کار هویت  د، با ای ــــآمریکایی باش

خویش را تغییر داده است.

تیاهمیتی بیش از  ای دوس  ــــگروهه
 خانواده برای افراد پیدا میکنند.

هویت،
مسئولیت، 

انتخاب

ن تفریح کار  ه  بهتری ی)ع( نیز ک ــــــعل
است بیان گر این موضوع است.( یقینًا 
ه عنوان همت  ال نیز ب ــــنامگذاری امس
ته از  ــمضاعف و کار مضاعف برخواس
لمانان واقعی  م است و مس ــــالروح اس
ند. بنا به شرع مقدس،   ــباید چنین باش
ات  واجب ام  انج ار  کن در  لمان  ــــــــمس
خودباید انسانی تالشگر ، خوش خلق 
تکار ،علم گرا ،خالق ، شجاع ،  ــ،درس
د که اینها تمامًا آموزش  ــو ایثارگر باش
ت. دانش آموزان عزیز  ــهای دین ماس
د بدانند اگر درس می خوانند ، اگر  ــبای
ورزش میکنند اگر به تحصیالت عالیه 

ون روز می پردازند اگر  ــدر علوم و فن
لول های  ــعالقه به مطالعه در زمینه س
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 
ش  میکنیم همگی در راه   ــالآموزان ت
م  ل میکنیم و به اصل اس ــال ــدین عم
پرداخته ایم . اینجانب امیدورام همگی 
دن به یک مسلمان  ــما در امر تبدیل ش
واقعی که گمان می کنم اکنون تعریف 
ن داریم همت و  ری از آن در ذه ــــبهت
ته باشیم و بتوانیم  ــتالش مضاعف داش
در رساندن مسلمانان جهان به قله های 

علمی دنیا گام های موثری برداریم . 

تاوردهای علمی که نتیجه عقل  ــدس
ت دارای جایگاه ویژه ای  ر اس ــــبش
است و می توان گفت حجت شرعی 

نیز می باشد.

ن از این  رای دی ه مظلومیتی ب ــــــچ
ز دیگری را  ه به نام آن چی ــــباالترک
م و به نام  ن کنی ش جایگزی ــــــبجای

اسالم معرفی شود.

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

اجزای هادی مسئول 
هستند و باید بدانند 

در صورت قصور 
با مشکالت جبران 

ناپذیر تغییر هویت 
جوانان مواجه 

 میشوند.
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 همایش بازیهای کامپیوتری 
ی  ون اجتماع ت کان ه هم ــــــــب
دبیرستان باقرالعلوم )ع(همایش 
ای کامپیوتری در برگزار  ــبازیه
د . این همایش در  ــخواهد ش
چهار محور آشنایی با بازیهای 
ری ، فواید و مضرات  ــکامپیوت
ازندگان و بازیهای  ــ، اهداف س

ایرانی اجرا خواهد شد.
برای پربار تر شدن این همایش 
نجی متنوعی در سطح  ــنظر س

ت که نتایج آن به  ده اس ط کانون اجتماعی انجام ش تان توس ــــــــدانش آموزان دبیرس
همراه تحقیقات دانش آموزان در همایش به رویت شرکت کنندگان خواهد رسید.

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

ا به فعالیت های صورت گرفته در کانون اجتماعی  ــبن
های مطالعه و پژوهش بالغ بر 200  ــکه در قالب کالس
ت. ده اس ــــتحقیق و مقاله انفرادی و گروهی انجام ش
یاری از این تحقیقات در کالسها به دانش آموزان  ــبس

ارائه شده است.

 همایش کارگاه ادبی،
ماحصل یک سال زحمت کالس نقد ادبی
ال دوم ادبیات و  والت کالس نقد ادبی س ــــمحص

علوم انسانی در یک گردهمایی به اجرا در آمد.
تیبانی علمی  ن همایش که با مدیرت و پش ــــدر ای
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 
ورخ 3  م چی م ی قل ور آزمایش ی در کنک ــــــــــحصارک
ت به رتبه 1 کشوری دست پیدا کند. ــاردیبهشت توانس
ی دروس نیز درصدهای  ــ و در باق او در 11 درس %100
باالیی را به خود اختصاص داده است .او هم اکنون یکی 

است. سراسری   از بخت های رتبه تک رقمی کنکور

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

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

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

ی رتبه  ال پیاپ رای پنجمین س ز ب ال نی ــــــــــامس
ته  ــ در رش ال 88 ج امتحانات نهایی س ــــاول نتای
تان  ــ به دبیرس انی بین کلیه مدارس منطقه 2 ــانس
ق گرفت.طبق همین گزارش  ــباقرالعلوم)ع( تعل
رفت قابل توجهی  ته ریاضی نیز پیش ه رش ــــــرتب
نسب به سال گذشته دربین مدارس داشته است 
رشته ریاضی این مجموعه را   به نحوی که نتایج

قوی ارزیابی کرد. در بین مدارس    نیز میتوان

 جشنواره راه رشد در راه است.
ده  ه برنامه ریزیهای انجام ش ــــبنا ب
د با هدف ارج  نواره راه رش ــــ،جش
نهادن به تالشهای دانش آموزان در 
موضوعات مختلف علمی و تربیتی 
اه 89 برگزار  رداد م ه دوم خ ــــــنیم

خواهد شد.
ه در کنار آن  نواره ک ن جش ــــــدر ای
ش  ای دان گاهی از فعالیته ــــــنمایش
د، دانش  ــآموزان نیز ارائه خواهد ش
و  دینی،اخالقی،علمی  نخبه  آموزان 
ی مورد تقدیر قرار خواهند  ــورزش
اساتید  تالشهای  از  گرفت،همچنین 
ز تقدیر بعمل  وز مجموعه نی ــــدلس

خواهد آمد.
ایان ذکر است در این جشنواره مسئولینی از اداره آموزش و پرورش،مسئولین و  ــش
اتید مرکز ، خانواده دانش آموزان و دانش آموزان نخبه و افتخار آفرین سـالهای  ــاس
ـال  تحصیلی 88-89  ـاغل به تحصیل س ن دانش آموزان  ش ته و همچنی ــــــــگـذش

حضور خواهند داشت.

  اردوی مشهد مقدس برگزار شد.
قان زیارت  س از ماهها انتظار عاش ــــپ
ا )ع( ،اردوی  ــحرم حضرت امام رض
یوع  ر ش ه بخاط دس ک هد مق ــــــــــمش
ود که  ی ب ــــمدت A  وع زای ن ــــآنفوالن
وزش  پرورش  ازمان آم ــــاز طرف س
نبه 10  ده بود، در تاریخ دوش ــــلغو ش
دت 4 روز برگزار  ــ به م فندماه 88 ــاس
د.این اردو که در آن بیش از نیمی  ــش
از دانش آموزان مدرسه شرکت داشتند 
وادی و  دوی ،طرزعلی،ج ان ف ــــــآقای
حاجی آقائی دانش آموزان را همراهی 
ای متنوع و  د و برنامه ه ی کردن ــــــم
متعددی در آن برگزار شد که می توان 
ه حرم مقدس،فوتبال  ــبه بازدید روزان
النی در دو گروه،سرزمین موجهای  ــس
توران معروف پسران کریم با  ــآبی،رس

منوی آزاد و . . . اشاره کرد.

  همایش آیرودینامیک در مدرسه برگزار شد.
ش و کار علمی  ــال ماه ت س از 2 تان باقرالعلوم)ع( پ ری دبیرس وم نظ ون عل ــــــــــکان
روز  در  را  ک  آیرودینامی ش  ــــهمای
نبه 5 اسفندماه 88 برگزار کرد. ــچهارش
تان  ــدر این همایش که در محل دبیرس
د جناب آقای  ــباقرالعلوم)ع( برگزار ش
تاد مکانیک دانشگاه در  ــدکتر فقیه ،اس
ام  م آیرودینامیک و اقس ــــموضوع عل

ی طرح  رد آن مطالب ــــکارب
آن  از  س  ه پ د ک ــــــنمودن
رای جناب  ش با اج ــــهمای
ک پایه و 3 نفر از دانش آموزان محقق  تی ،دبیر فیزی ــــآقای مهندس بهش

در این زمینه ادامه یافت .
ده همایش می توان به پخش فیلم و کلیپ  ــاز جمله برنامه های اجرا ش

،و انتشار و پخش نشریه علمی آیرودینامیک اشاره کرد.
ئولین  ــ دقیقه بود و اولیای دانش آموزان و مس ش 90 دت زمان همای ــــم

مدرسه بهمراه جمعی از دانش آموزان در آن شرکت داشتند.

چه خبـر...



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

االر شهیدان  ینه زنی س ــــ مجلس عزاداری و س
نبه 2 اذرماه 88 در محل نمازخانه  ــروز چهارش
د. در این  وم)ع( برگزار ش تان باقرالعل ــــــدبیرس
مراسم مدیر دبیرستان مطالبی پیرامون درسهای 
واقعه کربال طرح کردند و پس از آن با حضور 
اعتی را به  ان اهل بیت دانش آموزان س ــــمداح

سینه زنی و عزاداری پرداختند.
وم  م دانش آموزان کالس س ی نهار مراس ــــــبان

انسانی بودند.
 مراس��م عزاداری ش��هادت 

امام باقرالعلوم)ع(

مراسم عزاداری سالروز شهادت امام 
ل نمازخانه  د باقر)ع( در مح ــــمحم
تان برگزار شد.در این مراسم  ــدبیرس
تی دبیر فیزیک  ای مهندس بهش ــــآق

 دبیرستان پیرامون صفات حضرت 
م به میزبانی و پذیرایی  خنرانی نمودند. این مراس م س ــــــالو ویژگیهای دین مبین اس

دانش پژوهان پیش انسانی برگزار شد.

 برگزاری مراس��م عزاداری و دعای توسل به مناسبت شهادت 
امام جواد)ع(

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

پس از 15 روز رقابت سخت و نفس گیر باالخره 
ارگاد  انی با نام پاس ــــتیم دانش آموزان پیش انس
کل از بازیکنان آقایان رهام صانعی ،سید  ــکه متش
ام حامدی فر،ایمان توکلی  ــعلیرضا عرفانیان،حس
ینی بود بر سکوی قهرمانی  ــو سید مرتضی حس

ایستاد.
ته  وم ریاضی بود که توانس ــــحریف فینال تیم س
بود پس از عبور از سد حریفان قوی همچون تیم 

سوم انسانی خود را به فینال برساند.

 اردوی دشت بهشت برگزار شد
دن ایام امتحانات و برای ایجاد تنوع در روحیه دانش آموزان  پری ش ــــبا توجه به س
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 
ورای دانش آموزی مدرسه در تاریخ 11  ی برنامه ریزی و به درخواست ش ــــپرورش

بهمن 88 برگزار شد.

 اولین مسابقه مشاعره آزاد دانش آموزی برگزار شد

رکت 11 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی و دبیرستان در روز  ابقه مشاعره با ش ــــمس
دوشنبه30آذرماه 88 به همت کانون ادبی برگزار شد.

در این مسابقه آقای حاجی آقائی مجری مسابقه و اساتید ادبیات و عربی مدرسه آقایان 
ان حیدری فروز ،فدوی و  ی به عنوان هیات داوران و آقای ی و نژادزارع ــــــصمیمی،برج
وم انسانی از  انی و س های دوم ریاضی ،دوم انس ــــــجوادی همچنین دانش آموزان کالس

مدعوین و حضار در مسابقه بودند.
اص دو نفر پایانی  رکت کنندگان و بخاطر توانایی خ ابقه پس از رقابت ش ــــــنتیجه مس
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
ال  اد ریاضی س ن المپی اولی ــــــ 
خ 18 آذرماه  ــ درتاری ی 88-89 ــتحصیل
ط کانون علوم نظری دبیرستان  ــ توس 88

برگزار شد.
واد خراطیان،رئیس  ــدانش آموز محمدج
ح داد: هیات  وم نظری توضی ــــکانون عل
واالت  س ح  مصح و  راح  ط ی  ــــــــعلم
تان آقایان  اتید ریاضی دبیرس ــــالمپیاد اس
د و بیش از  ی،راوش و آقائی بودن ــــواثق
ر از دانش آموزان عالقمند در این  ــ نف 35

المپیاد شرکت کردند.
این المپیاد در سه سطح اول ،دوم و سوم 

برگزار شد .
رتبه برتر سطح اول ، آقای محمدحسین 

حیدری فروز
ای محمدامین  طح دوم ، اق ــــرتبه برتر س

مسجدیان
وم با توجه به نزدیک بودن  ــدر سطح س

نتایج نفر برتر معرفی نشد.

 اردوی تفریحی زیتون در باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی 

ان پذیرفتن ایام امتحانات میان نوبت و به  تانه امتحانات نوبت دوم و پس از پای ــــدر آس
ادابی جمعی دانش آموزان ، اردوی تفریحی در تاریخ  اط و ش ــــجهت ایجاد روحیه نش
دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 89 برگزار 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 12 آبان 
، گزارش تصویری با شرکت دانش آموزان دبیرستان پیرامون روز دانش آموز تولید شد.

زارش، هدف  ی مجری گ ای قمیش ــــــآق
برنامه را معرفی نوجوانان و دانش آموزان 
ایرانی و سطح شعور سیاسی آنان دانست 
ت با توجه به  ش آموزان خواس ــــو از دان
پخش بین المللی برنامه از ایده های خود 
ور ها  ــبرای مردم و ایرانی های دیگر کش

سخن بگویند.

نبه  چهارش روز  ــدر 
اه 88 به  ــ آبانم 27
سالگرد  مناسبت 
ام  ام هادت  ــــش
مراسم  جواد)ع( 

قرائت  و  عزاداری 
در  ل  توس ای  ــــدع

تان  ل نمازخانه دبیرس ــــمح

زار  برگ وم)ع(  ــــباقرالعل
م  د.در این مراس ــــش
وز مهدی  ــدانش آم
به  وی  عل ــصادقی 
و  رایی  س ه  ــــنوح
قرائت دعا پرداخت. 
بانی مراسم و صبحانه 
دانش آمـوزان کـالس پیش 

          ریاضی بودند.
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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 
ین آموزش و پرورش در نوبت های مختلف و تخصص های متفاوت  ال تحصیلی قبل بازرس ــــمدارس اظهار کرد : در طول س
در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و پرورشی ، تاسیسات و عمران و ... به دبیرستان مراجعه داشتند که پس از دریافت مدارک 
خص کردند که پس از جمع بندی امتیازات گواهی  ی دقیق، میزان امتیاز در هر بخش را مش ــــ،عملکرد و جزئیات کار و بررس
ب شده در همه بخش های  ت .احمد حیدری فروز اضافه کرد: امتیازات کس ده اس ــــــدرجه بندی برای این مجموعه صادر ش
مدرسه تقریبا کامل و 100% بوده ولیکن در بخش عمران بخاطر کمبود فضا و کوچک بودن محیط مدرسه امتیاز کمی بدست 
آوردیم که موجب شد درجه 1 با رتبه 2 را بدست آوریم. ایشان با انتقاد از برخی مالک ها در درجه بندی گفت: به نظر می 
اس می شود . او اضافه کرد: دبیرستان ما فضای کوچکی دارد ولیکن باید  د نیاز به بازنگری در ممیزی درجه بندی احس ــــرس
توجه شود تعداد دانش آموزان نیز متناسب با مساحت جذب می شوند و همیشه سطح استاندارد مشخص شده توسط آموزش 

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  ده اس ــــو پرورش رعایت ش
تانداردها حرکت شده است یا خیر .  خیص دهیم، باید به این نکته توجه کنیم،آیا در چهار چوب اس ه عالی را از خوب و خوب را از ضعیف تش ــــــو اگر بخواهیم مدرس

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.

درجه 1 در پی درجه بندی مدارس تهران،  دبیرستان باقرالعلوم )ع(

 نمرات دانش آموزان روی سایت مدرسه 

ه قابل  ن پس نمرات دانش آموزان برای اولیا و دانش آموزان مدرس ــــ از ای
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 
ده است . همچنین شبکه داخلی آن نیز جهت  تم های اصالح شده آماده بهره برداری ش ــــجدید و سیس

استفاده برای کالسهای الکترونیکی در دست تکمیل است.
تا افزود : سیستم عامل جدید و  ئول تکنولوژی های آموزشی مدرسه در این راس منبری ، مس ــــــوحید س
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 .

  SMS بالی جان دانش آموزان!  

  آموزیار

د ارتباط چهره به  ــهرچن
چهره، هنوز هم به عنوان 
موثرترین نوع ارتباط در 
رورش  پ و  وزش  ــــآم
ناخته می شود اما در  ــش
پیامک  روز،  ام ای  ــــدنی
جزئی از زندگی روزمره 
ت و  ده اس ــــهمگان ش
تفاده از این مقوله به  ــاس
نحوی فراگیر شده است 
وان گفت  بت اید  ــــکه ش
ان  ن و آس ریع تری ــــــس
ترین شیوه اطالع رسانی 

می باشد.
ال جدید با خرید نرم  گاهی باقرالعلوم)ع( از آغاز س تان و مرکز پیش دانش ــــــدبیرس
افزاری با عنوان  sms panel  و با هدف رساندن هرچه سریعتر اطالعات به اولیا 
و با ارسال بالغ بر 13000 پیامک توانسته است ارتباط خوبی با اولیا برقرار نماید و 
ال پیامک های آموزشی و انضباطی ، اعیاد و مراسم ملی و مذهبی را  ــعالوه بر ارس

به آنها تبریک و تسلیت عرض نماید .
ت  ه در حال انجام اس ــــامیدواریم این امر که با رضایت اولیای گرامی و کادر مدرس
رعت بیشتری در خدمت آموزش هرچه بهتر دانش آموزان  ــروز به روز با توان و س

باشد .

