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درج مطالب با نام خودتان در ماهنامه

مطالب خود را درقالب موارد زیر به آدرس ایمیل ماهنامه 
info@m-molana.ir ارسال نمایید تا با نام خودتان در ماهنامه 

درج شود:
 –  ارسال مقاله ها )تربیتی ، آموزشی و علمی(

–  ارسال شعر ، سایر مطالب آموزنده
–  طرح ایده، معرفی فناوری های نوین و تکنولوژی های نو

–  معرفی و مصاحبه با افراد شاخص )همکاران و دانش آموزان (
و ...

مقاالت و آثار حتما بصورت تایپ شده در word و همراه با عکس و 
 فایلهای ضمیمه باشد

 شرایط درج مطلب در ماهنامه

- هیات تحریریه ماهنامه در انتخاب، ویرایش فنی و ادبی، تکمیل، 
حذف، ادغام، اصالح و کوتاه کردن مطالب، و تغییر کادر عکس ها 
آزاد است. ارسال مطلب و عکس برای ماهنامه دبیرستان موالنا به 

معنی قبولی این شرایط است.
-  مسئولیت متون نوشتاری و تصویری نشریه با پدید آورندگان 

آنهاست، چاپ آنها به معنای تایید محتوای آنها از طرف نشریه 
نیست.

-  ماهنامه مجاز است که از مطالب استفاده شده، در آینده نیز 
بدون کسب مجوز، مجدد استفاده کند.

-  برداشت و نقل مطالب از ماهنامه تنها با ذکر نام ماهنامه 
دبیرستان موالنا، شماره و تاریخ انتشار مجاز است.

- هیات تحریریه ماهنامه تمام سعی و تالش خود را در وارسی و 
بازنگری سایت های معرفی شده به کار می گیرد ولی به علت ماهیت 

متغیر اینترنت و دنیای کامپیوتر، این ماهنامه هیچگونه مسئولیتی 
را در خصوص محتوا و تصاویر خالف عرف و مطالب خالف شئون 

جمهوری اسالمی ایران در پایگاههای اینترنتی را نمی پذیرد.

info@m-molana.ir

ــترس  ــه در دس ــب خون ــایت مکت ــدف از س ه
ــرای  ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــوزش ب ــرار دادن آم ق
ــه  ــب خون ــان اســت. مکت همــه ی فارســی زبان
یــک بنیــاد عــام المنفعــه اســت. محتــوای 
ــی  ــم های ــورت فیل ــه ص ــا ب ــی کالس ه اصل
ــاص  ــی خ ــه موضوع ــدام ب ــر ک ــه ه ــت ک اس
مــی پــردازد. ایــن فیلــم هــا بــرای کالس هــای 
قدیمــی یــک جلســه از یــک کالس دانشــگاهی 
و بــرای کالس هــای جدیــد بــه یک موضــوع از 
درس مــی پــردازد. بخــش وســیعی از محتــوای 
ــگاه  ــازه دانش ــکاری و اج ــا هم ــه ب ــب خون مکت
شــریف تهیــه شــده اســت. دانشــگاه شــریف بــا 
ایــن کار بــه مکتــب خونــه کمــک مــی کنــد تــا 
امــکان اســتفاده از درس هــای یکــی از بهتریــن 
ــجویان در  ــرای دانش ــران را ب ــگاههای ای دانش
ــا  ــن درس ه ــد. ای ــم کن ــان فراه ــر جه سراس
ــای  ــا در دانشــکده ه ــن کالس ه ــامل بهتری ش
ریاضیــات و فیزیــک دانشــگاه شــریف اســت که 
بــا تــالش دانــش جویــان و اســاتید این دانشــگاه 
ــن  ــوی ای ــت معن ــت. مالکی ــده اس ــط ش ضب
ــت  ــریف اس ــگاه ش ــه دانش ــق ب ــا متعل محتواه
ــت  ــتری اس ــده بس ــم نن ــه فراه ــب خون و مکت

ــن دروس. ــه ای ــی ب ــترش دسترس ــرای گس ب

www.maktabkhooneh.org

عنوان کتاب: پندهای قندپهلو
مجموعه ای از 51 داستان زیبا

گردآورنده: حسین شکرریز
انتشارات: فکر آذین
چاپ یازدهم: 1393
قیمت: 8500 تومان

شابک: 978-600-91191-5-8
ــازی  ــرای نوس ــه اش را ب ــوار خان ــخصی دی ش
خــراب می کــرد. خانــه هــای ژاپنــی دارای 
ــی بیــن دیوارهــای چوبــی هســتند.  فضایــی خال
ــوار  ــردن دی ــراب ک ــن خ ــخص در حی ــن ش ای
ــه  ــرون ب ــی از بی ــه میخ ــد ک ــی را دی مارمولک
پایــش فــرو رفتــه بــود. دلــش ســوخت و یــک 
ــی  ــخ ر ا بررس ــی می ــد. وقت ــکاو ش ــه کنج لحظ
کــرد متعجــب شــد، چــون ایــن میــخ 10 ســال 
ــده  ــده ش ــه کوبی ــاختن خان ــگام س ــش، هن پی

