
 مالقات عمومی با مدیر آموزش و پرورش  صفحه 9
مردم ولی نعمت ما هستند.

چرا زنان باید حجاب داشته باشند؟ صفحه 15
نگاهی به نقش حجاب در جامعه ی اسالمی

 مالقات مردم با فرماندار در مدیریت آموزش و پرورش صفحه 8
دیدار مردم شریف شهریار با فرماندار

عاشورائیان صفحه 10
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

نگــــــــاه شهریــــــار
 

فصلنامه ی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار

پائیز 91 - شماره 1

یار
هر

ن ش
ستا

هر
ش ش

رور
و پ

ش 
موز

ت آ
سای

WW
W.

SH
AH

RY
AR

.TE
O.I

R

ــوزش  ــاون آم ــحرخیز مع ــدس س ــد مهن  بازدی
بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت   متوســطه 
ــات همــراه از مــدارس شهرســتان شــهریار  هی

صفحه 6

 مصاحبه با امام جمعه شهریار
صفحه 13

 نشســت مطبوعاتــی مدیــر آمــوزش و 
 پــرورش شهرســـــــتان شــــــــهریار

صفحه 8               

 نگاهی اجمالی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
صفحه ی 23

معرفــی مجتمــع آموزشــی و پرورشــی شــهری  
آیــت ا... اراکــی

صفحه ی 17

علی )ع( بن  حسین  یا 



 مدیر مسئول
 سمیر بان پرور

مدیر آموزش و پرورش

سر دبیر
 صفر باقری

کارشناس روابط عمومی

پشتیبانی
 غیب اله دوستی

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

روابط عمومی فصلنامه
 مجید ماجدی

طراح و گرافیست
حجت حاتمی

دستیار طراح وگرافیست
فاطمه برون

ویراستار
علیرضا علی آبادی

صاحب امتیاز
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار

 ارتباط با فصلنــــــامه

 تلفن مستقیم مدیر مسئول
65226564

تلفن همراه سردبیر
09386512114 

 دورنگار روابط عمومی
65227049

 مراجعه حضوری
 روابط عمومی

 مسئول دفتر ریاست 

 فصلــــنامه ی نگـــــــاه شهریــــــار
شماره اول         پائیز 1391

ــه ای  ــینی خامن ــی حس ــید عل ــی س ــرت آیت الله العظم حض

هيــچ وقــت نبایــد امــت اســالمى و جامعــه ى اســالمى ماجــراى عاشــورا 
ــك  ــوان ی ــه عن ــرت، ب ــك عب ــوان ی ــه عن ــك درس، ب ــوان ی ــه عن را ب
ــه عاشــورا  ــده ى ب ــً اســالم، زن ــدارد. قطع ــت از نظــر دور ب پرچــم هدای
ــود:  ــه فرم ــور ك ــان ط ــت. هم ــالم( اس ــين بن على )عليه الّس ــه حس و ب
»و انــا مــن حســين« بنــا بــر ایــن معنــا، دیــن مــن و ادامــه ى راه مــن 
ــورا  ــه ى عاش ــر حادث ــت. اگ ــالم( اس ــين )عليه الّس ــيله ى حس ــه وس ب
ــد،  ــش نمى آم ــالم پي ــخ اس ــم در تاری ــداكارى عظي ــن ف ــر ای ــود، اگ نب
ــد و  ــی ش ــالمى داده نم ــت اس ــه ام ــى ب ــن درس عمل ــه ای ــن تجرب ای
ــان  ــه ادی ــه ك ــل آنچ ــد از قبي ــی ش ــى م ــار انحراف ــالم دچ ــً اس یقين
قبــل از اســالم دچــار آن شــدند و چيــزى از حقيقــت اســالم، از 
ــن اســت. ــه ای ــورا ب ــد. عظمــت عاش ــی مان ــى نم ــت اســالم، باق نوراني
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حرفـــــــی با شمــــــــا

درحاليکــه بهــار تعليــم و تربيــت درمــاه ســوم خــود، بــه اوج بالندگــی و شــکوفایی خــود نزدیــک مــی شــود  و جــان 
ســرد کــودکان و نوجوانــان شــهرمان بــا نفــس گــرم و حيــات 
بخــش معلمــان گرمــا، مهربانــی و صميميــت را احســاس مــی 
کنــد  و روح تعليــم و تربيــت هــر روز بهتــر از دیــروز در مــدارس 
شــهر عزیزمــان، شــهریار، جــاری و ســاری می شــود؛ انســان به 
خــود مــی بالــد کــه در ایــن دســتگاه عظيــم آفرینــش خداونــد 
او را معلــم قــرار داده اســت  و بــه معلــم بــودن خــود و خدمــت 
بــه فرآینــد تعليــم  و تربيــت افتخــار مــی کنــد. چــه بســا کــه 
ــان  ــب، ســمير ب ــم. اینجان ــراغ نداری ــر از آن س افتخــاری باالت
پــرور کــه گــذر زمــان نعمــت خدمــت گــزاری و خدمــت رســانی 
درســنگر مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان را چنــد روزی 
بــر گــرده ی مــن بــه امانــت نهــاده اســت؛ ضمــن عرض ســالم 
و ارادت محضــر واالی تــک تــک مدیــران ، معاونيــن ، معلمــان 
و تمامــی خدمتگــزاران همــراه و همکارخــودم درکليــه مــدارس 

منطقــه بــزرگ شــهریار، بــه عــرض می رســانم کــه اینجانــب و همکارانــم در اداره آموزش و پــرورش همــواره قدردان 
زحمــات و تالشــهای صادقانــه و خالصانــه شــما بــرادران و خواهــران بزرگــوار خــودم درمــدارس هســتم و خواهــم 
بــود. شــما عزیــزان بــا تــوکل بــه خداونــد مّنــان و بــا اســتعانت از امــام عصــر )عــج( و با بهــره گيــری از تــوان باالی 
یــن بــه تعهــد و تخّصــص نيــز مــی باشــد؛ در راه تحقق اهــداف و آرمــان های بلند اســالمی  جســمی و روحــی کــه مزّ
و انســانی تعليــم و تربيــت گام هــای بلنــد ، محکــم و اســتوار برداریــد تــا انشــاء ا... تعالــی فرزنــدان برومنــد ایــران 
اســالمی بویــژه دانــش آمــوزان عزیــز شــهرمان را بــه دوبــال گرانقــدر  تعهــد و تخصــص آراســته ســازید؛ تــا ذخيــره 
ای باشــند بــرای دنيــا و عقبــا و بدانيــد و مطمئــن باشــيد کــه مــا خدمتگــزاران شــما از هــر جهــت پشــتيبان ، حامی و 
قــدردان خواهيــم بــود. از ایــن پــس مجلــه ای را بــا عنــوان »نــگاه شــهریار« کــه بصــورت الکترونيکــی طراحــی 
و منتشــر مــی شــود؛  بــه اطــالع و اســتحضار شــما همــکاران گرامــی مــی رســانم . در ایــن خصــوص انتظار مــی رود 
صاحبــان علــم و دانــش و اهــل قلــم در زمينــه هــای مختلــف آمــوزش و پــرورش بــه قلــم فرســایی بپردازنــد  وخــود 
 را شــریک و ســهيم در انتشــار آن بداننــد ،تــا از ایــن طریــق رونقــی دوچنــدان بــه محتــوای فصلنامــه افــزوده شــود.

و من اهلل التوفيق

سمير بان پرور
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار

پیام مدیر
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سخـــــــــــــــن سردبیــــر 

حضــرت علــی )ع( در خطبــه قاصعــه مــی فرماینــد: »ســپاس 
ــی  ــر وجودب ــا  ب ــه تنه ــی را سزاســت ک ــد کبریای ــا ، خداون وثن
ــت .  ــده اس ــری برازن ــواری و توانگ ــه ی بزرگ ــای او جام همت
وایــن دو صفــت را تنهــا بــه خویــش اختصــاص داد، آفریدگانش 
را بــر آن دومحتــاج گردانيــد« خداوندعّزوّجــل پيــام مــی دهــد: 
ــد ، پــس همــه ی فرشــتگان  »مــن آدم را از گل خواهــم آفری
ــار  ــات گوهــر ب ــن بيان ــد. جــز ابليــس« از ای او را ســجده کردن
بــر مــی آیــد کــه توانگــری ، قدرتمنــدی و بزرگــی محــض و 
ــد  ــا دارای دوبع ــا آدم ه ــت .م ــی اهلل اس ــص ذات کبریای مخت
کلــی وجــودی، مــادی و معنــوی یــا بعبارتــی زمينــی و ملکوتــی 
هســتيم بعــد مــادی از عالــم خــاک و عالــم دون اســت. وبعــد 
ــت  ــن دس ــد. وای ــی باش ــی م ــم اول ــی از عال ــوی و روحان معن
ــه   ــی را ب ــه آدم ــت؛ ک ــم اس ــز و راز  معّل ــر از رم ــوان و پ پرت

آدمّيــت و مادّیــت را بــه معنوّیــت مــی آرایــد. معّلمــان ، همــان فرشــتگان مهربانــی هســتند کــه جــز ، مهــر و محبــت 
و عشــق و معرفــت چيــز دیگــری بــر لبــان پاکشــان زمزمــه نمــی شــود .امــروز مدیــران ، معاونيــن و معلمــان و همــه 
ی دســت انــدر کاران تعليــم و تربيــت بــه خوبــی مــی داننــد کــه تحقــق ارزش هــا و آرمــان هــای متعالــی انقــالب 
ــاد فرهنگــی ، علمــی ، اجتماعــی، سياســی و اقتصــادی  ــه در ابع ــالش و کوشــش همــه جانب اســالمی مســتلزم ت
اســت.عرصه تعليــم وتربيــت از مهمتریــن زیــر ســاخت هــای تعالــی همــه جانبــه کشــور عزیزمــان ایــران اســت . 
تعليــم وتربيــت کــه توســط همــکاران و همراهــان مــا در مــدارس انجــام مــی گيــرد؛ ابــزار اصلــی و جــدی بــرای 
ارتقــای ســرمایه ی انســانی شایســته، متعهــد ومتخصــص در عرصــه هــای مختلــف زندگــی امــروزی مــی باشــد . 
بــی تردیــد احيــای تّمــدن عظيــم اســالمی و حضــور ســازنده،فعال و پيشــرو درجهــان امروز،باداشــتن تقــوی ، آزادگی 
و بــا روحيــه خــود بــاوری اســت. وچــه کســی بــه غيــر ازمعّلــم اســت کــه بتوانــد ماننــد شــمع ذره ذره ذوب شــود 
و بســوزد تــا پرتــو نــوری شــود و چــراغ هدایتــی باشــد بــرای کــودکان ، نوجوانــان وجوانــان ایــن مــرز و بــوم ،تــا 
خــود فرشــته ای شــوند از جنــس فرشــتگان خــدا .خدمتگــزاران شــما در اداره آمــوزش وپــرورش شــهریار تصميــم 
بــرآن دارنــد کــه مجلــه ای بــا عنــوان »نــگاه شــهریار « بصــورت الکترونيکــی طراحــی و منتشــر نماینــد . در ایــن 
خصــوص نيــاز بــه یــاری و مددگرفتــن از دســتان پــر مهــر و پــر تــوان کلّيــه همــکاران عزیــز هســتيم .و اســتدعا 
داریــم کــه در جهــت رونــق بخشــيدن بــه محتــو ی ومطالــب فصلنامــه ، خدمتگــزاران خــود را ارشــاد و راهنمایــی 
فرمائيــد. عزیزانــی کــه تمایــل دارنــد ، مطالــب آنهــا در فصلنامــه چــاپ شــود .تــا پایــان مــاه دوم هــر فصــل بــرای 

هماهنگــی و ارائــه مطالــب خــود بــه روابــط عمومــی مراجعــه فرماینــد.
                                                                                                                         

صفرباقری
مدیرروابط عمومی آموزش وپرورش شهریار

پیام سردبیر
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معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و 
پــرورش از مــدارس شهرســتان شــهریار بازدیــد 

کــرد
ــز  ــحر خي ــم س ــدس ابراهي ــای مهن ــاب آق جن
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و 
ــه ی  ــی از وزارتخان ــراه هيات ــه هم ــرورش ب پ
متبــوع از لحظــات اوليــه فعاليــت آموزشــی 
در روز چهارشــنبه 1391/9/29، بازدیــد خــود 
ــدس  ــد. مهن ــاز کردن ــهریار را آغ ــدارس ش از م
ســحرخيز در راس هياتــی متشــکل از آقــای 
ــای  ــطه؛ آق ــوزش متوس ــر کل آم ــانی، مدی افش
ــی؛  ــوزش راهنمای ــر کل آم ــی، مدی ــی خان فضل
ــای  ــوزش ه ــر کل آم ــریف زاده، مدی ــای ش آق
از مشــاوران و  فنــی و حرفــه ای و برخــی 
بررســی  بــرای  معاونــت  ایــن  کارشناســان 
رونــد اجــرای برنامــه هــای تحولــی آمــوزش و 
پــرورش از برخــی مــدارس راهنمایــی، متوســطه 
و فنــی و حرفــه ای شهرســتان شــهریار بازدیــد 
ــر اداره آمــوزش و  ــرور مدی ــان پ کــرد. ســمير ب
پــرورش شــهریار ضمــن خــوش آمدگویــی بــه 
هيــات وزارتــی بــا اعــالم اینکــه شــهریار خــود 
ــار  ــت، اظه ــروف اس ــک مع ــتان کوچ ــه اس ب
داشــت: در ایــن منطقــه 123 هــزار دانــش آمــوز 
مشــغول تحصيــل هســتند و از وجــود پتانســيل 
هــای مثبــت در جهــت اجرایــی نمــودن برنامــه 
هــای تحولــی بــر اســاس ســند تحــول بنيادیــن 
در ایــن منطقــه خبــر داد. ایــن هيــات در قالــب 
ــی،  ــدارس راهنمای ــد از م ــه بازدی ــروه ب ــج گ پن
ــای  ــع ه ــه ای و مجتم ــی و حرف ــطه، فن متوس
آموزشــی و پرورشــی روســتایی و شــهری ایــن 
منطقــه پرداختنــد. معــاون وزیــر هــدف از 
ــوزش  ــر آم ــالغ ســالم وزی ــا را اب ــن بازدیده ای
ــه  ــتفاده از نقط ــان و اس ــه فرهنگي ــرورش ب و پ
ــه  ــان در اجــرای برنام نظــرات و پيشــنهادات آن
هــای تحولــی دانســت و تصریــح کــرد، وضعيت 

اداره ی کل آمــوزش و پــرورش شهرســتان های 
ــر  ــات مدی ــت و زحم ــا مدیری ــران ب ــتان ته اس
ــان  ــان و کارشناس ــران، معاون ــر مدی کل و دیگ
آن قابــل تقدیــر مــی باشــد. مهنــدس ســحرخيز 
بــا حضــور در هنرســتان فنــی و حرفه ای گلشــن 
و دبيرســتان پســرانه ی فرهنگيــان، از تجهيزات 
ــه  ــات ب کارگاهــی، آزمایشــگاهی و دیگــر امکان
مــدارس  ایــن  هوشــمند  کالســهای  ویــژه 
ــوزان  ــش آم ــوزان، دان ــا هنرآم ــد کــرد و ب بازدی
و کارکنــان آن بــه گفتگــو پرداخــت. ایشــان در 
ــی  ــرد: اجرای ــالم ک ــگاران اع ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــان  ــان، ارمغ ــدی معلم ــه بن ــام رتب ــدن نظ ش
ــان  ــی فرهنگي ــه تمام ــن ب طــرح تحــول بنيادی
ــود از  ــد خ ــود. وی در خصــوص بازدی ــد ب خواه
ــه و  ــت منطق ــدارس شــهریار عملکــرد مدیری م
ــی توصيــف کــرد. و در  ــران مــدارس را عال مدی
ــه  ــا توجــه ب ــا گفــت: ب ــگار پان ــه خبرن پاســخ ب
ــتان  ــه، ایجــاد هنرس ــت کشــاورزی منطق ظرفي
کشــاورزی الزم و ضــروری اســت و در ایــن 
خصــوص مســاعدت هــای الزم بــه عمــل 
ــد  ــی بازدی ــره ارزیاب ــان نم ــد. ایش ــد آم خواه
ــره  ــد نم ــف )در ح ــه را ال ــن منطق ــود از ای خ
ــه  ــات کلي ــرد. و از زحم ــالم ک ی 18-20( اع
ــکر  ــر و تش ــه تقدی ــن منطق ــان ای ی فرهنگي
نمــود. در بازدیــد معــاون وزیــر و هيــات همــراه 
ایشــان آقــای عليرضــا گلــزاری معــاون آمــوزش 
متوســطه اداره ی کل متبــوع و ســمير بــان 
ــهریار وی  ــرورش ش ــوزش و پ ــر آم ــرور مدی پ
ــرور  ــان پ ــمير ب ــد. س ــی کردن ــی م را همراه
ــر  ــارت ب ــده و نظ ــد کنن ــات بازدی ــور هي حض
ــدارس را نعمــت الهــی و  عملکــرد مناطــق و م
هدیــه ی بــزرگ مســئولين ســتادی دانســتند و 
ــات همــراه  از حضــور مهنــدس ســحرخيز و هي
در شهرســتان شــهریار تقدیــر و تشــکر کردنــد.

ــز ــحر خی ــم س ــدس ابراهی ــد مهن  بازدی
وزارت متوســطه  آمــوزش   معــاون 
ــراه از ــات هم ــرورش و هی ــوزش و پ  آم

ــهریار ــتان ش ــدارس شهرس  م

خبرنامه
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مــا درایــن مدیریــت بــه پيــروی از فرمایــش و رفتــار مــوالی متقيــان 
حضــرت علــی)ع( بــر آن شــدیم کــه برنامــه بازدیــد و نظــارت بــر کليه 
مــدارس تابعــه را طراحــی و بــه شــيوه مشــروح زیــر بــه انجام برســانيم 
ــه  ــد کوچــک در جهــت تحقــق اهــداف عالي باشــد کــه گامــی هرجن
آمــوزش وپــرورش برداشــته باشــيم و ایمــان داریــم کــه همــکاران مــا 
درصــف )مــدارس ( پتانســيل هــای زیــادی در جهــت ارتقــاء تعليــم و 
ــر آن هــا  ــد ، کــه توجــه و نظــارت ب ــدان عزیزمــان دارن تربيــت فرزن
باعــث شــکوفایی و رشــد همــه جانبــه ایــن پتانســيل هــا خواهــد شــد .

ــاال  ــن ب ــاس قواني ــر اس ــت ب ــن مدیری ــورد نظرای ــای م ــه ه 1-برنام
ــول  ــم در ط ــات منظ ــی جلس ــرورش ط ــوزش وپ ــتی وزارت آم دس
یــک هفتــه در ابتــدای ســال تحصيلــی جدیــد وبصــورت کالس هــای 
ــریح و  ــه تش ــدارس تابع ــران م ــه مدی ــرای کلي ــی ب ــی کارگاه آموزش

ــد. ــن گردی تبيي
2- برنامــه بازدیــد ســرزده از مــدارس منطقــه بــه منظــور ارتقــاء نقــاط 
مثبــت و رفــع نقــاط منفــی بصــورت منظــم و مرتــب طراحــی وبرنامــه 

ریــزی شــد.
3- بازدیــد بصــورت تيمــی و متشــکل از معاونيــن ، کارشــناس 
مســئولين و کارشناســان مجموعــه ایــن اداره بــا سرپرســتی ومدیریــت 
ــی انجــام مــی  ــر متوال ــه صــورت غي ــه 2 روز ب ــب در هــر هفت اینجان

ــرد. پذی
4- جهــت ارزیابــی دقيــق از نقــاط قــوت و ضعــف مــدارس دفترچــه 
ویــژه بازدیــد طراحــی شــده اســت . کــه بصــورت تخصصــی توســط 

مســئولين  مربوطــه در بازدیــد ميدانــی تکميــل مــی شــود.
5- در هــر بازدیــد بطــور متوســط 6-5 مدرســه مــورد نظــارت و بازدیــد 

تيمــی قــرار مــی گيرند.
ــر عهــده دارم در  ــده را ب ــم بازدیدکنن ــب کــه سرپرســتی تي 6- اینجان
نشســت صميمــی بــا مدیــر ، معاونيــن و دبيــران هرمدرســه، مشــکالت 
ــرار داده  ــی ق ــورد ارزیاب ــه را م ــر مدرس ــف ه ــوت وضع ــکات ق ون
وبصــورت کتبــی جهــت مراحــل بعــدی یادداشــت بــرداری مــی نمایــم.

ــد  ــای بازدی ــه ه ــه دفترچ ــه ب ــا توج ــا و ب ــس از انجــام بازدیده 7- پ
تکميــل شــده جهــت انعــکاس بــه مدیــران محتــرم مــدارس توســط 
تيــم اســتخراج )مشــاورین – مســئول دفتــر ریاســت – مســئول روابــط 
ــده ودر  ــرد آوری ش ــم و گ ــای اختصاصــی تنظي ــرم ه ــی( در ف عموم

موعــد مقــرر بــه اطــالع مدیــران محتــرم رســانده مــی شــود. 

ــر  ــف ه ــوت و ضع ــاط ق ــالم نق ــا و اع ــج بازدیده ــکاس نتای 8- انع
ــه  ــه و محترمان ــاًل محرمان ــرم مخصــوص و بصــورت کام مدرســه باف
ــام  ــت انج ــر مدیری ــوری در دفت ــورت حض ــدارس بص ــران م ــه مدی ب

ــی شــود . م
9- بــه مدیــران محتــرم مــدارس توضيــح داده مــی شــودکه هــدف مــا 
از نظــارت و بازدیــد ســرزده مچگيــری و از منظــر منفــی و ســوء نيــت 
نبــوده بلکــه از روی حســن نيــت و در جهــت رفــع و رجــوع مشــکالت 
مــدارس مــی باشــد و مــا کمــک حــال مدیــران در مــدارس هســتيم 
ــا اظهــار نظرهــای خــود ایــن  ــران ب بطوریکــه درصــد باالیــی از مدی
طــرح را مثبــت وســازنده ارزیابــی مــی نماینــد و خواســتار ادامــه ایــن 

رونــد هســتند.

 تعداد بازدید

 آذر ماه

 تعداد بازدید

 آبان ماه

 تعداد بازدید

 مهر ماه
 نوع مدرسه

 ابتدایی 401 401 401

 راهنمایی 18 88 14

 متوسطه 441 411 81

 فنی حرفه ای و کاردانش 48 13 12

 جمع کل 118 131 188

 

 1931پاییز  لجدول بازدید مدارس در فص

 مــوالی متقیــان حضــرت علــی )ع(  در فرمــان خــود بــه مالــک اشــتر مــی فرماینــد :

ــده  ــام ب ــان روز انج ــر روز را هم ــن وکار ه ــارت ک ــت نظ در کار کارگزاران
ــود دارد. ــه خ ــوص ب ــر روز کار مخص ــرا ه زی

بازدیــــــــــــد از مـــــــــــــــــدارس منطـــــــــــــــــقه

خبرنامه

جدول بازدید مدارس در فصل پاییز 1391
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ــوزش  ــر آم ــرور مدی ــان پ ــمير ب  س
وپــرورش شهرســتان شــهریار حــدود 
3 مــاه اســت کــه در ایــن پســت 
ــرم  ــردم محت ــه م ــت ب مشــغول خدم
شــهریار مــی باشــند. اوليــن نشســت 
خبــری وی بــا اصحــاب رســانه و 
مطبوعــات ، بــه منظــور آشــنایی 
ــانه  ــات و رس ــگاران مطبوع ــا خبرن ب
هــای شهرســتان شــهریار و گــزارش 
فعاليــت هــای انجــام شــده در حــوزه 
انجــام شــد.  پــرورش  و  آمــوزش 
ــت  ــن نشس ــرور در ای ــان پ ــمير ب س

اطــالع  در  را  خبرنــگاران  نقــش 
ــده  ــام ش ــای انج ــت ه ــانی فعالي رس
ــد. وی  ــم خوان ــيار مه ــک اداره بس ی
حلقــه  خبرنــگاران  شــما  افــزود: 
واســط مســئولين ومــردم جامعــه 
ــت  ــل صداق ــتيد . واص ــالمی هس اس
ــر رســانی عامــل  ــر و خب ــد خب درتولي
مهّمــی در حــوزه کارخبرنــگاران مــی 
ــگاران  ــن نشســت خبرن ــد . در ای باش
ــائل  ــود را در مس ــؤاالت خ ــر س حاض
ــژه  ــرورش بوی ــوزش وپ ــف آم مختل
طــرح 3-3-6 ، ســند تحــول بنيادیــن 

پــروژه  و  وپــرورش  آمــوزش  در 
ــم  ــی 92-91 وه ــال تحصيل ــر س مه
چنيــن مشــکالت موجــود در مــدارس 
ــد.  ــرح کردن ــهریار مط ــتان ش شهرس
مدیرآمــوزش وپرورش درادامه جلســه 
بــه ســؤاالت خبرنــگاران پاســخ دادند 
ــری  ــن نشســت خب ــرای ای .اداره واج
کارشــناس  باقــری  توســط صفــر 
ــت آمــوزش و  ــط عمومــی مدیری رواب
ــام  ــهریار انج ــتان ش ــرورش شهرس پ

ــد.  ش

خبرهای کوتاه

برگــزاری رزمایــش و مانــور در 
هفتــه پدافنــد غیــر عامــل

ــد  ــم پدافن ــرای مراس ــا اج ــان ب همزم
غيــر عامــل در مــدارس کل کشــور در 
دو آموزشــگاه شــهيد باکــری و بعثــت 
شهرســتان شــهریار نيــز مانــور پدافنــد 
غيــر عامــل بصــورت متمرکــز برگــزار 

گردیــد.
روز دوشــنبه 8 آبــان مــاه کــه ازســوی 
مقــام معظــم رهبــری روز پدافنــد غيــر 
عامــل ناميــده شــده اســت مانــوری بــا 
حضــور مســئولين شهرســتان شــهریار، 
ــتانداری  ــاور اس ــی مش ــردار خلخال س
تهــران و کارشــناس ارشــد پدافنــد غير 
ــت  ــروی مقاوم ــان ني ــل، فرمانده عام
بســيج ســپاه پاســداران و بســيج دانش 
آمــوزی، اعضــای شــورای شــهر و 
همــکاران فرهنگــی دبيرســتان شــهيد 
باکــری شــهر اندیشــه برگــزار گردیــد.

توزیع سی دی های روش 
تدریس در تمامی مدارس 

ابتدایی
دراوایــل آبــان مــاه از تمامــی مــدارس 
ــی جهــت توزیــع CD هــای  ابتدای
کارشناســی  توســط  تدریــس  روش 
آموزشــی  گروههــای  و  تکنولــوژی 
ــا  ــد و ت ــل آم ــام بعم ــت ن ــی ثب ابتدای
اواخــر آبــان مــاه CD هــا از اداره 
ــار مــدارس  ــه شــده و در اختي کل تهي
تمامــی  در  اکنــون  گرفــت.  قــرار 
مــدارس ابتدایــی CD هــای روش 
تدریــس و قــرآن توزیــع شــده اســت.

.

مــردم  عمومــی  مالقــات 
شــریف و شــهید پرور شــهریار 
مســئولین  و  فرمانــدار  بــا 
ــه  ــتان روز س ــرم شهرس محت
 1391/9/28 مورخــه  شــنبه 
آمــوزش  اداره  محــل  در 
. شــد  انجــام  پــرورش   و 

فرمانــدار  جوهــری  عبــاس  ســيد 
همــراه  بــه  شــهریار  شهرســتان 
ــه  مســئولين ادارات شهرســتان از جمل
ــوزش و  ــس آم ــرور رئي ــان پ ــمير ب س
ــهریار  ــرورش ، حســينی شــهردار ش پ
، زنــدالف رئيــس کميتــه امــداد امــام 
خمينــی )ره( ، یوســف زاده رئيــس 
اداره بهزیســتی ، جعفــری رئيــس اداره 
افتخــاری فرمانــده  گاز ، ســرهنگ 
نيــروی انتظامــی شــهریار در ایــن 
ــتند . ــور داش ــی حض ــات عموم مالق

 نشست مطبوعاتی مدیر اداره آموزش و پرورش 
شهرستان شهریار با جمعی از اصحاب رسانه و مطبوعات

نشست ها



 فصلنامه ی نگـــــاه شهــریار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار   شماره 1 - پائيز 1391                 9

خبرهای کوتاه

مــوالی متقيــان حضــرت علــی )ع( در 
فرمــان بــه مالــک اشــتر مــی  فرمایــد: 
»در رابطــه بــا مــردم، بهتریــن اندوختــه 
و  خداپســندانه  کــردار  و  رفتــار  تــو 
دو  آدميــان  مي باشــد.  شایســته  ات 
ــتند،  ــو هس ــرادران ت ــا ب ــد، ی ــه  ان گون
ــوق  ــو مخل ــون ت ــر همچ ــه ظاه ــا ب ی
کــه  همانگونــه  مي باشــند.  خداونــد 
ــش و  ــا بخش ــد ب ــت داری خداون دوس
ــو را قریــن رحمــت خویــش  گذشــت ت
ــته  ــه داش ــردم توج ــه کار م ــد، ب گردان
ــه  ــت ک ــته نيس ــز شایس ــاش و هرگ ب
چنيــن رســيدگی و بــذل توجــه و لطفی 

را کــه در حــق آنــان مــی  نمایــی، کاری 
بــزرگ انــگاری، همراهــی و همــکاری 
بــه آنــان را هــر چنــد کــه انــدک باشــد 
کوچــک مشــمار، زیــرا کوچکتریــن 
لطــف و احســان، آنــان را نســبت بــه تو 
خوش ــبين و نيــک  اندیــش مــی  کنــد.«                                                 

ــه( ــج البالغ )نه

گهربــار حضــرت  فرمایشــات  پيــرو 
علــی)ع( و سفارشــات هميشــگی رهبــر 
کبيــر انقــالب اســالمی حضــرت امــام 
خمينــی)ره( و فرمــوده  هــای مقــام 
ــکالت و  ــل مش ــری در ح ــم رهب معظ
ــا  ــز ب ــردم و ني ــور م ــه ام ــيدگی ب رس
ــه شــرح وظایــف ســازمانی در  توجــه ب
ــه  ــوع و رســيدگی ب ــاب رج ــم ارب تکری
ــر و  ــردم، مدی ــکالت م ــائل و مش مس
ــت  ــن مدیری ــورای معاوني ــای ش اعض
آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــهریار 
بــر خــود وظيفــه شــرعی و قانونــی مــی 
ــتقيم و رو در  ــورت مس ــه بص ــد ک  دانن

رو مســائل و مشــکالت مــردم شــریف 
ــف  ــای مختل ــه  ه ــهریار را در زمين ش
آمــوزش و پــرورش مــورد بررســی 
قــرار دهنــد. در ایــن خصــوص مالقــات 
ــی  ــردم )همــکاران گرام ــا م ــی ب عموم
فرهنگــی، اوليــاء و دانــش  آمــوزان 
ــای  ــه روزه ــر هفت ــار( ه ــایر اقش و س
ــح  ــا 12 صب ــنبه از ســاعت 8 ت ســه ش
ــرم  ــن محت ــرد. مراجعي ــی  پذی انجــام م

ــل  ــی در مح ــياق خاص ــم و س ــا نظ ب
ــرور(  ــان پ ــمير ب ــر اداره )س ــاق مدی ات
مســائل و مشــکالت خــود را بــا مدیــر و 
ســایر اعضــای شــورای معاونيــن مطرح 
ــا  ــز ب ــر ني ــئولين حاض ــد. مس مي نماین
ــل و  ــه ح ــبت ب ــت نس ــه و درای حوصل
فصــل مــوارد مطــرح شــده اقــدام مــی 
ــی از  ــه  ای ــن برنام ــد. اجــرای چني  نماین
ــق و  ــث رت ــت باع ــن مدیری ــوی ای س
فتــق امــور مــردم و در نهایــت موجــب 
شــادمانی و رضایــت خاطــر آنهــا مــی-

شــود کــه بــه تبــع آن رضایــت و 
ــی  ــان را در پ ــد مهرب ــنودی خداون خش

ــور  ــن ام ــم ای ــد داشــت. اميدواری خواه
ــاء ا... ــد. انش ــتدام باش ــواره مس هم

مقام معظم رهبری:
مردم ولی نعمت ما هستند و ما به این نعمت 

افتخار می کنیم.

مالقات مردمی
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ــخ،  ــورا در تاری ــه ی عاش ــی واقع ــا و جاودانگ  بق
بــه جــز لطــف الهــی، محصــول مجموعــه ای از 
عوامــل اختيــاری اســت کــه ایــن مقالــه درصــدد 

برشــماری آن اســت .
در یــک دیــد کلــی پدیــده ای کــه مطابــق حــق 
ــد  ــری باش ــرت بش ــت و فط ــاس طبيع ــر اس و ب
ــد  ــن تایي ــواره قری ــوده و هم ــادوام ب ــل و ب اصي

ــوی اســت . معن

بــا تبييــن ایــن مطلــب کــه نهضــت عاشــورا نيــز 
ــا داشــتن دو شــرط فــوق، زوال پذیــر نخواهــد  ب
بــود، عوامــل مؤثــر در پایــداری و جاودانگــی ایــن 
ــادی،  ــل اعتق ــته: عوام ــج دس ــت را در پن نهض
ــيم  ــی تقس ــی و سياس ــی، عرفان ــی، تاریخ اخالق
کــرده و بــا برشــمردن زیــر مجموعــه هــر یــک 

ــه توضيــح و تبييــن آنهــا پرداختــه اســت . ب
درآمدی بر طرح موضوع:

ــّب  ــان ح ــی انس ــهای روان ــن گرایش ــی تری اصل
ــه  ــه ب ــت ک ــاالت ذات اس ــه کم ــّب ب ذات و ح
ــی  ــعب م ــدرت منش ــم و ق ــی عل ــعبه اصل دو ش
شــود کــه یکــی حــّب بــه بقــا و ابدّیــت اســت و 
ــه  ــا الزم ــه ذات . حــّب بق دیگــری هــم حــّب ب
ــان  ــی انس ــی وقت ــت، یعن ــّب ذات اس ــی ح طبيع
وجــود خــود را دوســت مــی دارد نــه از آن جهــت 
اســت کــه یــک وجــود لحظــه ای اســت بلکــه 
وجــودش را در زمــان بعــد هــم دوســت مــی دارد، 
و عالقــه دارد کــه ایــن وجــود دوام داشــته باشــد، 
مــی تــوان گفــت کــه طبيعــی تریــن اثــری کــه 
بــر حــّب ذات مترّتــب مــی شــود حــب بقاســت و 
هــر انســانی بالفطــره ایــن غریــزه را دارد . همــان 
ــت،  ــم و معرف ــها عل ــایر گرایش ــه در س ــور ک ط
ــن  ــداق و تعيي ــن مص ــی را در تعيي ــش اساس نق
ــز  ــا ني ــد، در اینج ــی کن ــازی م ــا ب ــت آنه جه
هميــن گونــه اســت، یعنــی اگــر انســان حقيقــت 
خــود و حياتــش را بــه درســتی شــناخت، آن 
وقــت ایــن گرایــش نيــز جهــت صحيــح خــود را 
پيــدا مــی کنــد و گرنــه دچــار اشــتباه در مصــداق 
مــی شــود و منشــاء انحرافــات اخالقــی فراوانــی 

مــی گــردد .
اگــر انســان فهميــد کــه حقيقــت او یــک حقيقــت 

غيــر مــاّدی اســت و حيــات انســان منحصــر بــه 
ایــن حيــات دنيــوی نيســت؛ حــب بقــا و خلــود، 
ــد و  ــی یاب ــود را م ــری خ ــی و فط ــت طبيع جه
ــی  ــدی م ــی اب ــه زندگ ــه ب ــه انســان متوج عالق
شــود . ولــی اگــر ایــن معرفــت برایــش حاصــل 
نشــد و خيــال کــرد کــه وجــود او هميــن وجــود 
ــن  ــه همي ــر ب ــات او منحص ــت و حي ــادی اس م
ــش فطــری، منحــرف  ــات دنياســت، آن گرای حي
ــاه از وجــود  ــه کوت ــن مرحل ــی شــود و در همي م
انســان، متوقــف مــی گــردد و بــه دنبالــش آثــار 

ــار مــی آیــد . ــه ب بســيار نامطلوبــی ب
علــت عالقــه انســان بــه زندگــی دنيــا عالقــه بــه 
ــه  ــد ک ــی کن ــال م ــا خي جاودانگــی اســت، منته
وجــودش هميــن وجــود مــادی و زندگــی اش نيــز 
هميــن زندگــی دنيــوی اســت، لــذا مــی خواهــد 
ایــن زندگــی ادامــه پيــدا کنــد . اگــر متوجــه شــود 
و یقيــن پيــدا کنــد کــه حقيقــت زندگــی برتــر از 
ایــن حيــات مــادی اســت؛ دیگــر بــا آن چشــمی 
کــه قبــال بــه زندگــی دنيــا مــی نگریســت نمــی 

نگــرد و نظــرش تغييــر مــی کنــد .
در قــرآن شــریف آیاتــی هســت کــه داللــت بــر 
ــرای  ــل ب ــن مي ــری دارد و از ای ــل فط ــن مي ای
تربيــت انســان اســتفاده شــده اســت . پــس 
ــه  ــل ب ــان مي ــرت انس ــه در فط ــوم اســت ک معل
ــدد  ــرآن در ص ــه ق ــت ک ــی هس ــا و جاودانگ بق
تعييــن مصــداق آن برمــی آیــد . راجــع بــه ایــن 

ــد: ــی فرمای ــرآن م ــی ق ــل جاودانگ مي
ــاق; )1(  ــد اهلل ب ــا عن ــد و م ــم ینف ــا عندک »م
چيزهایــی کــه در اختيــار شماســت )از نعمتهــای 
ــزد  ــه ن ــا آنچــه ک ــدنی اســت ام ــی ش ــا( فان دني

ــا دارد .« ــت بق خداس
)ایــن بيــان بــرای کســی مفيــد اســت کــه 
ــش  ــت مصداق ــد( آن وق ــا باش ــب بق ــا طال فطرت
را بــه او نشــان مــی دهنــد کــه آن مطلــوب تــو 
ــزار  ــه ه ــک ک ــا . این ــه در اینج ــت ن در آنجاس
ــی  ــورا م ــه عاش ــه جاودان ــال از واقع ــدی س و ان
گــذرد، ایــن واقعــه هنــوز طــراوت و تازگــی خــود 
ــی  ــا و جاودانگ ــن بق ــت . ای ــرده اس ــظ ک را حف
ــا  ــام حماســه ه ــه تم ــه ای ک ــه گون ــخ ب در تاری
را تحــت الشــعاع خــود قــرار دهــد، معلــول اراده 

ــد: ــی باش ــد م ــی خداون حتم
»یریــدون ليطفــؤوا نــور اهلل بافواههــم و اهلل نــوره 
و لــو کــره الکافــرون« )2( عــّده ای مــی خواهنــد 
نــور خــدا را خامــوش کننــد ولــی اراده ی حتمــی 
ــد  ــی باش ــت از آن م ــظ و حراس ــر حف ــد ب خداون

اگرچــه کافــران چنيــن نپســندند .«
ســوی  از  کــه  ســهمگين  طوفانهــای  چــه 
دشــمنان اهــل بيــت بــه قصــد محــو نــام حســين 
)ع( برخاســت و در برهــه ای از زمــان گــرد و 
ــد  ــری نپایي ــی دی ــرد، ول ــا ک ــه پ ــز ب ــاری ني غب
کــه در چرخــش زمــان نــه تنهــا نــام حســين )ع( 
از خاطرهــا محــو نشــد؛ بلکــه جــالی بيشــتری 
ــيطانی  ــای ش ــه ه ــان آن توطئ ــت و صاحب گرف
ــو  ــی مح ــه کل ــی ب ــان از روی گيت ــام و ذکرش ن

ــد . گردی
بسيار حکایتها گردیده کهن اما

جانسوز حدیث تو تازه ست به دورانها
معيار جاودانگی ها

پدیــده هــای اجتماعــی در مدتی که باقی هســتند 
حتمــا بایــد بــا خواســته هــای بشــر تطبيــق کنند . 
بدیــن معنــی کــه یــا خــود آن پدیــده ها خواســته 
بشــر باشــند: و یــا تاميــن کننــده خواســته هــای 
ــود  ــر خ ــد بش ــا بای ــی ی ــند؛ یعن ــوده باش ــر ب بش
آنهــا را  از عمــق غریــزه و فطرتــش بخواهــد، و 
یــا بایــد از امــوری باشــند کــه هرچنــد انســان از 
ــزه آنهــا را نمــی خواهــد و خودشــان  عمــق غری
ــوب طبيعــت بشــر و هــدف تمایــالت بشــر  مطل
ــی وســيله  ــی باشــند، یعن ــا وســيله م نيســتند ام
تاميــن خواســته هــای اوليــه بشــر مــی باشــند و 

حاجتهــای او را برمــی آورنــد .
در ميــان خواســته هــای بشــر دو جــور خواســته 
داریــم . خواســته هــای طبيعــی و خواســته 
ــته  ــادی . خواس ــی اعتي ــی؛ یعن ــای غيرطبيع ه
ــی  ــه ناش ــت ک ــی اس ــی آن چيزهای ــای طبيع ه
از ســاختمان طبيعــی بشــر اســت، یــک سلســله 
ــه موجــب آنکــه  امــور اســت کــه هــر بشــری ب
بشــر ســت خواهــان آنهاســت و رمــز آنهــا را هــم 
ــرده  ــه کشــف ک ــی نشــده ک ــوز کســی مدع هن
ــق و  ــه تحقي ــد ب ــه من ــال بشــر عالق اســت . مث

باز این چه شورش است ...
عوامل پایداری و ماندگاری نهضت عاشورا

 بخش اول
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کاوش علمــی اســت، همچنيــن بــه مظاهــر 
ــدردی و  ــه هم ــه دارد؛ ب ــی عالق ــال و زیبای جم
ــور  ــد اســت . ام ــه من ــوع عالق ــه همن ــت ب خدم
ــرک  ــل ت ــی قاب ــور غيرطبيع ــد ام ــی مانن طبيع
دادن نيســت . )3( لــذا بــه عقيــده حکمــای 
اســالمی امــر غيرطبيعــی دوام پيــدا نمــی کننــد. 
بلکــه تنهــا جریانــی کــه طبيعــی باشــد قابــل بقــا 
و دوام اســت . و نهضــت امــام حســين )ع( چــون 
ــان  ــی انس ــته حقيق ــرت و خواس ــاس فط ــر اس ب
شــکل گرفتــه بقــا پيــدا کــرد . و هرگــز در طــول 
ــه و  ــان آن را کهن ــت زم ــانيت گذش ــخ انس تاری

ــگ نســاخته اســت . ــی رن ب

اصالت و دوام حق
ــق  ــا ح ــتی ب ــت در هس ــی اصال ــت اله در حکم
ــال و  ــن و کم ــا حس ــت، ب ــر اس ــا خي ــت، ب اس
زیبایــی اســت و باطلهــا، شــرور و نقصهــا و 
زشــتيها در نهایــت امــر و در تحليــل نهایــی بــه 
نيســتی هــا منتهــی مــی شــوند نــه بــه هســتی 
هــا . اســتاد مطهــری در اثبــات ایــن مطلــب کــه 

ــد: ــی نویس ــت دارد م ــق اصال ــل ح اه
ــود  ــی دارد، وج ــی و طفيل ــود تبع ــل وج »... باط
ــه اســتمرار دارد حــق  ــزی ک ــت دارد، آن چي موق
ــه  ــوع ب ــه ای در مجم ــت جامع ــر وق ــت . ه اس
باطــل گرایيــد محکــوم بــه فنــا شــده اســت ... در 
ــل  ــب اســت، حــق اصي ــر غال نظــام هســتی، خي
ــوم و  ــد محک ــدا ش ــر پي ــم اگ ــل ه ــت و باط اس
غيــر اصيــل و نابودشــدنی اســت، و آنچــه پایــدار 
ــک اال  ــی هال ــت »کل ش ــق اس ــد ح ــی مان م
وجهــه« )4( »و یبقــی وجــه ربــک ذوالجــالل و 

ــرام « )5( . )6( االک
استاد در ادامه می افزاید:

ــا  ــل ب ــق و باط ــه ح ــخ هميش ــول تاری »در ط
ــد ولــی قــرآن  ــوده ان یکدیگــر در حــال جنــگ ب
ــی  ــر باطــل را م ــی حــق ب ــروزی نهای ــده پي وع

ــد .« )7( ده
ــق،  ــان ح ــالمی جری ــای اس ــاد حکم ــه اعتق ب
چــون جریانــی طبيعــی و متناســب فطــرت 
ــا و دوام دارد  ــکان بق ــت. ام ــر اس ــدادادی بش خ
ــی  ــرت اله ــالف فط ــر خ ــه ب ــی ک ــر جریان و ه
ــن  ــد و از بي ــی کن ــدا نم ــد دوام پي ــان باش انس
مــی رود . و حرکــت و جریــان امــام حســين )ع( 
چــون یــک حرکــت طبيعــی کامــال هماهنــگ بــا 
ــرد . ــدا ک ــت و دوام پي ــود، اصال ــر ب ــرت بش فط

استاد شهيد مطهری می نویسد:
»راه حــق چيــزی اســت کــه انبيــا از طــرف خــدا 
آن را شناســانده، و از طــرف خــدا آن را تضميــن 
ــه  ــرود ب ــن راه را ب ــه ای ــر ک ــه ه ــد ک ــرده ان ک
نتيجــه مــی رســد . خداونــد ایــن عالــم را طــوری 
ســاخته اســت کــه همــواره از کســانی کــه حــق 
و حقيقــت را حمایــت کننــد، حمایــت مــی کنــد . 