خت ترین و حساس  ی همواره یکی از س ــــمدیریت اطالعات در واحد های آموزش
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 . 
ازی اطالعات را جهت تحلیل و بررسی  ــاین امر لزوم مکانیزه نمودن و یکپارچه س

های دقیق به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب بیش از پیش حائز اهمیت می کند .
ه  ورای مدرس گاهی باقرالعلوم )ع( در ش تان و مرکز پیش دانش ــــــــاز این رو دبیرس
یون آموزشی برای ثبت  دقیق اطالعات  ــتصمیم به خریداری نرم افزار جامع اتوماس
اس تحقیقات به عمل  ات مورد نیاز گرفت . براس ــــو پردازش و ارائه آمار و گزارش
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 
مت هوشمند سازی مدارس در یک مجموعه کامل پیاده سازی شده است . این  ــس
ایت مدرسه (  ال اطالعات به س ــــ ) امکان ارس web base  نرم افزار با قابلیت های
،  networking ) قرار گرفتن بر روی شبکه ( ،  ارائه نمودار های متنوع و کامل 
ی و انضباطی ، بانک اطالعاتی قوی ، جست  ی ، تهیه کارنامه های آموزش ــــآموزش
مند و .... توانسته  ی و انضباطی در حداقل زمان ، زنگ هوش ــــو جوی اطالع آموزش

است در سالهای اخیر مقداری از نیاز های این واحد آموزشی را بر طرف نماید .
ال تحصیلی با راه اندازی شبکه بیسیم مدرسه این نرم افزار  ال نیز از ابتدای س ــــامس
ت ، و هر کدام  ه در حال اجراس بکه ای در تمام کامپیوتر های مدرس ــــــبصورت ش
زارش از این طریق  ی و انضباطی به ثبت گزارش و ارائه گ روه های آموزش ــــــاز گ
ه سال گذشته  ــعمل می نمایند .در حال حاضر اطالعات تمامی دانش آموزان در س
د و در هر زمان برای ارائه  تم ثبت می باش ال در بانک اطالعاتی این سیس ــــــو امس

 کارنامهها و گزارشات مورد نیاز آماده پردازش اطالعات می باشد. 
ور و دارا بودن  ه کاربری و رمز عب رم افزار با ارائه شناس ًا این ن ــــــــضمن
خت افزاری برای تمامی کاربران محیط امنی برای ذخیره سازی  ــقفل س
ه و رمز  ت به نوعی که بدون دارا بودن شناس ــــاطالعات فراهم کرده اس
عبور قادر به ورود به سیستم و تغییر اطالعات به هیچ وجه نمی باشد .

عی بر نظارت دقیق بر عملکرد آموزشی و  ــدر کل مسئولین دبیرستان س
ن راه از تمامی امکانات موجود  وزان دارند و در ای ی دانش آم ــــــانضباط
تن اطالعات دقیق  ، بهترین   ود تا باداش تفاده لحاظ می ش ــــــحداکثر اس
ی برای باالبردن سطح علمی و آموزشی  ب ترین برنامه آموزش ــــو مناس
ه و دانش آموزان و ارائه گزارش های دقیق به اولیای گرامی آنان  ــمدرس

صورت گیرد. 
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م  می مراس ذا در تاریخ مقرر و رس ــــــل
انتخاب انجمن اولیا و مربیان مجموعه 

برگزار گردید.
ان دارای انرژی و  ن اولیا و مربی ــــانجم

ت  یار باال اس وه و با  اهمیتی بس ــــــبالق
وارد کمک و یار  یاری از م ــــکه در بس
بی در امور جاری مجموعه بوده  ــمناس

است.
ت که اعضای انجمن   ــالزم به ذکر اس
ند دارای مدرک  ج نفر می باش ــــکه پن
د  ی ارش ــــتحصیلی دکترا و کارشناس

هستند.
ه ثمرین :  ر فقی ای دکت اب آق ــــــــجن
دکتری مکانیک، سرکار خانم سهرابی 
وژی، جناب  ک متخصص پاتول ــــپزش
د  ناس ارش ای حامدی فر، کارش ــــــآق
ای صادقی  اب  آق ی، جن ــــــحسابرس
ناس  گاه و کارش تاد دانش ــــــعلوی اس
ت بیگی  رکار خانم حاج د، س ــــــارش
ی که  رای روانشناس جوی دکت ــــــدانش
وزان این  ی از اولیای دانش آم ــــهمگ
ا انگیزه ی باال و  ه بوده که ب ــــمجموع
ات حضور  ــایده های خوبی در جلس

پیدا نموده اند .

 برگزاری مراسم صبحگاهی 
ی با نظم  ت اینکه فضای آموزش ــــجه
ب آغاز گردد  ی ذهنی مناس ــــو آمادگ
ق یک  رروز طب ه ه ت ک ــــــــالزم اس
اه این آمادگی  م مختصر و کوت ــــمراس
م  ــذهنی و تمرکز ایجاد گردد لذا مراس
صبحگاهی همه روزه و بطور میانگین 

ور یکی از  ا حض ــــ روز ب ه ای 3 ــهفت
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 
رکت در  ازی خود برای ش اده س ــــــآم
ذا طبق  ده بودند ل ال آین ــــــکنکور س
ته ، یک مراسم ضیافت  ــسنوات گذش
افطاری با مشارکت خود دانش پژوهان 

در نمازخانه برگزار گردید.
ازی و  ت ، آماده س ه ذکر اس ــــــالزم ب
م  ــمهیا نمودن تمامی مراحل این مراس

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

پرورشی
ا حداکثر کیفیت  ــبرای اینکه یک امر ب
ودنیاز  ل نقاط ضعف اجرا ش ــــو حداق
جم می  ــبه تهیه برنامه ای مدون و منس
باشد تا برنامه در زمان مقرر و با شرایط 
و ویژگی های مطلوب خودش برگزار 

گردد.
ال به صورت  ــاین برنامه در ابتدای س
وان تقویم  م اجرایی به عن ک تقوی ــــــی
اجرایی فعالیت های پرورشی تنظیم و 
ده و در اختیار  ک بولتن تهیه ش ــــدر ی
رار داده  رم دانش آموزان ق ــــاولیا محت
ز در جریان  د تا اولیای گرانقدر نی ــــش
امور فعالیت های پرورشی باشند . این 
رد تربیتی – دینی و  ــبرنامه ها با رویک
با در نظر گرفتن ویژگی های  پرنشاط 
ده  ــو جذابیت های اجرایی طراحی ش
ت. مهترین ویژگی در اجرای کلیه  ــاس
ازی  ی ،فعال س ه های پرورش ــــــبرنام
وزه های اجرایی  ش آموزان در ح ــــدان
عی شده که  ــاین تقویم بوده و صرفًا س
ارت و نقص زدایی اعمال  ــاز روش نظ

نظر گردد.

 مراسم آغازین مهرماه
ور فعالیت  ه به اینکه مح ا توج ــــــ     ب
ی بر پایه شخصیت دهی  ــهای پرورش
ش آموزان  خصیت دان م ش ــــــو تکری
ته بود که که  ــتدوین گردیده لذا شایس
ورود دانش آموزان در اولین روز سال 
ب و در  ی با یک برنامه مناس ــــتحصیل
خور شان دانش آموزان صورت پذیرد. 
کارد ها و  ه با پ ای مدرس ــالــــلذا فض
تقبال  ا مضمون اس ی ب ت های ــــــــتراک

ازدانش آموزان مهیا گردد.
ی ، خیر  ه هماهنگ ن ، جلس ــــــدر ضم
مقدم و معرفی کادر اجرایی سال جدید 

وتقسیم بندی و شرح وظایف همکاران 
به اطالع دانش آموزان رسانده شد. در 
ه آغازین طبق  ان جلس ن در پای ــــــضم
پند  نتی با دود کردن اس ک آئین س ــــــی
دند  ش آموزان به کالس بدرقه ش ــــدان
الی توام با موفقیت برای  ــو باآرزوی س
تان و مرکز  ــتمامی دانش آموزان دبیرس
گاهی باقرالعلوم)ع( مراسم  ــپیش دانش

آغازین سال تحصیلی به پایان رسید.

  انجمن اولیا و مربیان 
ن راه کارها برای رفع  ــیکی از مهمتری
اط قوت ،  ف و تقویت نق ــــنقاط ضع
استفاده از نقش اولیا و مربیان در کمک 
تیابی اهداف از پیش تعیین شده  ــبه دس

می باشد.

تگانش بر معلمی که به مردم خوبی می آموزد  ــخداوند و فرش
درود می فرستند  )میزان الحکمه – ج 2859(

یله آن ، فرد راه ها و افکار  ،  ت که به وس ــــتربیت فرایندی اس
ار های فرهنگی خاص  ات ، ارزش ها ،الگو ها و معی ــــمقدس
خصیت خویش قرار  اد می گیرد و آنها را جزو ش ود را ی ــــــخ

میدهد.
ان ،  اندن قوای انس م ؛ تربیت به فعلیت رس ــــــالاز دیدگاه اس
ی آن ها جهت  ادل و هماهنگ ای او و ایجاد تع تعداد ه ــــــــاس
رسیدن به کمال مطلوب یعنی رضایت خداوند و قرب اوست.

تربیت در دوره نوجوانی و جوانی بسیار پر اهمیت است 
ودکان و نوجوانان از دو بعد فردی و  م عمده تربیت ک ــــمفاهی

اجتماعی بررسی می گردد.
روری و ... به  ا اعتقادات ، ارزش پ ی از قبیل باوره ــــــمفاهیم

تربیت فردی می پردازد.
ود پنداری ،  تقالل ، خ راز وجود اس ود کفایتی ، اب ا خ ــــــــــام
خیص طلبی و  تی ، هویت جویی ، تش کاری، نوع دوس ــــــهم
خصیت اجتماعی دانش آموزان  ــچندین مولفه دیگر  به نوع ش

را تشکیل می دهد.
تان  ه به خصوص دوران دبیرس ــــبه همین دلیل ، دوران مدرس
که دوران شخصیت پذیری نوجوانان را تثبیت می نماید بسیار 
م ترین دوره زندگی هر  اید بتوان گفت مه ــــپر اهمیت ، یا ش

فرد است.

دوران مدرسه به 
خصوص دوران 

دبیرستان که 
دوران شخصیت 
پذیری نوجوانان 

را تثبیت می نماید 
بسیار پر اهمیت ، 

یا شاید بتوان گفت 
 مهمترین دوره 
زندگی هر فرد 

است.

فعالیت های پرورشی
 در سالی که گذشت . . .

مندی برای رسیدن به این  اط نقش ارزش تن برنامه منظم  هدفدار و پرنش ــــــلذا داش
مهم دارد.

اط فضای عمومی  ن و تهیه یک برنامه موثر و با نش عی نمودیم با تدوی ا نیز س ــــــــم
مدرسه را از نظر ذهنی برای آموزش مطالب علمی محیا نموده و نیز توامان در رشد 

و شکوفایی شخصیتی دانش آموزان موثر باشیم.

دی
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اختصاص داده بودند به عنوان اعضای 
شورای دانش آموزی معرفی گردیدند.

های  شورا  تشکیل  است  ذکر  به  الزم 
دانش آموزی کالسی باعث ارائه نقطه 
مسئولین  به  آموزان  دانش  نظرات 
مختلف  های  درخواست  و  مربوطه 
اجرای مسابقات فوتبال از فعالیت های 

گسترده شورای دانش آموزی بود.

  برگ��زاری مس��ابقات فوتبال 
جام فجر

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

گردید  برگزار  آموزان  دانش  رنگ 
انس  و  نشاط  در  ای  ارزنده  نقش  که 
باعث  که  داشته  آموزان  دانش  خاطر 

شوروشعف در دانش آموزان گردید.
به تیم اول دو دوره  در برنامه همایش 

راه رشد جوایزی اهدا می گردد.
اجرایی  اقدامات  است  ذکر  به  الزم 
دانش  ورزشی  کمیته  توسط  مسابقات 

آموزی صورت گرفت.

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

معاونت  در  ساله  هر  اقدامات  از  یکی 
عزاداری  مراسم  برگزاری  پرورشی 
نمازخانه  محل  در  محرم  اول  دهه  در 
تبلیغات  بر  عالوه  است  مجموعه  این 
های  تراکت  تهیه   ، نوشتاری  گسترده 
مختلف ، روز های مختلف دهه اول با 
عنوان یکی از حماسه آفرینان عاشورا 
این  نامه  زندگی  تهیه  با  و  شده  مزین 
)ع(علی  اکبر  علی  حضرت   ( عزیزان 
حضرت  و  عباس  حضرت  اصغر)ع( 
معرض  در  که   )..... و  )س(  زینب 
دید دانش آموزان عزیز قرار گرفت تا 
آشنایی بیشتری با زندگی آنها صورت 

گیرد .
مراسم  فعالیت هر روزه  این  بر  عالوه 
سینهزنی  و  مداحی  با  عاشورا   زیارت 
توسط دانش آموزان صورت پذیرفت. 
صبح  روز  هر  است  ذکر  به  الزم 
بانی  کالس  یک  نوبتی  صورت  به 

برگزاری مراسم زیارت عاشورا شد.

وزان و صرفًا  ده خود دانش آم ــــبه عه
ی صورت  ر معاونت پرورش ر نظ ــــــزی
پذیرفت. نماز جماعت زیارت عاشورا 
ار از برنامه  ل به ائمه اطه ــــو ذکر توس

های مختلف این مراسم بود.

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

گاهی  ز پیش دانش تان و مرک ــــــدبیرس
ه به اهمیتی که  وم )ع( با توج ــــباقرالعل
ائل دینی و ارزش های  اس مس ــــبر اس
دف تربیت  ت با ه وی قائل اس ــــــمعن
را، برگزاری  ن گ ش آموزانی دی ــــــدان
تور  ــنماز جماعت همه روزه را در دس
ویق  رار داده و ضمن تش ود ق ــــــکارخ
رکت در نماز  ه ش وزان ب ش آم ــــــــدان
ئولین  ت ، هر روز یکی از مس ــــجماع
ه ایراد  دت پنج دقیقه ب ه به م ــــــمدرس
سخنرانی به صورت موضوعی پرداخته 
که نکات ارزشمند تربیتی و اخالقی از 
ه در بین دو نماز  ات مطروح ــــموضوع

می باشد.
رزور قبل از  ت ه ر اس ه ذک ــــــــالزم ب
ت تالوت یک  زاری نماز جماع ــــبرگ
ورت جمع  ران مجید به ص ــــصفحه ق

رکت  ط دانش آموزان ش ــــخوانی توس
زار می  از جماعت برگ ده در نم ــــــکنن

گردد.
ان نمایم که هنوز  ن جا باید اذع ــــدر ای
طح توقع خود در برگزاری نماز  ــبه س
یده  ه میزان حداکثری نرس ــــجماعت ب
ا از قبیل  رای برخی از برنامه ه ــــو اج
ابقات نماز و احکام و همایش در  ــمس
ال آینده و به  ن مورد و .... برای س ــــای
کالت در  دن این مش ــــجهت کمتر ش

دستور کار قرار دارد.

جلس��ات هفتگی دارالقرآن   
نقش و اثرارزنده قرآن کریم  در زندگی 
تیاق به قرآن از  ــروزمره و ضرورت اش
تور  ت که به جدیت در دس ــــنکاتی اس

رار دارد لذا  ی ق ــــکار معاونت پرورش
مراسم دارالقرآن با حضور و مشارکت  
خوب دانش آموزان همه هفته دوشنبه 
وم)ع( و با  ه باقرالعل ا در نمازخان ــــــه
روز که از  دری ف ای حی ور آق ــــــــحض
ند راس ساعت 7  ــقاریان خبره می باش
صبح به مدت حداکثر 40 دقیقه برگزار 
می گردد قرائت قرآن به صورت جمع 
کات تجویدی و  ان ن ی و با بی ــــــخوان
ی جلسه  ــصوت و ... از نکات آموزش لحن 
ان با صرف چای و  د . در پای ــــقرآن می باش
خرما پذیرائی مختصری از شرکت کنندگان 

صورت می گیرد.

زی��ارت  هفتگ��ی  مراس��م   
عاشورا

مراسم زیارت عاشورا هر هفته شنبه ها 
راس ساعت هفت صبح با مداحی خود 
بتًا خوب  ــدانش آموزان و با حضور نس
زار می گردد بدین گونه با  ــجمعی برگ
روع هفته و تالوت زیارت عاشورا  ــش
ی خواهیم  ا فضیلت ه معنوی و ب ــــــهفت

داشت .
م زیارت عاشورا دانش  ــدر پایان مراس
ط  ه توس ه ای ک وزان از صبحان ــــــــآم
ارکت جمع دانش  ان و با مش ــــخودش
ده  صرف نموده و پس  ــآموزان مهیا ش

از آن کالس ها آغاز می شود.