ــود. ب
چه اتفاقی افتاده؟

در یــک قســمت تاریــک بــدون حرکــت، 
ــده  ــی زن ــن موقعیت ــال در چنی ــک ده س مارمول
مانــده. چنیــن چیــزی امــکان نــدارد و غیرقابــل 

ــت. ــور اس تص
متحیــر از ایــن مســاله کارش را تعطیــل و 
ــدت  ــن م ــرد. در ای ــاهده ک ــک را مش مارمول
چــکار کــرده اســت؟ چگونــه و چــه مــی 

خــورده؟

ــه  ــر مراجع ــه ســایت زی ــاب ب ــه کت ــرای تهی ب
ــد: نمایی

www.pandha.ir
خرید سریع:

ــزار بارکدخــوان را روی  ــرم اف کافیســت ن
گوشــی هوشــمند خــود نصــب کــرده و آن 

را روی کیــو آر کــد زیــر بگیریــد:

معرفی سایت معرفی نرم افزار و بازی معرفی کتاب

دست اندرکاران

 مدیر مسئول
رضا شعبانی

مدیر دبیرستان هوشمند موالنا

سر دبیر
 حجت حاتمی
دبیر ریاضی

 ویراستار
مصطفی مینایی

با سپاس فراوان از
رضا شعبانی

حجت حاتمی
سعید اکبری اقدم
مصطفی مینایی

رضا سلمانی

طراح و گرافیست
حجت حاتمی

صاحب امتیاز
دبیرستان هوشمند موالنا
اندیشه، شهرستان شهریار

ارتباط با ماهنامه موالنا
 تلفن مستقیم مدیر مسئول

65544334

www.m-molana.ir
info@m-molana.ir
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ماهنامه دبیرستان پســرانه موالنـــا
شماره اول، مهر ماه هزار و سیصد و نود و چهار

اگر موفق باشی، دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت، ولی موفق باش.
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رضا شعبانی

سعید اکبری اقدم

سعید اکبری اقدم

حجت حاتمی

مصطفی مینایی

}صبح است اول مهر          دل می تپد ز شادی{

}روش هایی برای افزایش فعالیت ذهن{

}واقعیت افزوده{

}حاللیت{

}معرفی بازی آآ!{

تکنولوژی

aa :عنوان بازی
iOS موجود در نسخه: اندروید و

توضیحات:
چطــور ممکــن اســت بــا چنــد خــط و چنــد نقطــه، 
هیجانــی زایدالوصــف ایجــاد کــرد؟ بــازی aa در 
نهایــت ســادگی، لحظــه ای شــما را رهــا نمی کنــد. 
ــا  ــاده ب ــازی فوق الع ــن ب ــی ای ــا معرف ــه ب در ادام

زومجــی همــراه باشــید.

ــز  ــل اِی )Double A( نی ــه داب ــه ب ــازی aa ک ب
معــروف اســت، بــازی ای اســت کــه رفتــه رفتــه 
در حــال تســخیر تقریبــا تمامــی گوشــی ها و 
تبلت هــا در سراســر دنیــا  اســت! بــازی ای 
انگیــز و در عیــن حــال  فوق العــاده هیجــان 
ــخه  ــش نس ــان پیدای ــه در زم ــاده ک ــیار س بس
ــازی  ــه آن در ۲1 مــرداد 1393، جــزو ۲5 ب اولی

ــد. ــناخته ش ــکا ش ــر امری برت
ــود  ــروع می ش ــان ش ــیار آس ــازی بس ــدا ب در ابت
امــا در ادامــه شــما بــا موانــع مختلــف نیــز روبرو 
می شــوید. همچنیــن ســرعت حرکــت دایــره 
مرکــزی نیــز متغیــر اســت و گاهــی تنــد و کنــد 
می شــود. دقــت و هماهنگــی ذهــن و دســت 
ــازی  ــن ب ــاز ای ــورد نی ــای م ــه مهارت ه از جمل
اســت. ایــن بــازی بــه شــدت اعتیــاد آور اســت و 
اگــر بــا دوســتان خــود بــه شــکل رقابتــی بــازی 
ــیار  ــز بس ــتان نی ــورد دوس ــتن رک ــد، شکس کنی

ــذت بخــش اســت.   ل
ساده اما هیجان انگیز

ــف تشــکیل شــده اســت  ــازی از مراحــل مختل ب
بــه طــوری کــه از مراحــل بســیار آســان شــروع 
ــرور ســخت و ســخت تر می شــود.  ــه م شــده و ب
ــز  ــره ســیاه در مرک ــک دای ــا ی ــاز، شــما ب در آغ
ــول  ــردش ح ــال گ ــه در ح ــوید ک ــه می ش مواج
ــه  ــن صفح ــود اســت. در پایی ــزی خ ــور مرک مح
نیــز چنــد گــوی مشــکی بــا شــماره دیــده 
زدن  ضربــه  بــا  را  گوی هــا  ایــن  می شــود. 
ــه طــرف دایــره مرکــزی  روی صفحــه گوشــی، ب
ــی  ــای قبل ــه گوی ه ــه ب ــوری ک ــه ط ــتید ب بفرس