حــق همــواره یــک تایيــد معنــوی بــا خــود دارد 
)8( ».

بدیــن جهــت امــام حســين )ع( و یارانــش 
همــواره دریافتــه بودنــد کــه چــون حــق همــواره 
مــورد تایيــد خداســت لذا دوام و ریشــه دار اســت، 
ــد و  ــت باش ــی و عزل ــای تنهای ــه در منته اگرچ
باطــل از ميــان رفتنــی اســت اگرچــه در کمــال 
اوج و قــدرت باشــد . باطــل هيــچ گاه حــق نمــی 
ــل  ــدا در زدودن باط ــردان خ ــه م ــود و وظيف ش
ــد  ــه بودن ــان دریافت ــی نيســت . آن ــان رفتن از مي
کــه اگــر همــه مــردم بکوشــند و بــر ایــن اتفــاق 
ــر کرســی حــق بنشــانند  ــه باطــل را ب ــد ک کنن
ــر نيســت و اگــر همــگان  ایــن امــر امــکان پذی
ــد و از  ــق را بکنن ــه ح ــه ریش ــد ک ــالش کنن ت
ميانــش بردارنــد انجــام پذیــر نخواهــد بــود . در 
طــول مــدت حيــات بشــر ایــن درگيریهــا بيــن 
حــق و باطــل بــه زور وجــود داشــته، گاهــی ایــن 
ــی در  ــده اســت، ول ــی ش ــروز م ــی آن پي و زمان

ــی حــق جــای  ــدک مدت ــس از ان همــه حــال پ
خــود را در دل پيــروان خــود بــاز کــرده و باطــل 
ــدی  ــرت اب ــن و نف ــار لع ــداران آن را دچ و طرف

کــرده اســت .
اســتاد مطهــری )ره( در ادامــه مطلــب فــوق کــه 

حــق، دوام دارد مــی افزایــد:
»آنکه در طریق حق و حقيقت گام برمی دارد، در 
هر شرایطی قرار بگيرد، برای او خير است . مرد 
حق در هر شرایطی، وظيفه خاص خویش را می 
شناسد و با انجام وظيفه و مسؤوليت هيچ پيش 

آمدی شر نيست .
در طریقت پيش سالک هر چه آید خير او است

 در صراط المستقيم ای دل کسی گمراه نيست
بر در ميخانه رفتن کار یک رنگان بود

 خودفروشان را به کوی می فروشان راه نيست
 هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ما است

ور نه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نيست « )9(

عوامــل مؤثــر در تکویــن پایــداری و جاودانگــی 
نهضــت امــام حســين )ع(

ــداری  ــن پای ــه در تکوی ــی را ک ــه عوامل مجموع
ــين  ــام حس ــت ام ــی نهض ــتمرار و جاودانگ و اس
)ع( نقــش اساســی ایفــا کــرده انــد صبــه شــرحی 
کــه مــی خوانيــد مــی تــوان دســته بنــدی کــرد:

الف . عوامل اعتقادی
1 . توحيد در عقيده و عمل

یکــی از نــکات مانــدگار و حســاس در شــخصيت 
واالی امــام حســين )ع( عالقــه و محبــت شــدید 
بــه خداونــد تبــارک و تعالــی بــود . ظاهــرا تمــام 
ــود  ــه وج ــه و ب ــد را پذیرفت ــه خداون ــانی ک کس
الیتناهــی وی معتقدنــد مدعــی دوســت داشــتن 
خــدا هســتند . پــس همــه کــس دعــوی دوســتی 

ــه آن  ــد و ب ــی زن ــد را دارد و از آن دم م خداون
معتــرف اســت و معتقــد . البتــه در مرحلــه عينّيت 
و عمــل بایــد ایــن اّدعــا بــه منّصــه اثبات برســد. 
و گرنــه همچــون دیگــر ادعاهــای تهــی از 
ــود.  ــر خواهــد ب واقعيــت بلکــه از آنهــا هــم بدت
ــه  ــم آن اســت ک ــوی، مه ــن دع ــات ای و در اثب
خــود خداونــد کــه محبــوب واقعــی اســت آن را 
بپذیــرد و بــر آن صحــه گــذارد و روشــن اســت 
ــا آن  ــن ادع ــانه صــدق ای ــن نش ــم تری ــه مه ک
اســت کــه همــه گامهــا در راه رضــای دوســت 
برداشــته شــود و انســان عاشــق و محــب هيــچ 
گونــه حرکــت و ســکون و تکلــم و ســکوت 
ــای  ــورد رض ــه م ــز آنچ ــودی ج ــام و قع و قي

ــروردگار اســت نداشــته باشــد . پ

مقاله ی فصل
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پــس جاودانگــی و پایــداری نهضــت حســينی بــه 
ایــن اســت کــه عقيــده بــه توحيــد و خدابــاوری، 
ــه  ــد، بلک ــين )ع( نمان ــام حس ــن ام ــا در ذه تنه
ــی او  ــای زندگ ــرایط و زوای ــئون و ش ــه ش در هم
ســایه افکنــد . وقتــی ابــن عبــاس از امــام حســين 
)ع( مــی خواســت کــه راه دیگــری جــز رفتــن بــه 
عــراق برگزینــد و بــا بنــی امّيــه درنيفتــد حضــرت 

ضمــن تبييــن اهــداف و نّيــات امویــان، فرمــود:
ــث  ــر رســول اهلل )ص( حي ــی ام ــاض ف ــی م »ان

ــون .« )10( ــه راجع ــا الي ــا هلل و ان ــی و ان امرن
ــان  ــه فرم ــدی ب ــای بن ــود را در پ ــم خ و تصمي
ــت  ــوار رحم ــه ج ــت ب ــول و بازگش ــرت رس حض
خــدای هســتی آفریــن بــاز گفــت. چــرا کــه بــه 
ــاور  ــدا ب ــای خ ــده ه ــتی وع ــت راه و درس حقاني
داشــت . بدیــن علــت امــام حســين )ع( تــا پایــان 
ــه  ــا لحظ ــه ت ــهادتش، بلک ــا روز ش ــرش، ت عم
شــهادتش، ایــن ارتبــاط ناگسســتنی یعنــی توحيد 
در نظــر و عمــل و آن عشــق ســوزان بــه محبوب 
واقعــی خــود را بــه همــراه داشــت . آورده انــد کــه 
ــی  ــر م ــر نزدیکت هــر چــه روز عاشــورا زوال ظه
شــد و ســاعات بحرانــی جبهــه کربــال فراتــر مــی 
ــدن  ــپری ش ــا س ــه ب ــق دل باخت ــيد آن عاش رس
ســاعات فــراق و نزدیــک شــدن وعــده ی وصــل، 
مصمــم تــر، رنــگ او برافروختــه تــر و ســيمایش 
گلگــون تــر مــی نمــود و چهــره اش شــکفته تــر 
مــی گردیــد و وجــد و شــور مخصوصــی در امــام 

مشــاهده مــی شــد . )11(
انــد کــه در  از مقتــل نــگاران آورده  برخــی 
ســاعات آخریــن بــرای یــک لحظــه، اشــراقی بــر 
ــت و  ــدن گرف ــين )ع( تابي ــام حس ــی ام دل نوران
ــه وی از ســوی  ــود ک ــت احســاس نم در آن حال
خداونــد مجــاز اســت بــر دشــمنانش پيــروز شــود 

ــد: ــار یاب ــه وصــل دوســت ب ــا ب و ی
ــاء  ــن لق ــه و بي ــی اعدائ ــن النصــر عل ــر بي »مخي

ــی .« )12( اهلل تعال
ــت  ــی اس ــی و پيام ــت ناگفتن ــی اس ــن ارتباط ای
بــرون از شــرح و وصــف . امــام حســين )ع( کــه 
در حــال و هــوای دیگــری بــود و جــز بــه معبــود 
ــا اهلل  ــيد )لق ــی اندیش ــود نم ــی خ ــوق ازل و معش
تعالــی( دیــدار خداونــد را بــر بقــای در ایــن دنيای 
ــه  ــتی وی او را ب ــد و آن خدادوس ــوتی برگزی ناس
ــد در نصــرت  ــد . توحي ــرا خوان ســوی دوســت ف
خواهــی و فقــط و فقــط بــر خــدا اعتمــاد کــردن 
ــده در  ــی عقي ــش آفرین ــر نق ــای دیگ ــوه ه از جل
ــه  ــا تکي ــين )ع( تنه ــام حس ــت . ام ــل اس عم
ــود،  ــدا ب ــل خ ــد عم ــش و در بع ــش در بين گاه
نــه نامــه هــا و حمایتهــا و شــعارها . وقتــی ســپاه 
ــت،  ــين )ع( بس ــام حس ــر کاروان ام ــر راه را ب ح
حضــرت ضمــن خطابــه ای کــه در بــاره حرکــت 
ــه  ــه نام ــتناد ب ــت و اس ــاع از بيع ــش و امتن خوی
هــای کوفيــان بــود، ضمــن گالیــه از عهدشــکنی 

ــود: ــان فرم کوفي
ــی  ــما ب ــرا از ش ــت و او م ــم خداس ــه گاه »تکي

ــم .« )13( ــيغنی اهلل عنک ــد. س ــی کن ــاز م ني
بــه طــور کلــی بــاور روشــن و عقيــده یقينــی امام 
حســين )ع( و خدایــی دانســتن ایــن راه و انتخــاب 
او ســبب شــد در مقابــل عوامــل یــاس آفریــن و 
ــی و مشــيت او  ــاز بایســتد و قضــای اله تردیدس
را بــر هــر چيــز مقــدم بــدارد. ایــن امــر ناشــی از 
 آميختــن توحيــد در عقيــده و عمــل مــی باشــد .

2 . همگامی با فطرت
هــر مبــارزه ای پشــتوانه پایــداری مــی خواهــد تــا 
آن را علــی رغــم همــه مشــکالت پيــش ببــرد و 
بــه ثمــر برســاند و پشــتوانه پایــدار هر مبــارزه ای 
در درجــه اول ایــن اســت کــه خــود مبــارزه حق و 
عادالنــه باشــد، اگــر خــود مبــارزه حــق و عادالنــه 
ــی  ــردم را جــذب م ــر م ــد ضمي ــی تردی باشــد، ب
کنــد و بــر ضــد ســتمگران بــه حرکــت مــی آورد 
ــل  ــم نای ــی ه ــروزی عمل ــه پي ــا زود ب ــر ی و دی
مــی گــردد . مــردم، فطــرت عدالــت خــواه و ضــد 
ظلــم دارنــد، بدیــن علــت اســت کــه بــه خاطــر 
ــد  ــام مــی کنن ــدام و قي ــم اق ــوم و ضــد ظال مظل
و در جهــت پيشــبرد حــق و ســرکوب باطــل 
ــد . و  ــی کنن ــّول م ــد و متح ــی گردن ــّول م متح
ــای  ــه مکتبه ــه هم ــت ک ــت اس ــن جه ــاز بدی ب
ــه  ــه تکي ــم را ک ــت و ظل ــی و ارزشــمند عدال دین
ــد و آن  ــی گيرن گاه فطــرت اســت اســاس کار م
را مبنــای دعوتهــای خــود، چــه توحيــدی و چــه 
اصالحــی قــرار مــی دهنــد و از ســوی دیگــر بــا 
حرکتهــای انحرافــی و ظالمانــه ماننــد حرکتهــای 
ــف  ــر دو مخال ــه ه ــود، ک ــرک آل ــادی و ش الح
فطــرت اســت مبــارزه مــی کننــد . بــا توجــه بــه 
ــدار  ــردم طرف ــه م ــت ک ــی اس ــرت اله ــن فط ای
عدالــت و حــق و ضــد ظلــم و باطــل مــی باشــند.  
و رمــز موفقيــت امــام حســين )ع( ایــن بــود کــه 
مــردم را بــه توحيــد و عدالــت دعــوت مــی کــرد 
و چــون ایــن دعــوت بــا فطــرت مــردم هماهنــگ 
ــه آســانی توانســت انســانهای  ــن رو ب ــود، از ای ب
هدایــت پذیــری را ماننــد حــر جــذب کنــد . نفس 
دعــوت امــام حســين )ع( و حرکــت او همــگام و 
ــه هنگامــی کــه او  ــود . ب ــا فطــرت ب همزمــان ب
ــان  ــی از زب ــه گوی ــود ک ــان ب ــی زد چن حــرف م
ــرت  ــوال فط ــد . و اص ــی گوی ــخن م ــردم س م
ــم و خيانــت اســت و  خدایــی آدمــی مخالــف ظل
ــه فطــرت  ــان زمين ــه هم ــردم را ب حســين )ع( م
ــرا  ــت ف ــت اس ــی و صداق ــه پاک ــوت ب ــه دع ک
خوانــد. بدیــن ســبب نهضــت او پایــدار و جاودانــه 

ــده اســت . مان
اســتاد مطهــری در اثبــات ایــن مدعــا، بــا عنــوان 
»دیــن حــق در نهایــت امــر پيــروز اســت « مــی 

گویــد:

»نــوع انســان بــه حکــم فطرتــی کــه در او 
ــال  ــب کم ــت طال ــده اس ــاده ش ــه نه ــه ودیع ب
و ســعادت حقيقــی خــود، یعنــی اســتيال بــر 
ــوی  ــادی و معن ــی م ــب زندگ ــن مرات ــی تری عال
ــه  ــد و روزی ب ــی باش ــی م ــورت اجتماع ــه ص ب
ــد  ــن توحي ــه دی ــالم ک ــيد . اس ــد رس آن خواه
اســت برنامــه چنيــن ســعادتی اســت . انحرافاتــی 
کــه در طــی پيمــودن ایــن راه طوالنــی نصيــب 
ــالن  ــاب بط ــه حس ــد ب ــردد نبای ــی گ ــان م انس
فطــرت انســانی و مــرگ آن گذاشــته شــود . 
همــواره حاکــم اصلــی بــر انســان همــان حکــم 
ــتباهات  ــات و اش ــس. انحراف ــت و ب ــرت اس فط
ــت و  ــت. آن غای ــق اس ــای در تطبي ــوع خط از ن
کمالــی کــه انســان بــه حکــم فطــرت بــی قــرار 
ــد،  ــی کن ــتجو م ــود آن را جس ــوی خ ــال ج کم
ــيد  ــد رس ــه آن خواه ــا زود - ب ــر ی روزی - دی
ــه: ــا جمل ــه ب ــه 30 ک ــوره روم از آی ــات س  . آی

ِ التــی  » فاقــم وجهــک للّدیــن حنيفــا ِفْطــَرَت اهللَّ
ــا  ــود و ب ــی ش ــاز م ــا « آغ ــاَس عليه ــَر النَّ َفَط
ــد،  ــی یاب ــان م ــون « پای ــم یرجع ــه: »لعله جمل
هميــن معنــی را مــی رســاند کــه حکــم فطــرت 
ــان  ــت و انس ــر اس ــف ناپذی ــر تخل ــت ام در نهای
ــا و  ــت رفتنه ــپ و راس ــله چ ــک سلس ــس از ی پ
تجربــه هــا راه خویــش را مــی یابــد و آن را رهــا 
ــوش  ــد گ ــده نبای ــه ســخن آن ع ــد . ب ــی کن نم
ــه از  ــک مرحل ــد ی ــالم را همانن ــه اس ــرا داد ک ف
فرهنــگ بشــری کــه رســالت خــود را انجــام داده 
و بــه تاریــخ تعلــق دارد، مــی نگرنــد . اســالم، بــه 
ــی  ــيم و بحــث م ــی شناس ــا م ــه م ــی ک آن معن
کنيــم، عبــارت اســت از انســان در کمــال نهایــی 
خــودش کــه بــه ضــرورت نامــوس خلقــت روزی 

ــد رســيد .« )14( ــه آن خواه ب
پی نوشت و منابع:

1( سوره نحل، آیه 96 .
2( سوره صف، آیه 8 .

3( مطهــری، مرتضــی، امدادهــای غيبــی در زندگــی بشــر، 
ص 26 - 22 .

4( سوره قصص، آیه 88 .
5( سوره الرحمن، آیه 27 .

6( مطهری، مرتضی، حق و باطل، ص 38 - 37 .
7( مطهری، مرتضی، حق و باطل، ص 46 .

8( مطهری، مرتضی، بيست گفتار، ص 159 .
ــام و انقــالب مهــدی، ص 126  9( مطهــری، مرتضــی، قي

. 125 -
10( موســوعة کلمــات االمــام الحســين، ص 321 .11( ر . 
ــرت  ــث دوم از حض ــوار، ج 44، ص 297 حدی ک: بحاراالن

امــام زیــن العابدیــن )ع( .
ــای 1286ه . ق، ص  ــدی، متوف ــه دربن ــرار ، عالم 12( اس

ــوف . ــل از له ــه نق 403 ب
13( موسوعة کلمات االمام الحسين، ص 377 .

14( مطهری، مرتضی، جامعه و تاریخ، ص 60 - 59  

ادامه دارد

مقاله ی فصل
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مصاحبه

مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین سالمی 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم شهرستان شهریار

مصاحبه کننده: صفر باقری
کارشناس روابط عمومی

ــک  ــت ی ــم و تربي ــه تعلي ــی ک از آنجای
ــد وجهــی و فرابخشــی اســت  ــد چن فرآین
ــا آمــوزه هــای کالم  و ارتبــاط مســتقيم ب
وحــی )قــرآن مجيــد( و ســایر آمــوزه 
هــای دینــی دارد بــا توجــه بــه ایــن 
ــه شــخصيت  ــاط تنگاتنــگ، و نظــر ب ارتب
واالی نماینــده محتــرم ولــی فقيــه و امــام 
جمعــه ی محتــرم شــهریار بــر آن شــدیم 
ــالم و  ــت االس ــا حج ــه ای ب ــه مصاحب ک
المســلمين حــاج آقــای ســالمی در رابطــه 
ــته  ــرورش داش ــوزش و پ ــث آم ــا مباح ب
باشــيم .ضمــن تقدیــر و تشــکر از معظــم 
لــه، نظــر خواننــدگان گرامــی را بــه متــن 

ــم . ــی نمائي ــب م ــه جل ــن مصاحب ای
لطفــً  ســالمی  آقــای  حــاج   -
مختصــری از شــرح ســوابق کاری و 
ــد : ــود را بفرمایی ــای خ ــت ه فعالی

ــه  ــام جمع ــال ام ــدت دو س ــه م ــده ب بن
ــال  ــار س ــرب ، چه ــالن غ ــتان گي شهرس

امــام جمعــه شهرســتان اســدآباد همــدان 
ــهر  ــی ش ــه خمين ــام جمع ــال ام ، 2/5 س
ــوان  ــه عن ــم ب ــال 91 ه ــان و از س اصفه
امــام جمعــه شهرســتان شــهيد پــرور 
ــم.  ــی باش ــت م ــغول خدم ــهریار مش ش
ــالل  ــه در ه ــی فقي ــی ول ــً نمایندگ ضمن
 6 از  هــم  را  همــدان  اســتان  احمــر 
ســال پيــش تــا کنــون برعهــده دارم.

ــوان  ــه عن ــز ب ــهریار ني ــتان ش در شهرس
رئيــس ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر، رئيــس شــورای فرهنــگ عمومــی 
بازســازی  ســتاد  رئيــس   ، شهرســتان 
ــای  ــوزه ه ــئول ح ــات ، مس ــات عالي عتب
علميــه و رئيــس مرکــز رســيدگی بــه 
ــریف  ــردم ش ــت م ــاجد در خدم ــور مس ام

ــتم. ــهریار هس ش
- حــاج آقای ســالمی در آیــه ای از 
آیــات ســوره جمعــه مــی خوانیــم 
ــاب  ــم الکت ــم و یعلمه » و یزکیه
و الحکمــه« طبــق ایــن آیــه و 
ســایر آمــوز ه هــای دینــی، تعلیــم 
ــه تعریــف مــی  و تربیــت را چگون
ــک  ــدام ی ــد ک ــد؟ و بفرمایی نمایی

)تعلیــم یــا تربیــت( بــر یکدیگــر 
مقــدم اســت ؟

ــه اســت،  ــن ســوال در خــود آی جــواب ای
ــون  ــت چ ــم اس ــر تعلي ــدم ب ــت مق تربي
ــم  ــم فراه ــرای تعلي ــه را ب ــت زمين تربي
ــت نباشــد،  ــی تربي ــه عبارت ــد ، ب ــی کن م
تعليــم برکــت نــدارد . ممکــن اســت تعليم 
باشــد ولــی بــی برکــت اســت ، کمــا اینکه 
در دنيــا خيلــی هــا بودنــد و هســتند کــه 
فقــط علــم دارنــد ولــی از تربيــت در آنهــا 
ــردم  ــر کام م ــا را ب ــت و دني ــری نيس خب
تلــخ مــی کننــد. تربيــت و علــم مثــل دو 
ســيم فــاز و نــول بــرق عمــل مــی کننــد 
کــه وقتــی بــا هــم هســتند روشــنی و نــور 

ــد. مــی آورن
ــالمی در دوران  ــای س ــاج آق - ح
کودکــی )دبســتان( از کــدام درس 
بیشــتر خوشــتان مــی آمــد ؟و در 
موضــوع انشــا » علــم بهتر اســت 
یــا ثــروت« آن موقــع چــه نظــری 
داشــتید و حــاال بــه عنــوان یــک 
عالــم دیــن چــه نظــری داریــد ؟

از هيــچ درســی بــدم نمــی آمــد .همــه ی 
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درس ها و معلمانشــان را دوســت داشــتم، 
امــا طبعــً از درســهایی کــه انســان را بــه 
ــد بيشــتر خوشــم  ــی کن ــک م خــدا نزدی
ــی،  ــات دین ــژه تعليم ــه وی ــد. ب ــی آم م
ــای  ــطه از درس ه ــی و متوس در راهنمای
ــم  ــتر خوش ــخ بيش ــی و تاری ــرآن، عرب ق
ــن موضــوع  مــی آمــد. در مــورد انشــا ای
را بــه مــا نمــی گفتنــد و یــادم نمــی آیــد. 
امــا در ایــن موضــوع انشــا، مراجعــه 
ــد  ــه از چن ــث ک ــان حدی ــه هم ــم ب کني
ــر  ــروت باالت ــم از ث ــد عل ــت فرمودن جه
اســت: 1(  علــم ميــراث انبياســت .2( 
انســان اســت. برتــری  باعــث   علــم 

3( علــم در قبــر و قيامــت وارد مــی شــود. 
4(علــم انســان را حفــظ مــی کنــد ولــی 
مــال را انســان، حفــظ مــی کنــد. 5( علــم 
ــم  ــود.6( عل ــی ش ــت م ــث محبوبي باع

باعــث زیــاد شــدن ثــروت مــی شــود.
7(کســی کــه در راه آمــوزش علــم بــرای 

خــدا بميــرد شــهيد اســت .

- طبــق آیــات قــرآن کریــم 
و ســایر آمــوزه هــای دینــی 
ــم  ــه فه ــاده و هم ــان س ــا زب ب
بفرماییــد هــدف از آفرینــش و 

خلقــت انســان چیســت ؟
هــدف؛ آدم شــدن اســت، شــناخت خــود 
خــدا ، خلقــت انســان نــور اســت و عــدم 
ــر و  ــور باالت ــً ن ــت ، طبع ــت؛ ظلم خلق
ــود  ــناخت خ ــت اســت و ش ــر از ظلم بهت
انســان؛ کــه آدم باشــد. )آدم شــدن باالتــر 

ــودن اســت ( از انســان ب
- لطفــً شــما کــه  از آیــات و ســیره 
معصومیــن )ع( اســتفاده مــی کنیــد  
بفرماییــد کــه نقــش خانــواده و 

نقــش آمــوزش و پــرورش در بهبود 
ــر  ــال حاض ــت ، در ح ــم و تربی تعلی

ــت ؟ چیس
در حــال حاضــر وضعيــت خــوب اســت و 
البتــه بایــد بهتــر از ایــن و بســيار بهتــر از 
ایــن عمــل شــود .چــون خانــواده، آموزش 
ــش  ــرای دان ــرواز ب ــال پ ــرورش دو ب و پ
ــن دو  ــی از ای ــر یک ــتند .اگ ــوزان هس آم
ــه  ــن اســت ک ــل ای ــد مث ــم کاری کنن ک
یــک بــال پــرواز از کار بيافتــد .در نتيجــه 
ــد  ــی کن ــد نم ــان رش ــم انس ــی گویي نم
ــرد و  ــد ک ــد رشــد خواه ــی بســيار کن ول
شــاید در بســياری از مــوارد ناموفــق هــم 
ــه همــت و  ــه بســتگی ب باشــد ، کــه البت
ــر  ــی اگ ــم دارد .ول ــخص ه ــالش ش ت
همــکاری و همراهــی ایــن دو نهــاد باشــد 
ــت  ــا موفقي ــراه ب ــریع و هم ــد س راه رش

اســت .
- حــاج آقــای ســالمی در رابطــه 
بــا تیــپ رفتــاری و اخالقــی 
نوجوانــان و جوانــان حــال حاضــر 

ــت  ــه وضعی ــر نشــود گفــت ک اگ
بــد اســت، ولــی مــی تــوان گفت 
کــه قابــل تامــل اســت ، دلیــل و 
ــما  ــر ش ــر از نظ ــن ام ــل ای دالی
ــی را  ــه راه کارهای ــت ؟و چ چیس
ــی  ــنهاد م ــالح، پیش ــت اص جه

ــد ؟ کنی
البتــه خيلــی از اینهــا طبيعــی اســت 
چــون جوانــان در دوران جوانــی هســتند و 
ایــن حالــت مثــل یــک ماهــی بســيار ليــز 
در دســت انســان اســت کــه نمــی شــود 
ــد و  ــاز کــرد کــه در مــی رون دســت را ب
نمــی شــود دســت را خيلــی ســخت کــرد 

ــن  ــه والدی ــد .بلک ــی رون ــم در م ــاز ه ب
ســایر  و  معلمــان  و  مدرســه  اوليــا  و 
ــا کمــال تدبيــر  ــد ب ارگانهــای کشــور بای
و درایــت و البتــه بــا صبــر و حوصلــه بــا 
آنهــا برخــورد نماینــد.در واقــع مــی تــوان 
ــواده و  ــتر خان ــن دوران بيش ــت در ای گف
مدرســه،  نوجوانــان و جوانــان را رهبــری 

مــی کننــد.
- توصیــه و ســفارش نماینــده 
جمعــه  امــام  و  فقیــه  ولــی 
شــهریار بــرای مــا خدمتگــزاران 
مدیرانــپ  اداره،  )مســئولین 
ســایر  و  معلمــان  مــدارس، 
زحمــت کشــان عرصــه ی تعلیــم 

و تربیــت ( چیســت؟
1( اســتفاده درســت از عمــر و وقــت 

گــران بهــای معلمــی
2( خدمــت مســئولين بــه مــردم و نســبت 
بــه دانــش آمــوزان کــه همــراه بــا 

ــد. ــرام باش ــالص و احت اخ
3( همــه ی هــم و غــم و تــالش و 

زحمــت و درس بــرای معرفــی دیــن 
اســالم و اعتــالی آن باشــد.
4( مبارزه با دشمنان دین و ميهن

5( بــی تفــاوت نبــودن نســبت به مســائل 
معه جا

6( مطيــع محــض رهبــری و والیــت 
ــه فقي

ــات و  ــه واجب ــت دادن و عمــل ب 7( اهمّي
تــرک محرمــات .

- از اینکــه وقــت شــریف خــود را در اختيــار 
ــون و متشــکریم ،  ــا گذاشــتيد بســيار ممن م
ــی  ــو راهنمای ــا در پرت ــه م ــه هم ــاهلل ک انش
ــير آدم  ــت در مس ــل بي ــرآن و اه ــای ق ه
شــدن قــرار بگيریــم و بــه ســعادت دنيــوی و 

ــل شــویم . اخــروی نائ

مصاحبه

هدف آدم شدن است ، شناخت خود خدا ، خلقت انسان نور است و عدم 
خلقت؛ ظلمت ، طبعًا نور باالتر و بهتر از ظلمت است و شناخت خود انسان؛ 

 که آدم باشد.
)آدم شدن باالتر از انسان بودن است (
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اســت،  اخالقــی  ای  ملکــه  عفــاف، 
ــال در  ــه ای از اعم ــبب مجموع ــه س ک
ــانی  ــت و ارزش انس ــظ کرام ــت حف جه
ــير  ــی در مس ــاز جنس ــن ني ــرار گرفت و ق
انســانی)خانواده( مــی شــود.حجاب یکــی 
ــاف اســت  ــورات عف ــن ظه ــی تری از اصل
کــه در احــکام اســالمی یعنــی همــه بدن 
زن موقــع حضــور در جامعــه، مگرگــردی 
ــش  ــدون آرای ــتان )ب ــچ دس ــورت و م ص
ــن  ــرای روش ــود .ب ــيده ش ــت( پوش و زین
ــاوت  ــاب زن و راز تف ــفه حج ــدن فلس ش
آن بــا پوشــش مــردان، توجــه بــه مطالــب 

ــت: ــل الزم اس ذی
1- توجــه بــه رابطــه پوشــش بــا فرهنــگ 

. ینی د
ــان  ــالمی، انس ــگ اس ــاس فرهن ــر اس ب
ــه  ــرای رســيدن ب موجــودی اســت کــه ب
ــده اســت.  ــت خلــق گردی کمــال و معنوّی
ــه  ــز ب ــل غرای ــم و تعدی ــا تنظي ــالم ب اس
ــر  ــه ه ــه ب ــی و توج ــزه جنس ــژه غری وی

یــک از آن هــا در حــّد نيــاز طبيعــی، 
ســبب شــکوفایی همــه اســتعدادهای 
ــال  ــوی کم ــه س ــده و او را ب ــان ش انس
ســوق داده اســت. پوشــش مناســب بــرای 
ــل و  ــی در تعدی ــل مهم ــرد عام زن و م

ــت. ــزه اس ــن غری ــم ای تنظي
2- توجه به ساختار فيزیولوژی انسان. 

نــوع پوشــش زن و تفــاوت آن بــا لبــاس 
ــای  ــا تفاوت ه ــرد رابطــه ای مســتقيم ب م
جســمی و روحــی زن و مــرد دارد. در 
تحقيقــات علمــی در مــورد فيزیولــوژی و 
نيــز روان شناســی زن و مــرد ثابــت شــده 
کــه مــردان نســبت بــه محّرک هــای 
چشــمِی شــهوت انگيز حســاس ترنــد 
ــت و  ــر اس ــی زیادت ــس بينای ــر ح و تأثي
ــيعی  ــدان وس ــه دور و مي ــم از فاصل چش
ــدن اســت، از ســوی دیگــر  ــه دی ــادر ب ق
ترّشــح هورمون هــا در مــرد بــه طــور 
ــود دارد،  ــاع وج ــدون انقط ــت و ب یکنواخ
مــردان بــه صورتــی گســترده تحــت تأثير 

محّرک هــای شــهوانی قــرار ميگيرنــد 
امــا زنــان نســبت بــه حــس لمــس و درد 
حســاس ترنــد و بــه محّرک هــای حســی 

ــد.  ــخ ميدهن پاس
ــی  حجــاب در اســالم از یــک مســئله کّل
ــالم  ــت. اس ــه اس ــه گرفت ــی ریش و اساس
ميخواهــد انــواع التذاذهــای جنســی )چــه 
بصــری و لمســی و چــه نــوع دیگــر( بــه 
محيــط خانــواده و در چهارچــوب شــرع و 
ــا  ــاع تنه ــد و اجتم ــاص یاب ــون اختص قان
بــرای کار و فعاليــت باشــد. اســالم قائــل 
بــه تفکيــک ميــان ایــن دو محيــط اســت. 
ــش و  ــدف، پوش ــن ه ــن ای ــرای تأمي و ب
ــرا  ــت. زی ــوده اس ــه نم ــاب را توصي حج
بــی بنــد و بــاری در پوشــش، بــه معنــای 
عــدم ضابطــه در تحریــک غریــزه و عــدم 
محدودیــت در رابطــه جنســی اســت کــه 
آثــار شــوم آن بــر کســی پوشــيده نيســت.