 اردو های تفریحی
ا جهت رفع  ی از روش ه ًا یک ــــــقطع
ی و نیز  تگی فعالیت های آموزش ــــخس
ایجاد انگیزه بیشتر، برگزاری اردو های 
تفریحی و نیز تجمیع دانش آموزان در 
اط می  تانه و با نش ــــفضایی کامال دوس
ر گرفتن مقوله  ا در نظ د.)) لذا ب ــــــباش
نشاط الزمه پیشرفت (( طبق یک تقویم 
اجرایی و از پیش تدوین شده اردوهای 
ات دوره ای  ل از امتحان ی قب ــــــتفریح

مستمر و پایانی برگزار گردیده است.

 شورای دانش آموزی
استفاده از نظر دانش آموزان و تشکیل 

شورای دانش آموزی یکی از راه های 
شخصیت دهی به دانش آموزان و نیز 
آماده سازی ایشان برای وارد شدن در 
و  گیری  تصمیم  مختلف  های  حوزه 

اجتماعی است.
دوم  هفته  در  باقرالعلوم)ع(  دبیرستان 
فعال  و  گسترده  تبلیغات  با  مهرماه 
ارائه  زمینه  در  آموزان  دانش  سازی 
مجموعه،  مسئولین  به  فکری  کمک 
دانش  شورای  انتخابات  رونق  باعث 
شورای  کاندیداهای  و  گردید  آموزی 
تبلیغات و شعار های  با  دانش آموزی 
انتخابات شورای  به عرصه  پا  مختلف 

دانش آموزی نهادند .
بیان  با  آموزان  دانش  مقرر  روز  در 
دیدگاه ها و اهداف و خط مشی خود 
آموزان  دانش  بین  سخنرانی  ایراد  به 
از  آموزان  دانش  پایان  در  و  پرداخته 
که از بین کاندیدا ها دانش آموزی  به 
از شمارش  نفر رای دادند و پس  پنج 
آراء  نفراتی که بیشترین رای را به خود 



  اردوی مشهد مقدس 
یکی از برنامه های اثر بخش و مهم که 
هر ساله دبیرستان باقرالعلوم)ع( اهتمام 
اردوی  برگزاری  دارد  آن  اجرای  در 

مشهد مقدس می باشد.
ضمن  است  شده  سعی  برنامه  دراین 
ادوار  اردوهای  شرایط  بازنگری 
شناسایی  قوت  و  نقاط ضعف  گذشته 
استفاده  مورد  آتی  های  دوره  در  و 
امسال  اردوی  برگزاری  گیرد.در  قرار 
دانش  نظر  به  توجه  با  شد  سعی  نیز 
طی  اردو  برگزاری  از  قبل  که  آموزان 
نظر سنجی صورت گرفته در سایت ، 
به صورت  را  ها  برنامه  بودند  توانسته 
استفاده  نمایند.با  انتخاب  پیشنهادی 
ها  برنامه    ، آموزان  دانش  نظرات  از 
دانش  با خواست  مطابق  امکان  تا حد 
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 

  همایش چهارشنبه سوزی
آموزان  دانش  ماندن  محفوظ  جهت 

آخرین  خطرات  از 
یک  سال  چهارشنبه 
 2 عکس  نمایشگاه 
روزه با عنوان چهارشنبه 
چهارشنبه  یا  سوری 
محل  در  سوزی 
گردید  برگزار  دبیرستان 
خطرات  و  حوادث  که 
مراقبت  عدم  از  ناشی 
از این روز را به تصویر 
است  ذکر  کشید.قابل 
این نمایشگاه اثر خوبی 

در پرهیز از رفتار های نا هنجار در این 
امان  در  جهت  بیشتر  مراقبت  و  روز 

ماندن از این خطرات را داشت.
با  آمده  عمل  به  هماهنگی  با  درضمن 
مرزداران  کالنتری  مسئولین  از  یکی 
جناب سروان پناهی که مشاوراجتماعی 
این یگان می باشد. با حاضر شدن در 
جرایم  و  نکات  آموزان  دانش  جمع 
ناشی از این تلفات را بیان و مجازات 
های قضایی رفتار های پر خطر را در 
این روز یاد آور شد که بسیاری موثر 
مجموعه  این  در  اهلل  .بحمد  شد  واقع 
هیچ کدام از دانش آموزان در این روز 

حادثه ای ندیدند.

  برگزاری مراسم بزرگداشت 
روز معلم

از  یکی  معلم  شامخ  مقام  نکوداشت 
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 
افراد  که  اهمیتی  میزان  جامعه  تعالی 
جامعه برای این قشر زحمت کش قائل 
گردند تبیین گشته و دانش آموزان نیز 

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

قدردانی کردند.

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

قدردانی کردند.

  فعالیت های پایگاه تابستانی 
آماده  بر  عالوه  گذشته  تابستان  در 
علمی  لحاظ  از  آموزان  دانش  سازی 
ثابت  صورت  به  هفته  در  روز  یک 
)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 

مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت 
که از فعالیت های جذاب این اردو ها 
از طول  نوردی عبور  بر جنگل  عالوه 
توسط خود  غذا  وطبخ   ... و  رودخانه 
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.

با منوی آزاد و بازی فوتسال ( تدوین 
و اجرا گردید.

یک  اردو  اجرای  از  قبل  ضمن  در 
نامه  ویژه  و  پژواک  نشریه  از  شماره 
مشهد  اردوی  ،سیاحتی  زیارتی  سفر 
در  و  ،تنظیم  همین مضمون  با  مقدس 
موسی  ابن  علی  حرم  زائران  اختیار 

الرضا)ع(گذاشته شد.
سخن آخر :

مرکز  و  دبیرستان  پرورشی  معاونت 
سعی  باقرالعلوم)ع(  دانشگاهی  پیش 
داشته هر ساله در جهت تقویت برنامه 
در  بازنگری  با  خود  اجرایی  های 
فعالیت های گذشته ضمن توجه ویژه 
به تقویم اجرایی از پیش تهیه شده گام 
کیفی  بهبود  و  توسعه  در  موثری  های 
برنامه ها و تنوع بخشی به نوع فعالیت 

ها بنماید .
شما  راهنمایی  و  یاری  با  است  امید 

 عزیزان به این مهم دستیابیم.
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   لطفًا ازخودتان و سوابق کاریتان بگویید؟
علی جوادی هستم. کارشناس مهندسی متالوژی و سوابق قبلی بنده عبارتند از: مسئول اسبق ورزشی شهرداری تهران در 
م 19 ، مسئول 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.

   چرا تربیت؟ چرا معاون پرورشی ؟
گی است که از بدو تولد آغاز و تاپایان عمر هر کس این دفتر برای او گشوده  تمر و همیش ــــاصوال تربیت یک بحث مس
ب با آن دوره صورت بگیرد .عالقه بنده به فعالیت  یوه و متناس ــــخواهد بود .اما تربیت موثر در هر مقطع زمانی باید با ش
رکت در  ده، حضور در کالس های فوق برنامه ی هنری و ش ی و تربیتی از زمان دانش آموزی ایجاد ش ــــــهای پرورش
تمر در اردو های هنری و ورزشی کلید شروع عالقه مندی  تانی و کشوری، حضور مس ابقات فرهنگی و هنری اس ــــــمس

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

های تربیتی و آموزشی، باعث فعالیت بنده در این حوزه گردید.

   از کدام یک از فعالیت های پرورشی در طول سال بیشتر راضی هستید؟
ته ایم و از  رایط کاماًل عادالنه صورت گیرد. یعنی باید ببینیم چه داش ــــارزیابی یک فعالیت و یا چند فعالیت باید در ش
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( 
تفاده از کتابخانه و نماز جماعت ضعف هایی  ازی دانش آموزان و ترغیب آنها در اس د . ولی در نحوه فعالس ــــــایجاد ش
د و این ضعف را هم تا حد امکان  تر متمرکز خواهیم ش ال آینده در این بخش بیش اء اهلل در س ت که انش ــــــــــوجود داش

برطرف خواهیم کرد.
   برنامه های جدیدی که برای  سال آینده دارید؟

ببینید برخی از موارد در یک فعالیت 3 ساله در این مجموعه تثبیت شده است مثاًل انجام کارهای پرورشی توسط خود 
ن این نوع فعالیت است، آمادگی دانش آموزان برای ورود به عرصه   ی به آنها بزرگترین حس ــــدانش آموزان و تنوع بخش
ال آینده بیشتر بر استمرار ، تثبیت و تقویت  د  اما تمرکز بنده در س ــــاجتماع و تصمیم گیری از مهمترین اهداف می باش

و تنوع بخشی فعالیت های موجود خواهد بود .
   آیا ایده خاصی برای سال تحصیلی آینده دارید ؟

 همانطور که قباًل بیان شده است، ایده ی بنده بیشتر انجام کارها توسط خود دانش آموزان بوده، که اهدافی پشت 
تاوردها  ارکت و تعاون، جمع پذیری و ... (برخی از این دس ــــاین طرح خواهد بود.) خالقیت ، ایجاد روحیه مش

 میباشد و ما صرفا ً نقش نظارتی و حمایتی خواهیم داشت.
   سخن  آخر ؟

ی و تربیتی به نظر بنده یک نوع فعالیت پرکار و دیر بازده است یعنی نیاز به  ی، آموزش ــــ در مجموع امور پرورش
مت و سوی رفتاری  ازی می توان به دانش آموزان س تر با الگو س ــــــحوصله و صبر و زحمت فراوان دارد و بیش
داد. امیدوارم روزی بیاید که دانش آموزان از لحاظ رفتاری و اعتقادی هر کدام یک الگوی خوب اسالمی باشند.   

رد پای   او  همه جا  هست !
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ان را معرفی کنید؟  ا خودت ــــ لطف    
م و عرض  تی ،با س ــالــبه نام خالق هس
تم 15  ا فدوی هس ــــارادت ،حمیدرض
ال 1355 در محله قدیمی  اه س ــــتیر م
دم  ه تهران متولد ش ی امیری ــــــو مذهب
ام دوره  د از اتم ــــ و بع ال 1373 ــاز س
روع دوران  ان با ش طه و همزم ــــــمتوس
دانشجویی فعالیت آموزشی خود را از 
تان فارابی حکیم شروع کردم از  ــدبیرس
ی  ــآنجایی که عالقه مند به کار آموزش
ودم در این زمینه نیز در  ــو تحقیقاتی ب
گاهی  دانش آکادمیک  تحصیالت  ــکنار 
ب تجربه و شناخت هرچه  ــجهت کس
بهتر مقاطع تحصیلی و نیاز های روحی 
وزان فعالیت خود  ی دانش آم ــــو روان
مت  ــرا از مقطع ابتدایی و با کار در س
تان پیام شروع کردم بعد  ــمعاونت دبس
ه راهنمای کودک   ــاز دوسال به مدرس
ش  و بعد  پس هم راهنمایی ت ــالــو س
یدم  تان باقرالعلوم)ع( رس م دبیرس ــــــه
م نگارش  االت متنوعی را به قل ــــومق

ه ی این دوران تجربه  ــدر آوردم،تجرب
یار مفید بود. اد ماندنی و بس ــــای به ی

ور بود؟ با  ال تحصیلی چط ــــ امس   
یار  ی و تربیتی بس ــــوجود کادر آموزش
تیم و  ان هس ه در خدمتش ی ک ــــــــخوب
پذیرش خوب دانش آموزان در تمامی 
ال  ــ س ال تحصیلی 88-89 ه ها س ــــپای
ب نتیایج عالی  ًا با کس ی و قطع ــــــخوب
ان در کنکور و  ان خوبم ــــدانش پژوه
عزیزان دانش آموز در امتحانات نوبت 
د. ولی از  د ش م خواه ر ه ــــــــدوم بهت
آنجایی که رسیدن به قله های موفقیت 
ب نتایج عالی و عالی تر هدف  ــو کس
ی که در پیش رو  ت با برنامه های ــــماس
ال با  د. امس ــــداریم بهتر هم خواهد ش
ت کلیه دانش  ه به اینکه درخدم ــــتوج
ی پایه ها بودم ولی به  ــآموزان در تمام
صورت خاص مسئولیت آموزشی پایه 
سوم را نیز به عهده داشتم که امیدوارم 
تان خوب  ده در کنار دوس ــــحضور بن
ده و با کسب  وم مفید واقع ش ــــپایه س

برای مشخص شدن میزان موفقیت در 
عرصه ی علمی ارزشیابی گامی اساسی 

است. 
اوت  وقض داوری   ، یابی  ارزش ــــ 
ا وتغییر رفتار دانش  ــدرموردآموخته ه
آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی 
ی است که از طریق سنجش  ــو پرورش

ود.  ی ش ل م ری حاص دازه گی ــــــــــوان
یابی بخش جدایی ناپذیر فرآیند  ــارزش
یاددهی – یادگیری است ودر موقعیت 

های مختلف ومتعدد انجام می گیرد.
ارزشیابی درآموزش متوسطه به منظور 

تحقق اهداف زیر انجام می شود :
رفت  ی وتعیین میزان پیش ــــ-  بررس 1
ی وتغییرات رفتاری  ــآموزشی وپرورش

دانش آموز
از  وز  آم ش  دان ردن  ک آگاه  ــــــ-   2
وپرورشی  ی  آموزش رفت  پیش ــــمیزان 
ای وی از وضعیت  ی اولی ــــخودوآگاه

تحصیلی فرزندشان.
نارسایی  خیص  ــ-  تش 3
های یادگیری دانش آموز 
زی به منظور  ــوبرنامه ری

رفع آنها
تعداد  خیص اس ــــ- تش 4
وز به  ه دانش آم ــــوعالق
آنان  ی  راهنمای ور  ــــمنظ
وتحصیلی  شغلی  درامور 

آینده
ت تمامی دانش  ــامید اس
ی بابرنامه  وزان گرام ــــآم
تفاده  ــریزی صحیح و اس
رد  عملک یابی  ارزش ــــاز 
و  ود   خ ی  ــــآموزش
ا اولیا وکادر  ــهماهنگی ب
به اهداف عالی  ه  ــمدرس
آموزش و پرورش دست 

یابند. 
رستان  ابي دب یــینظام ارزش
اس طرح مهندسي  ــبر اس
ن  ه و تدو ي ته ییــآموزش

ده و دقت شده است تمامي برنامه  یگرد
هاي آزمون ها به دور از سطحي نگري 
ن سطح  یبتواند دانش آموز را در باالتر

علمي قرار دهد .
ده همگي  ي ش اي طراح ون ه ــــــــآزم
وده و از نظم خاصي  گر ب د مل  ــییککم

برخوردار مي باشند .
طبقه بندي آزمون ها :

و  وزش  آم وب  مص ات  امتحان ــــــ-  1
پرورش :

ات در دو مرحله  ن دوره از امتحان ــا ــی
ت دوم  اه( و نوب ت اول )دي م ــــــ، نوب

)خرداد ماه( برگزار مي شود .
ان نوبت : ی- امتحانات م 2

ن امتحانات در دو نوبت و هر نوبت  یا
ر دوره از امتحانات مصوب  ل از ه ــــقب
زي مي  ه ر وزش و پرورش برنام یــــآم
جه  وزان جهت  نت یــگردد تا   دانش آم

اني بتوانند  ر در امتحانات پا ري بهت یــیگ
خود را به آمادگي مطلوبي برسانند . 

نه اي )تستي( ی - آزمون هاي چهارگز 3
تم  س مل س ز م ون ها ن ن آزم ــا ــــی ــیکی
ز بوده و جزء برنامه  ن مر ابي ا کیــیارزش
گاه مي باشد و به  ــهاي رسمي آموزش
چ عنوان به صورت فوق برنامه به آن  یه

نگاه نمي شود.
تي مقطع دبیرستان در  ــآزمون هاي تس
گاهی در 21  ج نوبت و پیش دانش ــــپن
ورت هماهنگ برگزار  ت و به ص ــــنوب
ابي علمي  ه عالوه بر ارزش ــیکمي گردد 
راي رقابت با  ي ب ــــدانش آموز، سنجش
ور  ش طح  گر دانش آموزان در س ــکــید

خواهد بود . 
السي :  کآزمون هاي 

ش و  ون ها به صورت پرس ن آزم ــا ــــی
ي  الس وچ  ا امتحانات  خ و  ــکککیــپاس
انگر  ه نش ز( برگزار مي گردد  وئ ــک) ــکی

د مطالعات  ي از رون امل ابي  ــــکــیارزش
روزانه دانش آموز مي باشد . 