کــه روی دایــره در حــال گــردش اســت، اصابــت 
نکنــد. تعــداد گوی هایــی کــه بــرای هــر مرحلــه 
ــوی  ــن گ ــت روی اولی ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ

ــده اســت. ــته ش نوش
کمپانــی General Adaptive پــس از موفقیــت 
ــازی  ــن ب ــری از ای ــخه های دیگ ــازی، نس ــن ب ای
را بــا نام هــای ao وsp وth وff و sn منتشــر 
کــرده اســت کــه بــازی کــردن آنهــا نیــز خالــی 
از لطــف نیســت. شــما نیــز اگــر ایــن بازی هــا را 
ــود  ــه خ ــد، تجرب ــذت برده ای ــد و ل ــازی کرده ای ب

را بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد

دانلود سریع:
ــوان را روی  ــزار بارکدخ ــرم اف ــت ن کافیس
گوشــی هوشــمند خــود نصــب کــرده و آن 

ــد: ــر بگیری ــد زی ــو آر ک را روی کی

اگــر شــما هــم بــازی یــا نــرم افــزار خــوب 
ــه  ــد، آن را ب ــرده ای ــه ک ــی را تجرب و جالب
ماهنامــه معرفــی کنیــد تــا پــس از بررســی 
ــمت  ــن قس ــان در ای ــام خودت ــه ن آن را ب
درج کنیــم. البتــه ترجیحــا نــرم افــزار 
یــا بــازی بــرای پلتفــرم گوشــی هــای 

ــد. ــمند باش هوش

ایمیل ماهنامه:
info@m-molana.ir
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aaکیو آر کد دانلود مستقیم بازی اندروید



دبیرستان پسرانه هوشمند موالنا اندیشهماهنامه دبیرستان موالنا | شماره اول، مهر ماه هزار و سیصد و نود و چهارماهنامه دبیرستان موالنا | شماره اول، مهر ماه هزار و سیصد و نود و چهاردبیرستان پسرانه هوشمند موالنا اندیشه

مسابقه پیامکی:
بــرای شــرکت در مســابقه کافیســت جملــه 
ــماره  ــه ش ــاال ب ــس ب ــا عک ــط ب ــا مرتب ای زیب
پیامکــی 02165544334 ارســال نمایید. 
تنهــا دانــش آمــوزان دبیرســتان موالنــا حــق 

شــرکت در مســابقه را دارنــد.

نمونه متن پیامک:
مسابقه پیامکی دبیرستان موالنا

ماهنامه شماره 1
»متن جمله شما«

نام و نام خانوادگی

ــا، اولیــن دوره مســابقات  دبیرســتان هوشــمند موالن
روبیــک ویــژه دانــش آمــوزان را برگــزار مــی کنــد.

درباره ی مکعب روبیک:
در بهــار ســال 1974 در بوداپســت مجارســتان یــک 
ــال  ــه دنب ــک« ب ــو روبی ــام »ارن ــار بن ــدس معم مهن
مدلــي کار آمــد بــود تــا بــه کمــک آن بتوانــد 
هندســه ســه بعــدي را توضیــح دهــد و نتیجــه ایــن 
ــام  ــه ن ــي، ب ــي شــش وجه ــراع مكعب ــكاش اخت کن
ــش  ــن بی ــون ذه ــه تاکن ــود، ک ــک ب ــب روبی مكع
ــودش  ــر خ ــان را درگی ــت جه ــک پنجــم جمعی از ی
کــرده اســت. چیدمــان مرتــب 56 عــدد نگیــن 
رنگــی در کنــار هــم بــه گونــه ای اســت کــه نهایتــأ 
ــد.  ــگ واحــد درآی ــک رن ــه ی هرکــدام از 6 وجــه، ب
بیــش از هــزاران فرمــول و روش هــای نویــن بــرای 
ــده  ــداع ش ــی 3×3 اب ــب جادوی ــن مكع ــل همی ح
اســت کــه یادگیــری هــر کــدام از آنهــا مســتلزم بــه 
خاطــر ســپردن صدهــا فرمــول پیچیــده اســت. روش 
ــداول  »Cross« یكــی از شــیوه هــای ســاده و مت