آثــار و فوایــد رعایــت حجــاب و   -3
دینــی. پوشــش 

چرا زنان باید حجاب داشته باشند؟
مهری دژجوی - کارشناس انجمن اولیاء و مربیان

مقاله
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الــف- بهداشــت روانــی اجتمــاع و کاهــش 
هيجان هــا و التهــاب جنســی

 ب- تحکيــم روابــط خانوادگــی و برقراری 
صميميــت کامــل زوجين

اســتيفای  و  اجتماعــی  اســتواری    ج- 
فعالّيــت   نيــروی کار و 

4- باالرفتــن ارزش واقعيــت زن و جبــران 
ضعــف جســمانی او

حيــا، عفــاف و حجــاب زن ميتوانــد در 
ــر مــرد  نقــش عاطفــی او و تأثيرگــذاری ب

ــت  ــبب تقوی ــاس زن س ــد. لب ــر باش مؤث
ــم  ــت و حری ــرد اس ــق در م ــل و عش تخّي
نگــه داشــتن یکــی از وســایل مرمــوز 
بــرای حفــظ مقــام و موقعّيــت زن در برابــر 

ــرد اســت. م
اســالم حجــاب را بــرای محدودّیــت و 
حبــس زن نيــاورده، بلکــه بــرای مصونّيــت 
او توصيــه کــرده اســت، زیــرا اســالم 
راضــی بــه حبــس، رکــود و ســرکوبی 
اســتعدادهای زن نيســت، بلکــه بــا رعایــت 
عفــاف و حفــظ حریــم، اجــازه حضــور زن 
ــتفاده  ــوء اس ــا از س ــاع داده اّم را در اجتم
ــت.  ــرده اس ــع ک ــاری من ــهوانی و تج ش

عــالوه بــر مطالــب فــوق اســتاد مطهــری 
در بيــان ایــن کــه چــرا حجــاب بــه زنــان 
اختصــاص یافتــه مــی گویــد: علــت ایــن 
کــه در اســالم دســتور پوشــش، اختصــاص 
ــل  ــه مي ــت ک ــن اس ــه، ای ــان یافت ــه زن ب
ــه خــود نمایــی و خودآرایــی مخصــوص  ب
ــا و  ــب قلب ه ــر تصاح ــان اســت. از نظ زن
دل هــا مــرد شــکار اســت و زن شــکارچی، 

ــه از نظــر تصاحــب جســم و  ــان ک همچن
ــرد شــکارچی.  ــن، زن شــکار اســت و م ت
حــس  از  آرایــی  خــود  بــه  زن  ميــل 
شــکارچيگری او ناشــی ميشــود. ایــن 
زن اســت کــه بــه حکــم طبيعــت خــاص 
خــود ميخواهــد دلبــری کنــد و مــرد را دل 
باختــه و در دام عالقــه خــود اســير ســازد. 
ــی، از  ــّرج و برهنگ ــراف تب ــن انح بنابرای
ــت و  ــان اس ــوص زن ــای مخص انحراف ه
ــرر  ــان مق ــرای آن ــم ب ــش ه ــتور پوش دس

گردیــده اســت. جاذبــه، کشــش و زیبایــی 
ــس  ــری جن ــک پذی ــه و تحری خــاص زنان
ــم  ــن حک ــای ای ــی از علت ه ــه، یک مردان
اســت. توصيــه و دســتور الهــی به پوشــش 
و حجــاب بــرای زنــان، بــه منظــور ایجــاد 
ــی از  ــت و چيزهای ــت و محرومي محدودی
ــل کــه تنهــا فریــب شــيطانيانند  ــن قبي ای
ــی  ــرای آگاه ــع ب ــه در واق ــد، بلک نميباش
دادن بــه گوهــر ارزشــمند در وجــود زنــان 
ــده و  ــت ش ــد از آن مراقب ــه بای ــت ک اس
حفــظ شــود و بــه تــاراج نــرود. ایــن کامــاًل 
معقــول اســت کــه هــر چيــزی ارزشــمندتر 
ــتری را  ــت بيش ــت و محافظ ــد، مراقب باش
ــان  ــان در ام ــت راهزن ــا از دس ــد ت ميطلب
باشــد و بــه شــکل یــک ابــزار بــرای 

ــد.  ــتان در نيای ــع سودپرس مطام
بــه یــاد داشــته باشــيم کــه غریــزه 
ــر  ــت. ه ــق اس ــد و عمي ــی، نيرومن جنس
ــرکش تر  ــود، س ــت ش ــتر اطاع ــه بيش چ
ــه  ــر چ ــه ه ــش ک ــون آت ــردد، همچ ميگ
بــه آن بيشــتر هيــزم بدهنــد، شــعله ورتــر 

ــورت  ــه ص ــود را ب ــهوت، خ ــود، و ش ميش
ــباع  ــت اش ــی و خواس ــش روح ــک عط ی
بنابرایــن رعایــت  نشــدنی در ميــآورد. 
نکــردن پوشــش اســالمی توســط زنــان نه 
ــردان را  ــن حساســيت م ــن رفت ــا از بي تنه
ــان  ــدارد، بلکــه موجــب طغي ــال ن ــه دنب ب
غریــزه جنســی آنــان نيــز ميگــردد و پــس 
ــی  ــی معنای ــی و ب ــث دلزدگ ــی باع از مدت
آن خواهــد شــد.در مــورد مــردان نيــز 
ــر  ــا ه ــد ب ــه بتوانن ــت ک ــه نيس ــن گون ای

نــوع لباســی از خانــه بيــرون آینــد و نــوع 
پوشــش آنهــا مــی توانــد بــه هــر صورتــی 
ــت  ــن جه ــز در ای ــردان ني ــه م ــد بلک باش
بــا محدودیــت هــای خــاص خــود نســبت 
بــه پوشــش مواجــه هســتند امــا محــدوده 
پوشــش آنــان بــه جهت حضــور بيشــتر در 
اجتمــاع و کارهــای ســخت و بــه جهاتــی 
کــه در بــاال ذکــر شــد بــا زنــان متفــاوت 

اســت.
منبع:

ــار، ج  ــه آث ــری، مجموع ــی مطه 1. مرتض
ــص. ــا تلخي 19، ص 436، 434 ب

ــهيد  ــی ش ــی مذهب ــع فرهنگ ــایت جام س
ــی آوین

ِلَجمالهــا َوأدَوُم  ِلحاِلهــا  أنَعــُم  الَمــرأِة   ِصياَنــُه 
 صيانــت زن او را شــادابتر و زیبایــى اش را پایدارتر مى كند

امام على عليه السالم
غرر الحكم : 5820

منتخب ميزان الحكمة : 130

مقاله
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 لــزوم هوشــمند ســازی مــدارس                 .     
ــن  ــی از مهمتری ــوان یك ــه عن ــمند ب ــه ی هوش مدرس
مؤلفه هــای نظــام آموزشــی، یــك ســازمان آموزشــی و 
پرورشــی پویــا و یادگيرنــده اســت كــه در جهــت فراینــد 
ــه  ــی نظام یافت ــه صورت ــت ب ــود مدیری ــری و بهب یادگي
بازســازی شــده اســت. تــا دانش آمــوزاِن ســطوِح مختلف 
را بــرای زندگــی در عصــر اطالعــات  و ارتباطــات آمــاده 
ــيوه نامه  ــند ش ــود در س ــف موج ــق تعری ــد. مطاب نمای
هوشمندســازی مــدارس، مدرســه ی هوشــمند، مدرســه 
ای اســت کــه درآن رونــد اجــرای کليــه فرآیندهــا اعــم 
از مدیریــت، نظارت،كنتــرل، یاددهــی  یادگيــری، منابــع 
آموزشــی و کمــک آموزشــی، ارزشــيابی، اســناد و امــور 
 دفتــری، ارتباطــات و مبانــی توســعه آنها،مبتنــی بــر فاوا

) فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات ( و در جهــت بهبــود 
نظــام آموزشــی و تربيتــِی پژوهــش محور طراحی شــده 

اســت.
ــامل  ــی ش ــت ا... اراک ــع آی ــاره ی مجتم درب
دبیرســتان خوارزمــی، مدرســه ی راهنمایــی 

موالنــا و دبســتان هــای حــّر و کمیــل 
ــت ا...  مجتمــع آموزشــی و پرورشــی شــهری  آی
ــت. از  ــع اس ــاز 2 واق ــه ف ــهر اندیش ــی در ش اراک
ــه  ــوب ب ــن و از جن ــهرک راه آه ــه ش ــمال ب ش
بلــوار ارکيــده، از شــرق بــه بلــوار یــاس و از غــرب 
ــع  ــن مجتم ــت. ای ــر محــدود اس ــوار نيلوف ــه بل ب
آموزشــی در ســال 1390 هجری شمســی تاسيس 
شــده اســت. مالکيــت ایــن مجتمــع دولتــی مــی 
باشــد که دو مدرســه ی آن  در یک شــيفت کاری 
ــی  ــيفت چرخش ــی آن در دو ش ــدارس ابتدای و م
اداره مــی شــوند. ایــن مجتمــع شــامل دو مدرســه 
 ی تــک شــيفت و یــک دبســتان دو شــيفت

مــی باشــد. در طبقــه ی همکــف اتــاق مدیریــت 
مجتمــع و مدیــر دبيرســتان خوارزمــی ، اتــاق امور 
ــت  ــر معاون ــه، دفات ــه، نمازخان ــری، آبدارخان دفت
پرورشــی و فــن آوری، اتــاق دبيــران و ســرویس 
بهداشــتی پرســنل واقــع شــده اســت. در طبقــه ی 
دوم 6 کالس درســی و دفتــر مشــاوره قــرار دارد و 
در طبقــه ی ســوم تعــداد 6 کالس درســی و دفتــر 

معاونــت آموزشــی واقــع شــده اســت.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در ســالهای اخيــر اقدامــات قابــل تقدیــری در آمــوزش و پــرورش انجــام شــده کــه مهم تریــن آن هــا تهيــه ســند 
تحــول بنيادیــن اســت امــا رســالت اصلــی، اجــرای این ســند تحول اســت. الزمــه اجرای ســند تحــول بنيادین در 
آمــوزش و پــرورش، برنامــه ریــزی دقيق و تهيه نقشــه راه و عمل به آن، تا رســيدن به اهداف تعيين شــده، اســت.

 تغييرات و تحوالت در راستای هوشمند سازی
 مجتمع آموزشی و پرورشی شهری آیت ا... اراکی

معرفی آموزشگاه

نمایی از دبیرستان هوشمند خوارزمی
فاز 2 اندیشه

معرفــی مجتمــع آموزشــی و پرورشــی 
ــه ــاز 2 اندیش ــی ف ــت ا... اراک ــهری آی ش

ــی  ــا معرف ــد ت ــی رس ــر م ــه نظ ــدا الزم  ب در ابت
اجمالــی و کوتاهــی از فلســفه تشــکيل مجتمــع 
هــای آموزشــی داشــته باشــيم. طــرح تاســيس 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی و پرورش ــای آموزش ــع ه مجتم
ــز  ــت تمرک ــت در جه ــای مدیری ــيوه ه ــی از ش بدیل
ــدارس، از  ــه ای از م ــازی مجموع ــا س ــی و توان زدای
ــی و  ــه مدارس ــتر ب ــاری بيش ــذاری اختي ــق واگ طری
ــوان  ــا عن ــه ب ــی، رویکــردی اســت ک ــات محل مقام
ــان  ــورهای جه ــی کش ــه ای در بعض ــدارس خوش م
ــه ای  ــدارس خوش ــيس م ــت. تاس ــده اس ــه ش تجرب
ــا مجتمــع هــای آموزشــی، رویکــردی اســت کــه  ی
ــرای  ــر ب ــر موث ــی از تدابي ــوان یک ــه عن ــا ب عموم
اصــالح و بهبــود مدیریــت آموزشــی در شــرایط 

ــت. ــده اس ــاذ ش ــاص اتخ خ
عمــده تریــن اهــداف و انگيــزه تاســيس ایــن 

مجتمــع هــا اجمــاال بــه شــرح ذیــل اســت.
1- ارتقــای ســطح تجربيــات یادگيــری دانــش 
آمــوزان و ایجــاد تحــرک و بالندگــی بيشــتر دانــش 

ــان ــوزان و کارکن آم
ــود  ــدارس و بهب ــی م ــت و کارآی ــش موفقي 2- افزای
ــتر  ــارکت بيش ــی و مش ــی و پرورش ــت آموزش کيفي

معلمــان و دانــش آمــوزان در فعاليــت هــای علمــی 
ــه  ــوق برنام و ف

ــه  ــرای هم ــردن فرصــت مشــارکت ب ــم ک 3- فراه
ــدارس م

ــه  ــتيابی ب ــان، دس ــه ای معلم ــود رشــد حرف 4- بهب
ــای  ــروه ه ــداد گ ــش دادن تع ــتر و افزای ــع بيش مناب

ــوزی ــش آم ــال دان همس
ــردن  ــم ک ــا و فراه ــه ه ــی در هزین ــه جوی 5- صرف

ــای آموزشــی فرصــت ه
ــرای حمایــت بيشــتر از  ــر ب 6- ایجــاد محيطــی موث

معلمــان
ــع کميــاب، غيــر متمرکــز  ــر از مناب 7- اســتفاده موث
کــردن نصميــم گيــری، کمــک بــه اجتماعــات 
محــروم، افزایــش مشــارکت در پيشــرفت و توســعه و 

ــدارس 1 ــت م ــود کيفي بهب
8- یکپارچــه ســازی مدیریــت مــدارس ســه مقطــع 
تحصيلــی و پرهيــز یکســان نگــری در تصميــم 
ــوزان از  ــش آم ــای دان ــدن نيازه ــا و دی ــری ه گي

ــگاه ــل از دانش ــا قب ــطح ت ــن س ــن تری پایي
در ایــن راســتا مجتمــع آموزشــی و پرورشــی شــهری 
ــال  ــه از س ــاز 2 اندیش ــع در ف ــی واق ــت ا... اراک آی
ــای  ــت جنــای آق ــی 91 – 90ذ بــا مدیری تحصيل
عليرضــا علــی آبــادی کار خــود را آغــاز نمــوده 

ــات و  ــا زحم ــی و ب ــوه ی اله ــول و ق ــه ح اســت. ب
ــن مجتمــع  ــه معاوني ــر و صادقان ــالش هــای پيگي ت
و مدیــران مــدارس تابعــه مجتمــع، آقایــان ضيایــی 
ــی( و  ــتان خوارزم ــر دبيرس ــع و مدی ــاون مجتم )مع
ــه  ــر مدرس ــع و مدی ــاون مجتم ــعبانی )مع ــای ش آق
راهنمایــی موالنــا( و آقــای بریــری )معــاون مجتمــع 
ــات  ــل( اقدام ــر و کمي ــای ح ــتان ه ــر دبس و مدی
ــه نيازهــای موجــود  ــا توجــه ب شایســته و مفيــدی ب
ــرر  ــات مک ــکيل جلس ــا تش ــع و ب ــه مقط ــر س در ه
ــا  ــن اولي ــدگان انجم ــران – نماین ــور مدی ــا حض ب
ــورای  ــه ش ــع ک ــدارس مجتم ــان م ــده معلم نماین
ــت  ــام پذیرف ــد انج ــی دهن ــکيل م ــع را تش مجتم
کــه مهمتریــن آن هوشــمند ســازی دبيرســتان 
خوارزمــی، مدرســه راهنمایــی موالنــا و 2 کالس 
ــن  ــت. ای ــل اس ــر و کمي ــای ح ــتان ه ــم دبس شش
ــاری و  ــدارس و همي ــران م ــات مدی ــا زحم ــم ب مه
همــکاری اوليــای دانــش آمــوزان بــه انجــام رســيد. 
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــد آم ــال خواه ــرح آن ذی ــه ش ک
اســت کــه مجتمــع آیــت ا... اراکــی اوليــن مجتمــع 
ــه  ــت ک ــور اس ــهری کش ــی ش ــی و پرورش آموزش
 بيشــترین تعــداد کالس هــای هوشــمند را داراســت.

ــات  ــرح حي ــی )ط ــی و پرورش ــای آموزش ــع ه ــت: 1- مجتم ــی نوش پ
ــص 19-20  ــاپ اول 90 ص ــطه، چ ــی متوس ــت آموزش ــه(، معاون طيب
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ــرورش  ــوزش و پ ــرم آم ــر محت ــی وزی ــی بابای ــا حاج ــد رض ــای دکترحمی ــاب آق  جن
 هوشمند سازی مدرسه تنها نصب رایانه در آن نيست بلكه مدیریت هوشمندانه است.                                                                         

هوشمندســازی مــدارس از راهبردهــای اساســی تحــول بنيادیــن آمــوزش و پرورش اســت. بر اســاس ســند ملی تحــول بنيادین 
وزارت آمــوزش و پــرورش، هوشمندســازی مــدارس و مجتمع هــای آموزشــی و پرورشــی طی ســه مرحله به انجام خواهد رســيد.

مدرسه، معلمان و خانواده

از عمده تحوالت آموزشگاههای زیرمجموعه:
•  هوشمند سازی کلیه کالسها

طــرح   90  -  91 تحصيلــی  ســال  آغــاز  بــا 
هوشــمند ســازی آموزشــگاه نيــز بــه همــت 
ــی و  ــت ا... اراک ــع آی ــگاه و مجتم ــر آموزش مدی
ــن  ــبانه روزی معاوني ــه و ش ــالش پيگيران ــا ت ب
ــد  ــاز ش ــوزان آغ ــش آم ــا و ودان ــی اولي و همراه
ــه ی  ــاه کلي ــک م ــر از ی ــدت کمت ــرف م و ظ
ــت  ــو پروژکشــن، کي ــه سيســتم ویدئ ــها ب کالس
ــتم  ــی و سيس ــمند برق ــوی هوش ــمند، تابل هوش
ــا و  ــرم افزاره ــن ن ــوی جدیدتری ــه ای محت رایان

ــد.  ــز ش ــی مجه ــب آموزش کت

• شبکه سازی کلیه دفاتر و کالسها
ــرح  ــه ط ــازی مدرس ــمند س ــوازات هوش ــه م ب
شــبکه کــردن کليــه ی دفاتــر مدیریــت، معاونين، 
ــی و  ــهای آموزش ــه ی کالس ــه و کلي ــر خان دبي
ــتفاده از  ــت اس ــرعت جه ــر س ــت پ ــه اینترن ارائ
منابــع آموزشــی در فضــای مجــازی اجرایــی شــد.     

•  دستگاه حضور و غیاب لمسی                  
ــا  جهــت ثبــت گزارشــات دانــش آموزانــی کــه ب
تاخيــر وارد مدرســه مــی شــوند و اطــالع رســانی 
آن بــه اوليــای ایشــان دســتگاه حضــور و غيــاب 
لمســی نصــب شــده اســت، از قابليــت هــای ایــن 
ــش  ــر انگشــت دان ــت اث ــد از: ثب ــتگاه عبارتن دس
آمــوزان بصــورت نــا محــدود، دریافــت گزارشــات 
بصــورت آنــی از طریــق سيســتم رایانــه ای، 
امــکان گــزارش گيــری بصــورت عــام و خــاص، 
امــکان گــزارش گيــری بــا تعریــف مقطــع زمانــی 
بــرای یــک یــا چنــد دانــش آمــوز، امــکان ارســال 
 گــزارش تاخيــر بــه اوليــا در آن واحــد،  و ...

ــا ســامانه ی هوشــمند آموزشــی ــی ب ــگاه اینترنت  • پای
ســایت دبيرســتان خوارزمــی بــا دامنــه و ميزبانــی 
داخلــی مجهــز بــه ســامانه ی هوشــمند آموزشــی 
بــا قابليــت صــدور کارنامــه ی اینترنتــی و ارســال 
ــش  ــای دان ــرای اولي ــک ب ــرات بصــورت پيام نم
آمــوزان بصــورت مــوازی و تحــت وب می باشــد.

ــته ــدار بس ــای م ــن ه ــه دوربی ــز ب  • مجه
ــن هــای  ــه دوربي آموزشــگاه خوارزمــی مجهــز ب
ــاط و  ــا و در حي ــی راهروه ــته در تمام ــدار بس م
حتــی خيابــان منتهــی بــه دبيرســتان مــی باشــد. 
ــته  ــدار بس ــای م ــن ه ــن دوربي ــگ ای مانيتورین
ــن آوری   ــاون ف ــت مجتمــع و مع ــر مدیری در دفت
ــا  ــا محــدود ب ــط ن ــه ضب ــادر ب ــته و ق ــرار داش ق
ــی جهــت ضبــط  ــاز هــای زمان ــم ب امــکان تنظي

ــی باشــد. ــر م تصاوی

معرفی آموزشگاه

سامانه ارسال پیامک
جهت اطالع رسانی دقيق و آنی، آموزشگاه مجهز به یکی از پيشرفته ترین و مقرون به صرفه ترین سامانه ها ی ارسال پيامک که دارای امکانات بسياری 

 جهت تسهيل در دسترسی و بهره گيری از بسترهای آماده ارسال پيامک بصورت انبوه به اوليا و دانش آموزان استفاده می شود.
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مصاحبه

•  خودتان را معرفی کنید وجایگاه 
 شغلیتان را در اداره معرفی فرمائید:
- به نام خدا من علی شير سوار،متولد سال 

1361 در بجنورد استان خراسان شمالی،متأهل 
و دارای یک فرزند دختر هستم.شغل من در این 
اداره خدمتگزار )نيروی خدماتی( می باشد.که از 

سال 1388 تاکنون در این پست به همکاران 
آموزشگاهها و اداره خدمت نموده ام.

• آقــای شــیر ســوار جایــگاه آمــوزش و 
پــرورش را کــه جنابعالی نیــز از نیروهای 
باشــید،درپرورش  مــی  آن  خــدوم 
انســان هــای موفــق وخــدا محــور  
کنیــد؟ مــی  ارزیابــی   چگونــه 

ــن  ــی تری ــی از اساس ــرورش یک ــوزش و پ - آم
ــدان و  ــرورش فرزن ــگاه را در پ ــن جای و بنيادیتری
ــا انجــام  دانــش آمــوزان کشــور عزیزمــان دارد.ب
فرایــض دینــی و توّجــه بــه فعاليــت هــای 
پرورشــی کــه انصافــا” برنامــه هــا و طــرح هــای 
خوبــی هــم  پيــش بينــی شــده اســت، در آینــده 
بچــه هــا و ســاخته شــدن کشــور ســهم  زیــادی 
ــش  ــر از نق ــرورش کمت ــوزش و پ ــش آم دارد. نق
خانــواده نيســت.چرا کــه بيشــترین و با ارزشــترین 
اوقــات بچــه هــا در مدرســه ســپری مــی شــود. و 
حتــی انقــالب اســالمی ایــران بــه برکــت وجــود 
مــدارس و معلمــان و دانــش آمــوزان انقالبــی بــه 

ثمــر رســيد.

ــی  ــه کار خدمات ــما ب ــرش ش • نگ
ــت  ــن مدیری ــت و در ای ــه اس چگون
ــدر  ــی را چق ــای خدمات ــش نیروه نق

ــد؟ ــر میدانی مؤث
- انســان در هــر پســت و مقامــی کــه باشــد، 
ــام  ــه و انج ــه وظيف ــن ب ــو احس ــه نح ــد ب بای
ــوب  ــد و آن کار را خ ــنا باش ــه آش ــور محول ام
انجــام دهــد.و جایــگاه  شــغلی در درجــه 
ــت  ــت و خدم ــم خدم ــت دارد.مه ــدی اهمي بع
ــه  ــه ب ــت هم ــن مدیری ــت.در ای ــه اس صادقان
نوبــه ی خــود خدمــت مــی کنند.مــا هــم 
ــم،  ــت را داری ــن مدیری ــت در ای ــار خدم افتخ
و ميدانيــم کــه مــا هــم شــریک پــرورش 
ــرای  ــه ب ــتيم ک ــی هس ــان های ــوزش انس وآم
آینــده مفيــد خواهنــد بود.اینکــه مدیــر محتــرم 
ــده  ــویق کنن ــت و تش ــدگاه مثب ــن اداره دی ای
نســبت بــه نيــرو هــای خدماتــی دارنــد، بســيار 
راضــی کننــده و خوشــحال کننــده اســت،وما را 
ــد. ــی کن ــتر م ــت بيش ــه کار و فعالي ــب ب  ترغي

خــودت  شــغل  از  آقــا  علــی   •
واز  هســتی؟  راضــی  چقــدر 
شــما  بــه  اداره  خدمــات  نــوع 
 عزیــزان چقــدر رضایــت داریــد؟

ــتم،  ــی هس ــی راض ــغلم خيل ــداهلل از ش - الحم
ــت  ــارات مدیری ــه در حيطــه ی اختي از آنجائيک
و مســئوالن ایــن اداره اجــازه مــی دهــد هيــچ 
ــرار دادی و  ــای خدماتی،ق ــن نيروه ــی بي فرق
ــی  ــاهده نم ــان مش ــمی و کارکن ــای رس نيروه
ــه  ــن مای ــم،و تبعيضــی وجــود ندارد.کــه ای کني
ــال  ــرم کم ــر محت ــت.واز مدی ــات اس ی مباه
تشــکر را داریــم کــه انســانی وارســته، بــا 

اخــالق و بــا نظــم و انضبــاط خــاص ميباشــد.
ــط  ــت، فق ــا نيس ــغل م ــی در ش ــکل خاص مش
ــه  ــی باشــد ک ــی م ــرو هــای خدمات ــود ني کمب
ــت  ــرم توســعه، مدیری ــاون محت ــالش مع ــا ت ب
و پشــتيبانی ایــن مشــکل بــزودی حــل خواهــد 

شــد.
 

شــما  پیــام  شیرســوار  آقــای   •
ــوان یــک همــکار خــوب و منظــم  بعن
کــه مــورد تأییــد اکثــر همــکاران 
توســعه  محتــرم   معــاون  بویــژه 
ــناس  ــتیبانی و کارش ــت و پش مدیری
ــید،  ــتیبانی میباش ــد پش ــئول واح مس
ــان در اداره و در  ــکاران خودت ــه هم ب

مــدارس چیســت؟ 

  زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود   

 صحنه پيوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

ــت،که  ــه اس ــعر نهفت ــن ش ــن در ای ــام  م  پي
آدمــی هــر چــه کنــد بــه خــود کنــد گــر همــه 
ــان و  ــم مهرب ــا ه ــم ب ــد. بيایي ــد کن ــک و ب ني
ــن  ــز ای ــزی ج ــچ چي ــيم و هي ــی باش صميم
یادهــا و خاطــره هــا بــرای آدمــی نمــی مانــد.

پــس چــرا خــوب نباشــيم؟ وبــه وظيفــه ی خود 
خــوب عمــل نکنيــم. در پایــان آرزوی توفيــق و 
صحــت  و ســالمتی بــرای همــه ی همــکاران 
در مــدارس و اداره ی آمــوزش و پــرورش را 

دارم .

ما هم شریک آموزش و پرورش 
انسانها هستیم

انجــام  و  و خدمتگــزاری  کــردن  خدمــت 
نظــام  و  اســالم  مبیــن  دیــن  وظیفــه در 
اجتماعــی و انســانی جایــگاه ویــژه ای دارد 
ــه  ــینیم ک ــی نش ــزی م ــت عزی ــای صحب . پ
ــرورش  ــوزش و پ ــد،در آم ــی کن ــار م افتخ
مــی  و  دارد.  ســهم  شــهرمان  فرزنــدان 
راهــرو  کــردن  مزیّــن  کار  وقتــی  گویــد 
هــا و ســالن هــای اداره بــه مناســبت فــرا 
یافت،خــدا  پایــان  محــرم  مــاه  رســیدن 
را شــاکر  شــدم کــه ســهمی در ایــن کار 

ام. داشــته 

مصاحبه کننده: صفر باقری
کارشناس روابط عمومی
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 اخبار مدارس از نگاه تصویر

دومين جلسه سرگروههای محوری پيش دبستانی

افتتاحيه نمایشگاه تصویرسازی )هنرستان کوشا(

راهيان نورمرکز آموزشی فرزانگان1

برگزاری کارگاه آموزشی معلمين چندپایه درشهریار

برگزاری مراسم نمادین حج)دبستان عترت(

جلسه سرگروههای محوری مربيان پيش دبستانی 
شهریار

راهيان نورمرکز آموزشی فرزانگان2

تشکيل باشگاه فکری معلمين پایه های مختلف 
ابتدایی درشهریار

همایش” جایگاه زبان و ادبيات فارسی در ایران و 
جهان و نقش معلمان در آموزش آن “ 

درمدسه اندشه 1

حضور گروه نجوم مرکز استعدادهای درخشان 
فرزانگان شهریار در منطقه)متين آباد(و رصدآسمان 

در شب

گراميداشت شهادت حضرت امام محمد باقر )ع( با 
حضور امام جمعه باغستان در دبيرستان شهيد همت

بزرگداشت روز جهانی و هفته ی ملی کودک

اخبار تصویری

صفر باقری - کارشناس روابط عمومی
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مطالعــه تاریــخ صــدر اســالم ایــن 
واقعيــت را آشــکار مــی ســازد کــه 
یکــی از علــل عمــده واساســی پيروزی 
اســالم، موقعيــت اخالقــی رســول خــدا 
ــه  ــود ک ــوی ب ــان ق ــه او آنچن بود.جاذب
ــی  ــار ملکوت ــر رفت همــگان تحــت تاثي
ــش  ــه اســالم گرای ــه ب ــرار گرفت اش ق

ــد. ــی کردن ــدا م پي
در اهميــت وبرجســتگی عامــل اخالقی 
ــروردگار در  ــس کــه پ ــدار ب ــن مق همي
بــاره پيامبــرش )ص(فرمــود:ای پيامبــر 
اگــر تــو بــه تجهيــزات اخالقــی مجهــز 
نبــودی هيچــگاه در کارت موفــق نمــی 

. ی شد
ــدا )ص( ــول خ ــود رس ــن خ وهمچني

چنيــن مــی فرماید:انســانها نمــی توانند 
بوســيله اموالشــان دلهــای مــردم را 

متوجــه خــود ســازند،بلکه خــوش خوئی 
وگشــاده روئــی عامــل جذب وشــيفتگی 

اســت.
بنابرایــن مــا بعنــوان یــک مربــی 
ــو تجســم اخــالق  ــم تنهــا در پرت ومعل
مــی توانيــم دلهــای دانــش آمــوزان را 
ــه  جــذب نمایيــم واز هميــن رهگــذر ب

ــم. ــان بپردازی ــن آن ــاختن وپرداخت س
تغييــرات  کنيــم  فرامــوش  نبایــد 
ــود  ــی ش ــل م ــی حاص ــوب ، وقت مطل

کــه بيــن مــا ودانــش آمــوز جاذبــه ای 
ــه  ــن جاذب ــا ای ــد. و ت ــده باش برقرارش
ــی  ــوز نم ــش آم ــردد، دان ــرار نگ برق
توانــد کمــاالت معنــوی مــا مربيــان را 

ــد. ــس گردان ــود منعک در خ
همــان طــور کــه هــر کاری را روشــی 
ــا روش  ــز از روش ی ــت ني ــت ،تربي اس
هــا ویــا رازهایــی برخــوردار اســت کــه 

ــی  ــم ومرب ــرای معل ــا ب ــتن آنه دانس
ــت  ــری درس ــه کارگي ــت و ب الزم اس
ــوزان  ــش آم ــت دان ــا ،او را در تربي آنه
ــرورش  ــاند.تربيت ، پ ــی رس ــاری م ی
ــردن  ــی ک ــه ربان ــت ، بلک ــرد نيس ف

ــت. ــس اس نف
ــی  ــه م ــل توج ــه قاب ــه ای ک ــا نکت ام
ــان  ــا مربي ــه م ــت ک ــن اس ــد ای باش
پيــش از آنکــه بــه تربيــت دانــش 
بایــد بــه  آمــوزان خــود بپردازیــم 

بورزیــم. اشــتغال  خــود  ســازندگی 
چنانکــه پيامبــر اســالم )ص(چهــل 
ســال بــه خــود ســازی اشــتغال داشــت.

ــی  ــی )ع(دریکــی از فرازهــای تربيت عل
ــل  ــف اصي ــاه وظای ــه ای کوت در جمل
دارد.  مــی  بيــان  را  ومربــی  معلــم 
را  وارشــاد  رهبــری  نقــش  هرکــه 
ــه  ــه ب ــش از آنک ــد پي ــده دارد بای بعه
بپردازد،خویشــتن  دیگــران  تربيــت 
ــه  ــد ک ــالش کن ــد ت ــازد. و بای را بس
تربيــت وســازندگی دیگــران را بوســيله 
ــار وســيرت خویــش انجــام دهــد.. رفت

ــن  ــه ای ــار ب ــان وگفت ــا بي ــه آنانکــه ب ن
کار بپــردازد .

نکتــه جالــب وحســاس آن کــه » آنــان 
کــه خویشــتن را مــی ســازند از آنکــه 
ــد  ــی پردازن ــران  م ــاختن دیگ ــه س ب

،برتــر وارج وبهایشــان نــزد خــدا بيشــتر 
اســت.

درپایــان بایــد بگویــم در عرصــه تعليــم 
ــای  ــه ه ــه برنام ــه ب ــت وباتوج وتربي
ــان در  ــا مربي ــالم،رفتار م ــمنان اس دش
دوره نظــام اســالمی بــا دانــش آمــوزان 
آنچنــان عاطفــی وانســانی بایــد باشــد 
کــه دانــش آمــوزان در درک وشــناخت 
اســالم راســتين از خــود رغبــت وتمایل 

نشــان دهنــد. انشــا ا...

 تجـــسم اخـــالق معـــلم
 به قلم سید مهدی عبادی

معاون پرورشی و تربیت بدنی 

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
این نكته باید در مقابل چشم معلمان ما همیشه حضور داشته باشد که نقش معلم براى 
یك جامعه، نقش حیاتی است. قابل مقایسه ى با بسیارى از نقش هاى مهم و حساس در 

ترکیب اجتماعی نیست.

مقاله
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ــتاد  ــرم اس ــس گ ــز نف ــرد پایي ــل س در فص
ــاری در  ــد به ــد و امي ــی کن ــرم م ــارا گ دله
ــی  فکــر و ذهــن انســان مــی کارد ، در حال
کــه او در بــی برگــی هــا قامــت و اســتواری 
ــی در          ــت و گوی ــبز اس ــرو س ــد س اش مانن
و جــودش از کهــن ســالی و خمودگــی 
خبــری نيســت .  مــا را بــر آن داشــت  تــا 
ــی  ــنده نام ــاعر و نویس ــا ش ــه ای ب مصاحب
ــتگان  ــه از بازنشس ــهریار ک ــتان  ش شهرس
ــت،   ــز هس ــتان ني ــن شهرس ــی  ای فرهنگ
ــحاقی(  ــه اس ــمت ال ــاب  حش )جن

ــيم : ــا ش ــته ب ــه ای داش مصاحب
شــما  اســحاقی  آقــای  جنــاب 
ــه  ــان را از چ ــدای کار و خدمتت ابت

حــوزه ای آغــاز نمــوده ایــد ؟
اینجانــب ابتــدای کار خــود را از آمــوزگاری  
مقطــع  ابتدایــی آغــاز کــردم  کــه پــس از 
3 ســال خدمــت در ایــن  پایــه  ، حــدود 4 
ســال نيــز در مقطــع راهنمایــی و 18 ســال 
در دبيرســتان درس ادبيــات تدریــس نمــوده 
ام .  و 3 ســال مســئول طــرح کاد در نظــام 
ــرده ام .  ــه ک ــام وظيف ــی انج ــم آموزش قدی
بنــده از بنيانگــذاران کانــون بــاز نشســتگان 
هســتم و بــرای ســومين  دوره ریاســت 

ایــن نهــاد را بــر عهــده  دارم و هــم چنيــن  
ــال 1375  ــهریار را در س ــی ش ــن ادب انجم

پایــه گــذاری کــرده ام .
ــر و  ــد اث ــه حــال چن ــا ب اســتاد ، ت
بــه چــه عنــوان هایــی بــه نــگارش 

ــد ؟ در آورده ای
چنــد جلــد کتــاب بــه نــگارش درآورده 
ــه  ــوان طليع ــا را ميت ــن آن ه ــه اولي ام ک
و اتفــاق ســبزنام بــرد ونيزمجموعــه ی 
شــعرباعنوان دنــی بــی ازســروده هــای 
ــار  ــت . انتش ــه چــاپ رســيده اس ــن ب م
کتــاب هــای ادبــی  اینجانــب توســط اداره 
فرهنــگ وارشــاد اســالمی شهرســتان هــای  
ــه  ــه چــاپ رســيده وب شهریاروشــهرقدس ب
دســت عالقــه منــدان شــعر و ادب می رســد  
هشــت  جــزوه  درســی و روش تدریــس بــه 
نــگارش در آورده ام کــه دبيــران ميتواننــد از 

ــد شــوند . ــره من ــا به آن ه
شــما جــزو دبیــران نمونــه ادبیــات 
نیــز هســتید چــه راه کار هایــی 
ــنهاد  ــات پیش ــران ادبی ــرای دبی ب

ــد ؟  داری
ــظ  ــابقه تدریســم هميشــه حاف در طــول س
بــه همــراه داشــتم و در کالس درس نيــز به 
ــدم و  همــراه درس، از غزليــات حافــظ خوان
ایــن شــيوه را بــرای تمامــی دبيــران ادبيــات 
پيشــنهاد مــی کنــم چــرا کــه شــعر ارتبــاط 
معنــوی و روحــی بــا شــنونده ایجــاد ميکنــد 
ــوزش در  ــش آم ــث افزای ــاط باع ــن ارتب وای

دانــش آمــوزان مــی شــود .   
ــل و  ــر  عق ــما عنص ــر ش ــه نظ ب
عشــق  چــه ارتباطــی بــا هــم 

دارنــد ؟
عشــق راهــی اســت بــرای عقــل کــه 
ــه عقــل  ــوان ب باپيمــودن راه عشــق مــی ت
رســيد  و عقــل و عشــق بایــد در یــک 

ظــرف باشــند نــه هــر یــک جــدای از هــم 
، عشــق چراغــی اســت کــه هــر کــه ایــن 

ــت . ــانی نابيناس ــد انس ــدارد مانن ــراغ ن چ
 اســتاد یــک جملــه یــا یــک شــعر  

از خودتــان  در پایــان بفرمائیــد ؟ 
ای پير ، ای مراد

 سی سال ، سی بهار                                                             
باغنچه های تازه رس این خجسته بوم

در باغ با طراوت گل های زندگی
تا مرز بی کرانه ی دانش قلم زدی

با راهيان قافله از عشق دم زدی
سی سال در طریق تعلم قدم زدی

گر جای پای چرخ فلک ، روی چهره ات
خطی کشيده است                 

در دل،غمت مباد
این سرو قامتان

محصول سال های ز کف رفته تو اند
پس ای عزیز

بــا صفــای تــو را بوســه ميزنــم  دســتان 

 -------------                
 اردیبهشت ، عيد و بهار معلم است

ایمان و عشق ، همدم  و یار معلم است 
 گر کودکان ، چو الله و گل ، با طراوتند
از کوشش خزان و بهار معلم است    
 دریای حلم و معدن علم است و معرفت 

خورشيد ذره ای ز شرار معلم است 
 سوزد چو عود و عطر وجودش رسد به خلق

شادابی حيات ز کار معلم است 
»حشمت«که رهنورد طریق طلب بود 

همواره خاک راهگذار معلم است
 

در پایــان از همــکاری و حضــور  شــما 
اســتاد گــران قــدر جهــت مصاحبــه تقدیــر و 

ــم ــی نمایي تشــکر م

دنیــا بدون عشــق زیبــا نیســت                  عاشــق نبودن رســم دنیا نیســت                                                      
 عاشق شدن زیبایی روح است                هرکه عاشق نیست از ما نیست 

 مصاحبه ای با شاعر و نویسنده نامی شهرستان  شهریار و بازنشسته ی فرهنگی
 جناب آقای حشمت ا... اسحاقی

 مصاحبه کننده : میثم فکرانه
خبر نگار فصل نامه

مصاحبه
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تحقــق ارزشــها و آرمــان هــای متعالــی 
انقــالب اســالمی، مســتلزم تــالش 
همــه جانبــه در ابعــاد فرهنگــی ، علمــی 
، اجتماعــی ، سياســی و اقتصادی اســت.

ــن  ــت از مهمتری ــم و تربي ــه تعلي عرص
ــه  ــه جانب ــی هم ــای تعال ــاخت ه زیرس
کشــور بــه ویــژه بــرای ارتقای ســرمایه 
ــاب  ــه حس ــور ب ــته کش ــانی شایس انس

مــی آیــد .
و  آمــوزش  بنيادیــن  تحــول  ســند 

مشــهور  پــرورش 
تحــول  ســند  بــه 
و  فصــل   8 در 
جلســه   15 طــی 
عالــی  شــورای  در 
فرهنگــی  انقــالب 
ــی  ــب نهای ــه تصوی ب
تاریــخ  از  و  رســيد 
ابــالغ در ســال 1391 
ــت . ــرا اس الزم االج

•  فصول سند :
فصــل اول )کليــات ( – فصــل دوم 
)بيانيــه ارزش هــا ( – فصــل ســوم 
ــارم  ــل چه ــت ( – فص ــه ماموری )بياني
پنجــم  فصــل   – انــداز(  )چشــم 
ــم  ــل شش ــای کالن( – فص ــدف ه )ه
)راهبردهــای کالن( – فصــل هفتــم 
)هــدف هــای عملياتــی و راهکارهــا( – 

ــادی و  ــوب نه ــتم )چهارچ ــل هش فص
نظــام اجرایــی تحــول بنيادیــن آمــوزش 

و پــرورش ( .
ــم و  ــن ســند مفاهي ــل اول ای در فص
ــرح و  ــند مط ــدی س ــات کلي اصطالح
ــد از: ــه عبارتن ــت ک ــده اس ــف ش تعری
-  نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی 

-  تعليم و تربيت 
-  ساخت های تعليم و تربيت 

-  نظام معيار اسالمی 

-  شایستگی پایه 
-  هویت 

-  معلم و مربی
-  جامعه اسالمی 

-  سنين الزم التعليم 
-  حيات طيبه 

- چشم انداز
 - نظام دوری 

در فصل دوم که بيانيه ارزش ها می 
باشد ، ارزش ها بر اساس آموزه های 
قرآن کریم و سنت پيامبر اکرم )ص( 

و حضرات اهل بيت )ع(، قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران ، رهنمودهای 
رهبر کبير انقالب حضرت امام خمينی 
)ره( و مقام معظم رهبری و سند چشم 

انداز بيست ساله و نقشه جامع علمی 
کشور و سياست های کلی تحول نظام 

آموزشی تهيه و تنظيم شده است .در 
این فصل گزاره های 
ارزشی نظام تعليم و 

تربيت رسمی عمومی 
در 30 بند اشاره شده 

است .
ــارم  ــل چه در فص
 ، انــداز(  )چشــم 
نظــام تعليــم و تربيــت 
رســمی عمومــی در 
ــکا  ــا ات ــق 1404 ب اف

بــه قــدرت الیــزال الهــی ، مبتنــی 
ــگ  ــالمی ، فرهن ــار اس ــام معي ــر نظ ب
ــام  ــی و اله ــالمی – ایران ــدن اس و تم
ــی  ــه جهان ــاز جامع ــه س ــش و زمين بخ
برخــورداری  و  )ع(  مهــدوی  عــدل 
از توانمنــدی هــای تربيتــی ممتــاز 
در طــراز جمهــوری اســالمی ایــران 
در ســطح منطقــه ، الهــام بخــش و 

گاهی اجمالی هب سند تحول بنیادین آموزش و رپورش ن

• ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم
• نظام دوری عبارت است از همراهی معلم با دانش آموزان در چند پایه ی تحصیلی

مقاله

صفـــر باقـــــری
کارشناس روابط عمومی
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بــا  موثــر  و  ســازنده  تعامــل  دارای 
در  تربيــت  و  تعليــم  هــای  نظــام 
 ســطح جهــان بيــان شــده اســت .