ه قبل از هر  ت  ــــ- الزم به توجه اس ک
ات مصوب آموزش و  ــدوره از امتحان
الس هاي  دت  ماه  کیکــپرورش به م
ال جهت حضور بهتر دانش  ــکرفع اش
از  اي ن ات بر مبن وزان در امتحان یــــــآم
زار خواهد  نجي به عمل آمده برگ ــــس

شد . 
تي  ــ- بعد از هر دوره از امتحانات تس
ا ارائه مي  ارنامه به اول حي  ر ــکیــو تش ی

گردد .
انه  رد آموزشي ماه یک- در هر ماه از عمل
ارنامه اي  ز  ي دانش آموزان ن ــــکالس کی

ارائه مي گردد .
                                                                 

حمیدرضا فدوی
معاون آموزشی 

نظام      ا رزشیابی 

من      
جدی   هستم؛

یار خوب خود در امتحانات  ــنتایج بس
ند. ی بیانگر توان باالی خود باش ــــنهای

ما عصبانی  ــ بعضی ها می گن ش   
تید چرا؟بهتر این که این سوال را  ــهس
ش آموزان و دانش پژوهان عزیز  ــاز دان
ی کنم که جدیت  ید من فکر نم ــــبپرس
ور انضباطی را با  ری ام ــــدر کار و پیگی
م من در جایگاه  ته باش ــــعصبانبت داش
یار جدی ام و جدیت  ــکاری خودم بس
و پشتکار را الزمه پیشرفت و موفقیت 
ی دانم.  ل زندگی م ی مراح ــــــدر تمام

د؟ بینی ی  م ور  را چط ده  ــــــــآین   
ن توجه خاص به  م انداز ما ضم ــــچش
ی و به جهت  ائل اخالقی و تربیت ــــمس
ور فرزندان  ی برای حض اد مکان ــــــایج
ه برترین  یدن ب ن و متعهد، رس ــــــموم
انی در کشور و  ه رشته ی انس ــــمدرس
قرار گرفتن در جمع مدارس برتر رشته 
تفاده از اساتید  ت که با اس ــــریاضی اس
شایسته و مجرب ، جذب دانش آموزان 
شایسته ی اخالقی و آموزشی  و برنامه 
ده و  ی در نظر گرفته ش ــــهای آموزش

  همچنین فعال کردن کانونها، انجمنها 
 و المپیادها در مدرسه و کاربردی کردن 
ی ارائه شده در کالس  ــمطالب آموزش
م یافت. ت خواهی ن مهم دس ه ای ــــــــب

  با تش��کر از ش��ما،  جملهای بـرای 
مخـاطبان پژواک... 

وی  د ق ا بای ت تنه ر شکس ــــــــــدر براب
ه  هم و  یم  باش تقامت  اس ر  پ ــــــــو 
تر  بیش ش  ش و کوش ا ت ب ــــــالــروزه 
و  ادتر  بهتر،ش روزی  ار  انتظ ــــدر 
یم. ای پیش باش ر از روزه ق ت ــــــــموف

یار  ن در جایگاه کاری خودم بس ــــم
تم و جدیت و پشتکار را  ــجدی هس
الزمه پیشرفت و موفقیت در تمامی 

 مراحل زندگی میدانم. 

رسیدن به قله های موفقیت و کسب 
نتایج عالی و عالی تر هدف ماست.
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ائلی پیرامون موفقیت در  ــهرچند فراوان درباره مس
ی گفته ایم و شنیده ایم ولی هنوز نا  ــفرآیند آموزش
گفته های بسیاری وجود دارد و آنگونه که شایسته 
ت به عمق مطالب و مسائل آن  پرداخته نشده  ــاس
ی در فرآیند  ن آوری روز آموزش ت. تلفیق ف ــــــاس
اد خود آگاهی و خود  ری و یاد دهی و ایج ــــیادگی
د میل به رقابت  اوری در دانش آموزان میتوان ــ ــب
تر نماید. ان پررنگ تر و بیش ش را در ایش ــــــالو ت
ته  ه لذت ببریم هیچ گاه از آن خس ر از مطالع ــــــاگ
ت که به  تن اس د و این همان خواس ــــــنخواهیم ش
ش آموزان  ود؛ حال اگر دان تن ختم میش ــــ ــتوانس
مت هدف که تعالی و موفقیت  در  ــبخواهند به س

عرصه های علمی و آموزشی است گام بردارند، در 
یار  ــ کنار فنآوری؛ فاکتورهای دیگری نیز نقش بس
ه امروزه به جهت  ی پیدا می کند تا آنجا ک ــــاساس
ن دانش آموزان،  ردن راندمان یادگیری در بی ــــباالب
ود  اره می ش ه فاکتور های مختلف دیگری اش ــــــب

رایط  ه می توان تغذیه، خواب، ش ــــکه از آن جمل
خت افزاری و  ــمحیطی،آمادگی روحی، امکانات س
نرم افزاری و ... را نام برد که جملگی با یک ساختار 
ب می تواند دانش آموزان را به  ــعلمی بسیار مناس
ب یک نتیجه عالی سوق دهد. نقش ما درمهیا  ــکس
نمودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بسیار 
ا بتوانیم با توجه به امکانات  م بوده و بر آنیم ت ــــمه
تفاده از کادر دبیران مجرب، فضا  ود و با اس ــــموج
سازی خوب و مناسب آموزشی و پرورشی، استفاده 
از امکانات ورزشی فراتر از امکانات مدرسه) سالن 
ی(،مهیا نمودن فضای آزمایشگاه) مجازی (  ــورزش
و استفاده ازآزمایشگاههای مجهز سازمانها و مراکز 
ه جهت  ایت پرتال مدرس ط، راه اندازی س ــــــمرتب
اطالع رسانی به روز از وضعیت آموزشی و تربیتی 

ه بهترین نحو ممکن  ــدانش آموزان و ... ب
رایط را برای باال بردن بازده آموزشی و  ــش
ی عزیزان دانش آموز مهیا نماییم. ــپرورش
یار  ه از نقش بس واده در کنار مدرس ــــــخان
ی تواند  ت که م وردار اس ی برخ ــــــــمهم
ان  ش آموزانم ی دان ده تحصیل ــــــــدر آین
م پدران و  د و امید واری یار موثر باش ــــــبس
اص زمان کافی  ی از اختص ــــمادران گرام

ند. ان فرو گذار نباش ده ی فرزندانش رای آین ــــــــب

انها در کلیه مراحل  ی انس ه ای که تمام ــــــدر زمان
زندگی با تکنولوژی مدرن مواجه هستند بهتر است 
ار ورود این ابزار به  ه راحتی و بی تفاوت از کن ــــب
زندگی امروزیمان عبور نکنیم ، تکنولوژی آن قدر 
رده و برامکانات ما افزوده  ترش وتنوع پیدا ک ــــگس
شده که در نتیجه ما باید قدرت تصمیم گیری فوق 
العاده ای را از خود بروز دهیم تا مشخص شود در 
ر مورد چه تصمیمی باید بگیریم و کدام تصمیم  ــه

سنجیده و یا نسجیده است . 

ول نهایی  وژی محص م، تکنول ل عل ر اه ــــــــــاز نظ
ت و  ات و همان دانش فنی و اطالعات اس ــــتحقیق
زار و یا فرآیندی  ان، تکنولوژی اب ر مهندس ــــــاز نظ
اختن و ایجاد نمودن  ت که برای س ی اس ــــــمهندس
ل تر به  ه گیری کام ت نتیج رایطی بهتر جه ــــــــش
عی بر خلق  ود و هر روز نیز س ه می ش ــــــکار گرفت
دستاوردی جدیدتر، موثر تر و کارآمد تر می باشد .
ن آوری مهمترین  ری ازف روز بهره گی اید ام ــــــــش
موضوع پیش روی مدارس تکنولوژی محور باشد 

و مطمئنا این روال در آینده تشدید خواهد شد.
روع هزاره سوم فن آوری آموزشی با سرعت  ــبا ش
ی مدارس  یار باال و روز افزون فضای آموزش ــــبس
ر خود قرار داد.  رفته دنیا را تحت تاثی ــــبرتر و پیش
یوه های نوین آموزشی با دست آورد های مفید  ــش
خود به کمک توسعه آموزش در مراکز آموزشی و 

نهاد های مرتبط آمده است.
روی  ت نی م و تربی دی تعلی دارس در فرآین ــــــــــم

انی مورد نیاز جامعه و توسعه کشور به عنوان  ــانس
یار اساسی داشته و از تاثیر و  ــمراکزی که نقش بس
یت  ــنفوذ باالیی برخوردارند روز به روز با حساس
بیشتری به جایگاه خود توجه کرده و با بکار گیری 
ی، خود را به  ت و اصولی تکنولوژی آموزش ــــدرس
ری حداکثری نزدیک می نمایند. خانواده  ــنتیجه گی
ات تربیتی و  ه بتوانند خدم ی ک ــــــها نیز از مدارس
آموزشی مناسب ارائه نمایند حمایت خواهند کرد .
گاهی باقرالعلوم)ع(  تان و مر کز پیش دانش ــــدبیرس
ور  اور که امروزه کش ا این ب یس ب س از تاس ــــــــــپ
انهایی مومن ومتعهد،منطقی  ــعزیزمان، نیازمند انس
ح تکنولوژی  ا بکار گیری صحی ت ب ــــــو علمگراس
ی، همگام با آموزه های دینی و اخالقی وبا  ــآموزش
ب،فضای سالم تربیتی،آموزش  ــایجاد بستری مناس

ت که  ای اجتماعی و علمی، در پی آن اس ــــمهارته
دان این مرزو بوم  ا نماید تا فرزن رایطی را مهی ــــــش
ه ها،ذهنی بالنده و  ــبتوانند درکنار یاد گرفتن اندیش
ور  ــنوآور وخالق یافته و با درک دغدغه های کش
ی این مرزوبوم  د و بالندگ ــــعزیزمان در جهت رش
افتخار آفرینی نمایند وبه عنوان فردی مفید و سالم 

برای حضور در محیط دانشگاهی آماده شوند.

مدرسه       تکنولوژی  محور،   نیاز جامعه       امروز

ی که بتوانند خدمات  ــخانواده ها نیز از مدارس
ه نمایند  بی را ارائ ی مناس ــــــتربیتی و آموزش

حمایت خواهند کرد. 

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

تکنولوژی محصول نهایی تحقیقات و همان 
دانش فنی و اطالعات است. 

-------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------
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   لطفا خودتان را معرفی کنید؟
مقدم هستم 42 ساله و با 19 سال سابقه تدریس، لیسانس جغرافیا از دانشگاه تهران 
دارم، از سال 1369 تدریس را با ورود به دانشگاه آغاز کردم و از سال 1376 مشاور 
ما کار پیش دانشگاهی را شروع  ــ رس ال 1377 ته های پایه  و از س ــــمدارس در رش
ته  ــ و ... در رش کردم و رتبه های 76 و 153 و 450 و 261 و 276و570 580و970

های انسانی ورتبه 12 و320و110و ... 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 

ب رتبه1 کشوری قلم چی توسط دوست عزیزم علیرضا حصارکی شد  ــکس
. همچنین پرونده های مشاوره ای دانش آموزان خیلی خوب ، کامل وگویا 

است، اردوی نوروزی نیز کا رایی بسیار باالیی داشت .
ان چند  ت ؟ و رتبه احتمالی ایش ت موفقیت حصارکی در چیس ــــــعل   

است ؟
ان و توجه و محیطی که خانواده برای ایشان فراهم کرده ، کادر  ــتالش ایش
اتید قوی و برنامه ریزی و پیگیری مشاوره ای از عوامل موفقیت ایشان  ــاس
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؟  

ی، ارتباط بیشتر حضوری و تماسهای منظم هفتگی با   ــارائه تقویم آموزش
ه تصورمی کنم کمک خوبی به موفقیت  ان ک ــــدانش پژوهان و خانواده ایش
آنها می باشد برگزاری دوره های موفقیت در مدرسه و ... از کارهایی است 

که در سال آینده به برنامه کاری امسال اضافه می کنیم.

ن پور  ــلطفًا خودتان را معرفی کنید ؟محمد حس   
الوان کالس سوم ریاضی و از سال اول دبیرستان در 

این مدرسه درس خواندم
وه  ما به عنوان اس ه نظرتان دلیل انتخاب ش ــــــب   
ت ؟بخاطر فعالیت های پرورشی و  ی چیس ــــپرورش
ودن در عرصه های مختلف  ه مندی به فعال ب ــــعالق

و بخاطر کمک های خدا و دعا های پدر و مادرم
ما از تحصیل چیست ؟کسب دانش و  ــ هدف ش   
تن میان افراد که این کار باعث  ــمهارت چگونه زیس

می شود انسان در جامعه بهتر زندگی کند.
ش آموزان  ه و دان ما راجع به مدرس ر ش ــــــــنظ   

ه باقرالعلوم جزو مدارسی است که دانش آموزان را محترم شمرده و با  ــچیست؟مدرس
ود دانش آموزان با کادر مدرسه ارتباط  ــارزش دادن و توجه کردن به آنها باعث می ش

خوبی داشته باشند.
تانتان :به کسب مهارت بهتر زیستن بپردازند و برای خود و  ــتوصیه ای برای دوس   

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.

ین  ًا خودتان را معرفی کنید ؟محمد حس ــــلطف   
حیدری فروز کالس اول هستم 
   چرا اسوهی علمی شدید؟

بخاطر توجه در کالس و مرور درس در همان روز
  برای چی خوب درس میخونی؟

ته  ن در آمد باال و تحصیل در رش ــــبرای آینده روش
پزشکی 

ش آموزان  ه و دان ما راجع به مدرس ر ش ــــــــنظ   
باقرالعلوم چیست ؟

ی برخوردار  وزان از تربیت باالی ش آم ــــــدر کل دان
د و همچنین کادر  ت خوبی دارن تند و وضعی ــــــهس

آموزشی مدرسه تشکر ویژه دارم.
تانتان : درس بخوانید  رای دوس ه ای ب ــــــتوصی   

درس بخوانید درس بخوانید.
ه ای به مخاطبان ما :همان طور که به فکر  ــجمل   

امروز هستید به فکر فردا هم باشید.

  لطفًا خودتان را معرفی کنید ؟جاویدان ساالریان دانش آموز سوم ریاضی 
هستم و از سال اول دبیرستان در این مدرسه مشغول به تحصیلم.

وه علمی چیست ؟بخاطر  ما به عنوان اس ما دلیل انتخاب ش ــــــبه نظر ش   
ته ریاضی و هدف هایی که در جهتش گام  ه به دروس اختصاصی رش ــــعالق

 بر میدارم
  هدف شما از تحصیل چیست ؟تحصیل در رشته معماری دانشگاه تهران 

ی هایتان چیست ؟دانش  ما راجع به مدرسه وهمکالس ــــنظر ش   
خصیت خوبی برخوردارند، از نظر  ال سوم ریاضی از ش ــــآموزان س
علمی در حد انتظار ظاهر نمی شوند اما کادر دبیرستان بسیار خوب 

و قوی هستند.
دال درس بخوانند و  تانتان :در حد اعت ه ای برای دوس ــــــتوصی   
ند و در همه ابعاد زندگی  عی کنند به هدفی که می خواهند، برس ــــس

تالش کنند.
ه جوانان متعهد و  ور ما ب ه ای به مخاطبان ما :امروز کش ــــــجمل   

متخصص نیاز دارد.
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امسال خیلی سریع گذشت، گذر زمان 
را حس نکردم امروز که 24 فروردین 
هست و بچه های کالس دوم مشغول 
ت کردم  تند فرص ان دادن هس ــــــامتح
ا کنون  الی که ت م امس ت کن ــــــــیاداش
پری شده است ؛ یادم رو  ــگذشته و س

روع سال  ــکه مرور می کردم  ش
تحصیلی رو از اواخر تیر 88 یاد 
تان با برنامه  ــمی کنم: دوره تابس
دارک دیده  وع که ت ای متن ــــــه
ش آموزان  م رو برای دان ــــبودی
روع کردیم، اردو های متنوع  ــش
ی مفید، دوره  های علم ــــ، کالس
اداب و کارایی رو  ــتابستانی ش
وزان ایجاد کرد  ــبرای دانش آم
من هم معموالً هفتگی با بچه ها 
صحبت می کردم و توی اردوها 
تر با دانش آموزان  ــبیشتر و بیش
دم ، بعضی  ی ش نا م ــــــدوم آش
ی بودند و  ون خیلی عال ــــها ش
ون اوایل تو  ی ها هم هم ــــبعض
م نمی آرم  ــذوقم خورد البته اس
وره ولی در  ی بر نخ ــــکه به کس
اس می کردم بچه  ــمجموع احس
ت بودند،  زه و مثب ا انگی ــــــها ب
مخصوصًا بچه های دوم انسانی 

توی انتخاب رشته ای  که  کرده بودند 
حال بودند و با انگیزه می  ــخیلی خوش
خواستند رشته علوم انسانی را بخونند 
و پیش برن، البته بچه های ریاضی هم 

همینطور خوب بودن ، بگذریم... 
د به اولیا  تانی که تمام ش ــــدوره تابس
نایی من  ــکارنامه دادیم و رفته رفته آش
د.  تر ش ــــبا اولیا دانش آموزان هم بیش
تو همون دوره تابستانی به دنبال ایجاد 
زه ابتدایی  ی بودم تا انگی ــــکردن روش
کالس  در  وزان  آم ش  دان ور  ــــــحض
بیشتر بشه به همین خاطر اواخر دوره 

دوم 
 در سالی  که  گذشت . . .