ــه روبیــک اســت. ــه الی ــه ب حــل الی

زمان و هزینه ثبت نام:
از 15 مهر ماه الی 30 آبان

هزینه ثبت نام: 10000 تومان
 

محل ثبت نام:
دفتر مدیریت دبیرستان موالنا )آقای شعبانی(

نحوه برگزاری مسابقات:
پــس از اتمــام مهلــت ثبــت نــام کــه قابــل تمدیــد 
نمــی باشــد، بــرای دانــش آمــوزان شــرکت کننــده 
یــک جلســه  توجیهــی و آموزشــی برگــزار خواهــد 
شــد و در آن جلســه نحــوه برگــزاری و قوانیــن 

ــد. ــد ش ــابقات تشــریح خواه مس

جوایز:
نفر اول: 150،000 تومان
نفر دوم: 100،000 تومان
نفر سوم: 50،000 تومان

دوستان عزیز و همراهان گرامی:
ــاد تابســتان ســپری شــد و  ــه ســرعت بــرق و ب ب
مهــری دیگــر از راه رســید. فصــل درس و مدرســه 

شــروع شــد.
ــی  ــال تحصیل ــروع س ــک ش ــرض تبری ــن ع ضم
ــد  ــت، از خداون ــم و تربی ــار تعلی ــاز به ــد و آف جدی
ــن عرصــه  ــزان در ای ــرای همــه ی عزی ــال ب متع

ــامتی دارم. ــق و س آرزوی توفی
نشــریه  از  شــماره  اولیــن  عزیــز،  همراهــان 
دبیرســتان موالنــا کــه بــه صــورت ماهنامــه 
ــش روی شماســت.  ــی شــود، پی ــه م ــه و ارائ تهی
ــا و  ــت ه ــه ای از فعالی ــم گوش ــم بتوانی امیدواری
ــی  ــه ی کوچــک ول ــن جامع ــات ای ــع و اتفاق وقای
ــن  ــم. ضم ــرژی را منعكــس نمایی ــر ان ــال و پ فع
ــه  ــادن و همراهــی شــما از همــكاری هم ارج نه

ــم. ــی نمایی ــتقبال م ــزان اس ی عزی
ــریه  ــه نش ــروه تحریری ــن گام، گ ــوان اولی ــه عن ب
دبیرســتان موالنــا در نظــر دارد انتخــاب نــام 
نشــریه را بــه شــما دانــش آمــوزان محــول 
ــای  ــام ه ــت ن ــور کافیس ــن منظ ــرای ای ــد. ب کن

حاللیــت داســتانی اســت 
ــت  ــاب »رفاق ــه از کت برگرفت
ــته  ــک« نوش ــبک تان ــه س ب
ــاب  ــن کت ــی. ای ی داود امین
ــز  ــز آمی ــت طن ــی اس نگاه
بــه خاطــرات رزمنــدگان 
ــی؛  ــگ تحمیل ــالم درجن اس

ــا  ــاب را ب ــن کت ــتانی از ای ــا داس در اینج
ــم. ــی خوانی ــم م ه

ســه چهــار ســاعتی بــه رفتنمــان بــه خــط 
مقــدم بــرای شــروع عملیــات مانــده بــود.

نیروهــای گــردان هــر کــدام در حــال کاری 
. ند د بو

یــا وصیتنامــه مــی نوشــتند و یــا ســالح و 
ــد و از  ــی کردن ــان را امتحــان م تجهیزاتش

یکدیگــر حاللیــت مــی طلبیدنــد.
یــک موقــع دیــدم از یکــی از چادرهــا ســر 
و صــدا بلنــد شــد و بعــد یــک نفــر پریــد 
بیــرون و بقیــه بــا لنگــه پوتیــن و فانســقه 

و ســنگ و کلــوخ دنبالــش.
اوضاع شیر تو شیر شد.

 پســرك فــراری بیــن خنــده و تــرس نعــره
ــب  ــد و تعقی ــی طلبی ــک م ــی زد و کم م
ــرده و  ــف ک ــای ک ــان ه ــا ده ــدگان ب کنن

ــد. ــی کردن ــش نم ــی ول عصبان
فراری را شناختم.

اسماعیل بود.
از بچه های شر و شلوغ گردان.

اســماعیل خــورد زمیــن و بقیــه رســیدند 
بهــش و گرفتنــدش زیــر ضربــات فانســقه 

و کتــک.
اســماعیل پیــچ و تــاب مــی خــورد و مــی 

خندیــد و نعــره مــی زد.
به خود آمدم.