ششــم و  پنجــم  فصــل   در 
هــدف هــای کالن و راهبردهــای کالن 
ــان  ــت انس ــت و تربي ــده اس ــان ش بي
ــاد و  ــه مع ــد ب ــن و معتق ــد ، مؤم موح
ــا و  ــئوليت ه ــه مس ــد ب ــنا و متعه آش
وظایــف در برابــر خــدا ، خــود ، دیگــران 
و طبيعــت ، حقيقــت جــو و عاقــل ، 
عدالــت خــواه و صلــح جــو ، ظلم ســتيز 
ــن  ــر، وط ــجاع، ایثارگ ــر ، ش ، جهادگ

دوســت ، جمــع گــرا و جهــان اندیــش ، 
والیــت مــدار و منتظــر و تــالش گــر در 
جهــت تحقــق حکومــت عــدل جهانــی 
، بــا اراده و اميــدوار و خودبــاور و دارای 
عــزت نفــس و ... بيــان شــده اســت .

فصــل هفتــم ) هــدف هــای 
راهکارهــا( و  عملیاتــی 

ــی  در ایــن فصــل هــدف هــای عمليات
23 گانــه بــر مبنــای اهــداف کلــی 
ــت  ــده اس ــم ش ــی و تنظي ــند طراح س
کــه از جملــه ایــن اهــداف مــی تــوان 

ــرد: ــاره ک ــل اش ــوارد ذی ــه م ب
1.  پرورش تربيت یافتگانی که ... 

ــالمی،  ــت و آداب اس ــق تربي 2.  تعمي
تقویــت اعتقــاد و التــزام بــه ارزش 

ــالمی  ــالب اس ــای انق ه
ــا ،  ــگ حي ــق فرهن ــج و تعمي 3.  تروی

عفــاف و حجــاب متناســب بــا قابليتهــا 
و ظرفيــت هــای نظــام تعليــم و تربيــت 

رســمی عمومــی 
4.  تقویــت بنيــان خانــواده و کمــک بــه 
افزایــش ســطح توانایــی هــا و مهــارت 

هــای خانــواده 
در  عدالــت  بســط  و  تاميــن    .5
ــم و  برخــورداری از فرصــت هــای تعلي

تربيــت بــا کيفيــت مناســب 
ــای  ــط ه ــه محي ــی  ب ــوع بخش 6.  تن
ــت   ــم و تربي ــد تعلي ــری در فرآین یادگي

ــی  ــمی عموم رس
7.  افزایــش نقــش مدرســه بــه عنــوان 

یــک کانــون پيشــرفت محلــی
و  مدرســه  مشــارکت  افزایــش    .8
معلمــان و دانــش آمــوزان در رشــد 

تعالــی کشــور 
9.  ارتقــای منزلــت اجتماعــی و جایــگاه 
حرفــه ای منابــع انســانی بــا تاکيــد بــر 

نقــش الگویــی و جایــگاه معلــم 
ــاز  ــا و ب ــت ه ــی سياس 10.  بازمهندس
تنظيــم اصــول حاکــم بــر برنامــه 

درســی و تربيــت معلــم 
ــاه  ــن رف ــات و تأمي ــران خدم 11.  جب
منزلــت  خــور  در  انســانی  نيــروی 

فرهنگيــان 
ــم  ــد تعلي ــت فرآین ــای کيفي 12.  ارتق
اســتفاده  بــر  تکيــه  بــا  تربيــت  و 
ــن  ــای نوی ــاوری ه ــمندانه از فن هوش
و  ارزشــيابی  نظــام  اســتقرار    .13

ــت  ــم و تربي ــت در تعلي ــن کيفي تضمي
رســمی عمومــی 

14.  بازنگری و بازمهندســی ســاختارها،  
ــه و روش ها  روی

منبع:
سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
تحول یک کلمه است، لكن در پشت این این وجود لفظی، 

 پشت این کلمه یک دنیا کار نهفته است.

مقاله
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ــم  ــه جس ــه ب ــت ن ــه روح اس ــانيت ب انس
قــوی  انســان  ناطــق  نفــس  وقتــی 
باشــد،باکی از ایــن نيســت کــه جســمش 
عليــل باشد.انســان بــه روح ، انســان 

ــت. اس
 آموزشــگاه اســتثنایی زنــده یــاد تاجيــک 
ــهيد  ــهرک ش ــال 1386 در ش ــر س در مه
ــی از  ــه یک ــلمان( ک ــتای باباس کلهر)روس
بخــش هــای شهرســتان شــهریار اســت 
بافتــی  شــهرک  شــد.این  تاســيس   ،
بــه  تاجيــک  روســتایی دارد. دبســتان 
ــک  ــای تاجي ــاب آق ــان جن ــتان مهرب دس
آن کــودکان  در  تــا  نهــاده شــد  بنــا 
ــن  ــی ، ای ــوان ذهن ــم ت ــش ک ــی آالی ب
فرشــته هــای زمينــی بتواننــد ماننــد 
دیگرهمســاالن خــود درس بخواننــد و 
ــگاه  ــن آموزش ــد. ای ــب کنن ــی کس مهارت
بــا اختصــاص بخــش هــای مختلــف 
)پيــش دبســتانی،کاردرمانی،گفتاردرمانی،و

احــد بهداشــت ومشــاوره( ســعی در بهبــود 
ــای روی  ــته ه ــن فرش ــرای ای ــرایط ب ش
زميــن نمــوده اســت. ایــن آموزشــگاه 
ویــژه دانــش آمــوزان کــم تــوان ذهنــی و 

ــت. ــی اس چندمعلوليت
معلوليــت، بــه ناتوانــی در انجــام تمــام یــا 
قســمتی از فعاليــت هــای عــادی زندگــی 
ــود  ــت وج ــه عل ــی ب ــا اجتماع ــردی ی ف
نقصــی مــادرزادی یــا اکتســابی، در قــوای 
ــی اطــالق مــی شــود. ــا روان جســمانی ی

بــه  را  معلوليتهــا  انــواع  کارشناســان، 
چهارگــروه: معلــوالن جســمی و حرکتــی، 
ذهنــی، نابينایــان و ناشــنوایان تقســيم 

ــد. ــرده ان ک
ــاد  ــده ی ــگاه زن ــه در آموزش ــی ک گروه

ــتند  ــل هس ــه تحصي ــغول ب ــک مش تاجي
ــامل: ش

- کــم تــوان ذهنــی: بــه افــرادی اطــالق 
مــی گــردد کــه بــر اثــر ایجــاد نارســائی و 
نقــص در کنــش مغــز دچــار حــدی از کــم 
ــه  ــد. در نتيج ــده ان ــی گردی ــی ذهن توان
قــادر بــه انجــام امــور شــخصی و تکاليــف 
اجتماعــی خــود در مقایســه بــا همســاالن 

و افــراد مشــابه خــود نمــی باشــند.
 چندمعلوليتی:

ــی  ــالالت هيجان ــا اخت ــراد ب ــام اف 1- تم
ــوع  ــک ن ــل ی ــه حداق ــق ک ــدید وعمي ش

ــند.  ــته باش ــر نيزداش ــت دیگ معلولي
ــای  ــی ه ــب ماندگ ــراد باعق ــام اف 2- تم
کــه  شــدیدوعميق   ، متوســط  ذهنــی 
دیگــر  معلوليــت  نــوع  یــک  حداقــل 

باشــند.  نيزداشــته 
ــده ی  ــر عه ــه ب ــن مجموع ــت ای مدیری
ــال  ــا 20 س ــت. وی ب ــوری اس ــا کش رض
در  آن  ســال   9 کــه  کاری  ی  ســابقه 
ــن ســمت مــی باشــد. وی کارشناســی  ای
روانشناســی و آمــوزش کودکان اســتثنایی 

دارد.
ــای  ــگاه ه ــای آموزش ــل کالس ه مراح
ــب  ــن ترتي ــه ای ــی ب ــتثنایی در ابتدای اس
اســت: آمادگــی مقدماتــی و تکميلــی،اول 
جلــد 1و2و3 ، دوم ، ســوم، چهــارم، پنجــم 

و ششــم
ــن آموزشــگاه  ــای ای ــا از کالس ه ســه ت
هوشــمند بــوده و مجهــز بــه سيســتم قلــم 

نــوری مــی باشــد.

 خدماتــی کــه در آموزشــگاه تاجيــک بــه 
ایــن دســته از کــودکان ارائــه مــی گــردد 

عبارتنــد از: 

از  کاردرمانــی: کاردرمانــی اســتفاده 
ــری از  ــرای جلوگي ــد ب ــای هدفمن فعاليته
ناتوانــی و حفــظ ســالمتی افــرادی اســت 
ــمی،  ــيب جس ــار آس ــی دچ ــه نوع ــه ب ک
ذهنــی یــا روانــی هســتند.این حرفــه 
شــامل ارزیابــی، درمــان و مشــاوره اســت. 

ــامل: ــی ش ــژه کاردرمان ــات وی خدم
 آمــوزش مهارتهــای زندگــی روزمــره، 
درکــی،  مهارتهــای  توســعه  و  ایجــاد 
ــس،  ــی ح ــرد یکپارچگ ــی و عملک حرکت
پيــش  و  بــازی  مهارتهــای  توســعه 
ــت،  ــات فراغ ــای اوق ــه ای و توانایيه حرف
طراحــی، ســاختن یــا بــکار بــردن وســایل 
کمکــی و ارتزهــا و پروتزهــا، انتخــاب 
از صنایــع  اســتفاده  نظافتــی،  وســایل 
دســتی کــه بطــور ویــژه بــه منظــور 
ــت،  ــده اس ــرح ش ــرد ط ــش عملک افزای
توصيــف و تفســير آزمونهــا مثــل ارزیابــی 
قــدرت عضالنــی، ارزیابــی دامنــه حرکتــی 
و نيــز تطبيــق محيــط بــرای فــرد معلــول 
ــردی،  ــور ف ــات بط ــن خدم ــد. ای می باش
ــی  ــتمهای اجتماع ــا در سيس ــی و ی گروه

می گــردد.  ارائــه 
گفتــار درمانــی: گفتاردرمانــی یــا 
ــان رشــته ای از  آسيب شناســی گفتــار و زب
علــوم توانبخشــی اســت کــه بــه بررســی 
ماهيــت انــواع اختــالالت گفتــار و زبــان و 
ــن  ــان ای ــز روشــهای تشــخيص و درم ني
اختــالالت می پردازد.گفتــار درمانگــردر 
مــوارد زیــر بــه ارائــه خدمــات می پــردازد:

 معرفی آموزشگاه استثنایی
زنده یاد تاجــــــیک

معرفی آموزشگاه
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ــودکان  ــار در ک ــروع گفت ــر در ش 1- تاخي
ــاری  ــظ اصــوات گفت 2- اشــکال در تلف

ــا  ــی ی ــاط کالم ــراری ارتب ــدم برق 3- ع
ــودک  ــوی ک ــی از س ــر کالم غي

4- کم شنوایی یا ناشنوایی 
5- اشکال در درک کالم 

6- اختالل در بلع
7- در صــورت تشــخيص بــروز هــر 
یــک از اختــالالت فلــج مغــزی، اوتيســم، 

ــری  ــالل یادگي اخت
ــت  ــد بهداش ــت:  واح ــد بهداش واح
سلســله  یــک  از  عبارتســت  مــدارس 
آن  هــدف  کــه  اقداماتــی  و  فعاليتهــا 
ــطح  ــاء س ــظ ارتق ــخيص،تأمين و حف تش
ــان  ــای آن ــوزان ، اولي ــش آم ســالمت دان
و کادر شــاغل در مدرســه مــی باشــد. 

ــت : ــد بهداش ــژه واح ــات وی خدم
1- انجــام معاینــات غربالگــری در قالــب 
شناســنامه ســالمت و طــرح معاینــات 
و  پزشــک  توســط  آمــوزان  دانــش 

دندانپزشــک
2- آمــوزش بهداشــت در مجموعــه طــرح 
یاری-شــير  بلوغ-تغذیه-آهــن  هــای 

مدارس-پدیکلوزیــس
3- بهداشت محيط مدارس
4- تغذیه در سنين مدارس

5- پيشــگيری از بيمــاری هــای واگيــر دار 
ــایع در مدارس ش

6- پيشــگيری از ســوانح و حــوادث در 
ــه ــنين مدرس س

ــوزان  ــش آم ــی از دان ــات حمایت 7- خدم
از قبيــل اقــدام در سيســتم ارجــاع توزیــع 
فریــم عينــک رایــگان- توزیــع ســمعک- 

توزیــع قــرص آهــن
8- برگــزاری مناســبتهایی همچــون هفته 
ــدارس و  ــت م ــه بهداش ــالمت – هفت س
بــر پایــی پایگاههــای ســنجش و هدایــت 

عملکــرد آن هــا
ــان  ــت ده ــای بهداش ــرای طرحه 9- اج
و دنــدان از طریــق غربالگــری دانــش 
آمــوزان و آمــوزش فقلوریــد تراپــی و 

ــد  ــدیم فلورای ــویه س ــرح دهانش ط

واحد مشاوره :
معنــی لغــوی مشــاوره، همــكاری كــردن 
را  دیگــران  تخصصــی  نظــر  و  رای  و 
بــرای انجــام دادن كاری خواســتن اســت. 
ــه ی یــك  ــه منزل مشــاوره ی كــودك، ب
هنــر، تعامــل بيــن مشــاور و كودك اســت 
كــه بــدان وســيله كــودك پــس از طــرح 
مشــكل، بــا كمــك مشــاور، توانایــی هــا، 
ــی  ــش را م ــت های ــات و محدودی امكان
ــه حــل مشــكلش  شناســد و در نهایــت ب

اقــدام مــی كنــد.
خدمات ویژه ی واحد مشاوره:

زندگــی  بــا  آشــنا ســاختن كــودكان 
توانایــی  تقویــت  و  ایجــاد  اجتماعــی، 
گــوش دادن، درســت ســخن گفتــن، 
ــتدالل، درك ارزش  ــر و اس ــرورش تفك پ
هــا و تربيــت دینــی و اخالقــی. از طریــق 
راه  تــوان  مــی  بــا كــودك  مشــاوره 
حل هــای درســت را بــه كــودك آموخــت 
و او را در رســيدن بــه ایــن اهــداف كمــك 

ــرد. ك
ــاد ،  ــی ش ــاد فضای ــازی : ایج ــاق ب ات
ــه  ــرای تخلي ــی ب ــذاب، فضای ــرح وج مف
هيجانــات و انــرژی هــای فعــال کــودکان 
ــوان در  ــی ت ــن م ــد. وهمچني ــی باش م
ــا  ــراه ب ــذاب هم ــی ج ــاق تدریس ــن ات ای

ــود . ــرا نم ــازی اج ب

سالن ورزشی:
اســتفاده بهينــه از ســاعات ورزشــی ، بــاال 
ــوزان  ــش آم ــت دان ــد موفقي ــردن درص ب
در انجــام حــرکات ورزشــی ، بــاال بــردن 
آمــار کســب مقــام هــای ورزشــی دانــش 
دانــش  هــای  توانمنــدی  از  آمــوزان 
آمــوزان اســتثنایی قهرمانــی در مســابقات 

ــد.  ــی باش ــی م دو ميدان

معرفی آموزشگاه



  28                فصلنامه ی نگـــــاه شهــریار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار   شماره 1 - پائيز 1391   

مــی  را  ، آن  مــی شــود  وقتــی دســتمان کثیــف 
شــوییم و تمیــز مــی شــود .امــا آیــا آلودگــی صوتــی 
بــه همیــن راحتــی از بیــن مــی رود ؟در شــهرها 
بــه جــای نغمــه ی خــوش پرنــدگان ، صــدای گــوش 
خــراش بــوق ماشــین هــا و موتورســیکلت هــا و ... 
شــنیده مــی شــود .در روســتا شــب هــا صــدای 
جیرجیــرک هــا مــی آیــد ، ولــی در شــهر هــای شــلوغ 
تــا دیروقــت ســر و صداهــای آزار دهنــده هســت.

مــا کمتــر ســکوت را تجربــه مــی کنیــم ، مگــر وقتــی 
کــه بــرق بــرود و همــه ی وســایل برقــی اطرافمــان 
ــان  ــرای انس ــی ب ــای اضاف ــود . صداه ــوش ش خام

ــت . ــیب زا اس ــر و آس مض
گوش مــــا 

مــا نمــی توانیــم همــه ی گــوش خودمــان را ببینیــم 
)اللــه ی گــوش(  بخــش بیرونــی دســتگاه شــنوایی 
اســت .گیرنــده هــای اصلــی شــنوایی ، داخــل ســر 
مــا قــرار دارنــد ، وقتــی صــدا بــه ایــن گیرنــده هــا 
مــی رســد آن هــا پیامــی را بــه مغــز مــی فرســتند 
و پــس از رســیدن پیــام ، مــا صــدا را مــی شــنویم 

.تشــخیص صــدا بــه عهــده مغــز اســت .
تاثـــیر آلودگــی صوتـــی 

ــمت  ــنوایی و قس ــتگاه ش ــر دس ــی ب ــی صوت آلودگ
هــای دیگــر تاثیــر بــدی دارد .ســر درد ، خســتگی ، 
ناراحتــی گــوش و مهمتــر از همــه کــم شــدن قدرت 
شــنوایی ، نتیجــه ی آلودگــی صوتــی اســت .بعضــی 
ــوش« و  ــدن گ ــنگین ش ــد » س ــی کنن ــور م ــا تص ه
کــم شــنوایی فقــط مربــوط بــه افــراد پیــر اســت .اما 
آلودگــی صوتــی شــدید ، گاهــی باعــث کــم شــنوایی 

در جــوان هــا هــم مــی شــود .
چگونــه آلودگــی صوتــی را در زندگــی روزمره 

ــم کنیم؟ ک
•  موقــع غــذا خــوردن ، تلوزیــون را خامــوش کنیــد 
یــا صــدای آن را کــم کنیــد .ســر و صــدا باعــث مــی 

شــود متوجــه طعــم و لــّذت غــذا نشــویم .
ــع  ــد .موق ــون را همیشــه روشــن نگذاری •  تلویزی

ــه  ــه عالق ــی ک ــه های ــی و برنام ــام بازرگان ــش پی پخ
ــوش  ــون را خام ــد ، تلویزی ــا نداری ــه آنه ــی ب واقع
ــون و  ــا صــدای آن را قطــع کنیــد .صــدای تلویزی ی

ــد . ــاد نکنی ــچ وقــت زی پخــش صــوت را هی
•  از گوشــی )هدفــون( کمتــر اســتفاده کنیــد .اگــر 
در جایــی ســر و صــدا زیــاد اســت ، مــدت کمتــری 

آنجــا بمانیــد .
ــو  ــدای بلندگ ــا ص ــی ه ــا و میهمان ــم ه •  در مراس
ــا حجــم فضــا  ــا بانــد پخــش صــدا را متناســب ب و ی

ــینید. ــا ننش ــک آنه ــد و نزدی ــاب کنی انتخ
•  صداهــای ناگهانــی مثــل انفجــار ترقــه و ... بــرای 

گــوش بســیار خطرنــاک اســت .
آیـــــا مـــی دانســـتید ؟

•  بلندتریــن صــدای انفجــار طبیعــی مربــوط بــه یــک 
کــوه آتشفشــان در اندونــزی بــود ، حتــی مــردم 
اســترالیا بــا فاصلــه 3250 کیلومتــر بــا صــدای آن 

از خــواب بیــدار شــدند.
•  بعضــی از تفنــگ هــای صوتــی ، باعــث مــی شــوند 
کــه روده هــای ســربازان دشــمن بــه شــدت تــکان 
ــه  ــوند ، ب ــی ش ــور م ــا مجب ــه آنه ــوری ک ــورد ، ط بخ

کــرات بــه  دستشــویی برونــد.
•  در یکــی از کشــورها بــه کمــک صــدای زیــاد 
گاهــش  مخفــی  از  را  تبهــکاری  فــرد  توانســتند 

بیاورنــد. بیــرون 
•  آلــوده تریــن شــهر دنیــا از نظــر آلودگــی صوتــی ، 
شــهر بانکــوک تایلنــد اســت .شــهر مــا در چــه رتبــه 

ای قــرار دارد ؟

منبع : رشد دانش آموز - 248

 آلـــودگی صـــوتی
مجيد ماجدی - کارشناس امور دفتری مدیریت

مقاله
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برگزاری اولین نشست 
مطبوعاتی مدیر اداره با 

اصحاب رسانه
ــی  ــری و مطبوعات ــت خب ــن نشس اولي
پــرورش  و  آمــوزش  اداره  مدیــر 
منطقــه بــا اصحــاب رســانه بــا حضــور 
ــای  ــانه ه ــاب رس ــگاران و اصح خبرن
ــزار  ــهریار برگ ــتان ش ــال در شهرس فع
گردیــد .در ایــن نشســت صميمــی 
ــوزش و  ــر آم ــرور مدی ــان پ ــمير ب س
ــای  ــت ه ــرد و فعالي ــرورش ، عملک پ
ــه  ــد و ب انجــام شــده را تشــریح نمودن
پرســش هــای خبرنــگاران حاضــر 

ــد. ــخ دادن پاس

مراسم تجلیل و تقدیر از برترین 
های کارکنان اداری 

ــن  ــر از برتری ــل و تقدی ــم تجلي مراس
ــطح  ــه در س ــان اداری ک ــای کارکن ه
شهرســتان هــای اســتان تهــران ، 
ــب  ــوم را کس ــا س ــای اول ت ــام ه مق
اداری  شــورای  در  بودنــد  نمــوده 
آمــوزش و پــرورش در محــل نمازخانــه 

ــد . ــام ش اداره انج
ــکاران  ــر از هم ــم 52 نف ــن مراس در ای
اداری )معاونيــن ، کارشــناس مســئولين 
و کارشناســان ( واحــد اداری مــورد 
ــه  ــد و ب ــرار گرفتن ــر ق ــل و تقدی تجلي
ــه و  ــود تقدیرنام ــی و یادب رســم قدردان
هدایایــی از طــرف مدیــر محتــرم اداره 

ــزان اهــدا شــد . ــه ایــن عزی ب
از دیگر فعالیتهای واحد روابط 

عمومی  بخش اول
ــات  ــترده در جلس ــال و گس ــور فع 1-  حض
ــر  ــرف مدی ــی از ط ــه نمایندگ ــداری ب فرمان

محتــرم اداره
ــات و  ــر از جلس ــش از 30 خب ــد بي 2-  تولي
همایــش هــا و ارســال آنهــا جهــت انعــکاس 
ــری ــای خب ــایت ه ــایت اداره کل و س در س

ــزاری  ــا خبرگ ــکاری ب ــی و هم 3-  هماهنگ
ــا  ــری مراســم ه ــا در جهــت پوشــش خب  پان

از دیگر فعالیتهای واحد روابط 
عمومی  بخش دوم

جلســات  هــا،  همایــش  در  شــرکت    -4
تابعــه  مــدارس  و  اداره  مختلــف 

5-  ارســال بيــش از 100 مــورد پيامــک بــه 
ــانی  ــالع رس ــت اط ــرم در جه ــران محت مدی

بــه آن هــا 
ــه  6-  ارســال پيامــک تبریــک – تســليت ب
ــوع همــکاران شــاغل در مــدارس و اداره متب

از دیگر فعالیتهای واحد روابط 
عمومی  بخش سوم 

ــه کارشناســی  ــوط ب ــورات مرب 7-  انجــام ام
ــوع در اداره کل  متب

ادارات  ســایر  بــا  مکاتبــات  انجــام    -8
شهرســتان و اســتان و مجلــس شــورای 

اســالمی 
9-  تنظيــم مشــخصات و اطالعــات مربــوط 

بــه خبرنــگاران فعــال در شهرســتان 
10-  همــکاری و همگاهنگــی بــا خبرنــگاران 
و اصحــاب رســانه هــای فعــال در شهرســتان 
ــای  ــبکه ه ــا ش ــی ب ــکاری و هماهنگ 11-  هم
ــر –  ــزی خب ــد مرک ــيما )واح ــدا و س ــی ص مل

ــتان (  ــه در اس برنام

از دیگر فعالیتهای واحد روابط 
عمومی بخش چهارم

12-  هماهنگــی و تدابيــر اوليــه برای انتشــار 
فصلنامــه نگاه شــهریار 

ــف ،  ــای مختل ــم ه ــرکت در مراس 13-  ش
ــدارس و  ــکاران م ــتگان هم ــم درگذش ترحي

اداره 
ــا و  ــش ه ــات ، همای ــرکت در جلس 14-  ش

اداره  ... در 
15-  شــرکت در جلســات و همایــش هــای 
برگــزار شــده در مــدارس و ســخنرانی در آنهــا 
ــه و  ــه نمازخان ــوط ب ــور مرب ــم ام 16-  تنظي

ــورا  ــارت عاش زی

 گزارش عملكرد روابـط عمــومی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان شهریار
با عنایت به اهمیت نقش مردم در نظام جمهوری اسالمی و لزوم تداوم پیوند متقابل مردم و مسئوالن ، روابط عمومی 

رسالت خطیری به عنوان زمینه ساز ارتباط دو سویه و ایجاد تفاهم متقابل و تداوم این ارتباط را بر عهده دارد .

روابط عمومی
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 گزارش عملكرد کـارشناسـی امـور بانــوان وجـوانـان

مقام معظم رهبری

ما عظمت اسالم را رد چهره  زانن انقالب اریان شاهد هستیم
 

بزرگداشت دهه کرامت
گردهمایی بانوان شاغل در اداره آموزش پرورش و بزرگداشت« دهه کرامت ميالد هشتمين اختر تابناک امامت 

و والیت وکریمه اهل بيت )س( وتجليل از همکارانی که نامشان مزین به نام معصومه )س( می باشد

برگزاری اردوی زیارتی
بانوان شاغل اداری به زیارت حرم مطهر حضرت معصومه )س( مشرف شدند و در مراسم پر فيض دعای عرفه 

شرکت کرده ودهه والیت را گرامی داشتند.

برگزاری نشست تخصصی رابطان امور بانوان مدارس 
رابطان امور بانوان مدارس در نشستی به مشکالت همکاران و دانش آموزان دختر به صورت محوری  پرداختند 
در این جلسه  شيوه های اجرای صحيح طرح »یاد آوران آمران به معروف و ناهيان منکر« مورد بحث وبررسی 

قرار گرفت . 

اجرای طرح های استانی 
طرح های پوشش وپرواز وامام رئوف در 5 آموزشگاه مقاطع راهنمایی ومتوسطه توسط برترین مدرسين این 

طرح ها اجرا شد . 

 برگزاری همایش تاثیر آموزه های دینی برکاهش آسیبهای اجتماعی و
همایش نخبگان شهرستان

دانش آموزان دختردر عرصه های علمی ، هنری،ورزشی  مورد تقدیر قرار گرفتند .

بازدید از مدارس )طرح تابلو عفاف(
کليه مدارس مقاطع مختلف تابلویی به نام عفاف در مدارس نصب کرده ومطالب مربوط به حجاب وعفاف 

واشخاص موفق وبرجسته علمی ،هنری ،ورزشی که محجبه می باشند  توسط دانش آموزان ومعلمين نصب 
گردید.

امور بانوان و جوانان
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ی عملكرد
ی - ارزیاب

ی تحصیل
ش و ارزشیاب

ی سنج
ش عملكرد کارشناس

گزار

سنجش و ارزشیابی تحصیلی
ارزیابی عملکرد

گزارش فصلی  کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی 
1- صدور ابالغ مامورین انسداد دفاتر امتحانی و محور بندی و تقسيم مدارس 

2- پشتيبانی سيستم ها ی دانش آموزی در سه مقطع ابتدایی ، راهنمایی و دبيرستان 
3- صدور تایيدیه های تحصيلی پستی تقریبا ً  به تعداد 3000 و آماده سازی تقریبً 5000 پاكت تایيدیه تحصيلی 

4- استعالم مدرك و سوابق تحصيلی وریز نمرات در تقریبا به تعداد 1000  مورد در سه مقطع تحصيلی 
5- ثبت نام داوطلبين متفرقه تقریبً 200 نفر 

6- برنامه ریزی حوزه های آزمون داوطلبين متفرقه 
7- ثبت نام داوطلبين متفرقه  در سایت سناد 

8- راهنمایی و نصب برنامه های مختلف مقاطع تحصيلی جهت انجام عمليات ثبت نام و پشتيبانی از سایت 
9- رفع مشكل نرم افزاری مربوط به كيس ها ی مدارس 

10- صدور ابالغ اعضای كميسيون خاص اداره 
11- پشتيبانی برنامه مدارس و دفترداران به صورت تماس تلفنی 
12- تشكيل كالس ضمن خدمت آموزش مدیران اجرایی جدید 

13- برنامه ریزی جامع و كامل در خصوص برگزاری امتحانات مدارس آموزش از راه دور 
14- تشكيل جلسه با طراحان سوال آموزش از راه دور و اعالم توصيه های الزم در این زمينه 

15- صدور ابالغ برای كليه طراحان سوال 
16- تشكيل ستاد امتحانات و صدور ابالغ اعضای ستاد و تشكيل 3 جلسه 

17- مشخص نمودن حوزه های اجرای امتحان نهایی در دی ماه 
18- مشخص نمودن روسای حوزه های امتحانی در دی ماه 

19- برگزاری جلسات مشترك با روسای حوزه ی امتحانی و ناظرین آنها 
20- مشخص كردن حوزه ی تصحيح دی ماه

21- معرفی مسئول حوزه ی تصحيح به سازمان 
22- صدور ابالغ اعضای كميسيون تخلفات امتحانات

23- سرویس  نمودن تجهيزات موجود در قرنطينه
24- صدور ابالغ اعضای اتاق تكثير 

25- تشكيل جدول كشيك امتحانات  دی ماه  
26- سركشی و بازدید از حوزه های امتحانی در ایام امتحانات

اهم فعالیتهای واحد ارزیابی عملکرد در فصل پائیز
سال 1391 

• نظارت وبازدید
1- بازدیــد از فعاليتهــای مــدارس وثبــت بازدیــد معاونــت هــا وکارشناســی 

هــا بيــش از 750مــورد
2-  بازدید از عملکرد دوایر

3- بازدید از عملکرد ستاد ثبت نام مدارس
4- بازدید از عملکرد ستاد پروژه مهر مدارس

از  جدیداالنتصــاب  ومعاونيــن  مدیــران  انتصــاب  وتایيــد  ثبــت   -5
معــاون  مــورد    22 فنــاوری  معــاون  تاکنــون)   91 ســال  مهرمــاه 
، مدیــر 7 مــورد پرورشــی 33 مــورد   آموزشــی 67 مــورد معــاون 

• ارزیابی فعالیت ها
ــاز  ــرم امتي ــش از  6000 ف ــت بي ــدارس، وثب ــرد م ــی از عملک 1- ارزیاب

ــه اداره کل ــال ب ــتم وارس ــان در سيس ــی کارکن نهای
2- ارزیابی از ستاد  ثبت نام وکسب رتبه پنجم درسطح اداره کل

3- ارزیابــی از ســتاد پــروژه مهــر وکســب رتبــه ســوم درســطح اداره کل 
ومعرفــی 15 درصــد مــدارس برتــر بــه اداره کل و25درصــد مــدارس برتــر 

درســطح منطقــه وصــدور تقدیرنامــه بيــش از 1400 نفــر 
ــن  ــر ازمعاوني ــویق 56نف ــر وتش ــولين دوای ــرد مس ــی از عملک 4- ارزیاب
وکارشناســان برتــر کــه رتبــه اول تــا ســوم اســتانی راکســب نمــوده بودنــد 

ــورای اداری   در ش
5- ارزیابــی از ســتاد طــرح تکریــم وثبــت بيــش از 100 گــزارش رســيده 

ازســوی اربــاب رجــوع درزمينــه نحــوه برخــورد وعملکــرد همــکاران 
اداری

6- ارزیابی جلسات و همایشها، 

• پاسخگویی به شکایات

1-رسيدگی به شگوائيه های کتبی    
2- رسيدگی به شکوائيه های شفاهی
3- رسيدگی به شکوائيه های تلفنی

• سایر فعالیت ها

1- شــرکت در جلســات و همایشــها وبرنامــه ریــزی جلســات شــورای 
معاونيــن )15 جلســه کاری (

2- نظــارت بــر عملکــرد کميتــه ها)برنامــه ریزی،تشــویقات،نامگذاری 
مدارس،مناقصــات، ،ســتاد امتحانــات، ، وغيــره ( 

3- ایجاد بانک اطالعات نيروها
4- ارسال وانعکاس طرح ها و ابتکارات به اداره کل
5- درج اطالعات مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد
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ــئول اداره  ــناس مس ــی 92-91  کارش ــال تحصيل ــاه س در مهرم
ــای  ــران، آق ــتان ته ــای اس ــتان ه ــرورش شهرس ــوزش و پ آم
محمــدی؛ ریيــس بنيــاد شــهيد شهرســتان شــهریار، آقــای رهنمــا؛ 
کارشــناس امــور شــاهد و ایثارگــران آمــوزش و پــرورش شــهریار ، 
آقــای اصغــری واال؛ معــاون فرهنگــی، آقــای کــردی و کارشــناس 

ــد. آمــوزش، آقــای جعفــری از مــدارس شــاهد بازدیــد نمودن

ــهریار در  ــرورش ش ــوزش و پ ــاهد آم ــی ش ــتاد اجرای ــه س جلس
ــوزش و  ــاق شــورای آم ــی 92-91 در ات ــاه ســال تحصيل مهــر م
ــان و  ــهيد درخش ــاهد ش ــه ش ــاه در مدرس ــان م ــرورش و در آب پ
آذر مــاه در آموزشــگاه ایثارگــران سيدالشــهداء بــا حضــور ریيــس 
ــرور؛  ــان پ ــای ب ــاب آق ــرورش شــهریار، جن ــرم آمــوزش و پ محت
ــه  ریيــس محتــرم بنيــاد شــهيد شــهریار، جنــاب آقــای رهنمــا ب
ــوزش،  ــناس آم ــردی؛ کارش ــای ک ــی، آق ــاون فرهنگ ــراه مع هم
آقــای جعفــری؛ معــاون آمــوزش متوســطه، آقــای داودی؛ معــاون 
ــران  ــاهد و ایثارگ ــور ش ــناس ام ــادی؛ کارش ــای عب ــی، آق پرورش
آمــوزش و پــرورش، آقــای اصغــری واال و مدیــران مــدارس 

ــت. ــام پذیرف ــران انج ــاهد و ایثارگ ش

طــرح دیــدار یــاد یــاران )خانــواده شــهيد- جانبــاز- آزاده- ایثارگر( 
ــا  ــهریار ب ــرورش ش ــوزش و پ ــاهد آم ــی ش ــتاد اجرای ــط س توس
ــاد شــهيد و  ــرورش و بني ــرم آمــوزش و پ حضــور مســئولين محت
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و بســيجيان گرامــی در هفتــه 

دفــاع مقــدس و هفتــه بســيج انجــام پذیرفــت.

ــام  ــور ام ــا حض ــهریار ب ــتان ش ــهدای شهرس ــزار ش ــارن م گلب
جمعــه محتــرم شــهریار حــاج آقــا ســالمی, و مســئولين آمــوزش 
و پــرورش شــهریار و بنيــاد شــهيد و شــورای شــهر بــا همــکاری 
نيــروی انتظامــی در هفتــه دفــاع مقــدس و هفتــه بســيج برگــزار 

ــد. گردی

ــا  ــاه 91 ب ــر م ــاهد در مه ــده ش ــرح پراکن ــران ط جلســه اول دبي
ــای  ــرورش شــهریارجناب آق ــوزش و پ ــرم آم ــر محت حضــور مدی
بــان پــرور و کارشــناس امــور شــاهد و ایثارگــران آقــای اصغــری 
واال و مشــاورین و دبيــران طــرح پراکنــده شــاهد برگــزار گردیــد.

جلســه دوم دبيــران طــرح پراکنــده شــاهد آذر مــاه 91 بــا حضــور 
کارشــناس امــور شــاهد و ایثارگــران آمــوزش و پــرورش شــهریار 
ــناس  ــردی و کارش ــای ک ــهيد آق ــاد ش ــی بني ــاون فرهنگ و مع
آمــوزش بنيــاد شــهيد آقــای جعفــری و مشــاورین و دبيــران طــرح 

پراکنــده شــاهد برگــزار گردیــد.

ــدارس  ــی م ــتاوردهای علم ــش و دس ــق و پژوه ــگاه تحقي نمایش
شــاهد و ایثارگــران آمــوزش و پــرورش شــهریار در فرهنگســرای 
امــام علــی )ع( در فــاز 3 اندیشــه مــورخ 91/9/30-29-28 

ــد. ــزار گردی برگ
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شاهد و ایثارگران
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جلســه هماهنگــی اعــزام کاروان راهيــان نــور بــا حضور مســئولين 
آمــوزش و پــرورش شــهریار و ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی  

در اتــاق شــورای آمــوزش و پــرورش برگــزار گردیــد.

اعــزام هفــت کاروان راهيــان نــور بــا حضــور مســئولين شهرســتان 
شــهریار  مســئولين آمــوزش و پــرورش شــهریار و ســپاه پاســداران 

انقــالب اســالمی انجــام پذیرفت.

ــرای اوليــاء محتــرم دانــش  ــواده ب برگــزاری جلســه آمــوزش خان
آمــوزان طــرح پراکنــده شــاهد بــا حضــور کارشــناس امــور شــاهد 
و ایثارگــران آقــای اصغــری واال و بــا ســخنرانی اســتاد راهنمــای 
ــم کلهــر در اداره آمــوزش و پــرورش شــهریاربرگزار  مشــاوره خان

گردیــد.

برگــزاری نشســت هــای مشــاوره دانــش آمــوزان طــرح پراکنــده 
ــوزان  ــش آم ــت دان ــورخ 91/8/11 و نشس ــران در م ــاهد پس ش
طــرح پراکنــده شــاهد دختــران در مــورخ 91/8/18 در اداره 
آمــوزش و پــرورش شــهریار بــا ســخنرانی مشــاور طــرح پراکنــده 

ــد. ــزار گردی ــودی برگ ــم محم ــاهد خان ش

حضورمدیــر محتــرم اداره کل آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
هــای اســتان تهــران جنــاب آقــای زمانــی و رئيــس بنيــاد 
شــهيد اســتان تهــران جنــاب آقــای ابراهيــم طاهرنــژاد و معــاون 
ــی و  ــای توکل ــاب آق ــرورش جن ــوزش و پ ــی وزارت آم هماهنگ
ــای درویــش و  ــاب آق رئيــس امــور مشــارکت هــای مردمــی جن
ــاب  ــران اداره کل جن ــاهد و ایثارگ ــور ش ــئول ام ــناس مس کارش
آقــای محمــدی و کارشــناس امــور شــاهد اداره کل جنــاب آقــای 
ــای  ــتان ه ــر شهرس ــاهد و ایثارگ ــور ش ــان ام ــاج و کارشناس نت
ــاهد در اداره کل  ــای ش ــن ه ــش برتری ــران در همای ــتان ته اس
ــورخ  ــران م ــتان ته ــای اس ــتان ه ــرورش شهرس ــوزش و پ آم

.91/8/16

ــوزش و  ــران آم ــاهد و ایثارگ ــور ش ــناس ام ــه کارش جلســه معارف
پــرورش شــهریارآقای اصغــری واال بــا مدیــران مــدارس شــاهد و 

ایثارگــران  در شــهریور مــاه 91  برگــزار گردیــد.
جلســه دوم کارشــناس امــور شــاهد و ایثارگــران آمــوزش و 
پــرورش بــا حضــور معــاون پژوهــش و مدیــران مــدارس شــاهد 
و ایثارگــران پيرامــون برگــزاری نمایشــگاه تحقيــق و پژوهــش در 
فرهنگســرای امــام علــی )ع( در فــاز 3 اندیشــه و نحــوه اجــرای 
مســابقات فرهنگيــان و دانــش آمــوزان مــدارس شــاهد و ایثارگران 
در قالــب طــرح عطــر والیــت و آمادگــی مــدارس بــرای بازدیــد 
ــای ســحر  ــاب آق ــرورش جن ــوزش و پ ــر آم ــرم وزی ــاون محت مع

ــد. ــاه 91 برگــزار گردی ــز در آذر م خي

ش شهریار
ش و پرور

ی امور شاهد و ایثارگران آموز
ش عملكرد کارشناس

گزار

شاهد و ایثارگران
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بــر اســاس قانــون تشــکيل شــوراهای آمــوزش و پــرورش ، در 
ــار شــورای آمــوزش و  شهرســتان شــهریار نيــز حداقــل ماهــی یــک ب
پــرورش بــا ریاســت فرمانــدار محتــرم شهرســتان و دبيرخانــه مدیریــت 
آمــوزش و پــرورش بــا اهــداف ذیــل در شهرســتان برگــزار مــی گــردد 

ــردد .   ــی گ ــورد آن اشــاره م ــه 10 م ــه ب ــن فصــل نام ــه در ای ک
1 ( توزیــع اعتبــارات دولتــی تخصيــص یافتــه بــه صــورت آموزشــی و 

پرورشــی بيــن مــدارس 
2 ( تصویب ضوابط مالی مدارس 

ــداری و  ــعه ، نگه ــداث ، توس ــرای اح ــوارض ب ــع ع ــنهاد وض 3 ( پيش
ــی  ــی و پرورش ــک آموزش ــایل کم ــز وس ــن و تجهي تامي

4 ( برنامــه ریــزی و تصميــم گيــری در مــورد اجــاره ، احــداث و توســعه 
اماکــن آموزشــی و پرورشــی 

5 ( تصميــم گيــری در خصــوص توزیــع و هزینــه کــردن عــوارض اخــذ 
شــده بــرای احــداث ، توســعه و تعميــر اماکــن آموزشــی و پرورشــی 

ــا اهــداف  مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــهریار هرســاله ب
ذیــل جشــنواره خيریــن مدرســه ســاز را برگــزار مــی نمایــد :

- ترویج و گسترش فرهنگ مشارکت عمومی
- تقویت روحيه ی گذشت ، ایثار ، وفاق و همدلی ميان مردم

- تبيين معضالت و کمبود فضاهای آموزشی شهرستان شهریار
- حســاس ســازی و برانگيختــن انگيــزه مــردم بــرای جــذب کمکهــای 

خداپســندانه آنــان
- ترویــج فرهنــگ زیبــای وقــف در امــر واگــذاری زميــن بــه آمــوزش 

و پــرورش
ــگ ســازی توســط  ــه فرهن ــوزان نســبت ب ــش آم ــی ذهــن دان - پویای

ــن خيری
- شناســایی نيازهــای شهرســتان در جهــت کمــک بــه سياســت هــای 

دولــت
- تقدیر از اقدامات سخاوتمندانه و ایثارگرانه خيرین

و مفتخــر اســت کــه در ســال تحصيلــی جدیــد نيــز جهــت ایجــاد بســتر 
ــش  ــک اندی ــر و ني ــردم خي ــی از م ــوان عموم ــعه و فراخ مناســب توس
بــه بهتریــن وجــه هماننــد ســالهای گذشــته هرچــه باشــکوهتروپربارتر 
هفتميــن جشــنواره خيریــن مدرســه ســاز شهرســتان شــهریار را  برگــزار 

نمایــد 

 ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم .
 )مقام معظم رهبری( 

ــرا  ــرورش اج ــوزش و پ ــن آم ــول بنيادی ــند تح ــداف س ــتای اه در راس
شــدن طــرح 6،3،3 ایــن مدیریــت توانســته اســت در ســال  تحصيلــی   
ــه  ــرم مدرس ــن محت ــک خيری ــا کم ــداد 130 کالس درس ب 92-91 تع
ــاء  ــن اولي ــران ، انجم ــتان ته ــدارس اس ــازی م ــاز ، اداره کل نوس س

ــد . ــاد نمای ــرورش ایج ــوزش و پ ــن آم ــدارس و همچني م

مقام معظم رهبری 
بهترین و برجسته ترین فكرها باید بنشینند و برای آموزش و پرورش 

 طراحی کنند.