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 .
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نهادی به بچه ها دادم که  ــتابستانی پیش
تقبال  ــالبته از طرف اونها هم خیلی اس
شد و اون هم تغییر دادن کالس از نظر 
ود . خالصه  ات و رنگ و .... ب ــــتزئین
ای کالس بود  دن روح توی فض ــــدمی
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 
تقیم با فعالیت هایی که  ــبچه را رو مس
دن و اجتماعی  ــمن میگم باعث مرد ش
دن یکباره اونها می شد در گیر می  ــش
تیاق آنها  رد و هم روی انگیزه و اش ــــک
ت  ــبرای کالس اومدن تاثیر مثبت داش
روع  د  و پس از ش ن کار انجام ش ــــــای
سال تحصیلی یعنی اول مهرماه هرکدام 

ی  رات اساس های دوم تغیی ــــــاز کالس
انی  ون دادن ، دوم انس ــــتوی کالسهاش
یدند و  ــیه گونی دور تادور کالس کش
تر تزیین  تی رو با پوس ــــدیوار های پش
س و تصویر پر کردند  د و ازعک ــــکردن

ر قدی اون  تند یه بن ــــگرچه می خواس
د  ت بزنن ولی این کار انجام نش ــــپش
ت کردن.  ــنهایتًا کالس جذابی رو درس
م بعد کلی  ای دوم ریاضی  ه ــــبچه ه
نهاد یه مدل کاغذ دیواری انتخاب  ــپیش
کردن و کالس رو تا کمر کاغذ دیواری 
کردن و شونه تخم مرغ و ... این کالس 
هم جالب شد . خالصه سال تحصیلی 
د، چند تا  روع ش ــــ ش ر 88 ــاز اول مه
ی از همون ابتدای سال  ــبرنامه آموزش
روع کردم یکی از بهترین  ــتحصیلی ش
ل دفتربرنامه  ا اجرا و تکمی ــــهای اونه

رروز تکمیل  ود که بچه ها ه ــــریزی ب
ه انصافًا هر روز هم  ن و بیارن، البت ــــکن
نگاه می کنم مطالبی برای دانش آموزان 
م، بچه ها هم  ای آنها می نویس ــــو اولی
تا امروز خیلی خوب همکاری کردند. 
ه از ابتدای  ت های دیگری ک ــــاز فعالی
سال روش تاکید کردم و تا حد زیادی 
د تغییر در تحویل تمرین از  ــاعمال ش
نتی کالس به روشهای  یوه های س ــــش
ا بتواند هم  ل تری بود ت ــــمنظم و کام
د و البته  تر کن زه بچه ها رو بیش ــــــانگی
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 
ی و ... رو  ــ، نکته برداری ، کلید نویس
ه برای بچه ها تشریح  ــدر چندین جلس
کردم .البته متاسفانه بخاطرشکل گرفتن 
و نهادینه شدن روشهای غلط مطالعه و 
الهای ابتدایی و راهنمایی  ــتمرین از س
معموالً سخت می شه روشهای جدید 
و کاربردی را برای بچه ها جا انداخت 
اما سعی  کردم اونها رو تشویق کنم از 
های خوب و جدید استفاده کنند  ــروش
و موقعیت های  ی یادمه چند بار ت ــــحت
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... 
ناخت بچه  ه فعالیت های من ش ــــالزم
ری رو  ال دفت دای س ت از ابت ــــــــهاس
ن کار آماده کردم که هر دانش  ــبرای ای
وی دفتر صفحه خاص خودش  ــآموز ت
اوره های دانش  ه مش ــــرو داره خالص
اهدات  اوره های اولیا مش ــــآموزی مش
تان  ل از خودم ، دبیرها و دوس ــــحاص
ود دانش آموزان رو  ــاجرایی و البته خ
ش آموز ثبت  ه تفکیک برای هر دان ــــب
ای تلفنی که  م  حتی تماس ه ــــمی کن
تم توی دفتر نوشتم ابتدای  ــبا اولیا داش
ال سخت پیش می رفت اما االن هر  ــس
چی جلوتر می رم دفتر کامل تر 
ری رو ایجاد  کردم. که  ــو کارات
 سعی میکنم در زمان الزم ازش 

استفاده کنم .
یکی از روشهایی که همیشه مد 
نظر برای تالش بیشتر بود بحث 
ی بود.که  ای گروه ــــفعالیت ه
خدا را شکر اینکار روهم امسال 
م. کالس هاروبه  روع کردی ــــش
یم کردم  ــگروهای مختلف تقس
ود دانش آموزان و  ــوباکمک خ
فعالیتها  های کالس،  رگروه  ــس
ازماندهی کردم. رات راس ــــونم
ک کامپیوترکلیه  ا کم ــــبعالوه ب
وهردوره  هاروثبت  بچه  نمرات 
رفت  ی میزان پیش ــــبانمودارهای
ه ها  رض دیدبچ ا رادرمع ــــــآنه
 قرار میدهم، هر دوره هم گروه 
ه را انتخاب می کنم و در  ــنمون
روه نمونه موفقیت  ــصورتیکه گ
ه ازای هر دو  ودش را ادامه دهد ب ــــخ
هفته نمونه شدن جایزه خواهد گرفت 

و ... .
م که با  کر می کن ال خدا رو ش ــــــامس
تم اس ام اس مدرسه  ــاستفاده از سیس
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 .
د وقت پیش که وضعیت نمرات و  ــچن
ال گذشته  ــمعدل دانش آموزان را با س
ردم خدا رو  ه می ک ان مقایس ــــــخودش

نهادی به  تانی پیش ر دوره تابس ــــــاواخ
ر دادن  م تغیی ا دادم و اون ه ــــــ بچهه
ات و رنگ و ....  ر تزئین ــــکالس از نظ

بود
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شکر وضعیت خوبی دارند حتی بعضی  
از اونها پیشرفت قابل مالحظه ای کرده 
انی دو سه  ــاند خصوصًا توی دوم انس
ه یا چهار نمره  ــنفر دارم که حداقل س
اال باید تا  رفت کردند، ح دل پیش ــــــمع
تم  رداد منتظر ماند، خوش بین هس ــــخ
ال  ال بچه ها از س ــــمیانگین معدل امس

اول آنها بهتر شود.

دی رو برای  یوه جدی ن اواخر ش ــــــای
نهاد کردم  ــبرنامه ریزی به بچه ها پیش
ر روش دفتربرنامه ریزی  وه ب ــــالکه ع
که از ابتدای سال طراحی و اجرا کردم 
باعث نظم بیشتر کاری اونها بشه؛ البته 
ن به برنامه ریزی با زمان بندی ثابت  ــم
ی اعتقاد ندارم چون فکر می کنم  ــدرس
داره اصوالً  ت اجرایی باالیی ن ــــضمان
فکر می کنم برنامه درسی باید دینامیک 
د و انعطاف پذیری که داره  ــو پویا باش
ه مدت زمان بیشتری انگیزه  ــباعث بش
اجرایی برای دانش آموزان داشته باشه 
ن روش دوم را اجباری نکردم  ــالبته ای
داد قابل توجهی از  ن تا حاال تع ــــولیک
بچه ها مراجعه کردند و طی فرایند 3 و 
4 روزه برنامه ریزی ساعتی رو براشون 
دوارم بتونه کمک  ــتکمیل کردم که امی

خوبی برای درس خواندن شون باشه.
ال خیلی  ه پایان س ه این یکماه ــــــالبت
د ؛ از  م به نظرم میرس اس و مه ــــــحس
طرفی فصل بهار و خواب و.... گریبان 
ره ، از طرفی ماه آخر  ه رو می گی ــــهم
سال هست و هرکی هر گلی می خواد 
ن ماه همت  رش بزنه باید تو ای ــــبه س
کنه من هم به عکس توی این ماه آخر 
م خیلی کم  ه وقت در کار دارم ک ــــــاینق
ده ولیکن اولویت کار من مسئولیت  ــش

ت که من در قبال دانش  ــآموزشی هس
آموزان و اولیای آنها دارم. در نظر دارم 
د تا کار  ی مانده به چن وی ایام باق ــــــت
ردازم ،اجرای برنامه  ی قوی تر بپ ــــخیل
ل دفتربرنامه  م در تکمی زی و نظ ــــــری
ای گروهی و  ت فعالیته ــــریزی، تقوی
تر با  ابقه بین گروه ها، ارتباط بیش ــــمس
وزان، برنامه ریزی  اء و دانش آم ــــاولی
برای تمرینات دانش آموزان و نظارت 
تر به کم  ــدقیق بر آنها و البته توجه بیش
کاری دانش آموزان و پیشرفت بچه ها 
، تصمیم دارم با تمام قدرت کاری کنم 
ال نتایج خیلی  ــکه بچه ها ی دوم امس
ه اینکه تا حاال  ی بگیرند ، البته ن ــــخوب
راضی نبودم اما مطمئن هستم بچه های 
ته خودشان  بت به سال گذش ــــمن نس

حتما پیشرفت خواهند کرد انشاءا...

 غفرا... لنا و لکم 
 حاجی آقائی

ه نمرات بچه  ک کامپیوترکلی ــــبا کم
بانمودارهایی  ردوره  ت وه ــــهاروثب
ا رادرمعرض  رفت آنه زان پیش ــــــمی

دیدبچه ها قرار می دهم 

 هر دانش آموز توی دفتر مشاورهای 
صفحه خاص خودش رو داره 

 سالم لطفًا خودتان را معرفی کنید؟
تم ، متولد خرداد  تی هس ــــ مهدی بهش
ته الکترونیک   دانشگاه  ــ ، در رش 1356
تی پذیرفته شدم و همزمان  ــشهید بهش
ال ، تدریس در مدرسه را  ــدر همان س
ال ، دو  ــ  س ز آغاز نمودم در این 14 ــنی
ال مبانی کامپیوتر یک سال ادبیات  ــس
الها  ی دوره راهنمایی و بقیه س ــــفارس
فیزیک درس دادم آن یک سال ادبیات 
فارسی را هم بگذارید به حساب عالقه 
عر و ادبیات زیبا و  ی که به ش ــــو ارادت
تم . یادم میآید  ی داش یرین پارس  ــــــش
عری  ش آموز بودم ش ی که دان ــــــزمان
درباره گل آقا ) مجله طنز به سردبیری 
د(  ر می ش ری منتش رث صاب ــــــــکیوم
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 
عر مهدی  ود : من هم در ش ته ب ــــــنوش
تی اثری از ردیف و قافیه و وزن  ــبهش

ندیدم !
در سال 81 به خدمت سربازی رفتم و 
ا مطالعه آثار  ول دوره خدمت  ب ــــدر ط
ید مرتضی آوینی و به دالیلی دیگر  ــس
فه عالقه مندشدم  یار به رشته فلس ــــبس
ال 83  ن موجب گردید که در س ــــو ای
رکت مجدد در کنکور کارشناسی  ــبا ش
ته فلسفه ادامه  ــتحصیل خود را در رش
تم  ما هس م. اکنون که خدمت ش ــــــده
تقریبًا 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 .

تانهای  ر در دبیرس الیان اخی  ــــــطی س
ته ام و بدنیست  ــمختلفی تدریس داش
الی که در  دود چهار س د که ح ــــــبدانی
تان باقرالعلوم بوده ام از بهترین  ــدبیرس
سالهای دوران کاری خود می دانم چرا 
که از یک سو صمیمت و دوستی میان 
ی و از سوی  ــهمکاران و کادر آموزش
وزانه کادر  م و پیگیری دلس ــــدیگر نظ
ش آموزان  تان ودان ی دبیرس ــــــآموزش
ده برایم جذاب و  ــخوب و گزینش ش

تحسین برانگیز بوده است . 
  دیدگاه شما نسبت به آموختن علم 

فیزیک چیست ؟ 
خ به این پرسش  ت در پاس ــــکافی اس
م فیزیک  ت آموختن عل ه از اهمی ــــــک
ت به جایگاه دانش فیزیک  ــپرسیده اس
و دانشمندان در طول تاریخ حیات بشر 
ول تاریخ بعضی از  اره نمایم در ط ــــاش
مندان  ات دانش افات و اختراع ــــــاکتش
یار زیادی بر زندگی و  ــفیزیک تاثیر بس
ت که به برخی  ه بشر داشته اس ــــاندیش
ً هنگامی  ی کنم مث اره م ــالــــاز آنها اش
تم نجومی  ــکه کپرنیک خطابودن سیس
ی قرون وسطی را اثبات کرد  ــبطلمیوس
د که کره زمین یعنی  ان متوجه ش ــــانس
محل سکونت وی مرکز عالم نیست و 
تنها سیاره ای کوچک است که به دور 
خورشید که از کوچکترین ستاره های 
ت در حال گردش است .از  ــجهان اس
فیات مهم تاریخ فیزیک باید  ــدیگر کش
ه عمومی وی  ه نیوتن و قانون جاذب ــــب
اره کرد. با کشف نیوتن بشر فهمید  ــاش
تاره ها براساس  ان ها و س ــــکه کهکش

سیستم جاذبه عمومی حرکت می کنند 
مانی نقش در تقدیر و  ــو این اجرام آس
سرنوشت و طالع  انسانها ندارد. نمونه 
ود که در قرن  م دیگر جیمزوات ب ــــمه
ین بخار  ــهجدم میالدی با اختراع ماش
ب صنعتی را در اروپا ایجاد نمود  ــالانق
ی دانیم که امروزه تمام اتومبیل ها  ــو م
، کشتی ها و هواپیما ها بر مبنای همان 
ده اند.کوتاه  اخته ش راع اولیه س ــــــاخت
خن اینکه اختراع الکتریسیته، موتور  ــس
های الکتریکی و بنزینی و دیزل و تمام 
ا وجود دارد  ایلی که در اطراف م ــــوس
ی و تلویزیونی،  ایل مخابرات ــــمانند وس
همه از خدمات دانشمندان علم فیزیک  

به بشریت است.
ه و  وت وضعف  مدرس اط ق ــــــنق  

دانش آموزان را در چه می دانید؟
ه ما  ل تقدیر در مدرس کات قاب ــــــاز ن
انتخاب شده بودن دانش آموزان عزیز، 
ی و عدم تداخل وظایف کادر  ــهماهنگ
اجرایی و آموزشی و برگزاری همایش 
های علمی که دومین مورد آن در زمینه 
ه زودی برگزار  ای کامپیوتری ب ــــبازیه
د .و از نقاط  ردد و ... می باش ی گ ــــــم
ی توان گفت :  ف مجموعه نیز م ــــضع

ی در زمینه نرم افزاری  ــبا اینکه زحمات
ی دی های آموزشی کشیده شده  ــو س
ه علمی در  ان باید این جنب ــــاما همچن
آموزش تقویت شود و تعدادی وسایل 
ز خریداری  گاهی نی ــــضروری آزمایش

شود.
ه  ه ای ب ــــجمل   ب��ا تش��کر از ش��ما 

مخاطبین پژواک ؟
این دو بیت شعر را به مخاطبین پژواک 

 تقدیم میکنم :

تان  کر از همه دوس ا تش ــــــب
ار مجله  ــعزیزی که در انتش
کاری  هم ژواک  پ ن  ــــــوزی

 میکنند .
و همچنین اینکه بنده را قابل 
برای مصاحبه دانستند بسیار 

سپاسگزارم.
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قبای زندگانی چاک تا کی ؟
چوموران آشیان در خاک تا کی؟

به پرواز آ و شاهینی بیاموز
تالش دانه در خاشاک تا کی ؟
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ی کنید؟  ان را معرف ا خودت ــــــلطف   
م  دا خدمت مخاطبین پژواک س ــالــابت
عرض می کنم امیرحاجی آقایی هستم 
گاهی  ــ  و تحصیالت دانش متولد 1360
ک دارم و  ی مکانی ته مهندس ــــــدر رش
ه نگاری  ته روزنام ی هم در رش ــــــمدت
تحصیل کردم . همچنین از سال 1378 
تان  ود را در دبیرس ت کاری خ ــــــفعالی

روع  ش وم)ع(  ــــباقرالعل
کردم .