ــد  ــودم و بای ــده گــردان ب مثــاًل مــن فرمان
ــر گــردان حاکــم مــی  نظــم و انظبــاط را ب

ــه شــماره ســامانه پیامكــی  پیشــنهادی خــود را ب
مدرســه یعنــی  02165544334 پیامــک نماییــد. 
بدیهــی اســت پــس از بررســی نــام هــای ارســالی 
بــه نــام متخــب از ســوی کار گــروه نشــریه 

ــد. ــد ش ــدا خواه ــی اه ــزه ی نفیس جای

کوتاه درباره موالنا:
جــال الدیــن محمــد، معــروف بــه موالنــا، 800 
ــخ  ــهر بل ــي در ش ــن روزهای ــش در چنی ــال پی س
ــه  ــود ک ــک ب ــي کوچ ــوز خیل ــد. هن ــا آم ــه دنی ب
بــه خانــواده اش بــه شــهر ســمرقند رفــت. امــا در 
ایــن شــهر هــم زیــاد نمانــد. وقتــي 13 ســاله بود، 
بــه همــراه خانــواده اش از ایــن شــهر بیــرون آمــد 
و بــه حــج رفــت. در ایــن زمــان یكــي از اعضــاي 
خانــدان ســلجوقي کــه مــردي فرهنــگ دوســت 
ــه ي امــروزي حكومــت مــي کــرد.  ــود.در ترکی ب
در آن وقــت بــه ایــن ســرزمین روم مــي گفتنــد. 
آن هــا بــه روم رفتنــد و در یكــي از شــهرهاي آن 
ــا مــردي  ــدگار شــدند. موالن ــه مان ــه اســم قونی ب

کــردم.
ــا  ــو و ب ــم جل ــکافتم و رفت ــت را ش جمعی
هــزار مکافــات اســماعیل را از زیــر مشــت 

ــات دادم. ــد نج و لگ
 اســماعیل در حالــی کــه کمر و دســتانش را
ــن  ــه نفری ــرد ب ــروع ک ــد ش ــی مالی م

کــردن.
- الهــی زیــر تانــک برویــد. شــما بســیجی 
ــوم  ــده ق ــت بازمان ــک مش ــا ی ــتید ی هس

مغــول!؟
 - الهــی کاتیوشــا تــو فــرق ســرتان 
کــه  نمانــد  هــم  پالکتــان  و  بخــورد 

شــوید! شناســایی 
ایــن  از  مــرا  داد  خــدا  ای   –
بگیــر!  نمــا  مســلمان  مزدورهــای 
ِهرِهــر گــردان  هــای   بچــه 
کــه  کســانی  و  خندیدنــد  مــی 

بودنــد  زده  کتــک  را  اســماعیل 
نشــان دنــدان  و  چنــگ  او   بــه 
ــی  ــش م ــه قتل ــد ب ــد و تهدی ــی دادن م

ــد. کردن
ــه  ــه! واس ــازی بس ــخره ب ــاد زدم »مس فری
ــن روز  ــه ای ــدا را ب ــده خ ــن بن ــی ای چ

ــد« انداختی
ــال و  ــود ح ــوم ب ــه معل ــا ک ــی از آن ه یک
ــت: از  ــدارد گف ــابی ن ــت و حس روز درس

ــید . ــرش بپرس ــه س ــاك ب ــود خ خ

ــت  ــم داش ــادي ه ــاگردان زی ــود و ش ــمند ب دانش
ــا مــردي  و گاهــي شــعر مــي گفــت. یــک روز ب
ــمس  ــد ش ــنا ش ــزي آش ــمس تبری ــام ش ــه ن ب
ــان  ــت و ناگه ــا گذاش ــر موالن ــادي ب ــر زی تأثی
ــا کــه دوســت عزیــز خــود را  ناپدیــد شــدو موالن
ــش را  ــعر های ــس از آن، ش ــود. پ از دســت داده ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــي ســرود. ب ــام شــمس م ــه ن ب
بــه دیــوان موالنــا دیــوان شــمس نیــز گفتــه مــي 
شود.شــعرهاي ایــن دیــوان 35 هــزار بیــت اســت. 
ــه  ــه ب ــم دارد ک ــر مشــهور دیگــري ه ــا اث موالن
مثنــوي مشــهور اســت وآن را در آخــر عمــر خــود 
ــن  ــي از بزرگتری ــاب یك ــن کت ــت. ای ــروده اس س
ــت.  ــان اس ــي در جه ــان فارس ــمند زب ــار ارزش آث
ــود را  ــاي خ ــه ه ــاب اندیش ــن کت ــا در ای موالن
ــت.  ــرده اس ــان ک ــت بی ــه و حكای ــب قص در قال
ــي  ــت. یك ــت اس ــزار بی ــدود 26 ه ــوي در ح مثن
دیگــر از آثــار معــروف او فیــه مــا فیــه اســت کــه 
شــباهت هــاي بســیاري بــه مثنــوي دارد. موالنــا 
روز 26 آذر ســال672 هجــري قمــري در 68 

ــالگي در گذشــت. س

ــاه  ــن پن ــر م ــت س ــه پش ــماعیل ک اس
گرفتــه بــود، ِهرِهــر خندیــد و آنهــا 

عصبانــی تــر شــدند.
کــن  دعــا  اســماعیل  »آهــای 
گیــرت  عملیاتــی  منطقــه  تــو 
آرپــی جــی حرامــت یــک   نیــاورم، 

می کنم«
ــا  ــا اینه ــی. باب ــت »حاج ــماعیل گف اس

ــد«! ــه ان دیوان
ــف  ــماعیل؟ تعری ــده اس ــی ش ــم »چ گفت

ــن.  ک
بهتــره اینهــا را بفرســتی تیمارســتان. 