امام خمینی)ره(
مردم بدانندکه کمک به مدارس،کمک به خودشان وبه فرزندانشان 

وبه این کشوراست.

ــانی  ــروی انس ــزی ني ــه ری ــرای برنام ــری ب ــم گي ــی و تصمي 6 ( بررس
ــرورش  ــوزش و پ ــه وزارت آم ــج آن ب ــه نتای ــاز و ارائ ــورد ني م

7 ( صــدور مجــوز بــرای بــکار گيــری افــراد مــازاد بــر ســهميه اســتخدام 
ــر اســاس قوانيــن کار و تاميــن  رســمی از محــل درآمدهــای منطقــه ب

اجتماعــی 
8 ( برنامــه ریــزی و تصميــم گيــری دربــاره چگونگــی تشــویق و تقدیــر 

کارکنــان شایســته و الیــق مــدارس 
ــه  ــاف ب ــع و اصن ــان صنای ــن و صاحب ــب متمکني ــویق و ترغي 9 ( تش

ــی  ــی و پرورش ــز آموزش ــدارس و مراک ــدای م ــداث و اه اح
10 ( نظــارت مســتمر بــر فعاليــت هــای آمــوزش و پــرورش منطقــه و 

تهيــه گــزارش ســاالنه حــاوی نقــاط قــوت و ضعــف فعاليتهــا .

مشارکتهای مردمی
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ش شهریار
ش و پرور

ی انجمن اولیا و مربیان آموز
ش عملكرد کارشناس

گزار

1-  برگزاری انتخابات انجمن های اولياء و مربيان در مدارس تابعه
2-  برگزاری جشن عاطفه ها در تمامی مدارس و بصورت نمادین در آموزشگاه راهنمایی کوثر با همکاری کميته امداد امام خمينی )ره(و با حضور 

مسئولين شهرستان
3-  برگزاری هفته پيوند اولياء و مربيان

      -  برگزاری همایش شهرستانی با حضور رؤسای انجمن و مدیران مدارس
      -  تجليل از انجمن های برتر شهرستان در همایشی شهرستانی و با سخنرانی جناب آقای دکتر ایمانی

      -  بازدید از مراسم مدارس
4-  بزرگداشت هفته خانواده

      -  برگزاری همایش در مجتمع ها
      -  تقدیر از خانواده های موفق بازنشسته، فرهنگی و اولياء

      -  برگزاری مسابقه از مجالت پيوند و به قيد قرعه تقدیر از برگزیدگان
      -  بازدید از مراسم مدارس بر اساس فرم زمانبندی ارسالی از مدارس

5-  اجرای شيوه نامه حمل و نقل دانش آموزی
      -  برگزاری جلسه کارگروه حمل و نقل و جلسه هماهنگی

      -  نظارت بر سرویس حمل و نقل در سطح شهرستان با همکاری فرمانداری، سازمانها و پليس راهور
      -  تهيه آمار و تعداد دانش آموزان و وسایل نقليه

      -  تهيه آمار قراردادهای سرویس مدارس
6-  برگزاری جلسه شورای انجمن اولياء و مربيان شهرستان با موضوع انتخابات، هفته پيوند و خانواده

7-  بازدید از مدارس تابعه در ارتباط با فعاليتهای دفتر راهنمای انجمن
8-  شرکت در همایش ها و جلسات مدارس تابعه

9-  برگزاری جلسه مدرسان آموزش خانواده و ارائه کارت مدرسين
10-  تهيه و تنظيم بخشنامه برگزاری کالسهای آموزش خانواده و تنظيم جدول برگزاری کالسها در مدارس

آیــت  حضــرت  رهبــری  معظــم  مقــام 
العالــی(: )مدظلــه  ای  خامنــه  ا... 

نظــر  از  را  مدرســه  و  خانــه  مــا  اگــر 
متصــل  یكدیگــر  بــه  تربیــت  و  تعلیــم 
ــم. ــام داده ای ــارک انج ــدی مب ــم، پیون کنی

انجمن اولیا و مربیان
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* بازدید ازمدارس وبررسی تحقق طرح 3-3-6
* تکمیل کالسهای فاقدآموزگار وکادراداری

ــرای  ــا قــرآن ســوم طــی ســه جلســه ب * تشــکیل کارگاه ارتق
ــرو هرنی

* تشکیل کارگاه روش های تدریس پایه ششم
* تشکیل کارگاه روشهای تدریس پایه دوم

* برگزاری دوره آموزشی آداب ومهارتهای زندگی
* توزیع لوح آموزشی قرآن دوم ابتدایی بین مدارس

* توزیع دفاترکالسی
معــارف   دردبســتان  چندپایــه  کالســهای  دوره  برگــزاری   *
شــهریار و  مــالرد  قــدس،  شهرســتانهای  باحضورمعلمیــن 

ــزی  ــای زندگــی وبرنامــه ری ــاب مهارته * جمــع آوری وجــوه کت
ــد ــع 53000 جل ــل و توزی جهــت تحوی

نویســی  برنامــه  روش  وآمــوزش  بامــدارس  هماهنگــی   *
ســاالنه

ــا  ــوص طرحه ــدارس درخص ــاص م ــای خ ــه ه * حضوردربرنام
وبرنامــه هــا

* همــکاری دربرگــزاری جلســات متمرکــز مدیــران ابتدایــی و 
ارایــه راهکارهــا

* برگــزاری جلســات محــوری مدیــران کــه طــی دومرحلــه 
جهــت تبییــن طــرح هــا وبرنامــه هــا وانعقــاد تفاهمنامــه 

برگزارگردیــد.
* ساماندهی دانش آموزان اتباع خارجی

* هماهنگی بامدیران ونظارت برسناد
* کنتــرل مســمتر تراکــم وبررســی دقیــق جهــت ســاماندهی 

مناســب
آموزشــی  هــای  مجتمــع  مدیــران   جلســات  تشــکیل   *

ســوادی بــی  وتاکیدبرحــذف 
ازتحصیــل  بازمانــدگان  جــذب  دســتورالعمل  ارســال   *
آمــوزان دانــش  از  تعــدادی  وجــذب  دقیــق  وپیگیــری 

* پیگیــری دســتورالعمل مستندســازی تجربــه هــای برتــر 
وبرگــزاری کارگاه بــرای مدیــران

* پیگیــری دســتورالعمل خالقیــت الگــوی مصــرف وتبییــن 
ــران ــات مدی ــرح درجلس ط

* توزیع نرم افزارهای مورد نیاز مدارس
* توزیــع برنامــه ســاالنه وتقویــم اجرایــی درقالــب فلــش بــه 

مــدارس
* برگزاری جشن آغازقرآن درپایه اول ابتدایی      
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کارشناسی آموزش ابتدایی
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ش شهریار
ش و پرور

ی آموز
ش دبستانــــ

ی پیـــــ
ش عملكرد کارشناس

گزار

جشن روز غنچه ها 
ــا  ــاد و ب ــای ش ــاد فض ــور ایج ــه منظ  ب
ــوزان  ــن  ورود نوآم ــی جش ــاط و برپای نش
بــه پيــش دبســتانی جشــن غنچــه هــا بــه 
ــورخ  صــورت هماهنــگ در روز  شــنبه  م
91/7/15 در ســطح منطقــه شهرســتان 
شــهریار بــا حضــور معــاون آمــوزش 
ابتدایــی ســرکار خانــم ناجــی  و کارشــناس 
پيــش دبســتانی ســرکار خانــم نعمتــی بــه 
صــورت متمرکــز در پيــش دبســتانی غيــر 

ــد ــزار گردی ــی برگ ــی شــهيد کاف دولت

شناسایی استعدادهای ورزشی نوآموزان پیش 
دبستانی و تشکیل تیم ورزشی

جهــت شناســایی اســتعدادهای ورزشــی و تشــکيل تيــم 
نوآمــوزان  تمامــی  دبســتانی  پيــش  نوآمــوزان  ورزشــی 
مــورد  شــهریار  شهرســتان  دبســتانی  پيــش  مراکــز 
در  نوآمــوزان  ورزشــی  تيــم  و  گرفتنــد  قــرار  ســنجش 
گردیــد. انتخــاب  ژیمناســتيک  و  زنــی  رشــته طنــاب   دو 

بزگداشت روز جهانی و هفته ملی کودک 
ــب )روز  ــودک در قال ــی ک ــژه روز جهان ــم وی مراس
جهانــی و هفتــه ی ملــی کــودک( از 15 تــا 
ــتانی  ــش دبس ــز پي ــی مراک ــاه در تمام ــر م 21 مه
شهرســتان شــهریار بــه صــورت هماهنــگ در 
ســطح منطقــه برگــزار گردیــد.  و مراســم متمرکــز 
آن در فرهنگســرای اســتاد شــهریار بــا هماهنگــی 
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــهریار، 
شــهرداری شــهریار، فرهنگســرای اســتاد شــهریار، 
کانــون شــهيد کافــی بــا حضــور نوآمــوزان و اوليــاء 
بــا هنرنمایــی خالــه نرگــس و پنگــول انجــام 

ــت. گرف

 جشن دانش آموز
)نوآموزان پیش دبستانی(

جشــن روز دانــش آموزبطــور همزمــان در تمامــی مراکــز 
غيــر دولتــی پيــش دبســتانی شهرســتان شــهریار برگــزار 
ــد و همچنيــن مراســمی بــه صــورت متمرکــز  گردی
ــم  ــرکار خان ــتانی س ــش دبس ــناس پي ــور کارش ــا حض ب
نعمتــی در ســالن شــهيد کافــی بــا اجــرای مراســم شــاد 
ــوزان در روز  ــه نوآم ــا ب ــدای هدای ــر و اه ــش تات ونمای

ــد.  ــزار ش ــورخ 91/8/10 برگ ــنبه م چهارش

جلسه موّسسین مراکز پیش دبستانی غیر دولتی 
ــر  ــتانی غي ــش دبس ــز پي ــن جلســه موّسســين مراک اولي
دولتــی بــا حضــور کارشــناس مســئول حســابداری 
ــر  ــدارس غي ــی م ــی  و کارشناس ــای صالح ــاب آق جن
دولتــی جنــاب آقــای نــوری نيــا  و کارشــناس ارزیابــی 
ــم  ــرکار خان ــتانی س ــش دبس ــوزش پي ــر آم ــرد ب عملک
نعمتــی روز ســه شــنبه مــورخ8/9/ 91 در ســالن شــهيد 
کافــی جهــت توضيــح دســتورالعمل و افتتــاح حســاب و 
تاکيــد بــر بيمــه مربيــان و دفاتــر مالــی برگــزار گردیــد . 

دومین جلسه سرگروههای محوری 
پیش دبستانی 

ــه  ــا و برنام ــی در طرحه ــور هماهنگ ــه منظ ب
در  هماهنگــی  و  دبســتانی  پيــش  هــای 
کار  واحــد  جــزوه  تهيــه   ، آمــوزش  امــر 
ــن جلســه  ــه، اولي ــگ  در ســطح منطق هماهن
ــور(  ــان )8 مح ــوری مربي ــرگروههای مح س
ارزیابــی عملکــرد  بــا حضــور کارشــناس 
ــم  ــر کار خان ــتانی س ــش دبس ــوزش پي ــر آم ب
نعمتــی روز چهارشــنبه مــورخ 91/8/10 در 
اتــاق شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان 

ــد  ــزار گردی ــهریار برگ ش

همایش غنچه های عاشورایی 
ــورایی  ــای عاش ــه ه ــش غنچ ــم همای مراس
ــش  ــز پي ــی مراک ــگ در تمام ــور هماهن بط
دبســتانی شهرســتان شــهریار و بطــور متمرکــز 
در اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــا 
ــت  ــه ني حضــور مســئولين اداری و شــهری ب
72 تــن بــا حضــور 72 نفــر از نوآمــوزان پيــش 

ــد. ــزار گردی ــتانی برگ دبس

 
جلسه آموزشی مربیان

جلســه آموزشــی مربيــان پيــش دبســتانی 
محــور اندیشــه فــاز )1( روز پنــج شــنبه 
ــا موضــوع آمــوزش مفاهيــم  مــورخ 91/9/9 ب
ــتان  ــوزان در دبس ــه نوآم ــی ب ــی، دین اجتماع
معــارف بــا حضــور کارشــناس پيــش دبســتانی 
ــتاد دوره جنــاب آقــای  خانــم نعمتــی و اس

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــی بيگ عل

جلسه آموزش مانور زلزله نوآموزان 
پیش دبستانی

پيــش  نوآمــوزان  زلزلــه  مانــور  آمــوزش 
ــتانی  ــش دبس ــز پي ــی مراک ــتانی در تمام دبس
بــه صــورت هماهنــگ و بــه صــورت متمرکــز 
در ســالن شــهيد کافــی بــا حضــور کارشــناس 
پيــش دبســتانی خانــم نعمتــی و مربيــان 

ــد. ــزار گردی ــر برگ ــالل احم ه

کارشناسی پیش دبستانی
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گزارش عملکرد اموراداری سه ماهه اول سال تحصيلی 91-92
مجيد پارسا   کارشناس مسئول امور اداری وتشکيالت                                                                                  
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همچنــان کــه بــر همــگان واضح 
و مبرهــن اســت دبيرخانــه ی هر 
اداره قلــب تپنــده ی آن اداره مــی 
ــام  ــه تم ــاب ک ــن ب ــد ، از ای باش
ــد  ــن واح ــق ای ــات از طری مکاتب
بررســی و پيگيــری مــی شــود و 
ــه  ــه دليــل وجــوب ب از طرفــی ب
ــا و پاســخگویی  ــودن کاره روز ب
ــوع ،  ــاب رج ــه ارب ــه ب ــی وقف ب
ــر  ــن و پ ــر حجــم تری یکــی از پ
ــر اداره  ــر ه ــن دوای ــغله تری مش
ای ، از جملــه آمــوزش و پــرورش 

اســت .
دبيرخانــه ایــن مدیریــت نيــز 
همــواره ســعی بــر آن داشــته 
ــا کيفيــت  ــن و ب ــا بهتری اســت ت
تریــن کار را در درجــه اول بــرای 
رضــای حضــرت حــق و بعــد 
در جهــت رضایــت مســئولين 
ــه  ــی ارائ ــوع گرام ــان رج و ارباب
دهــد کــه ماحصــل آن ســه 
ــن  ــاز بي ــاز ممت ــب امتي ــار کس ب
دبيرخانــه هــای شهرســتانهای 
ــد. در  ــی باش ــران م ــتان ته اس
ــت  ــده اس ــعی ش ــز س ــا ني اینج
تــا بخشــی از فعاليتهــای روزانــه 
ایــن واحــد جهــت اســتحضار 

ــردد . ــه گ عرض

جلســات  در  شــرکت    .1
هــا  بخشــنامه  مستندســازی 
2.  حضــور فعــال در جســات 

مســئولين دبيرخانــه هــا  
ــکاالت  ــری اش ــع و پيگي 3.  رف

ــيون  ــه اتوماس ــوط ب مرب
ــا روی  ــنامه ه ــال بخش 4.  ارس

ــدارس  ــایت م س

5.  ارســال نامــه هــای اداره کل و 
ECe ــق از طریق مناط

ــم فایــل هــای تبریــک  6.  تنظي
و تســليت بــه شــکل اســالید در 
ــال  ــون و ارس ــبتهای گوناگ مناس
ــه  ــق 20 گان ــه مناط ــه کلي آن ب

ــران  ــتان ته ــتانهای اس شهرس
و  همایشــها  در  شــرکت    .7
ــط  ــده توس ــزار ش ــات برگ جلس

مدیریــت 
ــه  ــت محمول ــال و دریاف 8.  ارس

ــت  ــرع وق ــتی در اس ــای پس ه
9.  ارائــه گزارشــات هفتگــی بــه 

معاونــت متبــوع
و جمــالت  احادیــث  درج    .10
مربــوط بــه مناســبتها در ســر 

اداری  بــرگ 
11.  درج شــماره تلفــن هــا و 
کدهــای مکاتباتــی در تابلــوی 

جهــت  اتوماســيون  اعالنــات 
دسترســی آســان دوایــر 

12.  ثبــت کليــه نامــه هــای 
منطقــه  بــه  ورودی 

بــا  مکاتبــه  و  ارتبــاط    .13
فرمانــداری از طریــق اتوماســيون 

فرمانــداری  ویــژه 
ــق  ــرای دقي ــر اج ــارت ب 14.  نظ
ــيون در ســطح  ــح اتوماس و صحي

اداره
15.  پيگيــری و نظــارت بــر کليــه 
نامــه هــای وارده و صــادره از 

ــيون  ــق اتوماس طری
ــه ادارت  16.  ارســال نامــه هــا ب

ــف و ســازمانهای مختل
ــه  ــترها ، کتابچ ــع پوس 17.  توزی
هــا، دعوتنامــه هــا  و ســایر 
مــوارد غيراتوماســيونی از طریــق 

ــا  ــنامه ه ــاق بخش ات
ــورها  ــا ، بروش ــر فرمه 18.  تکثي

و ...
ــای  ــه ه ــه نام ــت کلي 19.  پرین

ــيون  ــق اتوماس ــر از طری دوای
20.  انجــام امــور مربــوط بــه 
ــه  ــه ب ــرای ارائ ــا ب ــه ه تقدیرنام

همــکاران و دانــش آمــوزان 

ی
ش عملكرد دبیـــر خــــانه و واحد حقوق

گزار
 گزارش عملكرد سه ماهه ی پائیز واحد حقـــوقــــی

1-  ارائه مشاوره حقوقی و حمایت قضایی به همکاران متقاضی
2-  پاسخ به استعالمات حقوقی مدارس و دوایر داخلی اداره 

ــای  ــتفاده از فضاه ــی و اس ــتهای درآمدزای ــتای سياس ــاره در راس ــای اج ــد قرارداده ــم و عق 3-  تنظي
مازاد100مــورد 

4-  طرح و تعقيب دعاوی عليه اشخاص ثالث در مراجع قضایی
ــت در خصــوص  ــه مدیری ــاع مســتدل و مســتند در خصــوص دعــاوی مطروحــه علي ــری و دف 5-  پيگي

امــالک و مســتغالت
6-  تنظيــم لوایــح دفاعيــه در خصــوص دعــاوی مطروحــه در دیــوان عدالــت اداری 50 مــورد و عندالــزوم 

شــرکت در جلســات رســيدگی
7-  تنظيم و انعقاد قراردادهای گوناگون از جمله سرویس ایاب و ذهاب و قرارداد های رفاهی

8-  پيگيــری تعهــدات قانونــی انبــوه ســازان در خصــوص احــداث فضــای آموزشــی و امــور مربــوط بــه 
کاربرهــای آموزشــی

9-  پيگيری امالک دارای حکم خلع ید و قلع بنا وتوافق با معارضين
10-  تنظيم لوایح دفاعی وشرکت در جلسات رسيدگی مراجع اداره کار 

دبیرخانه - واحد حقوقی
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1- آزمــون online    کــه پشــتيبانی مراحــل 
انجــام کار ، امنيــت برگــزاری آزمــون در فضــای 
مجــازی  و رفــع نواقــص ثبــت نــام  بــه عهــده 

ایــن واحــد مــی باشــد. 
2- جمــع آوری نــرم افزارهــای مــدارس و فایــل 
هــای آموزشــی در قالــب  cd  و ارســال آن بــه 
مــدارس )فایــل آموزشــی ســناد،  اتوماســيون ، 

کار بــا  ftp  ، فيــش حقوقــی ، ...( 
3- ســاخت image  وینــدوز بــا تمــام برنامــه 
هــای مــورد نيــاز جهــت نصــب ســریع و آســان 

بــرای سيســتمهای اداره و مــدارس 

ــوط  ــات مرب ــکيل جلس ــری و تش ــی گي 3- پ
بــه جشــنواره فنــاوری اطالعــات و کميتــه 
ــی ،   ــوای الکترونيک ــد محت ــابقه تولي IT  ) مس
ــه ای ،   ــای رایان ــازی ه ــاخت ب ــک ، س روباتي

هنرهــای دیجيتــال ( 
ــای اتوماســيون  ــه ه ــگارش برنام 4-  نصــب ن
ــره  ــا، حســابداری وذخي ــی ، بکف اداری ،کارگزین
ــت  ــزا جه ــتم مج ــه سيس ــا در س ــری آنه گي
    image ،  جلوگيــری ازبيــن رفتــن ذخيــره هــا
ــدی  ــای بع ــتفاده ه ــت اس ــرورها جه ــام س تم

ــه شــده اســت  گرفت
5- پشــتيبانی  برنامــه هــای مــدارس بــه 
ــا  ــناد ، بکف ــوری  ) س ــی و حض ــورت تلفن ص
، ارســال نگارشــها، بازســازی برنامــه هــای 
ــی  مدرســه ،ویروســيابی ، چــک کــردن و بازیاب
اطالعــات و عيــب یابــی برنامــه هــای مــدارس 

)

ــر و نوشــته  ــی  ، تصوی ــرای طــرح قرآن  6- اج
هــای هدفمنــد  بــر دســکتاپ رایانــه هــای اداره 
7 - ایجــاد برنامــه ftp  بــرای ارســال فایــل هــا 
بــا حجــم بــاال )ارســال نــرم افــزار هــای مــورد 

نيــاز مــدارس و ...(
12- ارتقــای اتوماســيون اداری بــه طــوری کــه 
ــق  ــا ی مناط ــه ه ــت نام ــال ودریاف ــام ارس تم
شهرســتانهای اســتان تهــران بــه صــورت 
ــه هــای اتوماســيون اداری  اتوماتيــک ودر برنام

ــود . ــی ش انجــام م
13- . جلسه آموزشی برای معاونين فناوری

14- . ارائــه گزارشــهای خواســته شــده بــه 
مقاطــع و گروههــای آموزشــی 

ــی  ــهای حقوق ــال فيش ــتيبانی و  ارس 15- . پش
همــکاران بــه ســایت  جهــت رویــت همــکاران  

و رفــع اشــکاالت اطالعــات همــکاران 
منطقــه  ســایت  ســاب  .پشــتيبانی   -16
) هــا   بخشــنامه  ودریافــت  ارســال   ( 

shahryar.teo.ir
ــش  ــی دان ــام اینترنت ــت ن ــع اشــکال ثب 17- رف
آمــوزان در ســال جدیــد و آمــوزش نحــوه تایيــد 
کالس و دانــش آمــوزان بــه مقاطــع تحصيلــی 

فناوری اطالعات و آمار

جناب آقای دکترحمید رضا حاجي بابائي وزیر محترم آموزش و پرورش

روش های تدریس با هوشمند کردن مدارس باید 
 متحول شود.
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ی
ی بودجه، تعاون و رفاه و پشتیبان

ی،کارشناس
ی امور مال

ش عملكرد واحدها
گزار

حسابداری
ــه  ــه اول ب ــرانه مرحل ــک س ــز کم 1: واری
ــی  ــاع خارج ــل اتب ــدارس از مح ــاب م حس
2: پرداخــت علــی الحســاب حــق التدریــس 

بــه کليــه نيروهــای پــاره وقــت 
3: ارسال پاداش بازنشستگان به سازمان 

4: برقــراری حقــوق حــدود 400 نفــر از 
ــهریار  ــه ش ــن ب منتقلي

ــای  ــا نيروه ــاب ب ــویه حس ــع و تس 5: قط
ــر  ــهریار حدود300نف ــل شــده از ش منتق

ــه  ــن اداره ب ــته ای ــی گذش ــت بده 6: پرداخ
تاميــن اجتماعــی و تســویه حســاب تــا 

ــاه 91 ــان م ــان آب پای

کارشناسی بودجه
1. برنامه ریزی ، طراحی و پيگيری جمع آوری اطالعات مدیران با استفاده از نرم 

افزار تحت وب،  به منظور افزایش صحت و دقت اطالعات و صرفه جویی در وقت و 
هزینه

2. ساماندهی ، پيگيری ، ثبت و حسابداری اجارات اماکن آموزش و پرورش شهرستان 
شهریار

3. پيگيری اخذ 5 درصد عوارض شهرداری ها 
4. ثبت اطالعات شاغلين جدید در سامانه رصد

5. جمع آوری و ثبت اطالعات نيمراهی و وسایل نقليه سرویس های ایاب و ذهاب 
کارکنان و دانش آموزان استثنایی

6. بررسی و ثبت و صدور اسناد حقوق کارکنان رسمی و پيمانی ، قراردادی ، سرباز 
معلم و اسناد کارپردازی و سرویس های ایاب و ذهاب.

7. کسب رتبه اول استانی در بين کارشناسی های بودجه برای دومين سال متوالی
8. فعال سازی شورای مالی به منظور برنامه ریزی و سياست گذاری منابع مالی 

مدیریت

امور پشتیبانی
سازماندهی نيروهای سرایداروخدمتگزار بيش از 470 نفر .

- توزیع تجهيزات مدارس برای اجرای طرح 6-3-3 .
- تعمير و بازسازی بيش از 5000 دستگاه ميز و نيمکت 

دانش آموزان . 
- توزیع اقالم مورد نياز مدارس .

- هماهنگی وانجام امورایاب وذهاب فرهنگيان ودانش 
آموزان مداس استثنایی روزانه بيش از 3500 نفر .

- تنظيم وصدورابالغهای دستی ورایانه ای خدمتگزاران 
وسرایداران .

- هماهنگی و انجام تعميرات جزئی مدارس .
- اعمال تخفيف %50 حامل های انرژی و تمامی امور 

مربوط به آن .
- برگزاری جلسه سرایداران واحدهای موزشی .

- امتياز بندی تمامی نيروهای سرایدار وخدمتگزار قراردادی 
کارمعين وصدور لوح تقدیر برای نفرات برتر )182 نفر( 

- صدور تقدیر نامه برای عوامل اجرایی که موفق به کسب 
رتبه اول کميته تعمير وتجهيز استان شدند .

 باسمه تعالي

 كارشناسي تعاون ورفاه       و پشتيباني معاونت توسعه مديريت  

 مبلغ آمار سال  تحصيلي  سرفصل اقدامات رديف

 اعضاء صندوق وام ضروري 1
  6240 1390سال 

  63337 1391سال 

 اعضاء صندوق وام باب الحوائج 2
  3114 1390سال 

  3333 1391سال 

 وام ضروري پرداخت وام صندوق 3
 ريال  70934962000  2276 1390سال 

 ريال 54046906000 1556 1391سال 

 پرداخت وام صندوق باب الحوائج 4
 ريال 90308500 439 1390سال 

 ريال  1063921000 364 1391سال 

 آمار بيمه طالئي اصلي 5
  4718 1390سال 

  4927 1391سال 

 آمار بيمه طالئي تبعي  6
  4303 1390سال 

  4666 1391سال 

 آمار بيمه تكميلي اصلي 7
  153 1390سال 

  176 1391سال 

 آمار بيمه تكميلي تبعي 8
  808 1390سال 

  1180 1391سال 

 حوادث بيمه دانش آموزي 9
  118201 1390سال 

  122813 1391سال 

 بيمه شخص ثالث اتومبيل  10
 6606639600 2227 1390سال 

 ريال 8827405474 2090 1391سال 

 بيمه بدنه اتومبيل  11
 1075061000 562 1390سال 

 ريال  822581800 436 1391سال 

 بيمه خدمات درماني اصلي شاغل و بازنشسته  12
  8154 1390سال 

  8493 1391سال 

 بيمه خدمات درماني تبعي شاغل و بازنشسته 13
  8250 1390سال 

  8466 1391سال 

 ارائه ليست بيمه تامين اجتماعي  14
  11893 1390سال 

  7907 1391سال 

 تشكيل پروند ه بيمه عمر 15
  20 1390سال 

  8 1391سال 

 بيمه حوادث كاركنان  16
  160 1390سال 

  400 1391سال 

 كارشناس مسئول تعاون ورفاه

احمد علي مير 

  امور مالی - بودجه
  امور پشتیبانی - رفاه

رفاه و تعاون
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اداره سواد آموزی

ــداد   ــا 91/9/30  تع ــه شــده ت ــرار گرفت ــراد تحــت پوشــش ق ــداد اف • تع
ــر 1439 نف

• شناسایی و جذب بيسوادان از طریق بررسی کپی شناسنامه ها
• انعقاد تفاهم نامه با بهزیستی جهت شناسایی بی سوادان 
• شرکت در جلسات گروه بهبود کيفيت به صورت مستمر

ــی  ــم ب ــترین حج ــه بيش ــی ک ــا مدیران ــردی ب ــات ف ــزاری جلس • برگ
ــد. ــته ان ــوادان را داش س

• برگزاری جلسات اداری با مسئولين مجتمع های سوادآموزی
• نصب بنردرنقاط اصلی شهروروستا

• ســاماندهی مســئولين مجتمــع هــای آموزشــی در جهــت شناســایی و جــذب و پيگيــری بــی ســوادان از طریــق 
مــدارس 

• جلسه با شورای معاونين و مدیر با حضور معاونت سوادآموزی و اداره کل .
• صدور کارنامه ی کالس های فرد به فرد.

• بستن پرونده های کالسی 
• ارسال اسناد حقوقی حق التدریس 

تشــكیل نهضــت مقــدس ســوادآموزی، اقتضــای روح و مرام 
انقالب اســالمی بــود و اگــر چنین نبــود، جای هزار شــگفتی 
و تاســف بــود. بــه یمــن فرمــان امــام خمینــی )ره( پایــه و 
ــی  ــر گام، طاغوت ــه در ه ــد ک ــذارده ش ــی گ ــاس نهضت اس
ــگ آورد. ــه چن ــی ب ــه توفیق ــر مرحل ــت و در ه را شكس

 

                                        
 

 
 

 ردیف

 
 تعداد آموزشیاران

 
تعداد  تعلیم 

 دهندگان

 
 تحت پوششآموزان سوادتعداد  

 
 

 تعداد قبولی 
 
 
 

  جمع  تحکیم  تکمیلی  سوادآموزی   حق التدریس قراردادی

1 11 11 151 1812 31 28 1912 - 
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ش شهریار
ش و پرور

ی و متوسطه آموز
ی راهنمای

ی کارشناس
ش عملكرد واحدها

گزار

ــتم  ــت در سيس ــکاران و ثب ــالغ هم ــدور اب 1- ص
ــا  بکف

2- برگــزاری جلســه قطبــی مدیــران مجتمــع هــای 
روســتایی در دبيرســتان عزیــز الــه پزشــکی در 

ــخ 1391/8/1 تاری
3- برگــزاری جلســه قطبــی مدیــران مــدارس 

  1391/8/6 تاریــخ  در  دور  راه  از  آمــوزش 
4- تهيــه و تنظيــم و انعقــاد تفاهــم نامــه آموزشــی 

بــا اداره کل و مدیــران مــدارس
5- برگــزاری جلســه محــوری مدیــران متوســطه و 
تجزیــه و تحليــل نتاریــج امتحانــات نيمســال اول 

6- بزگزاری آزمون آغازین در مهرماه 
7- برگــزاری اوليــن مرحلــه آزمــون پيشــرفت 

تحصيلــی در آذرمــاه 
8- برگــزاری جلســه آموزشــی جهــت مدیــران 

جدیــد االنتصــاب 
ــگاهی از  ــش دانش ــای پي ــه ه ــق کارنام 9- تطبي
نظــام نيــم ســالی واحــدی بــه نظــام ســالی واحــدی 

ــه (  ــش از 1000 کا رنام )بي
10- بازدیــد از مــدارس دولتــی ،آمــوزش از راه دور 

منطقــه ، بزرگســاالن و ...
ــاالن و  ــدارس بزرگس ــهریه م ــرخ ش ــن ن 11- تعيي
ابــالغ بــه آنهــا – صــدور ابــالغ عوامــل اجرایــی و 

ــران مــدارس بزرگســال  دبي
ــران  ــران و دبي ــرای مدی ــه ب ــر نام 12-صــدور تقدی
ســال  در  تحصيلــی  پيشــرفت  امــر  در  فعــال 

) بــرگ  از 750  بيــش   ( تحصيلــی 1391-92 
13- برگــزاری جلســه مدیــران مجتمــع هــای 
روســتایی و بررســی مســائل و مشــکالت آنهــا 

ارائه مجوز برای دانش آموزان ورودی به منطقه 
ــی دوره ی  ــه آموزش ــت نام ــاخصهای موافق ــی ش ــال نهای ارس

ــق ــی مناط راهنمای
تهيه برنامه ساالنه کارشناسی راهنمایی تحصيلی

تهيه تقویم اجرایی مدارس راهنمایی
ــه  ــای پنجگان ــرح ه ــری ط ــدارس مج ــخصات م ــال مش ارس

)اســتانی(
دریافت اطالعات و آمار مدارس راهنمایی تحت پوشش

دریافت سواالت ارزشيابی آغازین از اداره کل
ارسال بخشنامه برگزاری فوق برنامه راهنمایی

برگــزاری اوليــن جلســه توجيهــی مدیــران مجــری طــرح تعالــی 
مدیریــت کيفيــت مــدار )اســتانی(

توزیع دفاتر ارزشيابی 
بر گزاری آزمون آغازین 

برگزاری جلسه مدیران مجری طرح های پنج گانه 
برگــزاری جلســه مدیــران مجــری طــرح هــای پنــج گانــه مناطــق 

ــران )اســتانی( غرب ته
ــدارس  ــراه م ــه هم ــی ب ــای راهنمای ــور ه ــامی مح ــال اس ارس

ــش  ــت پوش تح
تنظيم برنامه بازدید از مدارس توسط کارشناسی راهنمایی

توزیع کتابهای کار مایه معلم در طرح رویکرد تربيتی 
برگزاری دوره ضمن خدمت طرح های پنج گانه 

ــت  ــرآن جه ــا ق ــگام ب ــرح هم ــن ط ــرای ناظری ــزی ب ــه ری برنام
ــری ــدارس مج ــر م ــارت ب نظ

ارسال گزارش نهایی آزمون آغازین به اداره کل
بازدیدمدیران در طرح نظارت و رهبری آموزشی )مرحله اول(

ارســال فهرســت اســامی مــدارس مجــری طــرح مهــارت 
آموزی،کرامت،مــدام

ــه  ــوز ب ــش آم ــدارس -کالس -دان ــار م ــات و آم ــال اطالع ارس
ــی اداره کل ــروه راهنمای گ

ارسال بخشنامه جذب افراد بازمانده از تحصيل 
ارســال کتــب کار مایــه معلــم ویــژه مــدارس مجــری طــرح غنــی 

ی  ز سا
ارسال گزارش نهایی طرح ازمون آغازین

بازدید مدیران در مرحله اول طرح نظارت و رهبری
ارسال  بخشنامه طرح نظارت و رهبری آموزشی

ارسال اسامی ناظرین طرح همگام با قران
برگزاری جلسه ناظرین طرح همگام با قرآن )استانی(

برگزاری اولين جلسه مدیران مجتمع شهری 

 مقام معظم رهبری 
آینده مملكت بدون ساختن نسل رو به رشد علمی،امكان پذیر نیست.

کارشناسی راهنماییکارشناسی متوسطه

متوسطه - راهنمایی
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در ابتــدای جلســه آقــای داودی معــاون آمــوزش 
متوســطه منطقــه ضمــن خيرمقــدم و خــوش 
آمــد گویــی و تســليت ایــام محــرم در خصــوص 
ــخنانی  ــان، س ــر جهاني ــينی ب ــه حس ــر حماس تاثي
ایــراد کردنــد. ســپس آقــای شــهریاری کارشــناس 
مســئول فنــی  و حرفــه ای شــهریار بعــد از خــوش 
ــاه محــرم در خصــوص  ــی و تســليت م آمــد گوی
تاثيــر برگــزاری ایــن جلســات بــر رونــد آمــوزش 

ــد.  ــراد کردن ــش ســخنانی ای ــدارس کاردان م
در ادامــه  آقــای صدقــی کارشــناس مســئول 
کاردانــش اداره کل در خصــوص مــوارد ذیــل 
کــه در قالــب نمــودار و فــرم هــای خــاص تهيــه 
نمــوده بودنــد از طریــق ویدئــو پرژکتــور بــه ارائــه 
ــوان  ــه ی آن مــی ت ــد. از جمل ــی پرداختن ی نکات

ــل اشــاره کــرد : ــوارد ذی ــه م ب
- تقدیــر و تشــکر از مدیــران بخاطــر زحماتشــان 
ــام  ــر نظ ــه تغيي ــه ب ــا توج ــتان ب ــول تابس در ط
آموزشــی و ثبــت نــام دانش آمــوزان – علــل 
افــت و رشــد و ارائــه راهــکار  - بررســی عملکــرد 
بررســی هنرســتانها  و هنرســتانها –  مناطــق 
بــر اســاس دروس مهارتــی- دروس تکميــل 
مهــارت- دروس عمومــی بصــورت درصــد قبولــی 

ــاالنه ــرات دو س ــن نم و ميانگي
ســپس نوبــت مدیــران هنرســتان شــد کــه ضمــن 
معرفــی خــود و هنرســتان شــان دربــاره موضاعات 
مختلفــی صحبــت کردنــد در انتهــا آقــای مقدمــی 
ــر و  ــن تقدی ــش اداره کل ضم ــناس کاردان کارش
تشــکر از مدیــران درخصــوص اعتبــارات و نحــوه 
جــذب آن از طریــق مناطــق و تجهيــزات و ســرانه 
ــد. جلســه  ــان نمودن ــی بي و کمــک ســرانه مطالب

بــا ذکــر صلــوات بــه اتمــام رســيد.