و  ه  مدرس را  ــــچ  
رورش را  وزش و پ ــــآم
د؟ بعد از  ــانتخاب کردی
ه دیپلم گرفتم و در  ــاینک
دم با  گاه قبول ش ــــدانش
ابقه دوستی  به س ــتوجه 
تان  ا مدیر دبیرس ه ب ــــــک
ه آن زمان  وم ک ــــباقرالعل
می نکو  ــآقای دکتر هاش
تم بصورت  د داش ــــبودن
به  غول  مش اره وقت  ــــپ
دم البته به عنوان  ــکار ش
جویی ، خودم  ــکار دانش
هم به مدرسه و تدریس 
عالقه داشتم  یعنی تقریبًا 
م 50  م بگوی ی توان ــــــم
واده و فامیل  ــدرصد خان
تند و  ی هس ا فرهنگ ــــــم

ًا این عالقه موروثی است . شاید  ــاساس
روع  ه را ش ــــدر ابتدا که فعالیت مدرس
ردم تصور می کردم با اتمام تحصیل  ــک
ته خود مشغول به  گاهی در رش ــــدانش
کار می شوم اما سالهایی که در مدرسه 

پری شد و حتی خدمت سربازی که  ــس
بعنوان دبیر انجام وظیفه کردم سرانجام 
ن را در این راه حفظ کرد ، راهی که  ــم
اکنون پس از گذشت بیش از 10سال با 
عالقه ادامه می دهم و امیدوارم توانسته 

باشم تاثیرگذار فعالیت کنم.
ی  ــاز کدامیک از فعالیتهای آموزش   
راضی هستید ؟ از بهترین فعالیت هایی 

د می توانم به دفتر  ــکه امسال انجام ش
زی ، فعالیت های گروهی ،  ــبرنامه ری
تمرینات درسی با برنامه در درس های 
اره کنم  البته کیفیت  ــتخصصی و ... اش
ال  ــاجرای هر کدام از برنامه های امس

ش آموزان  ت دان تگی به  خواس ــــــبس
ت و دارد ،طبیعی است دانش  ــهم داش
کاری کنند نتایج  ــآموزانی که بهتر هم

بهتری از عملکرد خویش می گیرند .
ال  ن دانش آموزانی که امس ــــبهتری  
ی از دانش آموزان  تید؟  البته خیل ــــداش
ًا دانش  ن طبیعت د ولیک وب بودن ــــــــخ
ری دارند آقای  ی که نتایج بهت ــــآموزان

ر از  ری بهت اد نصی رد و صی ــــــــجهانگ
ر توانایی  وه ب ران بودند و ع ــــالــدیگ
درسی و علمی در اخالق هم از بهترین 
ه هستند همچنین  ــدانش آموزان مدرس
وز که  ش آم تان دان ی از دوس ــــــــبعض
ال اول پیشرفت خوب و  ــنسبت به س
قابل توجهی داشتند مثل آقای بهاروند 
رد خوبی  ال عملک ــــودیگران هم امس

داشتند .

انی؟ برای من  ــدوم ریاضی یا انس  
هیچکدام فرق نمی کردند و نمی کنند 
ای خاص خود را  ر کدام ویژگی ه ــــه
وند. ــدارند که از آن یکی متمایز می ش
ی کالس پرجمعیت  ط دوم ریاض ــــفق
ت کاًل بچه های خون گرم و  ــتری اس

مودبی دارم.
ن  ده ؟ م ی،راه آین ــــــروش زندگ  
ابتدای سال تحصیلی که شروع شد در 
 جلسات مشاورهای که با دانش آموزان 
ته ای که انتخاب  تم راجع به رش ــــداش
ش گرفتند و  د وراهی که در پی ــــکردن
اد صحبت  ای موفقیت زی کار ه ــــــراه
کردم در هر صورت  هر کس که راهی 

شاگرد اول ، شاگرد آخر؛      به نفع داور !!!
ا قدرت تا  د باید ب اب میکن ــــ ــرا انتخ
آخرش برود و توصیه بنظرم اساسی که 
ی می شود این  ــباعث موفقیت هر کس
ت که در هر راهی که انتخاب می  ــاس
راغ تخصص در آن رشته برود،  ــکند س
انی است که متخصص  ــآینده ازآن کس
تند .به نظرم افراد باید ایدئولوژی  ــهس
ی از بچه  ر بدهند بعض ود را تغیی ــــــخ
تند، رویه  ــها خوب هس
ان  د، برای خودش ــــدارن
ون دارند و بعضی ها  ــقان
فانه نه ! که توصیه  ــمتاس
میکنم تغییر کنند.آینده را 
بگیرید  ت خودتون  ــدس
شاگرد اول،آخر،خودتون 
ون که  تید و خودت ــــهس
ن ایام رو  الها بعد ای ــــس

داوری می کنید.
آینده  ای  ه ه ــــبرنام  
ه هایی  ما ؟ از برنام ــــش
ترش  ــکه عالقه دارم گس
ای  ه ت  فعالی م  ــــــبده
ه البته  ت ک ــــگروهی اس
تیم ، در  ال هم داش ــــامس
سال آینده خیلی منسجم 
ر و البته با  ر  و کاملت ــــت
دی تر  ابقه های ج ــــمس
دنبال خواهم  ال  امس ــاز 
کرد .تجربه اختصاص دادن و  زیر نظر 
ط  ــگرفتن تمرینات دانش آموزان توس
ت که سال  ــخودم هم نتایج خوبی داش
یع تری در نظر دارم  ــآینده در ابعاد وس

انجام بدهم .
ره وبدترین خاطره  ن خاط ــــبهتری   
ت؟ اردوی  ما چی بوده اس ــــامسال ش
خصی  هد از بهترین خاطرات ش ــــمش
خودم بود و بدترین خاطره اتفاقی بود 
در کالس که بهتره راجع بهش صحبت 
نکنم لیکن بدترین خاطره من در طول 

10 سال فعالیتم بود است .
خن آخر : امسال سال تحصیلی  ــس  
ت من باهمه  ــخوبی بود البته زود گذش
ال  ردم بچه ها امس عی ک درت س ــــــــق
 عملکرد آموزشی خوبی داشتهباشند و 
ه تمام انرژی ام برای این هدف که  ــالبت

میانگین معدل امسال بچه ها ازپارسال 
د  ر باش ال اول بهت ان در س ــــــــخودش
وف کردم ، امید وارم در ایام باقی  ــمعط
مانده سال و امتحانات نیز دانش آموزان 
های دوم در تحقق این  ــخوبم در کالس

هدف همکاری کنند.  

ه  ک ت  اس انی  کس آن  از  ده  ــــــــآین
متخصص هستند، به نظرم افراد باید 

ایدئولوژی خود را تغییر بدهند 

ر همکاری  ی که بهت ش آموزان ــــــدان
کنند نتایج بهتری از عملکرد خویش    

می گیرند 
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ه با  ت ک ی سالهاس هروندان غرب ــــــــش
ا  ره ای ی ای زنجی گاه ه ــــــــواژه فروش
نا هستند  تورانهای زنجیره ای آش ــــرس
س از تصمیم دولت به  ــ،در ایران نیز پ
ره ای در  گاه های زنجی ــــافتتاح فروش
ای زنجیره  ــ بحث بنگاه ه ال 1373 ــس
ا هر چه که  ه  و از قض ــــای رواج گرفت
ورد توجه  ره ای میگیرد م ــ ــنام زنجی
د دید چه  ت.حال بای هروندان اس ــــــش
ت، آیا  ــدالیلی در این پدیده دخیل اس

بت  ر روانی به اعتماد مردم نس ــــاز نظ
د ؟ آیا آنجا  ن بنگاه ها می افزای ــــبه ای
ود ؟ آیا  ری ارائه میش ات بهت ــ ــــخدم
ره ای با غیر زنجیره ای  ــکاالهای زنجی
ر بدیع بودن  اوت دارد ؟ آیا بخاط ــــتف
تقبال  طح بنگاه ها، اینطور مورد اس ــــس

شهروندان قرار می گیرد ؟ 
ًا هدف از تاسیس فروشگاه های  ــاساس
بکه تولید  ــزنجیره ای کاهش فاصله ش
ور اصالح  ت و به منظ ع اس ــــــو توزی

یس  تاس تامین کاال  ره  ــــزنجی
شده است ، طی سالهای اخیر 
بسیاری از اینگونه زنجیره ای 
ای خوبی در بحث  ــها گام ه
ت در  ی و موفقی ود  ده ــــــس
راستای اهداف اقتصادی خود 
ا آن درجه که  ته اند ت ــــبر داش
اند به تدریج واحد  ته  ــتوانس
ه  ک را از چرخ ای کوچ ــــــه
اید تا  ــتوزیع حذف کنند و ش
گاه  ــچندی دیگر بجای فروش
ویی دیده  ــهایی که در هر س
د فقط تقاضای خرید  ــمی ش
گاه های  ه فروش ر ب ــــــمنحص

ن الگوی موفق  د. ای ــــزنجیره ای  باش
ته آهسته دیگرانی که از  ــاقتصادی آهس
کسب و کارشان انتظار باالتری داشتند 
ه : ))در ظاهر  ر انداخت ک ه فک ــــــرا ب
تر هم  ود بیش ــــهرچه زنجیره ای می ش

سود می دهد(( .
ی ها ،  ا ، لباس فروش ت فود ه ــــــفس
دارس ! بله ،  ی ها و باالخره م ــــکفاش

ه هایی هم که صاحب  ــپایان کار مدرس
د با این  ان خوش فکری بودن ــــموسس
ان دهند به  ه رونقی به کارش ــــهدف ک
فکر زنجیره ای کردن کسب و کارشان 
ال  د تا جایی که طی چندین س ــــافتادن
ته بطور مداوم شاهد رشته قارچ  ــگذش
گونه اینگونه مدارس بودیم. ابتدای کار 
مدرسه ای بنام که چند سالی آوازه ای 
برای خودش بهم زده به فکر گسترش 

کانون های    دانش آموزی ،    راه    رشد

الها قبل بحث  ه اولین بار س ــــزمانی ک
ه مطرح  ــفعالیت های کانونی در مدرس
ای زیادی  ث ه رف و حدی د ح ــــــــش
نجی  کل گیری و امکان س ــــپیرامون ش
د بنا به  ت ها مطرح ش ه فعالی ــــــاینگون
یر  نت گرایی که در س وت و س ــــــرخ
ی  ری محیط های آموزش ــــجامعه پذی
تیم ، دانش آموز  ور شاهد هس ــــدر کش
ًا با این گونه فعالیت های مدنی  ــاساس
ق اعتماد به  ت .و این تزری ــــغریبه اس
اوری به دانش  س و روحیه خودب ــــنف

التهای  وزان یکی از بزرگترین رس ــــآم
ی 89-88 بود .    ال تحصیل ا در س ــــــم
ورت گرفته  ه ریزی های ص ــــدر برنام
تاسیس کانون های علوم نظری ، کانون 
ان ، کانون ادبی، کانون  ــاجتماعی جوان
ر و کانون  ال ، کانون هالل احم ــــفوتب
تور کار قرار گرفت .اولین  ــفنی در دس
کانونی که افتتاح شد کانون علوم نظری 
ون با رأی گیری، اعضای  ــبود؛ این کان
ودش انتخاب  ره برای خ ت مدی ــــــهیئ

روع به فعالیت نمود ازجمله  ــکرد و ش
ی که کانون علوم نظری تا  ــفعالیت های
امروز در چهارچوب فعایت های خود 
ت می توان به برگزاری  ــانجام داده اس
ه و همایش  اد ریاضی در مدرس ــــالمپی
رد و از برنامه  اره ک ــــآیرودینامیک اش
هایی که پیش روست و اردیبهشت ماه 
یمی در کلیه  ــ برگزار میگردد المپیاد ش
سطوح دبیرستان و پیش دانشگاهی می 

باشد.
ود را با  ز فعالیت خ ی نی ون ادب ــــــــکان
طح  اعره در س ابقه مش ــــــبرگزاری مس
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.
ه حمایت یکی از  ون فوتبال نیز ب ــــکان
همکـاران ورزشـکار مجموعـه آقــای
ه فعالیت کرد و هر  روع ب ــــطرزعلی ش

ی در مجموعه  ه تمرینات منظم ــــجمع
ابقات  رکت در مس ــــآزادگان جهت ش

دارند.
ز از کانون  وم اجتماعی نی ون عل ــــــکان
ود که  ال تحصیلی ب ال س ای فع ــــــــه
اس فعالیت هایش بر محور تحقیق  ــاس
ود، دانش آموزان  توار ب ــــو پژوهش اس
ش از 200 تحقیق و  ن کانون بی ــــدر ای
ه داده اند و همایش بازیهای  ــمقاله ارائ
ه های بزرگ  ری نیز از برنام ــــکامپیوت
ت می  ــاجرایی این کانون در اردیبهش

ای کانون  ن فعالیت ه د. همچنی ــــــباش
تان 89 آغاز  ــفنی و هالل احمر از تابس

خواهد شد.
ه فعالیت  ت کلی لم اس ــــــالبته آنچه مس
های صورت گرفته توسط کانون های 
وزی از انتخاب هیات مدیره  ــدانش آم
ط  ــتا فعالیت های اجرایی همگی توس
دانش آموزان البته با حمایت و راهبری 
ش آموزی  ای دان ون ه ئول کان ــــــــمس
ی انجام می  ه آقای حاجی آقای ــــمدرس
ود نوعی تجربه جدید  ــپذیرد.و این خ
د  ت و به نظر می رس ه اس ــــــدر مدرس
طح مدارس نیز از کارهای بدیع  ــدر س
ت که اهدافی از جمله  رفته اس ــــو پیش
ری دانش  طح جامعه پذی ای س ــــــارتق
اط عمومی  ــآموزان ، ایجاد انگیزه و نش
ب تجربه و روحیه خود  ــبین آنها، کس

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 
ردن روحیه رخوت  دن و جدا ک ــــو کن
نت گرایی در تحصیل و آموزش  ــو س
یار زیادی  ــو پرورش زمان و انرژی بس
تان  ــمی برد که امیدوارم با همت دوس
دانش آموز و حمایت مسئولین مدرسه 
کوفایی و رشد بیش از پیش  ــشاهد ش

این کانون ها در آینده باشیم .
غفرا... لنا و لکم  حاجی آقایی

اد ، ابتدا  ش افت ه های ر مجموع ــــــــزی
های تاسیس کرد و سپس تحت   ــموسس
ی از جمله امتحانات  ــانجام پروژه های
هماهنگ ، پخش کتاب و جزوه ،انتقال 
ترک و ... اقدام به عضو  ــدبیر ،کادر مش
ه ای  ــگیری کرد و از آن پس هر مدرس
که حق عضویت ماهانه ! به موسسه می 
ی از زیر مجموعه های زنجیره  ــداد یک
ه بنام  ه و البته آن مدرس ــــای آن موسس
د که نهایتًا منجر به مشاهده این  ــمی ش
جمله در سر در برخی مدارس گشت: 
ه ..... با کادر  ر مجموعه مدرس ــــ))  زی
ترک با فالن مدرسه و ..... (( حاال  ــمش
وال پیش می آید این مدرسه که  ــاین س
منحصراً 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 
ه مربوط با این  ــبا آن مدرسه و موسس
جواب مواجه شدیم  ;  فالن مبلغ !  را 
ه بریزید پس از آن  اب موسس ــــبه حس
م و مشخصات را می توانید  ــلگو و اس

سر در مدرسه نصب کنید ! 
ی از اصلی  ود مال د س ــــــ به نظر میرس
ازی  داف اینگونه زنجیره س ــــترین اه
ایر ارکان  ه البته اگر در س ت. ک ــــــهاس

گاه  ــاقتصادی و بازار بود همانند فروش
های زنجیره ای بسیار هم عالی بود اما 
ا روح تعلیم و  ه رویه ها ب ــــآیا اینگون

تربیت همخوانی دارد ؟
ر و آن آزمون  از نکته ای جالب ت ــــو ب
دارس زنجیره ای که  ــورودی برخی م
ن روال عضوگیری ! که  طه همی ــــبواس
م و  د و بخاطر عنوان  و اس رح ش ــــــط
ه پر طمطراق هزاران  م آن مدرس ــــرس
ه در  ی تحت عنوان آن مدرس ــــمتقاض
ی کنند.آن  رکت م ــــآزمون ورودی ش

ت نام  ــ نفر ثب ه 150 ــمدرس
می کند ! الباقی چه می شود 
ترتیب  به  ت  اس خص  ــــمش
ای آن  ر مجموعه ه ــــدر زی
ال داده و ثبت  ه انتق ــــمدرس
ان زیر  وند ! هم ام میش ــــ ــن
ا همان طریقه  ــمجموعه ها ب

عضو شدن که برشمردیم!
غفرا ... لنا و لکم

حاجی آقائی

س و روحیه  اد به نف ق اعتم ــــــتزری
وزان یکی  اوری به دانش آم ــــخودب
ال  التهای ما در س ــــاز بزرگترین رس

تحصیلی 89-88 بود 

اساس فعالیت های کانون اجتماعی 
توار  ــبر محور تحقیق و پژوهش اس
بود دانش آموزان در این کانون بیش 

از200  تحقیق و مقاله ارائه دادهاند 
آیا اینگونه رویه ها با روح تعلیم و 

تربیت همخوانی دارد ؟

ب  ه صاح م ک ی ه ه های ــــــــــمدرس
ان خوش فکری بودند با این  ــموسس
ان دهند  ه رونقی به کارش ــــهدف ک
ب و  ر زنجیره ای کردن کس ــــبه فک

کارشان افتادند 



اب، پرتو  روغ مهت اب، ف ش آفت ــــــــتاب
ستارگان، بارش باران و رویش گیاهان، 
م در آفرینش  ــــی جلوههای از نظم حا ک

خداوندگار قادر متعال است. 