ــن«  ــی نک ــل زبان ــب بلب ُخ
ــا  ــد ب ــا مــن اینــکار را کردن ــدور ب خــدا ب

عراقــی هــا چــه مــی کننــد
چه دسته گلی به آب دادی؟

- هیچی.
ــی  ــت م ــم حاللی ــم و از ه ــته بودی نشس
ــادم  ــزی ی ــو چی ــک ه ــه ی ــتیم ک خواس

ــاد. افت
قضیه مال سه چهار ماه پیش است.

بــاالی  و  کردســتان  کــه  موقــع  آن 
بودیــم. ارتفاعــات 

ــان را  ــن قاطرم ــد م ــرار ش ــار ق ــک ب ی
ببــرم پاییــن و جیــره ی غــذا و آب بیاورم.
یکــی  از بچــه هــا نعــره زد: »مــی کشــمت 

» د مر نا
ــر  ــن قاط ــانس م ــتن از ش ــع برگش موق
ــو ســر، ســرش را ســبک کــرد و  خــاك ت
بســته هــای بیســکویت کــه زیــر شــکمش 
ســرخورده بــود خیــس شــد. اســماعیل بــا 
ــی از  ــت یک ــد پش ــت و دوی ــیطنت گف ش
نخلهــا : »حالــم بهــم خــورد دیگــر بــرای 
برگشــتن بــه پاییــن دیــر بــود ثانیــًا بچــه 

ــد.«  هــا گشــنه بودن
بســته هــای بیســکویت را روی تختــه 
ــدند و  ــک ش ــا خش ــتم ت ــنگی گذاش س
بعــد بــردم دادم بچــه هــا، همیــن نامردهــا 

صبح است اول مهر          دل می تپد ز شادی
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واقعیــت افــزوده )Augmented Reality(  یکــي از جدیدتریــن 
فنــاوري هــاي قابــل اســتفاده بــر روي تلفــن هــاي هوشــمند 
و تبلــت هــا ، کیوســک هــاي شــهري و … مــي باشــد کــه بــا 
ــا عناصــر تصویــري مجــازي، دنیــاي  تلفیــق نمــاي واقعــي ب

جدیــدي را بــه روي شــما میگشــاید.
ــل  ــده و در تعام ــي زن ــاي فیزیک ــک نم ــزوده ی ــت اف واقعی
ــاي  ــون دنی ــازي را پیرام ــري مج ــه عناص ــت ک ــر اس ــا کارب ب
ــاس  ــر اس ــر ب ــن عناص ــد، ای ــي کن ــه م ــراد اضاف ــي اف واقع
ــر  ــردازش تصاوی ــت و پ ــق دریاف ــري و از طری ــد کامپیوت تولی
دریافتــي از دوربیــن تلفــن هــاي هوشــمند و موقعیــت 

ــوند. ــاد میش ــي ایج جغرافیای
ــردي و  ــیار کارب ــزاري بس ــت اب ــزوده در حقیق ــت اف واقعی
ــه  ــازي در رابط ــر مج ــده عناص ــش زن ــراي نمای ــه ب خالقان
ــد  ــره مانن ــي روزم ــه در زندگ ــت ک ــي اس ــط پیرامون ــا محی ب
و  معمــاری   ، تحیقیقــات  و  علــم   ، آمــوزش  و  تحصیــل 
ــت. ــرد اس ــر کارب ــیار پ ــت بس ــارت و صنع ــازی ، تج شهرس
ایــن تکنولــوژی جدیــد در نــرم افــزار تلفــن هــای هوشــمند 
، کاربــرد بســیاری در معمــاری و پــروژه هــای عمرانــی پیــدا 
کــرده اســت . ایــن تکنولــوژی باعــث مــی شــود نقشــه هــای 
فنــي پــروژه شــما زنــده شــوند . بــا تلفیــق مــرز ماکــت هــای 
ســه بعــدی ، نقشــه هــای فنــی ، شــبیه ســازی ســه بعــدِی 
ــی در  ــه جذاب ــوان تجرب ــزوده میت ــت اف ــری و واقعی کامپیوت

معرفــی پــروژه هــای عمرانــی ایجــاد کــرد .
ایــده اولیــه واقعیــت افــزوده اولیــن بار در ســال ۱۹۹۰ توســط 

تومــاس کادل کارمنــد بوئینــگ مطرح شــد.