در روز ســه شــنبه مورخــه 1391/8/9 جلســه 
تخصصــی بــا حضــور مســئولين کارشناســی 
فنی و حرفــه ای اداره کل و مدیــران هنرســتان های 

ــد.  ــزار گردی ــهریار برگ ش
در ابتــدای جلســه آقــای داودی معــاون آمــوزش 
متوســطه منطقــه ضمــن خيرمقــدم و خــوش آمــد 
ــيل  ــعه  و پتانس ــوص توس ــی در خص ــی نکات گوی
ــد.  ــان نمودن ــا بي ــای آنه ــتانها و چالش ه هنرس
ســپس ميهمانــان اداره کل بــه ترتيب آقــای صباغ 
ــای  ــش – آق ــه ای و کاردان رئيــس اداره فنی و حرف
فنی و حرفــه ای  مســئول  کارشــناس  اســکویی 
– آقــای شــایان کارشــناس فنی و حرفــه ای و 
ــاره  ــه ای درب ــناس فنی و حرف ــی کارش ــای رفيع آق
ــات-  ــل امتحان ــه و تحلي ــد – تجزی ــت و رش اف
ــی و  ــابقات علم ــرکت در مس ــرای ش ــی ب آمادگ
ــا  ــراه ب ــی هم ــری مطالب ــنواره هن ــی و جش عمل
ــز  ــه ني ــای جلس ــد. در انته ــه نمودن ــودار ارائ نم
ســرکار خانــم بختيــاری مدیــر هنرســتان گلشــن 
و آقــای کاظمــی مدیــر هنرســتان فنــی شــهدا بــه 

ــد. ــت کردن ــران صبح ــی از مدی نمایندگ

جلسه مشترک مدیران 
هنرستانهای کاردانش 
با مسئولین اداره کل و 

شهرستان

جلسه مشترک مدیران 
هنرستانهای فنی و 

حرفه ای با مسئولین 
اداره کل و شهرستان

فنی و حرفه ای - کاردانش
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حضرت امام خمینی )ره(:
ــی  ــد. در مدارس ــرکت بدهی ــگ ش ــردم را در فرهن م
ــكنی  ــت بكنند.کارش ــد درس ــی خواهن ــردم م ــه م ک
ــاد  ــت. انتق ــارت الزم اس ــان،البته نظ ــر ایش ــد ب نكنی

ــد. ــكنی نكنی ــن کارش ــت ،لك ــم الزم اس ه

حوزه ی فعالیت کارشناسی غیردولتی عبارت است از:
1-مدارس غیر دولتی

2-مراکز غیر دولتی)آموزشگاههای تقویتی-کنکور،آموزشگاههای 
زبانهای خارجه،مراکز پیش دبستانی(

در راســتای حــوزه ی فعاليــت کارشناســی اقدامــات 
ــت از : ــارت اس ــل عب ــن فص ــه در ای ــورت گرفت ص

ــتانی  ــش دبس ــز پي ــه مراک ــوط ب ــور مرب ــری ام 1-پيگي
غيردولتــی از قبيــل صــدور مجــوز هــای تاســيس ، 
بيمــه و حقــوق و مزایــای مربيــان ، ،امــور مالــی و اداری 
مراکز،برگــزاری جلســات توجيهــی بــرای موسســين مــرا

کــز                                                                                                                                                                                                                                            
ــای آزاد  ــش نيروه ــه گزین ــوط ب ــور مرب ــری ام 2-پيگي

ــی ــز غيردولت ــدارس و مراک ــاغل در م ش
ــی  ــرای تمام ــه ب ــا ل ــت یکس ــالغ مدیری ــدور اب 3-ص

مــدارس غيردولتــی و مراکــز غيردولتــی
ــک  ــزار بان ــرم اف ــودن ن ــل نم ــت تکمي ــری جه 4-پيگي

ــی   ــز غيردولت ــدارس و مراک ــی از م اطالعات
5-اقــدام جهــت تعویــض مهــر و تابلــوی تمامــی مدارس 
و مراکــز غيردولتــی طبــق نمونــه هــای ارســالی از اداره 

کل آمــوزش و پــرورش شهرســتانهای اســتان تهــران
6-پيگيــری آزمونهــای ادواری در مــدارس و مراکــز 
غيردولتی)مرآت،مبتکران،قلــم چی،علوی،واله،گزینــه 2( و 

برگــزاری جلســات توجيهــی بــرای نماینــدگان  برگــزاری 
ــای ادواری آزمونه

ــت از  ــری و دریافــت 5درصــد حــق الســهم دول 7-پيگي
مراکــز غيردولتــی

ــگاههای  ــين آموزش ــرای موسس ــه ب ــزاری جلس 8-برگ
علمــی آزاد)تقویتی-کنکور،زبانهــای خارجــه(

9-پيگيــری و مــکا تبــه اداری بــا فرمانــداری مبنــی بــر 
ــتانی  ــش دبس ــز پي ــت  مراک ــه فعالي ــری از ادام جلوگي
غيرمجــاز از جملــه مراکــز پيــش دبســتانی فعــال تحــت 

پوشــش بهزیســتی
10-تشــکيل پرونــده بــرای متقاضيــا ن تاســيس مــدارس 
ــتان  ــاز شهرس ــورد ني ــق م ــی در مناط ــز غيردولت و مراک

شــهریار
ــدارس  ــه م ــات ماهان ــرکت در جلس ــری و ش 11-پيگي
ــی  ــات کارشناس ــرکت در جلس ــی و ش ــی غيردولت ابتدای

کل  اداره 

ش شهریار
ش و پرور

ی آموز
ی غیر دولت

ش عملكرد کارشناس
گزار

غیر دولتی
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برگزاری مسابقات شنا و اعزام تيم به مسابقات برگزاری مسابقات طناب زنیاعزام  تيم بدمينتون به مسابقات استانیگ
استان

 برگزاری مسابقات شطرنج

برگزاری مسابقات پينگ پنگ برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته تربيت بدنی همایش هفته تربيت بدنی یرگزاری مسابقات دارت همکاران اداری

برگزاری مسابقات آمادگی چسمانی و اعزام به  برگزاری طرح سباحمسابقه دارت همکاران اداری
مسابقات استانی

برگزاری مسابقات د وی صحرانوردی و اعزام به 
مسابقات استانی

برگزاری مسابقات واليبال کالس آموزشی پينگ پنگ همکاران برگزاری مسابقات فوتسال برگزاری مسابقات شطرنج و اعزام به استان

برگزاری همایش صحرا نوردیبرگزاری مسابقات پينگ پنگ و اعزام به استانبرگزاری مسابقات آمادگی جسمانیبرگزاری مسابقات بسکتبال
 

 ترانــــــدخنتایج مسابقات استانی  ترانـــــدخنتایج مسابقات استانی 
 مقام مقطع رشته مقام مقطع رشته

 دوم ابتدایی پینگ پنگ اول ابتدایی بدمینتون
 اول راهنمایی پینگ پنگ دوم راهنمایی بدمینتون
 اول متوسطه پینگ پنگ دوم متوسطه بدمینتون

 دوم متوسطه همایش صحرا نوردی دوم ابتدایی آمادگی جسمانی
    دوم راهنمایی آمادگی جسمانی
    اول متوسطه آمادگی جسمانی

 

 نتایج مسابقات استانی پسران

  مقام مقطع رشته
 اول ابتدایی شطرنج
 اول راهنمایی شطرنج
 اول متوسطه شطرنج

 اول راهنمایی دوی صحرا نوردی
 دوم راهنمایی پینگ پنگ

 

تربیت بدنی
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برگزاری مراسم باشکوه یوم اهلل 13 آبان  
ــور  ــان  باحض ــوم اهلل 13آب ــت ی ــم گراميداش مراس
بيــش از 2000 دانــش آمــوز از دوره هــای مختلــف 
تحصيلــی ، مدیــران ، معاونيــن ، مربيــا ن ، معلمــان 
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــکاران اداری مدیری و هم
ــا  ــاه ب ــان م ــخ 12 آب ــه تاری ــهریاردر روز جمع ش
آمــوزان  دانــش  از  نفــر  تعــداد313  همســرایی 
مــدارس راهنمایــی پســر در مصــالی بــزرگ نمــاز 
ــی  ــد . راهپيمای ــن شــهر برگــزار گردی ــه ی ای جمع
ــار  ــالم انزج ــور اع ــه منظ ــز ب ــان ني ــم 13 آب عظي
ــتکبار جهانــی یعنــی آمریــکا ی جنایتــکار  از اس
ــادی  ــاز عب ــه نم ــد از اقام ــب بع ــرائيل غاص واس
سياســی جمعــه در خيابانهــای اطــراف برگــزار 

ــد . گردی

برگزاری مراسم نوجوانان عاشورایی 
نوجوانــان  طــرح  قالــب  در  عــزاداری  مراســم 
 ، شــهریار   ، اندیشــه  شــهرهای  در  عاشــورایی 
از 3500 دانــش  بيــش  بــا حضــور  باغســتان  
ــی از  ــراه جمع ــه هم ــران  ب ــطه ی پس آموزمتوس
ــای  ــر ارگانه ــرورش و دیگ ــوزش و پ ــئولين آم مس
شهرســتان بــا شــکوه فــراوان برگــزار گردیــد . ایــن 
ــوزان  ــش آم ــتر دان ــنایی بيش ــدف آش ــم باه مراس
بــا حماســه ی عظيــم عاشــورا واهــداف واالی 
ــت  ــورت هيئ ــين )ع( بص ــداهلل الحس ــرت اباعب حض
هــا و دســتجات زنجيــر زنــی و ســينه زنــی انجــام 

ــت . پذیرف

اجرای سرود همسرایان تربیت
) سرود 313 نفره (

ــان  ، پيــش   در مراســم بزرگداشــت یــوم اهلل 13 آب
از خطبــه ی امــام جمعــه ی محتــرم شــهریار، تعــداد 
313 نفــر از دانــش آمــوزان دوره راهنمایــی پســر بــا 
اجــرای هماهنــگ ســرود بســيار دلنشــين وجــذاب 
ــا عنــوان »روز 13 آبــان « موجــب شــور وشــعف  ب

در بيــن مــردم حاضــر در مراســم شــدند .

برپایی همایش بزرگ یاوران حضرت 
زینب) س( ، آمران معروف  

ــروف  در  ــران مع ــب ) س( ، آم ــرت زین ــاوران حض ــش ی همای
ــه ی  ــتان مبارک ــه ی آس ــع در محوط ــه واق ــزرگ مهدی ــالن ب س
حضــرت امامــزاده اســماعيل )ع( شــهریار انجــام پذیرفــت . ایــن 
ــوزان  ــش آم ــی دان ــی راهپيمای ــد ازبرپای همایــش کــه اندکــی بع
بيــش از 20 آموزشــگاه متوســطه ی دختــردر خيابانهــای همجــوار 
آســتان مقدســه ی امامــزاده اســماعيل )ع( شــهریار برگــزار گردید 
بــا حضــور مقــام مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــهریار 
ــرور ومداحــان اهــل بيــت )ع( و ســخنرانی  ــان پ ــای ب ــاب آق جن
ــده ی  ــدری نماین ــا حي ــاج آق ــلمين ح ــالم والمس ــت االس حج
ــات   ــهریار و نيزبيان ــه ی ش ــپاه ناحي ــه در س ــی فقي ــرم ول محت
ــاب حجــت االســالم والمســلمين اخــوان در راســتای جنــگ  جن
نــرم ، بــا هــدف آشــنایی بيشــتر دانــش آمــوزان بــا خطبــه هــای 
ــه  ــری)س( ادام ــب کب ــخ، حضــرت زین ــده ی شــير زن تاری کوبن

یافــت.

ش شهریار
ش و پرور

ی  اداره آموز
ی و هنر

ی فرهنگ
ش عملكرد کارشناس

گزار

فرهنگی و هنری
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برگزاری 4 کارگاه آموزشی جهت توانمند سازی 
همکاران مشاور

ــر  ــر و پس ــيب زای دخت ــط آس ــزاری کارگاه رواب ــف- برگ ال
ســه شــنبه91/7/11 وچهــار شــنبه  مــورخ 91/7/12 ســاعت  

ــی 12  8 ال
ــان  ــاد در نوجوان ــه ای اعتي ــای مقابل ــارت ه ب- کارگاه مه
چهــار شــنبه  مــورخ 91/7/19  و پنــج شــنبه  مــورخ 91/7/20  

ســاعت  8 الــی 12
ــر و  ــيب زای دخت ــط آس ــی رواب ــزاری کارگاه آموزش ج-برگ
ــی  ــاعت  7:45  ال ــورخ 91/7/26  س ــنبه  م ــار ش ــر چه پس

12:15
د- برگــزاری کارگاه  آموزشــی اختــالالت یادگيــری دوشــنبه  
ــی12:15 و  ســه شــنبه 91/9/21   20 /91/9  ســاعت7:45 ال

ســاعت  12:15   الــی 7:45
ــز  ــی حای ــای آموزش ــن کارگاه ه ــرا ای ــه در اج ــه ای ک نکت
اهميــت مــی باشــد ایــن اســت کــه عملکــرد ایــن کارگاه هــا 
ــا رویکــرد کاربــردی بــوده مــورد اســتقبال همــکاران قــرار  ب
گرفتــه و از طرفــی در فضایــی مناســب و بــا حداقــل هزینــه 

انجــام پذیرفتــه اســت.

ارائه 2 طرح مهتاب و آفتاب در حوزه پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی دانش اموزان به شورای 

معاونین جهت تصویب و اجرا
الف- طرح مهتاب:

اختصــاص یــک هفتــه بــه مهــارت هــای زندگــی بارویکــرد 
ــط دختر-پســر( توســط    ــت احساســات و هيجانات)رواب مدیری
مشــاوران در مــدارس و تهيــه بســته آموزشــی جهــت 
آمــوزش خانــواده هــٰای دانــش آمــوزاٰن وکادر مدرســه توســط 

ــاوره ــی مش کارشناس
ب-طرح آفتاب:

اختصــاص یــک هفتــه بــه مهــارت هــای زندگــی بارویکــرد 
مهــارت هــای مقابلــه ای بااعتيــاد در نوجوانــان توســط   
مشــاوران در مــدارس و تهيــه بســته آموزشــی جهــت 
آمــوزش خانــواده هــٰای دانــش آمــوزاٰن وکادر مدرســه توســط 

ــاوره ــی مش کارشناس
3-برگزاری هفته بهداشت روان درسراسر مدارس منطقه

امــوزان  دانــش  روان  بهداشــت  همایــش  برگــزاری   -4
ــه  ــت وارائ ــان بهداش ــاوران و مربي ــی مش ــور تمام ــا حض ب
جدیتریــن مطالــب علمــی در حــوزه بهداشــت روانــی دانــش 

5- بازدید ازعملکرد مشاوران در 100مدرسه 
ــتعداد- ــاوره ای اس ــای مش ــون ه ــرای آزم ــازی اج ــه س 6-زمين

ــه ــطح منطق ــالمت در س رغبت-س
7-راه انــدازی کتابخانــه هســته مشــاوره جهــت اســتفاده همــکاران 

مشــاور
8-یررسی 800درخواست استفاده ماده 111-7

9-بررسی گزارشات هفته بهداشت روان مدارس 150مورد
10-مشــاوره وبررســی بيــش از 40پرونــده ارجاعــی دانــش آمــوزان 

از کارشناســی هــای حراســت و ارزیابــی 
ــاور از  ــد مش ــی فاق ــدارس ابتدای ــرار دادن م ــش ق 11-تحــت پوش
معرفــی رابــط مشــاوره وبرنامــه ریــزی بــرای برگــزاری گارگاه هــای 

آموزشــی بــرای رابطــان هســته مشــاوره
12-حضــور فعــال در جلســات شهرســتانی کميتــه پيشــگيری 
از اعتيــاد بــه نمایندگــی از اداره آمــوزش و پــرورش و ارائــه و 
مصــوب کــردن طــرح پيشــگيری )آفتــاب( در آن کميتــه و تصویــب 
همــکاری ومســاعدت شــهرداری هــای مناطــق مختلــف شهرســتان 

ــگام اجــرای طــرح ــه هن ب
ــات  ــه خدم ــهریار و ارائ ــد ش ــک رازی واح ــودن کليني ــال ب 13-فع
ــا حضــور  ــان ب ــواده هــای آن ــوزان وخان ــش ام ــه دان مشــاوره ای ب
ــجوی  ــانس و دانش ــوق ليس ــی )ف ــالت عال ــا تحصي ــکاران ب هم

ــع ــه 300مراج ــات ب ــه خدم ــری( و ارائ دکت

مشاوره
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ش عملكرد کارشناس
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» گزارش عملکرد فصلی کارشناسی سالمت و پیشگیری  «
* برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانش آموزان متوسطه با موضوع آشنایی با بيماری ایدز و راههای پيشگيری 

)آموزش 1800 نفر( 
* برگزاری هفته بهداشت روان و برگزاری همایش و آموزش دانش آموزان ، کارکنان و والدین 

* برگزاری کارگاه های آموزشی سبک های فرزند پروری ، مهارت های زندگی و پيشگيری از اعتياد و آموزش 900 
نفر از والدین 

* برگزاری کارگاه های آموزشی برقراری ارتباط موثر با د انش آموز ، عوامل محافظ و خطروپيشگيری از اعتياد  و 
آموزش مدیران مقطع راهنمایی و متوسطه  

* برگزاری کارگاه آموزشی بررسی راهکارهای مقابله با آسيب های اجتماعی ویژه مدیران ابتدایی 
* برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانين اجتماعی و مسئوليت پذیری در دانش آموزان ویژه  دانش آموزان پایه 

پنجم و ششم ابتدایی 
* برگزاری همایش قطبی آشنایی با جرایم سایبری و پيشگيری از اعتياد و آموزش اعضای کميته پيشگيری  و 

مدیران مدارس شهرستان شهریار ، مالرد و شهرقدس با حضور رئيس اداره مراقبت در برابر آسيب های اجتماعی 
اداره کل شهرستان های استان تهران ، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ و کارشناس مبارزه با جرایم 

سایبری تهران بزرگ 
* برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بيماری ایدز و راههای انتقال و پيشيری از بيماری ویژه والدین و مراقبين 

سالمت مدارس 
* اجرای طرح بهداشتياران در مدارس ابتدایی برگزاری انتخابات و صدور کارت شناسایی و برگزاری جلسات آموزشی 

* اجرای طرح های سالمت )مروج سالمت جمهوری اسالمی ایران در 45 آموزشگاه ، طرح پيشگامان سالمت 
، طرح ارتقاء سالمت نوجوانی ، طرح آهن یاری در مقطع راهنمایی و متوسطه دخترانه و توزیع 530/000 قرص 
فرفوليک رایگان ، اجرای طرح فلوراید تراپی در پایه اول ابتدایی طی دو مرحله  (در مدارس و آموزش مدرسين 

طرحها و تدوین و توزیع بسته های آموزشی 
* اجرای طرح های پيشگيری ) مدارس مراقب در 9 آموزشگاه ، مدرسه عاری از خطر در 10 دبيرستان ،آموزش 

مهارت های مقابله با اعتياد در 15 آموزشگاه راهنمایی و طرح آموزش مهارت های مراقبت از خود ویژه دانش آموزان 
پایه ششم ابتدایی و آموزش مدرسين  وتدوین و توزیع بسته های  آموزشی 

* انجام واکسيناسيون ) توأم دانش آموزان پایه اول متوسطه و رفع نواقص واکسيناسيون دانش آموزان پایه پنجم و 
ششم ابتدایی (

* تشکيل کميته پيشگيری از آسيب های اجتماعی و صدور ابالغ اعضاء و تشکيل کميته و ارسال گزارشات به اداره 
مراقبت اداره کل 

* اجرای مانور سراسری زلزله و ایمنی در تمامی مدارس و بصورت نمادین با حضور مدیر محترم اداره و  مسئولين 
شهرستان در دبيرستان شاهد حضرت زینب در 8 آذر 91

* افتتاحيه طرح شير با همکاری امورپشتيبانی با حضور  مدیر محترم اداره و مسئولين اداره کل و  شهرستان 
* برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مراقبين سالمت و در اختيار قرار دادن وسایل کار مراقبين سالمت  ) دفاتر ثبت 

معاینات ، روپوش سفيد و ... ( 
* انجام معاینات غربالگری و بالينی دانش آموزان پایه اول متوسطه و تشکيل شناسنامه سالمت با همکاری شبکه 

بهداشت 
* برگزاری کميته ساماندهی پایگاه تغذیه مدارس 

* توزیع صابون مایع به تمامی مدارس به ازاء هر آموزشگا 10 ليتر 
* توزیع ماکت آموزشی دهان و دندان به تمامی مدارس ابتدایی 

* بازدید از مدارس ) بررسی وضعيت بهداشت محيط ، آبخوری ها و پایگاه تغذیه سالم و نحوه فعاليت مراقبين 
سالمت ... ( 

* مبارزه با پدیکلوزیس با اجرای طرح ضربتی در مدارس با اعزام کارشناسان بهداشت مدارس و شبکه بهداشت به 
مدارس ، برگزاری جلسات آموزشی ویژه  دانش آموزان و والدین در مدارس ، تدوین و توزیع بروشورهای آموزشی و 

توزیع شامپوی پرمترین  رایگان با همکاری شبکه بهداشت به دانش آموزان و افراد خانواده مبتال به پدیکلوزیس 
* توزیع تعداد 150  عدد جعبه امداد و نجات با تجهيزات کامل به مدارس 

* تهيه بروشور در خصوص بيماری های فصلی منجمله بيماری گال و ارسال به مدارس از طریق اتوماسيون و سایت 
* هماهنگی با شبکه بهداشت جهت صدور کارت صحت سالمت متصدیان پایگاه تغذیه و خدمتگزاران بصورت 

رایگان 
*  هماهنگی با آموزشگاه بهداشت اصناف و برگزاری کالسهای آموزشی متصدیان پایگاه تغذیه مدارس با اولویت و 

صدور گواهی با ده درصد تخفيف 
* هماهنگی با شبکه بهداشت و صدور کارت شناسایی با دو امضاء مدیر محترم اداره و شبکه بهداشت جهت حضور 

پزشکان و کارشناسان شبکه در مدارس و انجام آموزش و معاینات غربالگری 
* تدوین و صدور بخشنامه به مدارس مبنی بر ممنوعيت ارائه خدمات بهداشتی در مدارس ) آموزش ، معاینات ، 

واکسيناسيون و ... ( بدون هماهنگی با کارشناسی سالمت اداره . 
* پيگيری موارد بيماری های واگير دار دانش آموزان و انجام اقدامات الزم آزمایشگاهی و پزشکی بصورت رایگان 

 ) A در حد امکان ) منجمله هپاتيت
* ارائه خدمات چشم پزشکی و عينک رایگان به دانش آموزان 

* حضور در کميته پيشگيری استان به اتفاق مدیر محترم اداره  به عنوان شهرستان برتر و ارائه طرح و برنامه ها 
* تعيين رابط بهداشت در مدارس فاقد مراقب سالمت از بين  معاونين پرورشی عالقمند و دارای تخصص و 

برگزاری جلسات اموزشی جهت ارائه فعاليت در مدرسه 
* همکاری با اداره آبفا در ترویج فرهنگ مصرف بهينه آب 

کارشناسی سالمت
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خالصه فعالیت های کانون بازنشستگان آموزش و 
پرورش شهریار در سال 91

ــات  ــومين انتخاب ــا س ــراه ب ــون هم ــاالنه کان ــش س 1. همای
ــتان ،  ــرم شهرس ــدار محت ــور فرمان ــا حض ــره ب ــت مدی هيئ
نماینــده ارجمنــد مجلــس شــورای اســالمی و مدیــر گرامــی 
ــال 91( در  ــاه س ــرداد م ــهریار ) خ ــرورش ش ــوزش و پ آم
ــای  ــد و اعض ــزار گردی ــباهنگ برگ ــزرگ ش ــاالر ب ــل ت مح

ــل انتخــاب شــدند : ــه شــرح ذی ــره ب ــت مدی هيئ
ــنی،  ــن محس ــد حس ــحاقی ، محم ــمت اهلل اس ــان حش آقای
ــی،  ــرام کفای ــيد به ــی، س ــلطا ن ــادگان، داود س ــود پ محم
ــان  ــال و بازرس ــه س ــدت س ــرای م ــرادی ب ــم م محمدقاس
ــرای مــدت یــک ســال جمشــيد هوشــنگی و فرهــاد بهربرب

ــای اعضــا  ــن ســمت ه ــن تعيي ــب آن ضم در جلســه متعاق
ــون در  ــل کان ــمت مدیرعام ــه س ــی ب ــز فضائل ــای پروی ،آق

ــد. ــا گردی ــود ابق ــئوليت خ مس
2. برگــزاری ضيافــت افطــاری بــه مــدت 3 شــب از طریــق 
مدیریــت محتــرم آمــوزش و پــرورش شــهریار در مــاه 
ــر از  ــدود 2700نف ــا ح ــور جمع ــا حض ــان ب ــارک رمض مب

ــا. ــواده آن ه ــتگان و خان بازنشس
3. تجليــل از بازنشســتگان اعضــای کانــون، متولدیــن ســال 
هــای 1321 لغایــت 1325 در 25 ذی الحجــه )20 آبــان 
ــهریار  ــرورش ش ــوزش و پ ــه آم ــال 91( در نمازخان ــاه س م

ــی  ــده گرام ــرم شهرســتان ، نماین ــدار محت ــا حضــور فرمان ب
مجلــس شــورای اســالمی و مدیــر ارجمنــد آمــوزش و 
ــته   ــه 125 نفربازنشس ــا ب ــع هدای ــهریار و توزی ــرورش ش پ
ــه  ــه جانب ــت هم ــپاس از حمای ــا س ــش )ب ــر در همای حاض

ــی( ــن گرام ــوع و معاوني ــت متب مدیری
ــتگان در  ــان بازنشس ــل درم ــه مکم ــر بيم ــایش دفت 4. گش
محــل اداره آمــوزش و پــرورش )بــه طــور موقت( بعــد از 2/5 
ســال تــالش کانــون و در نهایــت بــا بــذل توجــه مدیریــت 
محتــرم و معاونيــن گرامــی ایشــان بــرای جلوگيــری از رفــت 

و آمــد زائــد و هزینــه بــر بازنشســتگان بــه تهــران و کــرج
ــياحتی  ــافرتهای س ــتگان از مس ــتفاده بازنشس ــه اس 5. ادام
ــه  ــته ب ــف وابس ــين گل ــرکت پرش ــای ش ــی توره و زیارت
ــک  ــدی از کم ــره من ــوری و به ــتگی کش ــازمان بازنشس س

ــتگی ــازمان بازنشس ــه س هزین
ــت  ــوع جه ــت متب ــف مدیری ــر مختل ــا دوای ــکاری ب 6. هم
انجــام کارهــای محولــه و پيشــرفت کارهــای اداری و 

رفاهــی بازنشســتگان
7. تغييرکارتهــای عضویــت کانــون بعــد از ســه ســال تــالش 
و مشــاوره بــا متخصصيــن رایانــه ای و تحویــل بــه صــورت 

پی چا

ــن  ــرای تمری اردو ایجــاد بســتر مناســب ب
ــث از  ــی منبع ــته جمع ــی دس ــک زندگ ی
ــم  ــت و تحکی ــالمی و تقوی ــای اس ارزش ه
بنیــه اعتقــادی ،اخالقی،کســب تجربــه و ... 

ــد. ــی باش ــان م ــان و نوجوان جوان
ــوق برنامــه و انتخــاب  و  ــار اردو هــا و ف گــزارش آم
برنامــه شــورای دانــش آمــوزی ســه ماهــه اول پایيــز

مهر و آبان و آذر)سه ماهه پایيز 1391(
تعدادنفــرات شــرکت کننــده اردو و بازدیــد یکــروزه و 

چنــد روزه)تمامــی مقاطــع(
40918   نفر  و 473 آموزشگاه

 دانــش آمــوز و همکارشــرکت کننــده در فــوق 
آموزشــگاه       50 و  نفــر   1750 برنامــه: 

عملــی  آموزی:تكریــم  دانــش  شــورای  اهــداف 
شــخصيت و كرامــت دانــش آمــوزان و تقویــت 

خودبــاوری  واعتمــاد بــه نفــس در آنــان
انتخابــات هيئــت رئيســه شــورای دانــش آمــوزی بــا 
حضــور مســئول ســازمان دانــش آمــوزی و کارشــناس 
ســازمان دانــش آمــوزی و کارشــناس قــرآن و عترت و  

همراهــی و همــکاری کارکنــان کانــون شــهيد کافــی 
ــران  ــرای دخت ــا ســاعت 12/30 ب ــح ت ســاعت 9 صب
ــنبه  ــران  روز چهارش ــرای پس ــر تا16/30ب و 13 عص
ــون  ــدارس درکان ــن م ــور  معاوني ــا حض 91/9/22 ب
شــهيد کافــی برگــزار گردیــد .وروز پنــج شــنبه 
مورخــه 91/9/23 ســاعت 10 تــا 12 ظهــر دختــران و 
13 عصــر لغایــت 14 عصــر پســران  در اداره آمــوزش 
ــش  ــدای دان ــور کاندی ــا حض ــهریار ب ــرورش ش و پ

ــد ــزار گردی ــات برگ ــوزان دوره دوم انتخاب آم
نمایندگان برگزیده اداره کل:)هيات رئيسه(

ــج/دوم  ــر ع ــه وليعص ــی مدرس ــترن خان ــم نس خان
ــه ــانی/ بک انس

آقــای حســين رضــا بســاط نــژادچ مدرســه رودکــی/ 
ســوم تجربــی / ویــره 

کارشناســی اردو هــا و فــوق برنامــه و رابــط شــورای 
دانــش آمــوزی

 1931 جدول آمار انتخابات شورای دانش آموزی

 دوره تحصیلی یفرد
 )مقطع(

بر  تعداد دانش آموزان تعداد آموزشگاه
 حسب جنسیت

تعداد اعضای  تعداد آرای ماخوذه
 )منتخبین(

تعداد کمیته های 
 تشکیل شده

تعداددانش آموزان جذب 
 شده 

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

 5151 5991 1090 1095 405 495 09301 09909 00111 91111 39 111 ابتدایی 1
0 

 4111 5441 1100 311 591 933 15410 19541 3011 11511 55 55 راهنمایی

9 
متوسطه و پیش 

 5011 5091 051 355 515 994 19511 19010 11101 10949 93 51 دانشگاهی

5 
 14591 14941 9135 9141 1501 1910 41099 41555 41301 41149 011 015 جمع

 

 

عملكرد فصلی 
فعالیتهای اردویی 

و فوق برنامه

فعالیتهای اردویی - کانون بازنشستگان
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ش شهریار
ش و پرور

ی اداره آموز
ش آموز

ش عملكرد واحد بسیج دان
گزار

 حضرت امام خمینی )ره(
 بسیج لشکر مخلص خداست. 

بسیــج در قابــ تصویر

بسیج دانش آموزی
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برگزاری کارگاههای آموزشی معلمان 
 جدیدالورودپایه اول تا ششم

ــه  ــان جدیدالوروددرزمين ــرای معلم ــی ب ــای آموزش کارگاهه
دروس مختلــف پایــه اول تــا ششــم از مــورخ 91,8,20 الــی 
91,9,9 در محــل پژوهشــگاه معلــم برگــزار شــد.طبق بازدیــد 
از کارگاههــای آموزشــی در روزهــای مختلــف و نظرســنجی 
اوليــه برگــزاری کارگاههــای فــوق، بســيار مفيــد واقــع شــده 
و بســياری از مشــکالت آموزشــی معلمــان جدیدالــورود را در 

امرآمــوزش حــل کــرده اســت. 

برگزاری جلسه کارشناسی تکنولوژی با 
سرگروههای آموزشی

ــی  ــای آموزش ــوژی و گروهه ــی تکنول ــه ی کارشناس جلس
ــوژی  ــناس تكنول ــور كارش ــا حض ــتمر ب ــورت مس ــه ص ب
شــود.  برگزارمــی  ماهانــه  آموزشــی  ســرگروههای  و 
ســرگروههای محتــرم ارائــه گــزارش نمــوده و راهكارهایــی 
جهــت مشــكالت داده ومــورد بررســی كارشناســی قــرار مــی 
گيــرد و هماهنگــی هــای الزم جهــت طــرح وبرنامــه هــا در 

ــرد . ــی گي ــورت م ــات ص ــن جلس ای

 عملکرد 3 ماهه اول واحد تکنولوژی و گروههای آموزشی
-  تنظيم برنامه ی یکساله كارشناسی تكنولوژی

-  شرکت در پروژه مهر و بازدید از مدارس
- شرکت فعال در مراسم های مختلف اداری

-  همایش انتخاب سر گروههای آموزشی منطقه و اعالم اسامی به مدارس
- جمع آوری و بررسی بانک اطالعاتی معلمان از مدارس وتهيه ليست معلمان جدیدالورود

-  برگزاری جلسه کارشناسی تکنولوزی و گروههای آموزشی
- تنظيم و صدور بخشنا مه ها و اطالعيه های مورد نياز

  -  برگزاری کارگاه آموزشی طرح ها برای معلمان پایه ی اول تا ششم به صورت محوری
-   برگزاری كارگاه خالقيت برای مدیران به صورت محوری

- شرکت درجلسات متعدد اداری كارشناسی ها جهت هماهنگی امور
-  شرکت در جلسه مدیران ومدیران محور

-   اعزام معلمان به ماموریتهای مختلف آموزشی و اداری استان ومناطق دیگر 
-   بررسی مشکالت تدریس همکاران توسط گروههای آموزشی مربوطه

-   تجهيز مدارس به منابع آموزشی )كتب روش تدریس ، سی دی های آموزشی ، فایل ها و پوسترهای آموزشی(
-  شرکت در جلسه ی کارشناسان تکنولوژی و گروههای آموزشی استان 

- تنظيم وارائه گزارش فعاليتهای انجام شده
- بازدیدآموزشی از مدارس و رفع اشكاالت آموزشی معلمان

- امضای تفاهم نامه و اجرای مفاد آن
-  ضبط پروژه ی علمی مليحه جهت ارسال به برنامه ی تلویزیونی خانه و زندگی

-  برگزاری هم اندیشی معلمان در پایه هایاول تا ششم )بصورت محوری(
-  برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس دروس اول تا ششم

-  تقدیر از معلمان ساعی
-  بازدید از کارگاهها و هم اندیشی های آموزشی

– بررسی نامه های رسيده از معاونت و واحدهای دیگر
   -  برگزاری جلسات سرگروههای آموزشی جهت هماهنگی طرح و برنامه ها
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تکنولوژی و گروه های آموزشی
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ش شهریار
ش و پرور

ی جوان آموز
ش عملكرد واحد پژوهسرا

گزار

برگزاری کالس های آزمایشگاهی و کارگاهی
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــوان ب ــوزی ج ــش آم ــرای دان ــش س پژوه
انگيــزه و تشــویق دانــش آمــوزان جهــت شــکوفایی خالقيت 
ــی و  ــای تحقيقات ــروه ه ــکيل گ ــه تش ــدام ب ــوآوری اق و ن
کالس هــا و کارگاه هــای آموزشــی در ســه دوره تحصيلــی 
ابتدایــی ، راهنمایــی و متوســطه بــه شــرح زیــر نموده اســت:

و  شناســی  زیســت  آزمایشــگاهی  کالس  برگــزاری   -1
فيزیــک و شــيمی در تــرم اول

ــن  ــکيل انجم ــه و تش ــک و رایان ــزاری کارگاه رباتي 2- برگ
ــد( ــی برگزارگردی ــتان نویس ــرم اول داس ــی )درت ادب

3- برگــزاری المپيــاد آزمایشــگاهی زیســت شناســی و 
ــيمی ش

• المپيادهــای آزمایشــگاهی درپژوهــش ســرا، آذر مــاه برگزار 
گردیــد و از ميــان برگزیــدگان امتحــان کتبــی روز پنجشــنبه 
29 آذر آزمــون عملــی انجــام گرفــت کــه ســرانجام دو 

دانــش آمــوز بــه مرحلــه اســتانی راه یافتنــد.
راهيابی به مرحله  المپياد آزمایشگاهی کشوری 

ــش  ــرا ی دان ــاد در پژوهــش س ــی المپي • کالســهای آمادگ
آمــوزی جــوان برگــزار گردیــد و زحمــات کارشــناس ارشــد

مرکز، باعث گردید دانش آموز فرزانه جمالی از مدرسه
فرزانگان در المپياد آزمایشگاهی زیست شناسی به

 مرحله کشوری دست بيابد.
• برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش

بــه مناســبت هفتــه پژوهــش نمایشــگاه ویــژه پــروژه هــای 
تحقيقاتــی، علمــی و پژوهشــی همــکاران فرهنگــی و دانــش 

ــی 91/9/30 در  ــهریار از 91/9/28 ال ــتان ش ــوزان شهرس آم
محــل فرهنگســرای امــام علــی )ع( شــهریار برگــزار گردیــد.

ــن  ــی محققي ــی و پژوهش ــر علم ــگاه 200 اث ــن نمایش در ای
دانــش آمــوز و 150 اثــر علمــی پژوهشــی همــکاران 
ــش  ــت .دان ــرار گرف ــوم ق ــد عم ــرض بازدی ــی در مع فرهنگ
ــگاه  ــن نمایش ــی از ای ــکاران فرهنگ ــدارس و هم ــوزان م آم
بازدیــد کردنــد و بــا فعاليتهــا و عملکــرد پژوهشــی و 

ــدند. ــنا ش ــی آش تحقيقات

معرفی و تقدیر از دانش آموزان برگزیده جشنواره 
خوارزمی

ــری از  ــای جوه ــرم آق ــا حضــور فرماندارمحت در مراســمی ب
دانــش آمــوزان برگزیــده جشــنواره خوارزمــی تقدیــر  وتشــکر 
ــای  ــش آق ــه پژوه ــم  هفت ــور در مراس ــد. همينط ــل آم بعم
بــان پــرور مدیــر محتــرم آمــوزش و پــرورش از ایــن دانــش 

ــد. ــی کردن آمــوزان قدردان
• ثبت نام ترم دوم کالس های آزمایشگاهی و کارگاهی 

پژوهش سرای دانش آموزی جوان از هفته اول بهمن
آغاز می گردد.

آدرس وب سایت پژوهش سرای دانش آموزی جوان:
 www.Iranschl.ir 

مقام معظم رهبری:
ــود  ــكالت موج ــدارد.  مش ــكان ن ــق ام ــدون تحقی ــي ب ــرفت علم پیش

ــت. ــل اس ــل ح ــش قاب ــم و پژوه ــر عل ــه ب ــا تكی ــور ب کش
ــترش و  ــد، گس ــج، تولی ــاي تروی ــتي فض ــور بایس ــي کش ــاي عموم  فض

ــد. ــق باش ــم و محق ــرورش عال ــم و پ ــق عل تحقی

پژوهسرای جوان
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 جئوجبرا چیست؟
شقایق شریف پور

استفاده از تکنیک ها و استراتژی های مناسب در آموزش و یادگیری 
زبان انگلیسی در مدارس

مریم قانع
 چرا DNA یوراسیل ندارد ؟

  مهرنگ غمخوار

ساختار حالت جامد و نظریه ي نواري
محسن اختری

 خانــواده و چـــالش هاي جامــعه امـــروز
جاویدان، دلفان

طراحي گرافیکي شکسته
آرزو به نژاد

ADHD اختـــــالل بیــــش فعــــــالــي
فاطمه آگاهی

بــــــــــــازی اعــــــــداد                                                         
فاطمه آگاهی

راهبردهایي براي مدیریت کالس درس
ليال سبحانی

 حرف آخر
حجت حاتمی

ویژه نامه تكنولوژی و گروههای آموزشی
ابتدایی - متوسطه
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• نرم افزار ریاضيات پویا در یک بسته آموزشی یکپارچه و برای استفاده آسان
• برای یادگيری یا تدریس همه سطوح آموزشی

• پيوند دهنده هندسه، جبر، جداول، ترسيمات گرافيکی، حساب و آمار
www.geogebra.org نرم افزار کدباز، رایگان و در دسترس •

• جئوجبرا در واقع ایجاد ترسيمات ریاضی و مدل سازی آن ها توسط دانش آموزان را 
تسهيل کرده است. به طوری که امکان بررسی اشياء را با جابجا کردن و تغيير پارامترها در 

صفحه فراهم می آورد.
• جئوجبرا همچنين ابزار توليد محتواست آن چنان که به معلمين امکان ایجاد صفحات 

www. وب تعاملی را می دهد. شما می توانيد محتواهای درسی تعاملی را در سایت
geogebratube.org پيدا کنيد و به اشتراک بگذارید.

  JRE   همچنان دقت کنيد قبل از نصب نرم افزار از نصب نرم افزار اجرا کننده جاوا
مطمئن شوید .

توجه: در مراحل نصب وضعيت Customize را انتخاب کرده ومی توانيد برای فارسی 
شدن زبان Persian را انتخاب نمائيد.