گفت  ــیخلقت خداوند بر پایه نظم ش
ت،  توار اس اس ت آور  ز و به ــــــــانگی
ر مبنا نظم اله  دا هم ب یــییــــدین خ

پابرجاست .
به لطف و عنایت خداوند متعال ، سال 
تان  ــ را در دبیرس ی 89 – 88 ــتحصیل
تان خوبی  ا دوس وم )ع( و ب ــــــباقرالعل
ان در بین  روع کردیم که تعاریفش ــــش
ه و اطراف به گوش می  ــمدارس منطق
ه از تقوا ،  ش آموزانی ک ید ، دان ــــــرس

ا قبال نیز  ت و تالش خوب آنه ــــمعرف
شنیده بودم. ابته ایجاد نظم و هماهنگی 
ازمان و نهادی، زمان بر بوده  ــدر هر س
ر و زمان دارد ، که  از به کمی صب ــــو نی
ت واال و همکاری  بختانه با هم ــــخوش
ش آموزان و همکارانمان  ــصمیمانه دان
ن مرکز این مهم در حداقل زمان  ــدر ای

و بهترین شکل ممکن اتفاق افتاد.
تا  واردی که در همین راس ی از م ــــــیک
نا نبودن  اره کرد آش ــــ میتوان به آن اش
نسبی دانش آموزان با مسیر رفت و آمد 
بود که در ابتدای سال تحصیلی همیشه 
تند و  وزان با آن روبرو هس ــــدانش آم
نمی دانند که چطور زمان بندی کنند تا 
سر وقت در مدرسه و مراسم صبحگاه 
ی همانطور که پیش  ــحضور یابند.  ول
د خیلی زود دانش آموزان  ــبینی می ش
با محیط و شرایط مدرسه خود را وفق 
دادند و خیلی سریع به شرایط ایده آل 

و مطلوب رسیدند.
وزان کلیه  ری که دانش آم ه دیگ ــــــنکت
ی می توان گفت  ــمدارس تهران و حت
یوع بیماری  د کرد ش ور را تهدی ــــــکش
ه درصد  ــ بود ، ک A وع زای ن ــــآنفالن
رات دانش آموزان را در  ــغیبتها و تاخی
ش داد و همین  ط آبان ماه افزای ــــاواس
اهده می  ه در نمودار ذیل مش ــــطور ک
مگیری  د چش د موارد فوق رش ــــــکنی

ای ویژه ای که اولیای  ــدارد. با مراقبته
اعدتهایی که از  وزان و مس ش آم ــــــدان
ؤلین محترم دبیرستان شاهد  ــسوی مس
م به لطف خدا این معضل هم  ــآن بودی
خیلی زودتر از آنی که به نظر می رسید 
وزان در محیطی  د و دانش آم ــــحل ش

مناسب به کار خود ادامه دادند.
ؤلین محترم  اری مس ت و ی ه هم ــــــــب
ش آموزان  ی از دان ه و بعض ــــــمجموع
دی در  ب و جدی ای جال ه ه ــــــــبرنام

یا علی  گفتیم   و     نظم آغاز شد

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.
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ن 
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ال برگزار شد  بتهای مختلف س ــــمناس
ه برگزاری  وان ب ا می ت ه در اینج ــــــــک
ی ،  ل ادبی ، درس هایی از قبی ــــــهمایش
اره کرد که به لطف  ی و ... اش ــــورزش
ره خیلی  ی موارد نم دا و در تمام ــــــخ
اط و چه از  ی چه از لحاظ انضب ــــخوب
د که حتی  اظ موضوعی گرفته ش ــــلح
ف و تمجیدهایی که  ــمی توان به تعری
وی مدارس دیگر و اولیای دانش  ــاز س
آموزان و حتی اداره آموزش و پرورش 

شد نگاهی انداخت.
ود به آن اشاره  ــمورد دیگری که می ش
رد نحوه پیگیری غیبتها ، تاخیرات و  ــک
موارد انضباطی دانش آموزان است. در 
مورد غیبتها می توان گفت که پیگیری 
گاه از طرف  م صبح ــــآن بعد از مراس
تان آغازمی شد و  ــدفتر انضباطی دبیرس
ا اولیای دانش آموز  ــبا تماس گرفتن ب
ی از موارد با زدن پیام کوتاه  ــو در برخ
دیم ،  ــاز حال دانش آموز با خبر می ش
م بعد از توضیح  ــدر مورد تاخیرات ه
ه  وز بالفاصل ش آم تن از دان ــــــــخواس
رم در میان  وع را با اولیای محت ــــموض
گذاشته و در مواقعی که مورد انضباطی 
اهده می شد مورد دانش آموز بعد  ــمش
اور پایه و  تن با مش ــــاز در میان گذاش
ثبت در دفتر انضباطی خواهان حضور 
اولیای محترم بوده تا بتوان مورد دانش 

اور مربوطه رفع  ــآموز را با حضور مش
و رجوع کرد. 

در ادامه هم جا دارد از تمام کسانیکه ما 
را در این امر یاری نمودند کمال تشکر 
ل آورد و آرزوی  ــو قدردانی را به عم
رای تمام این  متی وپایداری را ب ــــالس

عزیزان از خداوند متعال خواستاریم. 

اطاعت کورکورانه؛

یکی از مش��اغل بس��یار مهم و پر 
مس��ؤلیت والدین ، تربیت فرزندان 
اس��ت که از سایر مش��اغل والدین 
ن در  فه والد ییپیچیده تر است و وظ
ار حساستر و پر  یدوره نوجواني را بس
ت تر میکند. نوجواني دوره   یمسئول
ت است، نوجوان  یبحران بلوغ و هو
ده که همه  یبه سطحي از آگاهي رس
صحبته��ا را با اطاع��ت کورکورانه 
��رد، رفتارها و برخوردهای  ینمي پذ
��ل قانع  س��تي با دل ییم��ا ب��ا وي با

��رد، او عالقمند  یکننده ص��ورت گ
به اس��تقالل اس��ت، حالت عاطفي 
ازهاي  ��ي دارد و ن ییمتفاوت و گذرا
تازه اي براي وي مطرح مي شود. 

ن در برابر  ه مي شود که والد ییتوص
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 
رند. به  ��راد بگ ییاز نوج��وان کمتر ا
گر در اکثر مواقع برخورد  یعب��ارت د
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منقضی شد.

نانه داشته ، گاهي  یمثبت و خوش ب
اوقات نس��بت به رفتارهاي نوجوان 
شک کرده و نگران باشند و برخورد 
نه داشته باشند.  ن زم ییمناس��ب در ا
ن،  ن اس��ت که نگرش والد ییمهم ا
عني او  یمثب��ت و صادقان��ه باش��د 
ح نوج��وان توجه  یرفتاره��اي صح
ج��اد اعتماد به  یکنن��د تا موج��ب ا
نفس، عزت نف��س و خودباوري در 
ار  ازهاي بس کي از ن یییوي ش��وند. 
ن اس��ت که  یمه��م دوره نوجواني ا

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. 

 لطفًا خودتان را معرفی کنید ؟
ال 1378 کار  تم . از س ــــ در تهران هس  پیمان طرز علی متولد 1359
الها که بصورت  ود را با آموزش و پرورش آغاز کردم در این س ــــخ
پاره وقت و یا در برخی موارد بصورت تمام وقت در خدمت دانش 
اوره فعالیت  ی ، انضباطی و مش وزان بودم در زمینه های ورزش ــــــآم

می کردم.
 چرا معاون انضباطی هستید ؟

ید که این قسمت را به من محول  وال راباید از کسانی بپرس ــــ این س
اتیدی  ــکرده اند ولی فکر می کنم به لطف خدا و درس گرفتن از اس
که در اصطالح خاک خورده این راه هستند تا حدودی موفق بودم و 
ر و کار با دانش آموز  تی که س ــــدر نهایت هم هر کاری  و در هر پس
ت دارم و چون به کارم عالقه دارم به لطف و  م را دوس ته باش ــــــداش

خواست خدا موفق هم می شوم.
ما کیست ؟یک دانش آموز خوب  ــ دانش آموز خوب در دید ش  
ته باشد ولی می توانم  ــباید هیچگونه موارد اخالقی و انضباطی نداش

د و  وز ابتدا باید خودش را بشناس اظ بنده دانش آم م از لح ــــــــبگوی
ه حرکت  تای اهداف مدرس ــــجایگاه خودش را درک کند و در راس

کند، درکل باید با معرفت باشد.
ت چرا؟  همان  ن و بدترین کالس کدام اس ما بهتری ــــــاز دید ش  
طوری که در مصاحبه های قبل گفته بودم امسال از اینکه در خدمت 
حالم به دلیل اینکه در سالهای قبل  تم خیلی خوش ــــاین مجموعه هس
تم در اینجا  نیده بودم و  میدانس ف این مجموعه را ش ط تعری ــ ــــــفق
تند که از لحاظ معرفت ، اخالق، درس و از بعد مذهبی  ــکسانی هس
از هم می توانم بگویم از  رف اول را در منطقه می زنند و ب ــــو ... ح

تمامی دانش آموزان رضایت کامل رادارم .
 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 ؟

م فقط این را بگویم که  وال را جواب نده ــــ  اگر اجازه دهید این س
ه باید صبر و تحمل کافی و بیش  ــیک معاون انضباطی خوب همیش
از اندازه داشته باشد تا بتواند با روحیات تک تک دانش آموزان کنار 

بیاید، آنها را راهنمایی و در صورت لزوم  هدایت کند.
 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 
تان موفقیت آمیز بود و در همه آنها نمره  ــخدا و همت و یاری دوس
ی را از مجموعه و در برخی از موارد از اولیائ دانش آموزان و  ــقبول
 اداره آموزش و پرورش گرفتیم به عنوان مثال میتوان به نمودار های 
اره کرد که خیلی  ف انضباطی به صورت روزانه و ماهیانه اش ــــمختل
ین محترم اداره آموزش و  ه دانش آموزان و حتی بازرس ــــمورد توج

پرورش قرار گرفت .
 رنامه های جدیدی که برای سال آینده دارید ؟

اء اهلل مجموعه در نظر دارد در سال آینده برنامه های جدیدی  ــ ان ش
ه ای از این  ــرا در زمینه نظم وانضباط اجرا کند که در اینجا به گوش

اقدامات بصورت کوتاه و تیتر وار اشاره می کنیم.
ور نماینده کالس ها و رئیس  ه هماهنگی هفت گی با حض ــــ- جلس

شورای دانش آموزی 
رکت در  ه آن به اداره جهت ش ی و ارائ ه نویس ابقات مقال ــــــــــ- مس

جشنواره های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی 
تای هدفمند کردن نظم  ای مختلف در راس زاری همایش ه ــــــ- برگ

در مدرسه 
- چاپ و نشر کتابچه های انضباطی در زمان مشخص

- اطالع رسانی الکترونیک از وضعیت تاخیر ها ، غیبت ها ویا موارد 
انضباطی دیگر بصورت آنالین

- اهداء جوایز در هر ترم به دانش آموزان با انضباط با حضور اولیائ 
دانش آموزان در مراسم صبحگاه.
 با تشکر از شما، کالم آخر ؟

 امیدوارم همیشه محبوب و منظور باشید ،یا علی 

مردی   برای   تمام  فصول
گو

گفت
طی

ضبا
 ان

ون
معا



رق  ل(در ش ماره قب ه از ش ــــــــ)ادام
ی که تاریخ را دانشی  ــنخستین کس
تقل و خاص دانست و در این  ــمس
ت ابن  ه پژوهش پرداخ ه ب ــــــزمین
ال 732 هجری  دون متولد س ــــخل
تانه سده های میانی  ــبود که در آس
در زمان انتقال جامعه برده داری به 
فئودالیسم کوشش زیادی برای فهم 

تاریخ به عمل آورد .
مورخ آگاه به دانش قواعد سیاست 
ع موجودات  ــو طبای
ها  ملت  واختالفات 
گوناگون   اعصار  در 
و  اخالق  اظ  لح ــاز 
وم و مذاهب و  ــرس
ت و  ــغیره نیازمندس
ته  گذش وقایع  ــباید 
ه کامل  ا احاط ــــرا ب

ا را با آنچه  ــبداندو آنه
ن و بغرنج  ــپیچیده تری
ت  اس ائل  ن مس ــــــتری
نجد و وجه تناسب  ــبس
اظ  لح از  را  ان  ــــمیانش
اد در یابد  ــتوافق و تض
زمین  مشرق  مردم  زیرا 
ب  ــرویداد ها را برحس
سالهای سلطنت یادیگر 
می  تعیین  مهم  اتفاقات 

کرده اند .
  )) سایکس  ))سرپرسی 

ت ))که  تی گفته اس ه درس ــــــ ب cykes
ایرانیان اطالعی از تاریخ خود ندارند(( 
ردم به تاریخ عالقه دارند  زیرا  ــتوده م
ته خود  ادی های گذش ج ها و ش ــــــرن
ی خواهند که  ی بینند و م ــــرا در آن م
ود از تجربه تلخ تاریخ  ــبرای آینده خ
کمک بگیرندو به همین دلیل است که 
ه حاکمه در طول تاریخ  ــ))عوامل طبق
تیاق مردم به تاریخ سوء استفاده  ــاز اش
کرده اند و به نام تاریخ ریسمانی برای 
ار کردن مغزها به هم بافته اند و در  ــمه
ه در آن از درک  ته های خود ک ــــنوش
ت جز مدیحه  ــعلمی تاریخ خبری نیس
سرایی و ستایش اعمال زور مندان چیز 
اورده اند و ازاین تاریخ  ها  ــدیگری نی
ه دوره ها به منظور تحکیم  ــهم در هم
رکوب کردن  درت طبقه حاکم و س ــــق

ل و ترقی  دکردن راه تکام ــــمردم و س
استفاده شده است(( .

گفتیم که مورخان در روزگاران گذشته 
،تاریخ را به خاطر خداوندان قدرت می 
نوشته اند چون غالبًا در سرزمین هایی 
درت فردی حاکم  ته اندکه ق ــــمی زیس
ی چندانی بر  ت و آنها آگاه ــــبوده اس
ته اند و  ــرویدادهای پیش از خود نداش
بطور کلی در جریان کار ممدوح خود 
ه اند . مزد بگیرانی  ــنیز قرار نمی گرفت
بوده اند که از روی گفته های این و آن 
ت  ه غالباً عاری از واقعیت بوده اس ــــک
دفتری را سیاه می کرده اندو به ستایش 

نگ و مجسمه و مقبره می  ــچوب و س
پرداخته اند و اگر هم در میانشان احیانًا 
کسی پیدا می شد که برای دریافت مزد 
ه پژوهش واقعیات  ــکار نمی کرده و ب
ان عرصه را بر  ت چن ــــمی پرداخته اس
ه آن بیچاره از  ی کردند ک گ م ــــــاو تن
ترس جان دایمًا از این دیار به آن دیار 

گریزان می شده است.
ت که بخشی از  ــ و هم بدین علت اس
ته ما ایرانیان در افسانه و اساطیر  ــگذش
ت و ما اکنون می  ــمحض فرو رفته اس
ی در پژوهش های دوران  ــبینیم که حت
د نظریات  ان نیازمن ر نیز مورخ ــــــاخی
ندو از بررسی  ــمورخان بیگانه می باش
های آنان برای ورود به زندگی تاریخی 
ملت خود استفاده می کنند زیرا تاریخ 
دو روی دارد  یکی رویداد های گذشته 

ده و دیگر آنچه  ــکه کم و بیش گفته ش
ه از آن رویدادها به جای مانده و  ــرا ک

ثبت و ضبط نشده است.
ته ای که مورد مطالعه مورخ قرار  ــگذش
ت بلکه  ته مرده نیس رد گذش ــــــمی گی
گذشته ای است که به تعبیری در زمان 
حال سیر می کند . البته عملیات گذشته 
رای مورخان فاقد  ت یعنی ب ــــمرده اس
معناست مگر اینکه مورخ بتواند فکری 
ت آن نهفته است بخواند  ــرا که در پش
خ ، تاریخ فکر  ن قرار تمام تاری ــــو بدی
ه در ذهن مورخ  ده کردن اندیش ــــو زن
رگرم مطالعه اش می شود  ــاست که س

به بیان دیگر تاریخ ، تجربه مورخ است 
واره از مغز وقایع نگار  ــو واقعیات هم

ترشح می کند .
امل ترس ها ، وحشت  ــگذشته تنها ش
ها ، نا امیدی ها نمی شود ومورخ باید 
ه های گذشته  ی کامل اندیش ــــبا بررس
تمداران و  ــکه از مغزهای توانای سیاس
دانشمندان تراوش کرده است و چنین 
ون نقش های  د که هم اکن ــــمی نمایان
انی خود را اجرا می کنند واقعیت  ــانس
ته را آنطور  یم کند و گذش ــــها را ترس
رض دید مردم  ت در مع ــــکه بوده اس

عالقمند و شیفته تاریخ بگذارند . 
ود را در میان مردم  ــپس مورخ باید خ
ته بگذارد و چنین احساس کند  ــگذش
که در محیطی غیر از محیط زمان خود 

به سر می برد و در آن حال استثنایی  ، 
رایط اجتماعی را با توجه به مدارک  ــش
مسلم و با روحیه انتقادی بنگرد تا آنگاه 
ته را دریابد  ــبهتر بتواند واقعیات گذش
ز دهد و  ات تمی ق را از القائ ــــــو حقای
وی مآخذ  ه ارزیابی همه امور از س ــــب
ردازد و از اینروی  ی بپ ع واقع ــــــو مناب
مورخان هوشمند به راحتی می تواند به 
ه و با مداومت و حوصله  ــکمک اندیش
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 
ا و ارتباط علت و  ل کلی رویداده ــــعل
معلولی جریان های تاریخی را بنگارند 
اره به جریان  ــبلکه بهترین آنها فقط اش
اید آنها هم  ــرویدادها کرده اند. البته ش
ته اند موجبات رویدادها را  ــنمی توانس
ن است  ــبگویند ولی این نکته نیز روش
ان درک منطقی قضایا را  تر ش ــــکه بیش
ی از اندیشه  ته اند و زیر پوشش ــــنداش
ه قرار  درت حاکم موم ق ای مس ــــــــه

 داشتهاند.
ث درباره علم  ت که بح ــــپر واضح اس
ان خصوصیات مرتبط بر آن  ــتاریخ وبی
ه این صفحات مختصر نمی  ــدر حوصل
باشد و بیم آن می رود که وارد شدن در 
جزئیات تخصصی آن خواننده را خسته 

د. لذا  رده و برای او مالل انگیز باش ــــک
ام به این موجز اکتفا نموده،  ــدر این مق
ان قبول افتد،  د که در نظر مخاطب ــــباش

ان شاء اهلل .
در پایان کالم را با دوجمله حکیمانه به 

پایان می رسانم:
ور خود  ی که از تاریخ کش ر ملت ــــــ))ه
آگاهی نداشته باشد ، ناگزیر اشتباهات 

گذشته را تکرار خواهد کرد .((
  جواهر لعل نهرو

ردم آنجا تاریخ  رزمینی که م ــــ))در س
همانند  ان  خردساالنش د  خوانن ی  ــــــم
در  و  ند  اندیش ی  م الخوردگان  ــــــس
کشوری که مردمش تاریخ نمی خوانند 

سالخورد گانشان مانند خردساالنند.((
 ارنست دونان 

از این تاریخ ها 
در همه دوره ها 
به منظور تحکیم 

قدرت طبقه حاکم 
و سرکوب کردن 
مردم و سد راه 

تکامل و ترقی 
استفاده شده است .