بخشی از ابعاد تاثیرگذاری این تکنولوژی :
در جلسات :

شــما همــه روزه جلســات مختلــف بــا افــراد متفاوتــی داریــد 
ــرمایه  ــی ، س ــئولین دولت ــا مس ــما ب ــات ش ــن جلس . در ای

گــذاران ، خریــداران ، مســتاجران و گاهــی اوقــات حتــی عمــوم 
ــی  ــت م ــود صحب ــنهادی خ ــرح پیش ــه ط ــرای توجی ــردم ب م
کنیــد کــه شــاید اکثــر ایــن افــراد توانایــی فهــم نقشــه هــای 
فنــی شــما را نداشــته باشــند ، امــا آنهــا بایــد متقاعــد شــوند 
و تحــت تاثیــر قــرار بگیرنــد . شــما ایــن نــرم افــزار را همــراه 
ــد تصــور خــود را  داشــته باشــید و هرجــا کــه خواســتید بروی
ــازه  ــد . اج ــه دهی ــفاف ارائ ــن و ش ــورت روش ــه ص ــروژه ب از پ
ــد  ــون کار را ببینن ــراف و پیرام ــما اط ــن ش ــه مخاطبی ــد ک دهی
ــد . ــذت ببری ــروژه ل ــا پ ــا ب ــریع آنه ــاط س ــل و ارتب  و از تعام

در سایت )محل احداث ( :
مــدل هــای بــا مقیــاس کوچــک محبــوب و خــوب هســتند ، امــا 
امــکان دیــدن ســاختمان و پــروژه در مقیــاس واقعــی ، در محــل 
ــید  ــاخته باش ــی را س ــما بنای ــه ش ــل از اینک ــی قب ــداث حت اح
ــت  ــوژی واقعی ــت . تکنول ــاوت اس ــیار متف ــه بس ــک تجرب ی
ــا  ــد ت ــما میده ــرکای ش ــما و ش ــه ش ــکان را ب ــن ام ــزوده ای اف
ــده آن را در  ــروژه آین ــک پ ــاخت ی ــرای س ــم ب ــل از تصمی قب
ــراف  ــد در اط ــی توانی ــما م ــد . ش ــور نمایی ــداث تص ــل اح مح
ــد و آن را از  ــدم بزنی ــی ق ــط داخل ــات و محی ــاختمان ، طبق س

ــد . ــراف آن ببینی ــاورت و اط مج
در مذاکرات :

ــتری دارد .  ــار مش ــی در رفت ــل توجه ــر قاب ــات تأثی احساس
ــامانه  ــتن س ــار داش ــا در اختی ــد ب ــی توانن ــما م ــتریان ش مش
واقعیــت مجــازی ســروش مهــر رضــوان نمــای داخلــی طبقــه 
خــود را مشــاهده نمــوده و از گشــت و گــذار در محیــط واحدهــا 
ــد .  ــذت ببرن ــی واحــد خــود ل ، اتاقهــا و مشــاهده نمــای بیرون
طراحــی تعاملــی ســامانه ایــن ویژگــی را بــرای مشــتریان شــما 
بــه ارمغــان مــی آورد تــا بتواننــد جزئیــات محیــط واحــد خــود 
ــاب  ــر و انتخ ــود تغیی ــلیقه خ ــا س ــی و ب ــورت سفارش ــه ص را ب

ــد . نماین
در تبلیغات سراسری :

ــای  ــن ه ــما در تلف ــن ش ــزوده ، ویتری ــت اف ــوژی واقعی تکنول
ــار  ــا انتش ــد ب ــما میتوانی ــود . ش ــد ب ــردم خواه ــمند م هوش
نــرم افــزار ســامانه واقعیــت مجــازی خــود بــرای عمــوم مــردم 
ــا از  ــا آنه ــد ب ــی جدی ــال ارتباط ــردن کان ــاز ک ــر ب ــالوه ب ع
دیــدگاه هــا و نظــرات آنهــا نیــز مطلــع شــوید . ایــن ســامانه 
عــالوه بــر اینکــه بهتریــن ابــزار بــرای بازاریابــی پــروژه هــای 
شــما میباشــد میتوانــد بــه عنــوان بهتریــن جایگزیــن بصــری 
ــل  ــه حم ــر ب ــد . دیگ ــز باش ــا نی ــش ه ــات و همای ــرای جلس ب
ــای  ــا و رندره ــه ه ــا ، نقش ــل ه ــه ای ، فای ــای رایان ــتگاه ه دس

ــت . ــد داش ــاز نخواهی ــدی نی ــه بع س
راهنمای استفاده از نرم افزار:

مرحله اول: داشتن تلفن همراه با سیستم عامل اندروید
مرحلــه دوم : چــاپ تصویر)تفاوتــی در رنگــی یــا ســیاه و ســفید 
ــر  ــوان از تصوی ــی ت ــا م ــدارد(در اینج ــود ن ــاپ وج ــودن چ ب

نشــریه نمــد اســتفاده کنیــد.
The Brain AR App مرحله سوم : نصب نرم افزار

مرحلــه چهــارم: نــرم افــزار بــه صــورت 2 حالــت کار مــی کنــی.
ــی  ــت م ــال اس ــک فع ــورت اتوماتی ــه ص ــه ب ــت اول ک در حال
تــوان بــدون نیــاز بــه تصویــر زیــر کار مــی کنــد امــا در حالــت 