بعد از اجرای جئوجبرا با پنجره زیر روبرو می شوید:

با استفاده از ابزارهای ترسيم در نوار ابزار می توانيد ترسيمات را در صفحه ترسيم به کمک 
ماوس انجام دهيد.  به صورت همزمان مختصات و معادالت نظير ترسيم ها در پنجره 

عبارت های جبری نمایش داده می شوند. کادر متنی ورودی برای وارد کردن مختصات 
معادله ها و دستورها و توابع به صورت مستقيم به کار می رود. این موارد به محض فشار 

دادن کليد Enter در صفحه ترسيم نمایش داده می شوند. لذا درجئوجبرا هندسه و جبر در 
کنار هم وجود دارند.]1[

برای مطالعه بيشترشما می توانيد با مراجعه به صفحات وب زیر اطالعات بيشتری به دست 
آورید.

  http://www.geogebra.org                            نرم افزار
http://wiki.geogebra.org                                راهنما

 http://www.geogebratube.org          محتوای آموزشی
http://www.geogebra.org/forumتاالر گفتگوی کاربران
www.geogebra.ir        وب سایت موسسه جئوجبرای تهران

www.iranschl.irسامانه تکنولوژی و گروه های  آموزشی شهرستان شهریار) قسمت 
گروه ریاضی راهنمایی(  

 
با توجه به سواالت فراوان دبيران در خصوص تایپ ریاضی و فارسی کردن اعداد این 

مطلب در فصلنامه قرار داده شده است.
mathtype نرم افزار

این نرم افزار برای تایپ آسان ریاضی استفاده می شود البته ناگفته نماند که نرم افزار 
جئوجبرا نيز برای تایپ و رسم شکل ها بسيار ساده است.بعد از نصب نرم افزار  و بازکردن 

صفحه word شکل زیر به نوار ابزار اضافه می گردد.که  با کليک بر روی اولين گزینه 
سمت چپ می توانيد از نمادهای ویژه ریاضی استفاده کنيد بعد از اتمام تایپ و بستن 

پنجره با کليک بر روی yes موارد تایپ شده به صفحه wordمنتقل می شوند.

Define روی گزینه   styles مراحل فارسی کردن اعداد : برای تایپ فارسی بر سربرگ
کليک کنيد و در قسمت primary font یک فونت فارسی مانند B Badr انتخاب 

کنيد.)مراحل نشان داده شده است.(

نمونه ای از یک سوال باز پاسخ: 
می توانيد این ساعت را به عنوان نمونه به 

دانش آموزان بدهيم و بگویيم
 یک ساعت بسازند که اعدادش با توجه به 

روابط ریاضی باشند.
معرفی چند سایت بسيار مفيد(ریاضيات در 

دنيای دیجيتال(
1-اگر دبير ریاضی هستيد و می خواهيد 

دانش آموزان را به کارهای پژوهشی 
راهنمایی کنيد سایت باشگاه ریاضی شبکه 

ی مدرسه مفيد است:
http:// .این سایت شامل تاالرگفتگو و پرسش وپاسخ و مقاله، مسابقه ومسأله می باشد

mathclub.schoolnet.ir
http://www. 2-برای دریافت محتوای آموزشی آماده می توانيد به سایت

geogebratube.org مراجعه نمایيد.
3-جدول سودوکو )گوگل نرم افزاری راعرضه کرده است که به کاربر کمک می کند که 

   .http://sudoku.ir )پس  از عکس گرفتن از جدول سودوکو بالفاصله آن را حل کند
4-آموزش نوین ریاضی بر مبنای تدریس و آی تی.)ریاضی سرا،سرزمين ریاضيات،مکتب 

Dezmath.ir )خانه
5-مدرسه ای برای همه،آرمان کالس درس.فراهم کردن آموزش رایگان و باکيفيت تمامی 
یافته های علم برای تمام فارسی زبانان)با ویدئوهای کوتاه مدت آموزش در باالترین سطح 

Kelasedarse.org ).را برای همه و به طور یکسان فراهم می سازد
6-لبخند ریاضی (اولين سایت تخصصی ریاضی در ایران،آموزش،مشاوره،کتابخانه،نمونه 

 www.riazilog.com )...سوال،شگفتی عدد هفت و
7-ریاضيات زیباست )لينک هایش را هم ببينيد: هندسه پویا،لبخندریاضی،اميدریاضی،زنگ 

www.miladmath.  )...ریاضی،نظریه بازیها،جذابيت های ریاضی و
  persianblog.ir

8--سایتی برای دانلود نرم افزار poly) نرم افزاری برای تقویت تجسم هندسی و مشاهده 
شکل های هندسی و گسترده آن( و نرم افزار tessنرم افزاری برای مفهوم تقارن محوری 

www.peda.com  ...و مرکزی و انتقال و
www.iamts.net   9-اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان ریاضی ایران

www.reyazipooya.persianblog.com      10-ریاضی و اجتماع
    www.nctm.org   11-سایت انجمن ملی معلمان ریاضی آمریکا و کانادا

  www.mathleague.com     12-قشنگی ریاضی
 www.figurethis.org         13-محاسبه کن

www.groups.dcs.st-and.ac.uk 14-فهرست الفبایی و زمانی ریاضی دانان
منابع:

www.geogebra.org/book/intro-en.zip)1
2(معلومات و اطالعات خودمان!(شقایق شریف پور، عليرضا رحمتی .گروه ریاضی  راهنمایی 

شهرستان شهریار(

)1(  )2(  )3(      

 جئوجبرا چیست؟
شقایق شریف پور - سرگروه ریاضی راهنمایی

گروه ریاضی راهنمایی
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 مقدمه
چالش هایی که بر سر راه آموزش در کشور ما قرار دارند و ایجاد افت تحصيلی می کنند بسيار زیادند که 

تا بر طرف نشوند
همچنان صدمه مالی و معنوی هنگفتی بر پيکره آموزش وارد می سازند. این چالش ها را می توان از 

طریق بررسی و نظر سنجی یافت و برای برطرف کردن آنها برنامه ریزی نمود. اما در شرایط کنونی و تا 
رسيدن به این آرمان چه باید کرد؟

آیا می توان حداقل به کمک تجربه و با استفاده از استراتژی های مناسب و بجا بدون نياز به بودجه ای 
خاص بعضی از چالش های موجود را کم رنگ و یا حتی برطرف نمود؟ پاسخ اکثر جامعه شناسان- روان 

شناسان و متخصصين در امور آموزشی بدین امر مثبت است.
در این مقاله در خصوص یکی از چالشهای موجود بر سر راه آموزش و یادگيری زبان انگليسی در 

کشورمان یعنی اختصاص زمان بسيار محدود در برنامه هفتگی درسی دانش آموزان به این درس می 
پردازیم. از آنجایی که تکرار و تمرین در یادگيری یک زبان خارجی نقش بسزایی دارد و نيازمند وقت 

کافی است در برنامه درسی مدارس یک چالش و معضل بزرگ به حساب می آید.
در کشور ما در برنامه درسی هفتگی مدارس برای درس زبان انگليسی فقط صد و ده دقيقه در هفته برای 

پایه اول متوسطه
هفتادو پنج دقيقه برای پایه دوم و سوم متوسطه و صد و پنجاه دقيقه برای مقطع پيش دانشگاهی 

اختصاص داده شده است. بنابراین به دليل کمبود وقت کافی و باال بودن حجم مطالب کتاب عمال تمرین 
و تکرار کافی در کالس تنجام نمی شود از طرف دیگر به دليل تعدد عناوین درسی در برنامه هفتگی 

دانش آموزان در کشور ما آنها قادر به انجام تکرار و تمرین کافی در منزل هم نيستند.
روش تکرار و تمرین چیست؟

در روش تکرار و تمرین ابتدا مطالب وارد حافظه کوتاه مدت می شوند سپس در خالل این تکرارها حافظه 
بلند مدت مطالب را از حافظه کوتاه مدت اخذ می کند که هرچه تعداد تکرارها بيشتر باشد این کار کامل 
تر صورت می گيرد اما اگر تعداد تکرارها کافی نباشد فقط قسمتی از مطالب توسط حافظه بلند مدت اخذ 
می شود و چون این مطالب ناقص هستند در حافظه بلند مدت دسته بندی نشده و برای حافظه بی معنی 

تلقی می شوند و در نتيجه به فایل فراموشی وارد می گردند. این مشکل بزرگی است که اکثر دانش 
آموزان ایرانی از آن شکایت می کنند. بارها به دانش آموزانی برخورده ایم که اصرار می کنند درس را 

بارها خوانده اند ولی فراموش کرده اند یا اگر امتحانی در این جلسه برگزار گردد و آنها نمره خوبی بگيرند 
همان سواالت مشابه را در جلسه دیگر نمی توانند به خوبی پاسخ دهند چون مطالب را زود فراموش می 

کنند. این به چه معناست؟ آیا چيزی جز به هدر رفتن زحمات دانش آموز و بدنبالش یاس ونا اميدی و افت 
تحصيلی است؟ دانش آموزانی را می بينيم که اگر درس را آماده باشند اصرار دارند که در همين جلسه از 

آنها پرسيده شود چرا که معتقدند برای جلسه آینده فراموش     

می کنند و باید دوباره وقت بگذارند و درس را بخوانند و این یعنی تلف شدن انرژی و سرمایه های ملی. 
چرا که وقت مجددی که برای همان درس صرف می شود را می توان به مطالعه و تحقيق یا استراحت 

پرداخت. آمار و تحقيقات نشان می دهد که دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در مقليسه با دانش آموزان 
و دانشجویان کشورهای پيشرفته بيشترین زمان را صرف مطالعه دروس می کنند اما نتيجه مطلوب عاید 
آنان نمی شود. دو اشکال عمده وجود دارد : 1- کمبود وقت جهت تکرار و تمرین کافی برای هر درس 

)یا قسمت های مختلف هر درس( بدليل باال بودن حجم مطالب درسی و خستگی ناشی از تکرار)زیرا مغز 
انسان کارهای تکراری را دوست ندارد(   2- ندانستن استراتژی های علمی و عملی و کاربردی

 راه حل چیست؟
تنها راه حل پيش روی ما دبيران آموزش استراتژی های یادگيری مناسب و کاربردی به دانش آموزان 

است.یکی از مشکالت در درس زبان انگليسی یادگيری و به ذهن سپردن واژه های جدید توسط دانش 
آموزان است. استراتژی های مختلفی در این زمينه وجود دارد. یکی ازآنها به دو نکته اساسی اشاره 

دارد:1- در مرحله اول: یادگيری امال واژه های جدید ضروری است. روشهای پيشنهادی مختلفی توسط 
دبيران که بعضا ابتکاری هم هستند استفاده می شود. متخصصين آموزش زبان انگليسی معتفدند زمانی 
که دانش آموز امال یک کلمه را می داند خيلی راحتتر می تواند آن را به ذهن بسپارد. یکی از روشهای 

پيشنهادی به شرح ذیل است:
دانش آموز برگه ای)چکنویس( را کنار ليست لغات می گذارد به طوری که همزمان با هم به لغت و معادل 

فارسی آن نگاه
می کند. در حالی که چشم او به لغت جدید معطوف است آن کلمه را روی برگه می نویسد. به طوری 

که چشم دانش آموز مستقيما روی واژه در ليست واژه ها متمرکز است و به کلمه ای که می نویسد نگاه 
نمی کند. سپس روی برگه دیگری همين واژه را بدون نگاه کردن به ليست واژه ها می نویسد که معموال 

با اشکال امالیی همراه است. حال با مقایسه واژه در ليست لغات با آنچه نوشته شده اشکاالت خود را 
برطرف می کند. 2- سپس دانش آموز باید سعی کند این واژه جدید را در ذهن مجسم کند تا کلمه در 
حافظه تصویری او ذخيره گردد. چگونگی این عمل استراتژی های خاصی را می طلبد که تحت عنوان 

استراتژی های جایگزین تکرار و تمرین مطرح می شوند. در این موردیشنهادات و نظریات زیادی مطرح 
شده اند یکی از آنها روش پردازش طبيعی)Natural language process( است. در این روش 
دقت می شود که در روش های پردازش زبان به صورت طبيعی چه اتفاقی می افتد و بعد از آنها در امر 
یادگيری و یادسپاری زبان خارجی الگو برداری)Modeling( می شود. اگر به روش دانش آموزانی که 
خوب عمل می کنند یا واژه کان و سایر مطالب دروس را سریع یاد می گيرند و فراموش هم نمی کنند 

دقت کنيم می بينيم که آنها سعی می کنند بين مطالب جدید و آموخته های قبلی خود ارتباط برقرار کنند 
یعنی از طریق رمز گذاری روی مطلب جدید آن را با یک مطلب از قبل موجود در حافظه گره می زنند 

)پيوند می دهند( به همين دليل هرگز آن را فراموش نمی کنند.
)NLP( تکنيک پردازش طبيعی

به روان شناسی یادگيری- تکنيک های کنترل ذهن و تقویت حافظه- تکنيک های تصویر سازی و 
تقطيع و رمز گذاری استوار است. مهمترین نکته در NLP استفاده از تکنيک گره زنی است که هر لغت 

جدید یه مطلب جدید 

را با تصویری- احساسی- لحنی-صوتی- آهنگی یا مفهومی از قبل موجود در حافظه بلند مدت مرتبط  

می کنيم که به این ترتيب فراموشی به حداقل و حتی به صفر می رسد. بنابراین چون نياز به تکرار فراوان 
نيست درس خواندن نه تنها با زحمت و خستگی همراه نيست بلکه به دليل عدم فراموشی و باال رفتن 

سرعت یادگيری و   یاد سپاری و گرفتن نتيجه مطلوب دانش آموز ببی انگيزه نشده و پيشرفت تحصيلی 
هم حاصل می شود. در این روش)NLP( یادگيری و یادسپاری بر اساس عملکرد حافظه بلند مدت است. 
در واقع حافظه بلند مدت مستقيما و بدون دخالت حافظه کوتاه مدت مطالب را با استفاده از قدرت نيمکره 

راست مغز در خود جای می رهد.
در این روش مطالب جدید به یک تصویر- یک احساس- یک صوت- یک لحن یا یک مفهوم که از قبل 

در حافظه بلند مدت وجود دارد تبدیل می شوند.
سپس برای یادآوری مطالب جدید و ارائه به موقع آنها از اصل تداعی ارتباط استفاده می شود یعنی تصویر 
یا لحن واژه یا معنای آن با توجه به اینکه آن را چگونه آواسازی یا تصویرسازی کرده ایم ما را به یاد آن 
واژه می اندازد و آن را در ذهن ما تداعی می کند. باید سعی کنيم واژه یا مطلب جدید را به یک شی یا 

موجود مشخص وابسته و مربوط کنيم تا بهتر در خاطر بماند یا با تغيير ریتم تلفظی و تغيير بسامد واژگان 
از لحاظ صوتی خود را به انبار حافظه بلند مدت متصل می کنيم که ترکيب این روشها با تصویرسازی 

بسيار کارآمد و موثر است.

 مثال:
Support  )1: راننده خودش را به خدا سپرد تا خداوند او را حمایت کند

 )تلفظ(                             )معنی( 
 Distaract)2: سر سفره دیس ترک خورد حواس همه را پرت کرد. 

 )تلفظ(                             )معنی( 
 Pause)3: آن خانم می خواهد پز بدهد. توی حرف هایش مکث می کند.

)تلفظ(                              )معنی(
Bone)4: رفتم با بن شير خریدم تا پوکی استخوان نگيرم.

)تلفظ(                              )معنی(
Aid)5: نزدیک عيد به مادرم کمک می کنم.

)تلفظ(                              )معنی(
Float)6: دیشب توی حياط فلوت می زدم . دیدم عکس ماه روی آب شناور است.

)تلفظ(                              )معنی(
نکته مهم در روش تغيير در ریتم و آوای کلمات )آواسازی( این است که باید در عبارتی که دانش آموز 

به عنوان معنای کلمه برای خود خلق می کند حتما هم تلفظ و آوای کلمه و هم معنای آن باشد)در مثال 
های فوق زیر تلفظ و معنی کلمه در عبارات خلق شده توسط دانش آموز خط کشيده شده است(

در مورد گرامر یا واژه هایی که انتزاعی هستند به دو طریق می توان عمل کرد: 1- یا آنها را تبدیل به 
بخش های مختلف کنيم و از روی یک بخش یا قسمت برای خودمان تصویر یا آوایی بسازیم)به این 

روش کد گذاری یا رمز گذاری می گویند(. به طور کلی در تمام تصویرسازی ها یا آواسازی ها بهتر است 
مطلب جدید را )واژه یا گرامر( به یک موضوع یا آوا یا تصویر طنز آميز و جالب ربط دهيم تا هرگز آن را 

فراموش نکنيم.        2- می توانيم با استفاده از قدرت تخيل حواس خود را به آن موضوع جدید معطوف 
کنيم و به آن رنگ یا لحن یا تصویر دهيم یعنی آن را به عنوان یک شی یا موجود زنده مجسم کنيم 

سپس برای خودمان رمز یا کدی روی آن بگذاریم.
نکته بسيار مهم این است که هرکس باید به روش خودش واژه یا مطلب جدید را کدبندی یا رمزگذاری 

کند چرا که باید آن را به فرمی که مورد قبول زبان رمزی مغز خودش است در آورد یعنی زبان مغزی هر 
فرد با دیگری کامال متفاوت است.

 نتیجه
بعضی افراد به صورت ناخود آگاه )بدون اینکه خودشان بدانند(مجهز به سيستم تصویرسازی یا آواسازی 
هستند. بنابراین آنها بدون زحمت و خيلی سریع مطالب را به ذهن می سپارند چرا که سریع و اتوماتيک 
وار قادرند بين مطالب جدید و از قبل آموخته ارتباط برقرار کنند. حال اگر کسی مجهز به این سيستم به 

طور ناخود آگاه نيست خودش باید به صورت خودآگاه این روش را یاد بگيرد و اجرا کند. برای یادگيری و 
یادسپاری سریع و بدون فراموشی واژگان جدید زبان های خارجی ابتدا کلمه را تلفظ کنيد بعد ببينيد چه 

کلمه ای یا تصویری یا موضوعی یا مفهومی در ذهن شما تداعی می شود سپس از روی آن برای خودتان 
نشانه یا عالمتی بگذارید. رمزبندی یعنی قابل تجسم یا قابل فهم نمودن به زبان مغز که تنها به کمک 
قدرت تخيل امکان پذیر است که منجر به فعال شدن و استفاده ازنيمکره راست مغز می شود. در روش 

NLP تغييری در خود اطالعات ایجاد نمی شود و تنها نحوه ذخيره سازی اطالعات و محل ثبت آنها در 
مغز متفاوت است. اطالعات به زبان احساس و تصویر ترجمه می شوند و به کمک تخيل نيمکره راست 

مغز سریع در حافظه بلند مدت ذخيره می شوند و بدليل اینکه انسان ها هر چه را که مربوط به احساس و 
صویر است فراموش نمی کنند یا کمتر فراموش       می کنند در موقع لزوم قادرند آنها را به یاد آورند. در 
واقع هر چيزی به این طریق مستقيما و بدون دخالت حافظه کوتاه مدت وارد حافظه بلند مدت شود هرگز 

فراموش نمی شود چون پایه ای از قبل موجود دارد ولی در شيوه هایی که فقط وابسته به تکرار هستند 
چنين پایه ای نداریم.
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چرا 
DNA

یوراسیل 
ندارد ؟

به شکل پنج باز آلی تيمين ،آدنين، یوراسيل 
،سيتوزین وگوانين  دقت کنيد .  اختالف بين 

تيمين و یوراسيل در کربن شماره 5 است که در 
تيمين ،متيله شده است . آنزیم ها و پروتئينهای 

مؤثر بر DNA از بخش شيار بزرگ، به این 
مولکول متصل می شوند.

هنگامی که تيمين در شيار بزرگ DNA قرار 
می گيرد، گروههای متصل به کربن های شماره 
4 و 5 و 6 در دسترس آنزیم ها ، به سمت بيرون 

شيار بزرگ، قرار می گيرند. ) گروه کربونيل 
کربن شماره 4  ، گروه متيل کربن شماره 5 
، گروه هيدروژن کربن شماره 6 ( پس گروه 

آبگریز متيل به آنزیم ها کمک می کند تا جفت 
باز A/T را از T/A تشخيص دهند . در جایگاه 

فعال آنزیم ها، اسيد آمينه های آبدوست و 
 O =C آبگریز وجود دارد  که آبدوستها با گروه

و NH و آبگریزها با گروهCH 3  تعامل می کنند .‹

 DNA وجود داشته باشد، گروه متيل وجود ندارد  و آنزیمی که به شيار DNA اگرباز آلی یوراسيل در
)) نگاه (( می کند ،فقط یک گروه پذیرنده هيدروژن )گروه کربونيل کربن شماره 4 یوراسيل ( و یک 

گروه دهنده هيدروژن )گروه آمين کربن شماره 6 آدنين ( را می بيند . توجه داشته باشيد،تيمين و 
یوراسيل با وجود تفاوتهای ساختاری که با هم دارند ، هردو با آدنين جفت می شوند . به عالوه ، در 
سلولها نظام ترميم کننده ای وجود دارد که تبدیل خود به خودی سيتوزین به یوراسيل را ترميم می 
کند . این تبدیل با حذف گروه آمين از باز سيتوزین صورت می گيرد و برخی مواد شيميایی از جمله 
سولفيت هيدروژن می توانند به آن شتاب بخشند . این تغيير می تواند به جهش نقطه ای بيانجامد 

زیرا یوراسيل با آدنين جفت می شود و در نتيجه رشته های تازه ساز به جای جفت بازی C/G حاوی 
جفت بازی A/U خواهد شد . آنزیم ترميم کننده ای که یوراسيل را جزء بيگانه ای برای DNA می 
داند )یوراسيل DNA گليکوالز ( جلوی این جهش را می گيرد . این آنزیم یوراسيل را بر می دارد  و 
سيتوزین را جانشين آن می کند . اگر در DNA یوراسيل وجود داشت آنزیم نمی توانست یوراسيلی 

که در جای صحيح خود قرار دارد از یوراسيلی که از حذف گروه سيتوزین آمين به وجود آمده است را  
تشخيص دهد .

اما چرا در RNA باز یوراسيل وجود دارد؟ 
تبدیل یوریدین منو فسفات ) UMP (  به تيميدین منو فسفات ) TMP ( از نظر ميزان صرف انرژی برای 

سلول گران خواهد بود . چون آنزیم های سازنده RNA قدرت ویرایشی پایينی دارند ، در این مولکول از 
واحد های ارزان قيمت یوراسيل استفاده می شود به عالوه ، حضور تيمين در DNA باعث افزایش پایداری 
آن می شود . زیرا در این حالت بازها در ساختار مارپيچ دوتایی بهتر جفت می شوند . در RNA به پایداری 

باالیی نياز نيست و پایداری زیاد RNA می تواند مشکالتی برای سلول به وجود آورد ) مثل جدا نشدن قطعه 
RNA ساخته شده در پایان  رونویسی از DNA و ...( . خالصه در DNA  از تيمين استفاده می شود تا در 

انتقال پيام ژنتيکی ،امانت داری بيشتری رعایت شود و نيروهای انتخابی بسيار قوی به تکامل آنزیمی انجاميده 
.) اند که یوراسيل را از DNA خارج می کند 

( یوراسيل DNA گليکوالز 
به شاید این مهمترین برهان برای حضور تيمين 

جای یوراسيل در DNA باشد . 
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سرگروه آموزش

می دانيم كه الكترونها در مدارهایی اطراف هسته ی اتم ، در حال چرخش و در هر مدار انرژی معينی دارند كه ویژه ی آن مدار است.این انرژی را تراز انرژی 
مربوط به آن مدار و هریك از مدارهای اتمی با تراز انرژی وابسته به آن را یك حالت كوانتمی برای الكترون در اتم می ناميم.

حالتهای كوانتمی هر اتم توسط الكترونهای آن، از پایين به باال اشغال می شوند و در این وضعيت می گویيم اتم در حالت پایه ی خود قرار دارد.الكترون با جذب 
مقدار معينی انرژی،می تواند تراز خود را ترك كرده و به تراز باالتر خالی گذار كند.در این حالت می گویيم اتم برانگيخته شده است.

وضعيت ترازهای انرژی در اتمهای مختلف متفاوت است.برای مثال سدیم و نئون را مقایسه می كنبم.اتم نئون با عدد اتمی 10، دو الكترون در تراز s1 و دو 
الكترون در تراز s2 و 6 الكترون در تراز p2 دارد.یعنی ترازهای آن پر و تراز نيمه پر ندارد و ترازهای خالی s3 و p3 و ... نيز دارد كه در فاصله ی انرژی زیادی 

باالی تراز p2 هستند.
در اتم سدیم با عدد اتمی 11 ، دو الكترون در تراز s1 و دو الكترون در تراز s2 و 6 الكترون در p2 و یك الكترون در s3 وجود دارد.در اینجا s1 و s2 و p2 پر 

هستند و تراز s3 نيمه پر است.الكترون تراز s3 می تواند به ترازهای p3 و باالتر گذار كند.
وقتی دو اتم همسان مانند سدیم،به اندازه ی كافی از هم دورند،هریك از آنها در ترازهای الكترونی اتم دیگر بی تأثيرند.در این صورت می توان آنها را آزاد در نظر 

گرفت.در این حالت الكترون آنها در تراز s3 دارای انرژی یكسانی خواهند بود.اما با نزدیك شدن دو اتم برای تشكيل جامد،هر الكترون تحت تأثير دو هسته قرار 
دارد و در این حالت،برهم كنش بين اتمها،باعث می شود كه انرژی دو الكترون كمی با هم اختالف داشته و دو تراز s3 تشكيل شود.

با نزدیك شدن تعداد زیادی اتم برای تشكيل جامد،موارد مشابهی بين اتمهای مختلف پدیدار می شود.مثاًل برای سه اتم،سه تراز s3 و برای چهار اتم ، چهار تراز 
مختلف s3 و ... كه به هم خيلی نزدیك هستند.

با افزایش تعداد اتمها تا مقادیر بسيار زیاد در یك قطعه ی سدیم ) در حدود 1023 اتم(ترازهای s3 آنقدر زیاد و ازنظر انرژی به هم نزدیك می شوند كه دیگر نمی 
توان تك تك ترازها را مشخص كرد و در این حالت یك نوار پيوسته از ترازهای انرژی بسيار نزدیك به هم تشكيل می شود.كه به آن نوار انرژی s3 گفته می 

شود.عالوه براین،هنگام تشكيل جامد هریك از ترازهای s1 و s2 و p2 نيز منجر به تشكيل نوارهای انرژی متناظر خود می شوند.از آنجا كه ترازهای s1 و s2 و 
p2 در اتم سدیم پر هستند،در جامد سدیم نيز نوارهای انرژی متناظر آنها پر خواهند بود.

تراز s3 یك الكترون دارد، در حالی كه می تواند در خود دو الكترون جای بدهد.یعنی یك تراز نيمه پر است.بنابراین s3 نيز در جامد سدیم نيمه پر است.می توان 
اینگونه گفت كه ترازهای انرژی باعث ایجاد نوارهای انرژی پر،و ترازهای انرژی نيمه پر باعث تشكيل نوارهای نيمه پر یا بخشی پر و ترازهای خالی ، نوارهای 

خالی را شكل می دهند.
اگر دریك جامد،تعداد N اتم وجود داشته باشد،هر نوار دارای N تراز خواهد بود.در نوار s1، تعداد N تراز اتمی s1 وجود دارد و چون هر تراز شامل دو الكترون 

است،گنجایش نوار s1 برابر N2 الكترون می باشد.نوار s2 نيز مانند s1 است.در نوار p2 تعداد N تراز داریم كه هر كدام می تواند شامل 6 الكترون باشد.بنابراین 
نوار p2 با N6 الكترون پر می شود.

برای مثال در سدیم،نوارهای s1 و s2 وp2 به ترتيب با N2 و N2 و N6 الكترون پرشده اند،در حاليكه نوار s3 شامل N الكترون است و گنجایش N2 الكترون را 
دارد.بنابراین نوار s3 در سدیم یك نوار نيمه پر یا بخشی پر است.باالی نوار s3 نوار p3 قرار دارد كه وقتی اتمهای سدیم در حالت پایه هستند،این نوار كاماًل خالی 

است.
پس در نظریه ی نواری كه به بررسی ساختار جامد می پردازد،جسم جامد را بصورت مجموعه ای از اتمها در نظر می گيرد كه الكترونهای آنها تحت تأثير هسته ی 

اتمهای مجاور است.در این نظریه :
1( ترازهای انرژی الكترون در جسم جامد،مانند مدارهای اتمی ، مقدار انرژی ویژه ی خود را دارند.

2( ترازهای انرژی الكترون در جسم جامد نيز همانند ترازهای اتمی گسسته اند.
3( هر تراز انرژی با یك الكترون پر می شود.

4( ترازهای انرژی الكترون در جسم جامد تشكيل نوارهای انرژی را می دهند.هر نوار شامل تعداد زیادی ترازهای گسسته اند كه انرژی این ترازها به هم خيلی 
نزدیك اند.اما بين نوارهای مختلف،فاصله ی زیادی وجود دارد و در فاصله ی بين دو نوار هيچ تراز انرژی وجود ندارد.به این فاصله،گاف انرژی یا منطقه ی ممنوعه 

گفته می شود.

نوارهای انرژی به صورت نموداری در شكل زیر نمایش داده شده است.همانگونه كه در شكل مشاهده می شود،ترازهای انرژی فقط در قسمت نوارها وجود دارد و 
در گاف انرژی،ترازی نيست.در این نمودار،انرژی،محور قائم و محور افق، كميت ویژه ای را نشان نمی دهد. 

الكترونهای جامد،از پایين ترین تراز انرژی در یك مدار تا باالترین 
آن را اشغال می كنند تا جایی كه تراز خالی در نوار وجود نداشته 

باشد.سپس الكترونهای باقی مانده،ترازهای انرژی نوار بعدی را پر 
خواهند كرد و این روند تا جایی ادامه می یابد كه همه ی الكترونها در ترازهای موجود جای 

گيرند.آخرین نواری كه توسط الكترونها اشغال می شود،ممكن است پر یا بخشی پر باشد.
الف( اگر در ساختار نواری جسمی،نوار بخشی پر باشد،آن جسم رساناست.زیرا الكترونهای بخشی پر می توانند به آسانی تحت تأثير ميدان الكتریكی با دریافت 

انرژی،تراز خود را عوض كنند و به ترازهای اشغال نشده در آن نوار بروند.در اثر اعمال ولتاژ به جسم رسانا،الكترونها شتاب گرفته و در رسانش شركت می كنند.این 
الكترونها را الكترونهای رسانشی و نوار نيمه پررا نوار رسانش می ناميم.

ب( نارساناها در ساختار خود نوار نيمه پر ندارند.گاف انرژی بين آخرین نوار پر و اولين نوار خالی بزرگ است.به گونه ای كه هيچ الكترونی نمی تواند برانگيخته شود 
و از نوار پر به نوار خالی منتقل شود.پس الكترون رسانشی وجود ندارد.

ج( یك ماده ی نيمه رسانا نيز مانند نارسانا دارای نوارهای پر و خالی است و نوار بخشی پر ندارد.با این تفاوت كه گاف انرژی آخرین نوار پر و اولين نوار خالی،بسيار 
كوچكتر از گاف انرژی نارسانا است.در مبحث نيمه رسانا باالترین نوار پر را نوار ظرفيت و پایين ترین نوار خالی را نوار رسانش یا هدایت می ناميم.كوچك بودن 

گاف انرژی بين نوار ظرفيت و هدایت،موجب می شود كه تعدادی الكترون از نوار ظرفيت،در اثر برانگيختگی گرمایی حتی در دمای اتاق،به نوار هدایت منتقل شوند 
و باعث رسانندگی نيمه رسانا گردند.

جای خالی الكترونها در نوار ظرفيت،حفره نام دارد.هر حفره می تواند الكترونی را بپذیرد و با پذیرش الكترون،سهمی در رسانش داشته باشد.بنابراین جریان 
الكتریكی در نيمه رساناها از دو بخش تشكيل می شود كه عبارتند از : حركت الكترونهای نوار هدایت و حركت حفره های نوار ظرفيت.

در بلور خالص نيمه رسانا،به ازای هر حفره یك الكترون آزاد خواهيم داشت.هر حفره كه جای خالی الكترون است،نمایانگر یك بار مثبت می باشد و با اعمال ميدان 
الكتریكی بر روی نيمه رسانا،الكترونها در خالف ميدان و حفره ها در جهت ميدان شروع به حركت نموده و جریان برقرار می گردد.

با اضافه كردن ناخالصی های 3 یا 5 ظرفيتی به ساختار 4 ظرفيتی نيمه رسانا،می توان رسانندگی آنها را افزایش داد.به این عمل، آالیش نيمه رسانا گفته می شود 
و به نيمه رسانای حاصل،نيمه رسانای غيرذاتی می گویيم.باید توجه داشت كه درصد ناخالصی اضافه شده به نيمه رسانا بسيار اندك است.بطور معمول به ازای هر 

. p و n 108 اتم سيليسيوم یا ژرمانيوم بعنوان اتمهای نيمه رسانا،یك اتم ناخالصی اضافه می شود.دو نيمه رسانای غيرذاتی عباتند از : نيمه رسانای نوع
از اتصال نيمه رساناهای نوع n و p  به یكدیگر،قطعات نيمه رسانا،مانند دیود و ترانزیستور،ساخته می شود.

نوارهای ممنوعه انرژینوارهای انرژی
)گاف انرژی(

گروه فیزیک
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خانــواده و چـــالش هاي جامــعه امـــروز
جاوید - دلفان

سرگروههای آموزشی علوم اجتماعی راهنمایی

بررســی نهــاد خانــواده در جامعــه امــروز ایــران نيــز نخســت 
ــا از لحــاظ  ــادی اســت كــه م ــن پرســش بني ــه ای ــد ب نيازمن
ســير تاریخــی تكامــل اجتماعــی در كــدام مرحله قــرار داریم؟ 
ــران در  ــروز ای ــه ام ــواده در جامع ــاد خان ــد نه ــر می رس به نظ
ــوان آن را مرحله گــذار ناميــد؛  ــه ای قــرار دارد كــه می ت مرحل
ــه  ــت ب ــم سياس ــه در عل ــور ك ــه همانط ــی ك ــن معن ــه ای ب
جامعــه ای كــه در حــال عبــور از تئوری هــای ســنتی حكومــت 
ــای  ــمت تئوری ه ــه س ــده ب ــزه نش ــدرت كانالي ــه در آن ق ك
امــروزی حكومــت همچــون دمكراســی اســت جامعــه ای در 
حال گــذار گفتــه می شــود، در علــوم اجتماعــی هــم می تــوان 
جامعــه را در حال گــذار ناميــد كــه از ســنت گرایی بــه ســمت 
مدرنيتــه در حــال حركــت اســت و طبيعــی اســت كــه چنيــن 
جامعــه ای همــواره از یــك ســو بــا ســنت های گذشــته ) چــه 
ــا مقتضيــات جامعــه  عرفــی و چــه دینــی ( و از دیگــر ســو ب
مــدرن كــه به تدریــج بــه آن عرضــه می شــود در حــال 
ــردن اســت و  ــرم ك ــش و به اصطــالح دســت و پنجــه ن چال
قــدر مســلم اینكــه خانــواده نيــز به عنــوان نهــاد اجتماعــی در 
ــه  ــه ب ــه در ادام ــی روبه روســت ك ــا چالش های ــان ب ــن مي ای

ــت.  ــم پرداخ ــا خواهي ــن چالش ه ــی ای بررس
ــی در  ــتم اجتماع ــش از سيس ــك  بخ ــوان ی ــواده به عن خان
ــت  ــه اس ــا جامع ــی كل ی ــتم اجتماع ــا سيس ــم ب ــل دائ تعام
لــذا تمامــی اركان ایــن سيســتم از قبيــل نقش هــا، حقــوق و 
ــف می شــود .حــال  ــن تعامــل تعری ــر همي ــف تحت تأثي تكالي
ــی  ــرده نظام ــذار اركان خ ــه در حال گ ــك جامع ــم در ی ببيني
ــك  ــف می شــود و اصــوال ی ــه تعری ــواده چگون همچــون خان
ــی  ــا چــه چالش های ــذار ب ــه در حال گ ــك جامع ــواده در ی خان
ــواده  ــام خان ــای نظ ــه نقش ه ــم ك ــی داني ــت؟ م روبه روس
ــدی.  ــادری و فرزن ــدری، م ــری، پ ــش همس ــد از: نق عبارتن
ــه  ــی در 2مجموع ــام اجتماع ــك نظ ــا در ی ــل نقش ه تعام
ــارت اســت از  ــه عب ــف ك ــه تكالي ــود. مجموع ــف می ش تعری
وظيفــه ای كــه هــر نقــش در قبــال ســایر نقش هــا برعهــده 
دارد و حقــوق، مجموعــه انتظــارات مســلم هــر نقــش از ســایر 
نقش هاســت در مقابــل تكليفــی كــه انجــام می دهــد و 
حقــوق و تكاليــف هــر نقــش وقتــی قابــل تعریــف اســت كــه 
هویــت اصلــی نقــش بــه روشــنی و وضوح مشــخص باشــد و 
به نظــر می رســد مشــكل اصلــی خانواده هــا در یــك جامعــه 
ــا  ــه نقش ه ــد ك ــن باش ــی همي ــر اجتماع ــذار از نظ در حال گ
در آن بالتكليــف هســتند كــه بایــد در قالــب ســنت تعریــف 

شــوند یــا رنــگ و لعــاب امــروزی و مــدرن به خــود بگيرنــد، 
بــه ایــن دليــل كــه تعریــف نقش هــا در یــك خانــواده پایبنــد 
بــه ســنت ها بــا یــك خانــواده مــدرن بســيار متفــاوت اســت و 
از آنجــا كــه خانــواده در نظــام اجتماعــی مــا بالتكليــف اســت 
كــه بایســتی ســنتی باشــد یــا مــدرن، در تعریــف نقش هــای 
خــود همــواره بــا چالــش روبه روســت. به عنــوان مثــال مــرد 
بــا 2 نقــش همســری و پــدری در خانــواده حاضــر می شــود. 
ــك  ــد ی ــه بای ــت ك ــش روبه روس ــن پرس ــا ای ــواره ب او هم
همســر و پــدر ســنتی باشــد یــا یــك همســر و پــدر مــدرن. 
او نمی دانــد كــه بایــد مــردی باشــد طبــق ســنت های 
گذشــته، حاكــم و مســلط بــر تمــام امــور همســر و فرزنــدان 
یــا مــردی باشــد امــروزی و قائــل بــه تســاوی حقوقــی ميــان 
همــه اعضــای خانــواده. او بــا ایــن چالــش روبه روســت كــه 
آیــا بایــد مــردی باشــد كــه در مقابــل همســر خــود جایــگاه 
ــازه او  ــا اج ــه ب ــروج زن از خان ــی خ ــته و حت ــت داش قيومي
ــروزی  ــق اندیشــه های ام ــه مطاب ــردی باشــد ك ــا م باشــد ی
بــرای همســر خــود حقوقــی همســنگ بــا خــود قائــل اســت. 
در نقطــه مقابــل، زن امــروزی اســت كــه در تعریــف نقــش 
ــش  ــرت و چال ــواده در حي ــتم خان ــود در سيس ــگاه خ و جای
اســت؛ از یــك ســو بــا ميــراث فرهنــگ خــود مواجــه اســت؛ 
ــرفت و  ــت از پيش ــت و گاه محرومي ــه محدودی ــی ك فرهنگ
حضــور در جامعــه را بــرای او یــك ارزش می دانــد و از دیگــر 
ــا فرهنــگ جهانــی شــدن روبه روســت كــه تحصيــل،  ســو ب
اشــتغال و پيشــرفت را حقــی فــرا جنســيتی می شــمرد. در این 
ــت و  ــن بحــران هوی ــا همي ــی ب ــز به نوع ــدان ني ــان فرزن مي
عدم امــكان تعریــف صحيــح نقــش خــود در خانــواده روبــه رو 
هســتند. در فرهنــگ دینــی و ملــی مــا بــر احتــرام بــه پــدر 
و مــادر و اجــرای خواســته آنــان تــا زمانــی كــه ایــن خواســته 
مغایــر بــا فراميــن دینــی نباشــد تأكيــد فــراوان شــده اســت 
درحالی كــه فرزنــدان در دنيــای امــروز می آموزنــد كــه هيــچ 
ــه  ــوان او را از حيط ــت. و نمی ت ــرا نيس ــا مب ــانی از خط انس
ــد  ــز می توان ــادر ني ــدر و م ــرون نهــاد پــس ســخن پ ــد بي نق
ــورد  ــز م ــان را ني ــار آن ــوان اعمــال و رفت خطــا باشــد و می ت
نقــد قــرار داد. اینهــا بخشــی از چالش هــای خانــواده در 
ــا فراهــم آمــدن  جامعــه امــروزی ماســت كــه اميــد اســت ب
ــه راهكارهــای  ــرای طــرح جــدی آنهــا شــاهد ارائ ــی ب مجال
مناســب در جهــت حــل ایــن معضــالت از ســوی كارشناســان 

متخصــص باشــيم.