عی
شاف

ن 
وا

کی
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گوشه ای از فعالیتهایی که به 
امید خدا در س��ال تحصیلی 
آین��ده در برنام��ه معاونت 
پی��ش  مرک��ز  انضباط��ی 
دانش��گاهی و دبیرستان باقر 

العلوم )ع( قرار دارد 
 جلس��ه هماهنگ��ی هفتگی 
ب��ا حض��ور نماینده کالس��ها 
دان��ش  ش��ورای  ریی��س  و 

آموزی

 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
همایش��های  برگ��زاری   
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 
ع دانش آموزان  �الجهت اط�

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

رس��انی  ع  اط� �ال   
الکترونیک از وضعیت 
تاخیرها ، غیبت ها و یا 
موارد انضباطی دیگر 

 به صورتآنالین 

م لطفًا خودتان را معرفی کنید  ــالس  
و از سوابق کاریتان بگویید؟

به نام خدا بنده کیوان شافعی دانشجوی 
ته تاریخ گرایش ایران بعد  ــدکتری رش
تانه دفاع  م می باشم و در آس ــــالاز اس
ه نظام  ان نامه با عنوان )) مقایس ــــاز پای
ران و غرب  ادی و اجتماعی ای ــــاقتص
ه ، اتریش( بر اساس  ــ)انگلیس ، فرانس
وران ایرانی عصر  ای مام فرنامه ه ــــــس
قاجار (( هستم و اکنون به عنوان عضو 
ابقه تدریس  ال س ــــ س ت علمی 4 ــهیئ
ت  ال اس ــــ س گاه را دارم و 3 ــدر دانش
وزش درس تاریخ را به  ه افتخار آم ــــک
گاهی و  ــدانش آموزان مرکز پیش دانش

دبیرستان باقرالعلوم)ع( دارم.
ته تاریخ  ــتالیفات اینجانب در مورد رش
امل پایان نامه کارشناسی ارشد و  ــو ش
ی چون مرکز  ن مقاله در مجالت ــــچندی
دایرالمعارف بزرگ اسالمی و فصلنامه 
تراتژیک خاورمیانه  ــمرکز مطالعات اس

و... می باشد .
ه تحصیل  بت ب ما نس ــــــدیدگاه ش  
تانی  وزان  دبیرس ش آم خ دان ــــــــتاری

چیست؟ 
وال را بایستی از دوجنبه  ــحقیقتًا این س
ه اول  ت که جنب خ گف ــــــمختلف پاس
ته ای  ک فرد به رش ث، عالقه ی ــــــبح
دم افرادی  ده معتق ت. بن ــــــخاص اس
اله ادامه تحصیل موفق  تر در مس ــــبیش
هستند که دنبال رشته مورد عالقه خود 
ند. چنین افرادی خیلی راحت تر  ــباش
ق آیند و  کالت فای د بر مش ــــــ میتوانن
تری در طی کردن مدارج  ــتوانایی بیش

ا جنبه دیگر  ت ام ــــعالیه خواهند داش
ائل اقتصادی می  ــبحث بازارکار و مس
دم بی اهمیت  د که هر چند معتق ــــباش
ت اما نباید این امر تمام مسایل را  ــنیس
تحت شعاع قرار دهد . در نگاهی گذرا 
یر تکامل تمدن  غرب  ــو سطحی به س
رفت  ن می کند که پیش ــــبرای ما روش
وم  تجربی و فنی  ــجوامع غربی در عل
ت که آن علوم  توار اس ــــبر یک پایه اس
د. به عبارت دیگر در  انی می باش ــــانس
انس و  خ اروپا ما اول رنس یر تاری ــــــس
انقالب در حوزه علوم انسانی را شاهد 

هستیم سپس انقالب صنعتی . اکنون نیز 
در این جوامع رشته های علوم انسانی 
ت . به  ــاز اهمیت باالیی برخوردار اس
عنوان مثال در غرب افرادی می توانند 
در رشته تاریخ ادامه تحصیل بدهند که 
دل الف  تان دارای مع ــــدر دوره دبیرس
اله دالیل متعددی دارد  ــباشند این مس
ت که چون  ه مهمترین  آنها این اس ــــک
خ مربوط به  ورد مطالعه تاری ــــحوزه م
ت و چون گذشته دیگر در  ــگذشته اس
ترس ما نیست لذا برای ما ملموس  ــدس
ه عبارت  د و ب ی هم نمی باش ــــــو عین
دیگر بر خالف علوم دیگری که حوزه 
د  ــمورد مطالعه آنها زمان حال می باش
ایل علمی در آنها به کرات قابل  ــو مس
آزمایش و تکرار هستند ، در علم تاریخ 
ار اتفاق می افتد  ــهر حادثه فقط یک ب
یار  خ نگار باید دارای ذهن بس ــــو تاری
د حوادثی را که  ا بتوان د ت ــــــفعالی باش
ت و دیگر  ط یکبار اتفاق افتاده اس ــــفق
رایط  رار این حوادث با ش کان تک ــــــام

ابه در آینده وجود ندارد در  ــکاماًل مش
ذهن خود بازسازی کرده و به تحلیل و 

بررسی و نتیجه گیری بپردازد.
ه و  وت وضعف  مدرس اط ق ــــــنق  

دانش آموزان را در چه می دانید.
خ  وال پاس ه به این س ل از اینک ــــــــ قب
ت که بغیر  م الزم به یاد آوری اس ــــده
گاه ، مرکز پیش  س در دانش ــــاز تدری
تانی  گاهی باقرالعلوم تنها دبیرس ــــدانش
است که بنده در آن مشغول به تدریس 
می باشم من اعتقاد دارم که امر آموزش 
اس  ه دلیل حس تان ب ــــــدر دوره دبیرس
بودن این مقطع از اهمیت بسیار باالیی 
ر در این دوران  ت و اگ ــــبرخوردار اس
ی و بنیادی  وب ، اصول ــــآموزش مطل
د نتایج  رد در مقاطع بع ورت گی ــــــص
بسیار مطلوب تری بدست خواهد آمد 
تان  از دیر  ــلذا تدریس در دوره دبیرس
ت اما  ــباز جزو آرزو های من بوده اس
اینکه چرا از بین تمام دبیرستان ها این 
وده ام باید بگویم  ــمرکز را انتخاب نم
ت اما  ــدر ابتدا کامال ً جنبه اتفاقی داش
استمرار این همکاری جدا از لطفی که 
بت به اینجانب  ــکادر اجرایی مرکز نس
اط مثبت زیادی  ته اند، بخاطر نق ــــداش
است که در کادر اجرایی کار بلد و تیم 
ی مجرب و دانش آموزان فهیم  ــآموزش

این مرکز وجود دارد.
ما که وقتتان را در  کر از ش ــــ با تش  
ار پژواک قرار دادید، جمله ای به  ــاختی

مخاطبین پژواک ؟
بعنوان آخرین حرف به دانش آموزان و 
نهاد  ــدانش پژوهان عزیز این مرکز پیش
در لحظه لحظه های این  ــمی کنم که ق
د و برای بهره  اس را بدانن ــــمقطع حس
ر از آن تمام  ه مطلوب ت ــــگیری هرچ
ه کار بندند موفقیت  ود را ب ــــتالش خ
روز افزون شما عزیزان مایه مباهات و 

افتخار همه ماست. 
کر فراوان از وقتی که در اختیار  ــبا تش

من قرار دادید .

آقای 
    تاریخ

د در  ی توانن رادی م رب اف ــــــــدر غ
ل بدهند  ته تاریخ ادامه تحصی ــــرش
تان دارای معدل         ــکه در دوره دبیرس

)الف( باشند

ه  اله ادام تر در مس رادی بیش ــــــــ اف
تحصیل موفق هستند که دنبال رشته 

مورد عالقه خود باشند .

برنامه های ویژه ی
 معاونت انضباطی

 در سال تحصیلی 
89-90
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یرتاش سال سوم انسانی ورودی  اد بش ــــلطفًا خودتان را معرفی کنید ؟ بامش   
امسال هستم

  به نظر شما دلیل انتخاب شما به عنوان اسوه علمی و اخالقی چیست ؟
یه؛ سعی می کنم با تمام دانش آموزان رفتار خوبی داشته باشم و به  ــ رفتار بیحاش
م. همچنین به درس خواندن عالقه  ا احترام بگذارم و به درس آنها کمک کن ــــآنه

مندم و معتقدم انضباط الزمه موفقیت درسی است. 
  هدف شما از تحصیل چیست ؟

ته حقوق و شغل وکالت مفید بودن برای جامعه  ــعالقه به رش
ته حقوق به علت عالقه از دفاع از حق مظلومین  ــعالقه به رش

و آشنا شدن به ساختار حقوقی کشور
وزان باقرالعلوم  ه و دانش آم ما راجع به مدرس ــــــنظر ش   

چیست ؟
تند و معلم  ر اخالقی دانش آموزان  خوبی هس ا از نظ ــــــ بچهه
ای فدوی نه تنها  کر ویژه ای از آق ای خوبی داریم. و تش ــــــه
ی، بلکه راهنمایی  اوره درسی و راهنمایی آموزش ــــبخاطر مش

در امور زندگی.
  توصیه ای برای دوستانتان :

من خود را در حد توصیه نمی دانم ولی باید بگویم مهم ترین 
ار خانواده  ه حفظ کنند و در کن ز یعنی اخالق را همیش ــــــچی

وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند
  جمله ای به مخاطبان ما :

رفت برای همه باز باشد و به خاطر برخی از  اا... راه پیش ــــانش
مسائل کوچک دانش آموزان از پیشرفت باز نمانند.

  لطفًا خودتان را معرفی کنید ؟
تم و  انی هس د جهانگرد کالس دوم انس ــــــحام

امسال وارد مدرسه شدم 
  به نظر شما دلیل انتخاب شما به عنوان اسوه 

علمی و اخالقی چیست ؟
م و انضباط در جنبه های  ــبه خاطر تالش و نظ
ت در تحصیل  ی که با موفقی ف انضباط ــــــمختل
تقیم دارد و کمک زیادی برای برنامه  ــرابطه مس

ریزی در جهات مختلف می کند
  هدف شما از تحصیل چیست ؟

ب با  ته حقوق و در آمد مناس ــــ تحصیل در رش
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 
رد دانش آموزان در امتحانات دارد و از آقای  ات که تاثیر زیادی در عملک ــــامتحان

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.

ن صیاد نصیری  ــاللطفًا خودتان را معرفی کنید؟ ارس   
تم دانش آموز دوم ریاضی و اولین سالی است که در  ــهس

این مدرسه هستم .
ما دلیل انتخاب شما به عنوان اسوه علمی  ــبه نظر ش   

چیست ؟
 شاید داشتن هدف در زندگی مهم ترین دلیل اسوه شدن 
یدن به آن مرا یاری  د و تالش برای رس ــــیک فرد می باش

کرد به عنوان شاخص موفق معرفی شدم
  هدف شما از تحصیل چیست ؟

لطفا کلیشه ای نباشد: خوب راستش اگر بخواهیم صادق 
یدن به  یم مانند هرفرد دیگر در حال تحصیالت رس ــــباش
ایش در زندگی  ت اجتماعی بهتر و در آمد و آس ــــموفقی
لمًا کمک به هم نوع نیز از  ــبرای من اولویت قراردارد مس

اهداف مهم از ادامه تحصیل است
  نظر شما راجع به مدرسه و دانش آموزان باقرالعلوم چیست ؟

ی با سطح علمی خوب هستم  دم که دارای کادر آموزش ه ای ش ــــــخوش حالم که وارد مدرس
ه ارتباط خوبی برقرار کنم امکانات و  تم با دانش آموزان خوب این مدرس ــــو همچنین توانس
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 خصوصًا تشکر ویژه از آقای 

حاجی آقایی مشاور پایمان .
  توصیه ای برای دوستانتان :

تکار و تالش، فاکتوری ضروری است و به دوستان توصیه می  یدن به موفقیت، پش ــــبرای رس
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.

  لطفًا خودتان را معرفی کنید ؟
ال اول در این دبیرستان  تایی از کالس پیش ریاضی هستم و از س عود روس ــــــمس

درس می خوانم
  به نظر شما دلیل انتخاب شما به عنوان اسوه علمی چیست ؟

بخاطر یادگیری باال و دوره دروس در همان روز
  هدف شما از تحصیل چیست ؟

داشتن جایگاه باال در جامعه، خدمت به مردم و تحصیل در رشته مورد عالقه خود
ع به  ما راج ر ش ــــــنظ   
وزان  ش آم ه و دان ــــــمدرس

باقرالعلوم چیست ؟
ال  ــجا دارد پس از چهارس
تان  ل در این دبیرس ــــتحصی
غ و  ی دری ات ب ــــــاز زحم
دلسوزانه جناب آقای فدوی 
ی کنم و  کر و قدردان ــــتش
ی مانند فیزیک  ــبرای دروس
گاه دارند به نظر میرسد امکانات بیشتری  ی که نیاز به آزمایش یمی و دروس ــــــو ش

ایجاد شود
  حرف آخر؟

ود و عمران و آبادی  تعداد های بیشتری کشف ش ل توجه کنند تا اس ــــــبه این نس
بیشتری در کشور شاهد باشیم.

  لطفًا خودتان را معرفی کنید ؟
تم و از سال 1388 در  ــمهدی صادقی علوی از کالس دوم ریاضی هس

این دبیرستان وارد شدم 
  به نظر شما عنوان انتخاب شما به دلیل اسوه پرورشی چیست ؟

ی دارد و خود نیز به  ت م ه بر این باورم که خداوند مرا دوس ــــــهمیش
وع مذهبی و  ه دارم به خصوص از ن ی عالق ت ها ی پرورش ــــــــفعالی

فرهنگی
  هدف شما از تحصیل چیست ؟

ته مورد عالقه ام که معماری  یدن به اهداف خود در زندگی و موفقیت و تحصیل در رش ــــ رس
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.
ید و همه چیز را علیه یکدیگر باور نکنید  تانتان : با هم متحد باش ــــتوصیه ای برای دوس   

خالصه زود باور نباشید و به معلمین احترام بگذارید
  جمله ای به مخاطبان ما :

ت در موقعیت  ــ قدر موقعیت های خود را بدانید ودرس خواندن راحت ترین کار زندگی اس
های حساس پشت یکدیگر را خالی نکنید.

  لطفًا خودتان را معرفی کنید ؟
علیرضا حصارکی هستم از سال 1385 به 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 ؟
ب  یدن به مدارج باالی علمی و کس ه ای نباشد(:رس ــــــ)لطفًا کلیش

موقعیت باالی  اجتماعی
  نظر شما راجع به مدرسه و دانش آموزان باقرالعلوم چیست ؟
وند که از لحاظ درسی شرایط  ــدانش آموزان خوبی  گزینش می ش
ند و از تمامی  ر زبان زد باش اظ اخالقی نی ی دارند، از لح ــــــــخوب

مسئوالن باقرالعلوم نیز تشکر میکنم.
  توصیه ای برای دوستانتان :
 نابرده رنج گنج میسر نمی شود

خت  ــجمله ای به مخاطبان ما :به امید آنکه هیچ دانش آموز س   
کوشی به خاطر مشکل مالی از درس خواندن محروم نشود.
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