ــا لمــس  ــه صــورت دســتی فعــال مــی باشــد و آن ب دوم کــه ب
دکمــه ) 3D View ( خودبــه خــود دوربیــن فعــال مــی شــود و 
بــا نمایــش تصویــر چــاپ شــده مــدل واقعیــت افــزوده را مــی 

ــد. ــد ببینی توانی

واقـــعیت افــــزوده
مسابقه شماره 1

اطالعیه ثبت نام در مسابقات روبیک

فهرست
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3
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2

3

2
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4

4
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ص

ص

ص

ص

واقعیت افزوده

حاللیت

صبح است اول مهر        دل می تپد ز شادی

توصیه هایی برای آغاز سال تحصیلی

معرفی نرم افزار

مسابقه شماره 1

اطالعیه شرکت در مسابقه روبیک

معرفی کتاب

aa معرفی بازی

معرفی سایت مکتب خونه

مشاوره

روش هایی برای افزایش فعالیت ذهنی

یكــی از مهمتریــن تكنیــک هایــی کــه باعــث افزایــش 
قــدرت یادگیــری مــی شــود، افزایــش فعالیــت ذهنــی 
اســت. میــزان واکنــش مــا نســبت بــه مطالــب تحــت 
ــون  ــا و فن ــق، انگیزه ه ــی، عای ــاالت روح ــر ح تاثی
مــورد اســتفاده در مطالعــه تغییــر مــی کنــد. هــر چقــدر 
ــی  ــه م ــه مطالع ــی ک ــه مطالب ــش نســبت ب ــن واکن ای
کنیــم بیشــتر باشــد، آنهــا بیشــتر و بهتــر در ذهــن مــا 
جــای خواهنــد گرفــت. بــرای ایجــاد واکنــش فعاالنــه 
ــد از روشــهای معرفــی شــده در ایــن  ذهــن مــی توانی

مقالــه اســتفاده کنیــد.

1- گــرم کــردن: ذهــن مــا نیــز ماننــد جســم مــا بــرای 
اینكــه ورزیــده تــر باشــد و کارش را بهتــر انجــام دهــد، 
نیــاز بــه گــرم کــردن دارد. در پانــزده دقیقــه اول مطالعه 
نیــروی مــا صــرف گــرم کــردن مغــز در جهــت تمرکــز 
روی موضــوع مــورد نظــر مــی شــود. بنابرایــن کارآیــی 
ــه  ــا ب فــرد در 15 دقیقــه ی اول کمتــر اســت. حتمــا ت
ــان  ــق اول امتح ــه در دقای ــده اید ک ــه ش ــال متوج ح
ــدازه ای  ــا ان ــا ت ــه آنه ــم ســواالت و پاســخ دادن ب فه
ــهولت  ــا س ــه ب ــد دقیق ــد از چن ــا بع مشــكل اســت. ام
ــی  ــواالت م ــه س ــخ دادن ب ــه پاس ــق ب ــتری موف بیش
ــكل  ــان مش ــی برایت ــروع درس ــر ش ــس اگ ــوید. پ ش
بــود، دلســرد نشــوید و بــه مطالعــه ادامــه دهیــد. وقتــی 
ــب را  ــتری مطال ــرعت بیش ــا س ــد ب ــاده ش ــان آم ذهنت

فــرا خواهیــد گرفــت.
ــن،  ــردن ذه ــرم ک ــرای گ ــن راه ب ــی بهتری ــور کل بط
مــرور مطالــب گذشــته اســت. ایــن کار عــاوه بــر آماده 
کــردن مغــز، باعــث مــی شــود کــه بهتــر بتوانیــد بیــن 
ــرار  ــاط برق ــی ارتب ــد و دانســته های قبل ــات جدی معلوم

کنیــد.

ــرور و  ــر شــد، م ــه ذک ــردن: همانطــور ک ــرار ک 2- تك
تكــرار مطالــب گذشــته بــه فهــم مطالــب جدیــد کمــک 
ــود  ــی ش ــث م ــون باع ــد؛ چ ــی نمای ــی م ــل توجه قاب

ذهــن فعــال تــر شــود.

ــمت  3- اثــر »بــاالرد«: ایــن اثــر مربــوط بــه قس
ناخــودآگاه ذهــن مــی باشــد. در حقیقــت بعــد از 
ــود در  ــت خ ــه فعالی ــوز ب ــز هن ــمتی از مغ ــه قس مطالع
ــده،  ــده ش ــب خوان ــادآوری مطال ــری و ی ــه یادگی زمین
ــا را از  ــه پ ــی ک ــد وقت ــد. درســت مانن ــی ده ــه م ادام

ــم  ــا ماشــین ه ــد، ام ــر می داری ــدال گاز ب روی پ
ــد. ــی ده ــه م ــود ادام ــت خ ــه حرک ــان ب چن
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کیو آر کد دانلود مستقیم نرم افزار
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