گروه علوم اجتماعی
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چكيده
نگارنــده در ایــن مقالــه، اســتادی خبــره را در زمينــه كارهــای 
گرافيكــی معرفــی خواهــد كــرد كــه نامــش »آنتــون استانكاســكی« 
اســت. او اســتاد طراحــی فــرم هــای شكســته مــی باشــد. وی در نظــر 
داشــت كــه یــك زبــان گرافيكــی- بصــری را ابــداع كنــد تــا بتوانــد 
پروســه هــای فنــی و طبيعــی و مفاهيــم انتزاعــی را بــه طــور هندســی 
ــم  ــده رس ــر دارن ــار او در ب ــياری از آث ــد. بس ــف نمای ــيم و توصي ترس
ــوری  ــی تئ ــل و بررس ــند. تحلي ــی باش ــته م ــی شكس ــای گرافيك ه
ــه  ــد ك ــی كن ــن م ــا روش ــرای م ــب را ب ــن مطل ــاره، ای ــن ب او در ای
ــد! »استانكاســكی« از  ــر حســب تصــادف بوجــود نيامــده ان ــار او ب آث
ایــن خصوصيــات بــه نحــوی هوشــمندانه اســتفاده كــرده اســت. اوبــا 
ــی را  ــعابی« اصول ــری« و »انش ــا گ ــت »احي ــری دو خصوصي بكارگي
بــرای تنظيــم فــرم هــای مختلــف در اشــكال متفــاوت پيــاده نمــود. 
ــی  ــای طراح ــر بن ــند و زی ــی باش ــابه م ــور مش ــت مذك دو خصوصي

ــد.  شكســته را تشــكيل مــی دهن
ــت  ــتگی« تح ــتگی« و »شكس ــوان »شكس ــت عن ــر تح ــف هن تعری

ــر! ــوان هن عن
ریاضيدانــان بــه شــكلی مــی گوینــد شكســته كــه »خــود تشــابهی« 
ــا مشــابه تشــكيل  ــی از اجــزا و كپــی هــای تقریب داشــته باشــد؛ یعن
ــود  ــده ای را از خ ــات پيچي ــه، خصوصي ــر دامن شــده باشــد و روی ه
بــروز دهــد. طــی قــرن هــای متمــادی، ایــن اشــكال را نــا متقــارن و 
نــا همگــون مــی خواندنــد امــا در حــال حاضــر، آنهــا را تحــت عنــوان 
علمــی جداگانــه مــورد بررســی قــرار مــی دهنــد. بــه نظــر مــی رســد 
كــه نظریــه شــكل هــای شكســته، ابــزار كافــی را بــرای توصيــف و 
بررســی چيــز هــای موجــود در طبيعــت در اختيــار مــا مــی گــذارد تــا 
بتوانيــم بهتــراز هندســه اقليدســی بــه تحليــل ایــن مــوارد بپردازیــم. 
هميــن باعــث شــد كــه در كليــت علــم تغييــرات عمــده ای بوجــود 
ــه شــكل هــا  ــر كــرد طوریكــه ب ــد. ســليقه دانشــمندان هــم تغيي آی
ــی  ــدو حت ــی دادن ــان م ــه نش ــته عالق ــی و شكس ــای منحن و طرحه
شــكل هــای نــا همگــون و بــد فــرم هــم برایشــان جــذاب مــی نمود. 
ــدان  ــط هنرمن ــان اول توس ــودن جه ــی ب ــا منحن ــته ی ــه شكس نظری
ــيقی  ــر، موس ــاختارها در هن ــن س ــمندان. از ای ــه دانش ــد ن ــف ش كش
ــه شــده  ــال« واحــدی ارائ و معمــاری اســتفاده شــد. در دانشــگاه »ی
تحــت عنــوان »هندســه خطــوط شكســته« و در آن مــی توانيــم مثال 
هایــی متعــددی از ایــن دســت را ببينيــم. افــرادی مثــل هوكوســای، 
ــی و  ــان، دال ــچ، ماندری ــای، مالوی ــرت و ســونيا دلون كاندیســكای، راب
ــودن  ــكار ب ــوس و آش ــاره ملم ــددی را درب ــای متع ــال ه ــوك مث پول
ــه  ــكا ك ــد. كوپ ــن كردن ــا روش ــرای م ــت ب ــاختارها در طبيع ــن س ای
یــك نقــاش اهــل كشــور چــك بــود، ایــن طراحــی هــا و ســاختارها 
را در آثــار هنــری انتزاعــی خــود فــراوان بــه كار گرفــت و جــزو اوليــن 
تــم هایــی شــد كــه در كتــب مخصــوص ســفر مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گرفــت. 
ــرز  ــا م ــت ت ــورت گرف ــادی ص ــای زی ــت ه ــر فعالي ــوی دیگ از س
ــال  ــتا، مث ــن راس ــردد و در همي ــن گ ــم تعيي ــر و عل ــن هن ــق بي دقي
ــه  ــر« ب ــی از هن ــته، مصداق ــوط شکس ــاب »خط ــادی در ب ــای زی ه
دســت داده شــد. پــس از انتشــار مقالــه تاثيــر گــزار »ماندلبــروت« و 
متعاقبــا عرضــه آن )کــه در واقــع، پيتگــن آغازگــر آن بــود(،  تعریــف 
انســانيت در گــرو تعریــف مفهــوم شکســتگی هندســی قــرار گرفــت 
ــی  ــق م ــزی تحقي ــه ری ــاره برنام ــه درب ــادی ک ــوزان زی ــش آم و دان
ــدنی  ــا ش ــف ن ــعف وص ــور و ش ــا ش ــادی را ب ــاعات متم ــد، س کردن
صــرف توليــد خطــوط شکســته نمودنــد. برخــی از هنرمنــدان تصميــم 
ــار خــود بهــره  ــد کــه از ایــن ســاختار هــا و ترســيم هــا در آث گرفتن
ــاره را کــه ایــن فعاليــت هــا  ــد. بنــده تصميــم گيــری در ایــن ب ببرن
چقــدر هنرمندانــه اســت و چقــدر بــه روز، بــه عهــده کارشناســان مــی 
ــه نظــر مــن، مثــال هایــی کــه ســاختار هــای شکســته را  گــذارم. ب
هنرمندانــه مــی داننــد، جالــب ترنــد و ایــن طراحــی هــا هنــر را بــه 
ــای  ــه وضــوح معن ــا ب ــراح انه ــر ط ــی اگ ــد حت ــی دهن ــا نشــان م م
ــن دليــل کــه ایــن مفهــوم در آن  ــه ای ــد )شــاید ب شکســتگی را ندان
ــل  ــن قبي ــدان ای ــا هنرمن ــوده(. بعده ــوز شــناخته شــده نب ــان، هن زم
ســاختارها را بــه رســميت شــناختند چــون آنهــا هارمونــی و هماهنگــی 

ــه دنبــال داشــتند.  ــا خــود ب را ب
ایــن مقالــه قصــد دارد کــه یــک هنرمنــد موفــق و معــروف آلمانــی 
ــکی«  ــون استانکاس ــام »آنت ــه ن ــی ب ــی گرافيک ــه طراح را در زمين
ــک  ــوی بان ــن کار او »لوگ ــد. اگرچــه معروفتری ــی کن ــه شــما معرف ب
آلمــان« دربردارنــده هيــچ ســاختار شکســته ای نيســت ولــی کار هــای 
ــری در  ــم گي ــد. تصمي ــی باش ــا م ــيم ه ــن ترس ــاوی ای او در کل ح

ــدگان مــی گــذارم.  ــر عهــده خوانن ــاره را ب اینب
ساختارهای شکسته در آثار استانکاسکی

اینگونــه ســاختارها و اشــکالف در بســياری از کارهــای او رویــت شــده 
انــد. »ســتاره تابنــاک« او مــا را بــه یــاد اثــر »کانتــور« مــی انــدازد. 
صرفــا ایــن موضــوع مهــم نيســت کــه شــکل اصلــی در اثــر ســتاره 
تابنــاک، مربــع باشــد و یــک خــط صــاف نباشــد؛ کمــا اینکــه در اثــر 
کانتــور بــه وضــوح مــی توانيــم آن را ببينيــم. ایــن مربــع بــه بيــش 
ــتر از  ــه بيش ــد ب ــی توان ــی م ــده اســت و حت ــيم ش از 3 بخــش تقس
ــی  ــيم م ــد تقس ــن رون ــه دوم، ای ــردد. در مرحل ــه گ ــم تجزی ــن ه ای
توانــد بــا تغييراتــی روبــه رو شــود. هــردو شــکل ایــده تقســيم را بــه 
وضــوح بــه مــا نشــان مــی دهنــد. در شــکل 1c پوســتر استانکاســکی 
را مــی بينيــم کــه تفــاوت تــم را در الگــوی درختــی فيثاغــورس بــه 
مــا نشــان مــی دهــد. ســاختار اصلــی بــا اســتفاده از حــرف H تقویــت 
گشــته اســت. مربــع و مثلــث از شــکل هــای مــورد عالقــه او بــوده 
انــد و بــه هميــن دليــل اســت کــه او حــرف مربعــی شــکل H را بــکار 

بــرده اســت . 

طراحی گرافیكی شكسته آنتون استانكاسكی
تهيه ،تنظيم وترجمه مقاله: آرزو به نژاد - سرگروه آموزشی طراحی و گرافيک

گروه گرافیک و طراحی
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)شــکل a( .1( آنتــون استانکاســکی، ســتاره تابنــاک، پرینــت ســيلک 
اســکرین، cm 49. 49، 1974، اشــتوتگارت، آلمــان. نمونــه ای 
ــم را  ــن ت ــس از ســال 1953 ای ــدی. او پ ــده تقســيم بن ــری از ای هن

ــترش داد.( گس
ــاختار  ــن س ــری، ای ــکل کامپيوت ــور، ش ــرح کانت ــکل b( .1( ط )ش
ــر  ــی ه ــوم ميان ــک س ــداوم ی ــذف م ــيک نتيجــه ح ــته کالس شکس

ــت.( ــر اس ــورد نظ ــکل م ــط در ش خ
)شــکل c( .1( استانکاســکی، الندسگارینشــان، شــوابيش هال، پوستر، 
cm 3,5,59,5 ، 1982، مجموعــه آثــار گرافيکــی استانکاســکی، 
اشــتوتگارت المــان. ســاختار هندســی بــا الگــوی درختــی فيثاغــورس 

هماهنگــی دارد و بــا اســتفاده از حــرف H تقویــت شــده اســت.(
)شــکل d( .1( ســاختار شکســته، الگــوی درختــی فيثاغــورس، شــکل 
کامپيوتــری، مربــع هــای جدیــد مرتبــا بــه طــرح اضافــه مــی شــوند.(

 ،1988 ، cm 90. 90 ،استانکاســکی، توليــد مثلــث، نقاشــی اکرليــک
ــن راه،  ــان. ای ــتافتانک، اشــتوتگارت، آلم ــرام استانکاسکی-اس ــا احت ب
ــت.  ــته اس ــوط شکس ــاد خط ــداول در ایج ــای مت ــی از روش ه یک
ــتفاده از  ــا اس ــار، ب ــتين ب ــرای نخس ــال 1937 ب ــکی در س استانکاس

ــود آورد.( ــم را بوج ــن ت ــی ای اشــکال مربع
)شــکل b( .2( تنــوع تــم با استانکاســکی، رهــاورد کامپيوتــری. در هر 
مرحلــه، مثلــث هــا کوچکتــر و تيــره تــر مــی شــوند. شــکل نهایــی به 

نــام ســاختار شکســته استانکاســکی خوانــده می شــود.(
ــا امتــداد زوایــای حــرف  شــکل هــای فلشــی ماننــد را مــی تــوان ب
ــا اســتفاده  H از دو طــرف بوجــود آورد. عــالوه بــر آن، مــی تــوان ب
ــه DNA را  ــه نحوهــای دیگــر، ســاختاری شــبيه ب از ایــن حــرف ب
ایجــاد نمــود. نمونــه ای دیگــر را هــم مــی تــوان بــه ایــن مجموعــه 
افــزود کــه از مــدل قبلــی جالبتــر و پيچيــده تــر اســت و در دیباچــه 

کتــاب مــی توانيــد آن را مالحظــه فرمایيــد. 
مــدل توليــد مثلــث استانکاســکی بــه مــدل »سيرپينســکی« شــباهت 
دارد ولــی در ســاختار کمــی بــا هــم تفــاوت دارنــد. بزرگتریــن مثلــث 
بــه 3 مثلــث هــم شــکل و کوچکتــر تبدیــل مــی شــود. و هرکــدام از 
انهــا متعاقبــا بــه مثلــث هــای بــاز هــم کوچکتــر تقســيم مــی شــوند. 
ــدارد؟  ــرد ن ــون شکســتگی در زندگــی روزمــره مــا کارب ــن قان ــا ای آی

ــه یکــی  ــا ب ــه تنه ــر مرحل ــه. استانکاســکی در ه ــم ن ــه و ه ــم بل ه
ــت،  ــا در طبيع ــد. ام ــر یاب ــه تکثي ــا دســتور مــی دهــد ک ــث ه از مثل
هــر ســه ایــن مثلــث هــا مــی تواننــد در ایــن فراینــد شــرکت کننــد. 
ــت  ــرر در طبيع ــور مک ــه  ط ــن روندیســت ک ــور کل، ای ــه ط ــی ب ول
صــورت مــی گيــرد. بــر اســاس ایــن مــدل، مــی تــوان ایــن تغييــر 
و تحــوالت را بــه ســهولت در شــکل اصلــی اعمــال نمــود و شــکل 
اصلــی هــم در اینجــا همــان مثلــث مــی باشــد. ترکيــب ایــن شــکل 
ــد  ــن رون ــه دســت مــی دهــد. ای ــی را ب ــرات جالب ــا هــم، تغيي ــا ب ه
تــا بــی نهایــت ادامــه مــی یابــد و تنهــا محدودیــت آن هــم همــان 
خطــوط و ســاختار هــای شکســته مــی باشــد. یکــی از طــرح هایــی 
ــم در  ــی تواني ــان داد را م ــش نش ــکی واکن ــرات استانکاس ــه تغيي ک
شــکل 2b ببينيــم. 4 نمونــه از انهــا بــه طــور همزمــان بــه نمایــش 
در آمــده انــد طوریکــه شــکل چهــارم قبــل از اعمــال ســاختار هــای 
ــا  ــث ه ــن مثل ــن ای ــره تری ــن و تي ــاوی کوچکتری ــا ح شکســته، تنه
ــث را در ســال 1988  ــر مثل ــد و تکثي ــده تولي ــود. استانکاســکی پدی ب
ابــداع نمــود. امــا ایــن نبایــد مــا را گمــراه کنــد. او از ســال 1937 در 
پــی کشــف ایــن مایــه اصلــی بــود؛ درســت در زمانيکــه طرحــی را بــر 

اســاس مربــع هــا بوجــود آورد. 
ــا  ــه م ــاه را ب ــی گي ــاختار انتزاع ــدی استانکاســکی س ــه بن ــرح رگ ط
ــی را در  ــای دوتای ــاختار ه ــن س ــان ای ــد. ریاضيدان ــی ده ــان م نش
ــن  ــروت ای ــد. ماندلب ــی بينن ــان م ــر خودش ــد نظ ــی م ــرح گرافيک ط
ــی  ــه باغبان ــا ترک ــوان چــوب ی ــاوت را تحــت عن ســاختار هــای متف
توصيــف نمــوده اســت. ایــن تغييــر را مــی تــوان بــا تغييــر زاویــه بيــن 
شــاخه هــا اعمــال نمــود. اسنانکاســکی تــا حــدودی ایــن چارچــوب 
را رعایــت مــی کنــد ولــی نــوآوری هــای خویــش را هــم لحــاظ مــی 
ــن  ــد. او ای ــد در شــکل ســوم ببيني ــه کار او را مــی تواني ــد. نمون نمای
الگــو را در دیــواره اســتخرها بــکار گرفــت. بخــش هنــری و هندســی 

ــام ســاختار ناهنجــار بشناســيم.  ــه ن ــرا مــی توانيــم ب آن
درخــت یکــی از ســاختارهای متــداول در ریاضيــات و برنامــه ریــزی 
مــی باشــد. امــا ایــن در واقــع همــان ســاختار خــود تشــابهی اســت. 
استانکاســکی بــه درخــت بــه عنــوان نمــاد رشــد عالقــه منــد بــود. 
ــر بيــان مــی  ــه شــرح زی او تاریخچــه ميــزان رشــد را در شــکل 4 ب
دارد: »ميــزان رشــد درخــت تــاک پــس از هــرس نمــودن ، افزایــش 
یافــت و انشــعاب هــای بيشــتری بــه آن اضافــه شــد. درخــت تاکــی 
را خریــداری نمــودم و دقــت کــردم کــه رشــد درخــت بــا ایــن تفاســير 
بــه چــه صــورت مــی باشــد و انــدازه هــای آن طــی هــرس، چقــدر 
ــود  ــابهی بوج ــود تش ــاختار خ ــب س ــن ترتي ــه ای ــد. ب ــی کن ــر م تغيي

آمــد.
 cm 41. 60 .ــدی گياهــی استانکاســکی )شــکل 3a. طــرح رگــه بن
. ســال 1961. همــکاری مشــترک استانکاســکی و اســتيفتانگ، 

ــت.( ــی درخ ــرح انتزاع ــان. ط ــتوتگارت آلم اش
ــن  ــته. ای ــاه دارای شکس ــک گي ــری ی ــرح کامپيوت ــکل 3b. ط )ش
ــد هــای مشــابه،  ــوان طــی فراین ــی ت ــدد را م شکســتگی هــای متع

ــود.(  ــاد نم ایج
)شــکل 3c. طــرح شــبکه ای استانکاســکی، خطــوط جانبــی. 60 .41 
cm . ســال 1961. همــکاری مشــترک اســتيفتانک و استانکاســکی. 
ــه در اینجــا آن را مالحظــه  ــان. الگــوی منظمــی ک اشــتوتگارت آلم

مــی کنيــد، کامــال شکســته اســت.(
ــرای حمــام هــای حــاوی  ــوار استانکاســکی ب )شــکل 3d. طــرح دی
امــالح معدنــی »ليــوز«. اشــتوتگارت، حمــام آب ســرد. کاشــی کاری 

گروه گرافیک و طراحی
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ــال 1961.  ــند، س ــی باش ــدازه m 14,5. 6,1 م ــا در ان ــای روی دیواره ه
همــکاری مشــترک اســتيفتانک و استانکاســکی. اشــتوتگارت آلمــان. 
عکــس از: فرانــک کليــن بــاخ در اشــتوتگارت. الگــوی کاربــردی بزرگتــر در 

ــد.( ــد در شــکل 3c ببيني ــن طــرح را مــی تواني ــاره ای ب

هــرس  طــرح   .4A )شــکل 
استانکاســکی، پيــش زمينــه آبــی. 
ــا  ــعاب ه ــن روی انش ــه روغ ــگار ک ان
ــه 5  ــا ب ــریالی م ــکل س ــه و ش ریخت
بخــش تقســيم شــده اســت. هرکــدام   
cm 40,40 مــی باشــند، ســال 1967. 

همــکاری مشــترک اســتيفتانک و استانکاســکی. اشــتوتگارت آلمــان. نتيجــه 
بررســی ایــن طــرح انشــعابی بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه شــکل دارای 

ــت.(             ــابهی اس ــود تش ــاختار خ س

) شــکل 5A. طــرح جالــب استانکاســکی 
زیباتــر!  کوچکتــر،  هرچــه  نــام:  بــه 
 49,49 اســکرین  ســيلک  پرینــت 
همــکاری   .1974 ســال  ســانتيمتر. 
مشــترک اســتيفتانک و استانکاســکی. 
اشــتوتگارت آلمــان. ایــن طــرح زیبــا 

همــان ســاختار خــود تشــابهی را بــه مــا نشــان مــی دهــد. استانکاســکی 
پــس از ســال 1956 ایــن الگــو را گســترش داد.(

آیــا ایــن جالــب نيســت کــه بدانيــم استانکاســکی مثــال در شــکل دهمــی 
ــه چــه  ــن الگــو را ب ــرده و ای از چــه ســاختارهای شکســته ای اســتفاده ک

نحــو ادامــه داده اســت؟ 
طــرح موجــود در شــکل 5 شکســتگی در طــرح کلــی را بــه مــا نشــان مــی 
دهــد. بــرای مثــال، مربــع هــای بزرگتــر بــه مربــع هــای کوچکتــر مشــابه 
تقســيم مــی شــوند. ســاختار منظــم نهایــی از عناصــر نامنظمــی تشــکيل 
ــق نامحــدود  ــدم تواف ــن ع ــز کوچــک. ای ــای قرم شــده اســت. کاشــی ه
ــا نشــان مــی دهــد  ــه م ــا را ب ــزان تقســيم هــا و شکســتگی ه ــودن مي ب
و شــکل حالــت هنــری تــری پيــدا مــی کنــد. زیبایــی وقتــی بيشــتر مــی 
ــد. اگــر ایــن  شــود کــه طــرح هــای نامنظــم افزایــش بيشــتری مــی یابن
ــی  ــی در کار اصل ــود، خلل ــر نش ــتگی منج ــاد شکس ــه ایج ــا ب ــرح الزام ط
ایجــاد نمــی گــردد. استانکاســکی، چگونگــی ایجــاد طــرح خــود تشــابهی را 

در اینجــا بــه مــا نشــان مــی دهــد. 
ــا حــدودی انتزاعــی و مجــازی هســتند،  ــی ت بســياری از طــرح هــای قبل
ــابه  ــی اســت! و تش ــال انتزاع ــر کام ــود در شــکل 6 دیگ ــرح موج ــی ط ول
شــکل هــا و طــرح هــا بــه وضــوح دیــده می شــود. طــرح هــای دو قلــو. در 
اینجــا دو خــط مشــابه را در مقيــاس هــای متفــاوت مــی بينيــم کــه ســاختار 
مبهمــی دارنــد. یکــی از آنهــا کــه در تصویــر پيــش زمينــه دیــده مــی شــود، 
ــه هرحــال، آنهــا واقعــی  ــا ب ــری از طــرح ان یکــی اســت. ام ــی بزرگت کپ
بــه نظــر نمــی رســند. بــا ایــن حــال، توجــه را بــه خــود جلــب مــی کننــد ، 

تفکــر را بــر مــی انگيزنــد و احساســات مــا را بيــدار مــی کننــد؛ همــان کاری 
کــه موســيقی بــا مــا انجــام مــی دهــد. 

)شــکل 6A. طــرح دوقلــوی استانکاســکی. 
انــگار کــه روی انشــعاب هــا روغــن ریخته 
انــد. cm 90,90، ســال 1959. همــکاری 
استانکاســکی.  و  اســتيفتانک  مشــترک 
ــا  ــابه ب ــط مش ــان. دو خ ــتوتگارت آلم اش
ــاختار  ــف، دارای س ــای مختل ــاس ه مقي

ــتند.( ــم هس ــابهی ه مش
بــه وضــوح مــی توانيــم ایــده رشــد را در ایــن طــرح هــا به نظــاره بنشــينيم. 
ــا داده  ــچ ه ــه مارپي ــا« را ب ــکل ه ــی ش ــادر تمام ــب »م ــکی لق استانکاس
ــه عنــوان مفهومــی  ــه ایــن شــکل ب ــد ب اســت. یــک فيزیکــدان مــی توان
ــر  ــد ایــن را اضافــه کنيــم کــه اث ــرای تغييــرات عمــده بنگــرد. فقــط بای ب

ــده رشــد ارتباطــی تنگاتنــگ دارد. ــا پدی ــورت ب ماندلب

طبيعــی  رشــد  طــرح   .7a )شــکل 
ــانتيمتر. 1939.  ــکی. 17 در 21 س استانکاس
مجمــوع گرافيــک هــای ســاملونگ، گالــری 
اشــتات واقــع در اشــتوتگارت. همــکاری 
استانکاســکی.  و  اســتيفتانک  مشــترک 
اشــتوتگارت آلمــان. ایــن متــدی ســاده 

ــی  ــای مارپيچ ــرح ه ــد ط ــی تواني ــچ. م ــک مارپي ــق ی ــرای خل ــت ب اس
بســازید؟( ذهنتــان  در  را  کوچکتــری 

قطعــه  قطعــه  طــرح   .7b )شــکل 
کامپيوتــری  طرحــی  ایــن  ماندلبــروت. 
ــدون  ــود در آن ب ــتگی موج ــت و شکس اس
ــی  ــه م ــترش و ادام ــه ای گس ــچ وقف هي

یابــد.(

چرا استانکاسکی در آثار خود از ایده شکستگی استفاده کرد؟
بــرای فهميــدن دليــل او بــرای اینــکار، بایــد بــه اهــداف او در خلــق کارهای 
ــن  ــبختانه، ای ــم. خوش ــی ببری ــری و روش وی پ ــای هن ــه، الگوه خالقان
ــی را  ــت اول ــات دس ــد اطالع ــن هنرمن ــود ای ــه از خ ــم ک ــانس را داری ش
کســب کنيــم! استانکاســکی عقيــده خــود را دربــاره آن  در » تئــوری طــرح« 
ــردوی  ــد. ه ــی کن ــوان م ــی عن ــاب آلمان ــک کت ــا« و ی ــرگ ه ،«ســری ب
ــوم  ــوز مفه ــه هن ــان ک ــد؛ در آن زم ــده ان ــته ش ــان نوش ــک زم ــا در ی آنه
شکســتگی ماندلبــورت بوجــود نيامــده بــود. اوليــن نمونــه طــی ســال هــای 
1929 تــا 1937 ابــداع شــد. ایــده هــای اصلــی نمونــه دوم در دهــه 1950 

کــم کــم بوجــود آمــد. 
ــه  ــوئيس و ب ــم در س ــور اع ــه ط ــا 1937 استانکاســکی ب ــال 1929 ت از س
طــور اخــص در زوریــخ مشــغول بــه کار بــود تــا اینکــه در دهــه 1930 عضو 
ــد کــه  مرکــز جنبــش هنــری شــد. هنرمنــدان همگــی متفــق القــول بودن
هنــر محــض و کاربــردی تفکيــک پذیــر نيســتند و اگــر طــرح های هندســی 
بــه طریقــی منظــم ســازماندهی گردنــد، هــردو مــی تواننــد مثــل یــک روح 
در دو بــدن بــه فعاليــت ادامــه دهنــد و یکــی شــوند. تنهــا بــا تحميــل ایــن 
ــم.  ــدا کني ــان دســت پي ــورد نظرم ــی م ــه هارمون ــم ب ــی تواني ســاختارها م
ایــن الگــو هــا دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد و پيــش زمينــه تئــوری 

استانکاســکی را بوجــود مــی آورنــد. 

گروه گرافیک و طراحی
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او در زمينــه هــای مختلــف هنــری بــه فعاليــت پرداخــت ولــی طــرح 
هــای کاربــردی بــرای او بســيار مهــم بودنــد. او بــه ایــن مســئله توجــه 
ــد:  ــوده ان ــن نب ــر هــای محــض هيچــگاه دغدغــه آفری کــرد کــه هن
ــود؟  ــل نم ــی تبدی ــه عين ــی را ب ــم انتزاع ــوان مفاهي ــی ت ــه م چگون

ــد: ــده تجســم اســتفاده نمای ــد از ای ــد کــه بای استانکاســکی فهمي
ــم، درک  ــهيل فه ــم، تس ــا، مفاهي ــش ه ــا، دان ــده ه ــرح ای ــرای ط ب
ــا،  ــر از اینه ــم ت ــا و اجســام و مه ــد ه ــه فراین ــت بخشــيدن ب و عيني
ــه  ــا را ب ــوان آنه ــه نمــی ت ــی ک ــی مفهــوم ســازی و کاربردهای توانای
راحتــی و بــه طــور مســتقيم بيــان نمــود یــا آنهایــی کــه نمــی تــوان 
برایشــان مدلــی را ارائــه داد، امــروز توانســته ایــم بــه پيشــرفت هــای 

ــم.  ــدا کني شــگرفی دســت پي
نيــت او هرچــه کــه بــوده، چــه انجــام کارهــا و فعاليــت هــای طبيعی و 
چــه انتزاعــی، او همــواره اول از محتــوای پنهــان موجــود در اطالعــات 
ملمــوس اســتفاده مــی کــرد. و بعــد تصميــم خــود را مــی گرفــت کــه 
ــد. او  ــل کن ــب منتق ــه مخاط ــه ب ــود را چگون ــور خ ــت دارد منظ دوس
موضــوع مــورد نظــرش را آزمایــش مــی نمــود، کامــال آن را بررســی 
ــم و  ــود. عل ــی نم ــی اش را کشــف م ــات درون ــرد و خصوصي ــی ک م
ــورد  ــم م ــه ت ــد ب ــا بتوان ــرد ت ــی ک ــک م ــه او کم ــوژی روز ب تکنوول

نظــرش دســت پيــدا کنــد و از عينيــت بــه انتزاعيــت برســد. 
ــاص  ــيئی خ ــرد از ش ــه ف ــر ب ــده منحص ــک ای ــاد ی ــدی، ایج گام بع
بــود خلــق ظاهــری زیبــا بــرای توصيــف آن بــود؛ چيــزی کــه بتوانــد 
دقيقــا منظــور را برســاند. زبــان هنــری استانکاســکی یعنــی انتــزاع. او 
ــا همــان شــکل هــای هندســی ســياه  ــن طــرح هــا ی ــه ســاده تری ب
ــه  ــا را ب ــزاع م ــان انت ــه زب ــده داشــت ک ــی پرداخــت. عقي و ســفيد م
درکــی شــهودی رهنمــون مــی ســازد ولــی بــرای درک طــرح هــای 
طبيعــی تــر مــی تــوان از منطــق کمــک گرفــت. شــکل هــا بایــد در 
نظمــی مختصــر و فشــرده ارائــه گردنــد. بــرای انتقــال بهتــر منظــور او 
بایــد از روش هــای هندســی اســتفاده نمــود. در ارزش هــای عــددی 
ــی هــای  ــا توال ــاد گوناگــون یــک موضــوع ی و مســائل هندســی، ابع
پيشــين مــی تــوان تــم هایــی را یافــت کــه روی کاربــرد تاکيــد دارنــد. 
توجــه استانکاســکی از شــکل بــه  ســاختار، از فــرم بــه پيکــره، راه هــا، 
روش هــا و ابعــاد مختلــف حرکــت مــی کنــد. در الگــوی بصــری او، 
تنظيــم شــکل هــا و فــرم هــا اهميــت ویــژه ای دارد. او عالقــه دارد 
کــه مرتبــا ایــده هــا و متــد هــای متنوعــی بســازد. او غالبــا از طــرح 
ــر و  ــف، تغيي ــا در مراحــل مختل ــد ت ــی کن هــای ســریالی اســتفاده م
تحــوالت را بتوانــد نشــان دهــد. ایــن مراحــل گوناگــون را مــی توانيــم 

بــه آســانی در آثــار او ببينيــم. 
ــی ادراکيســت کــه تنظيمــات  ــه خطــی و طــرح ســریالی، الگوی برنام
بصــری و نظــام منــد سيســتم را تحکيــم مــی کنــد. تقســيمات درونــی 
ــرار  ــق و تک ــد: خل ــی ده ــش نشــان م ــی واکن ــوی ترکيب ــه الگ آن ب
ایــن توالــی هــا در مراحــل معيــن و بــا منطقــی مناســب صــورت مــی 

گيــرد. 
ــال  ــی کام ــت ول ــبيه اس ــيار ش ــابهی بس ــود تش ــاختار خ ــه س ــن ب ای

ــت.  ــان نيس یکس
در ســاختارهای شکســته، از انجــا کــه طــرح دم اســبی بســيار معمــول 
ــر  ــر و کوچکت ــای کوچکت ــر ه ــی از تکثي ــی باشــد، کل شــکل اصل م
تشــکيل شــده اســت. طبــق الگــوی دو بخشــی استانکاســکی، کليــت 
ــت مــی  ــدار و ثاب ــا کپــی هــای خــود پای ــده در حالتــی مــوازی ب پدی
ــه شــکل  ــه طرحــی پيچيــده ب ــرای دســتيابی ب ــد. در ضمــن، او ب مان
هــای ظاهــری نيــازی نــدارد و مــی دانيــم کــه ایــن خــود از خصيصــه 
ــی  ــن، نم ــد. بنابرای ــی آی ــه حســاب م ــاحتارهای شکســته ب ــای س ه

ــه قطعيــت بگویيــم کــه او قبــل از ماندلبــروت ســاختارهای  توانيــم ب
شکســته را کشــف نمــوده بــود ولــی بــه هــر حــال، او بــه ایــن مهــم 

بســيار نزدیــک شــده بــود. 
بــه طــور کلــی، هــم استانکاســکی و هــم ماندلبــروت دچــار دغدغــه 
ــای  ــده ه ــی داشــت. پدی ــد متفاوت ــه دی ــه زاوی ــد ک ای یکســان بودن
اوليــه یکســان بودنــد: طبيعــی و هماهنــگ بــا خلــق و خــوی انســانی. 
هــدف ماندلبــروت ایــن بــود کــه بــرای ایــن ناهنجــاری هــا دالیلــی 
ــی خــود تشــابهی  ــد. او مفهــوم جهان ــه کن ــات ارائ ــا ریاضي منطبــق ب
را ابــداع نمــود و ســعی کــرد کــه ایــن شکســتگی هــا را بــه نحــوی 
توجيــه نمایــد و مفيــد بودنشــان را در ســنجش بــی نظمــی ثابــت کنــد. 
ــد  ــوض، استانکاســکی از فراین ــيد. درع ــم رس ــه مفاهي ــکال ب او از اش
هــا بــه شــکل هــا رســيد. هــدف او ایــن بــود کــه یــک زبــان ویــژه 
مفاهيــم تصویــری اختــراع کنــد تــا بتوانــد ایــن مفاهيــم را بــه روشــی 
قابــل درک ارائــه کنــد. بســياری از آثــار او ایــن حقيقــت را منعکــس 
مــی کننــد کــه او بــرای اینــکار بــه مفهــوم ســاختار شکســته بســيار 
ــد کــه ایــن  نزدیــک شــده اســت. تئــوری طراحــی او ثابــت مــی کن
موضــوع تصادفــی نيســت. او دائمــا از ســاختارهای شکســته اســتفاده 
ــا روشــن  ــرای م ــن مســئله را ب ــب، ابهــام ای ــن مطل مــی کــرد. همي
مــی کنــد. بــا اینحــال، ایــن ماندلبــروت بــود کــه فهميــد ســاختارهای 
شکســته، بهتریــن ســاختار بــرای توجيــه شکســتگی هــای گوناگون در 
مســائل علمــی و هنــری هســتند. شــاید تئــوری »هيمشــه شکســته« 
استانکاســکی بهتریــن متــد بــرای توجيــه ایــن مطلــب باشــد کــه هنــر 
و طراحــی معاصــر، مــی تواننــد فراینــد هــای جالبــی را بــرای رویــداد 

هــای طبيعــی و مفاهيــم انتزاعــی بــه مــا پيشــنهاد کننــد. 
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ADHD اختاللــی اســت کــه در آن پرتحرکــی ، بــی توجهــی و رفتارهــای ناگهانــی بيشــتر و شــدیدتر از کــودکان دیگــر وجــود دارد . 3 تــا 5 درصــد کــودکان بــه ایــن اختــالل مبتــال ا

هســتند و در پســرها شــایع تــر اســت . ممکــن اســت در بعضــی بيشــتر عالئــم پرتحرکــی و رفتارهــای ناگهانــی و در گروهــی عالئــم بــی توجهــی بيشــتر دیــده شــود . عالئــم ایــن 
بيمــاری قبــل از 7 ســالگی شــروع مــی شــود ولــی اغلــب در دوران مدرســه مشــکالت جــدی ایجــاد مــی گــردد . 

علت : 
ایــن بيمــاری سالهاســت کــه شــناخته شــده و وعوامــل متعــددی در ایجــاد آن نقــش دارنــد . بــه نظــر مــی رســد علــت آن بيشــتر قــص در تکامــل سيســتم اعصــاب باشــد . کــودکان 
مبتــال احتمــااًل در قســمت هایــی از مغــز کــه مســئول توجــه ، تمرکــز و تنظيــم فعاليــت هــای حرکتــی مــی باشــد دچــار نقــص جزئــی هســتند . تــوارث و ژنتيــک در ایــن اختــالل 
نقــش دارد . همچنيــن در بعضــی مــوارد در جریــان حاملگــی یــا زایمــان یــا پــس از آن صدمــات جزئــی بــه ســاختمان مغــز وارد مــی شــود کــه مــی توانــد باعــث ایــن مشــکل گــردد . 

عالئم : )ADHD( چيست؟ 
مالک های تشخيصی اختالل بيش فعالی / کمبود توجه عبارتند از وجود دو مورد از طبقه بندی زیر:

 1    شش مورد یا بيشتر از نشانه های بی توجهی زیر حداقل شش ماه طول بکشد و شدت آنها در حدی غير انطباقی بوده و یا سطح رشد ناهماهنگ باشد: 
بی توجهی , از این لحاظ اعمال زیر غالبا در فرد در گير با )ADHD( قابل مشاهده است. 

a( از توجه کافی به جزئيات در می ماند یا فعاليت های تحصيلی , کار یا سایرفعاليت ها را با بی دقتی انجام می دهد
 d( در حفظ توجه بر روی تکاليف یا فعاليت های مربوط به بازی ها مشکل دارد 

 c( وقتی مستقيما با او صحبت می شود گوش نمی دهد
b( دستورالعمل ها را کامل اجرا نمی کند و کار درسی , وظایف و تکاليف محيط کار را تکميل نمی کند) که دليل آن رفتار مقابله ای یا نفهميدن دستورا ت نيست( 

 e( در سازمان دهی تکاليف و فعاليت ها ناتوان است
 f( از تکاليفی که نيازمند فعاليت ذهنی مستمر است اجتناب می کند, نفرت دارد یا در اقدام به آن مردد است) مانند کار درسی در مدرسه یا تکاليف خانگی ( 

g( اشيا« الزم برای انجام تکاليف و فعاليت ها را گم می کند ) مثل تکاليف درسی , اسباب بازی ها, مداد, کتاب ( 
h( محرک های بيرونی حواسش را به آسانی پرت می کند

I ( در فعاليت های روزمره فراموش کار است  
2 (  شــش مــورد یــا بيشــتر از نشــانه هــای بيــش فعالــی - تکانــش گــری زیــر کــه حداقــل بــه مــدت شــش مــاه طــول کشــيده و شــدت آن در حــدی اســت کــه غيــر انطباقــی یــا نــا 

هماهنــگ بــا ميــزان رشــد تلقــی مــی شــود ) منبــع پيشــين ( . 
بيش فعالی از این لحاظ , اعمال زیر غالبا در فرد درگير با  )ADHD( قابل مشاهده است. 

a( غالبا دست ها و پاهایش بی قرار و روی صندلی تکان می خورد 
d( در کالس درس یا جاهای دیگر که انتظار می رود شخص نشسته باقی بماند صندلی را ترک می نماید

c( در جاهایی که مناسبتی ندارد می دود یا از در و دیوار باال می رود. در نوجوانی یا بزرگسالی همراه با احساس ذهنی بی قراری است
b( در اشتغال بی سر و صدا به فعاليت های تفریحی و بازی ناتوان است
e( در حال حرکت است و به نظر می رسد موتوری به حرکتش وا ميدارد

f( زیاد حرف می زند 
تکانش گری - از این لحاظ ,اعمال زیر غالبا در فرد درگير با )ADHD(  قابل مشاهده است: 

a( قبل از اینکه سوال تمام شود با عجله و دستپاچگی جواب هایی می پراند
d( در انتظار کشيدن برای نوبت ناتوان است

c( غالبا حرف دیگران را قطع کرده یا مداخله می کند) مثال خود را در مکالمه ها یا بازی ها داخل می کند(. 
ــر نشــانه هــای تشــخيصی کــه در جــدول ذکــر شــد, ممکــن اســت ایــن کــودکان در زمينــه هــای رفتــاری, اجتماعــی , شــناختی و ... دچــار مشــکالت ثانویــه شــوند. ایــن  عــالوه ب

مشــکالت در جــدول نشــان داده شــده اســت.
بيشــتری الزم دارنــد . در انجــام تکاليــف مدرســه ، تمرکــز روی درس ، رعایــت قوانيــن مدرســه و داشــتن روابــط اجتماعــی مناســب بــا همکالســی هــا مشــکل دارنــد . بــرای رســيدن 

بــه اهــداف درازمــدت برنامــه ریــزی نمــی کننــد.
عوارض 

رفتــار کــودکان روی عملکــرد آنهــا در خانــواده ، اجتمــاع مــردم و مدرســه تأثيــر ســوء مــی گــذارد و باعــث واکنــش هــای منفــی اطرافيــان ، خانــواده ، کادر مدرســه و همســاالن مــی شــود 
. ایــن رفتارهــا مشــکالت جــدی در مدرســه و اجتمــاع ایجــاد مــی کنــد و باعــث کاهــش اعتمادبــه نفــس و احســاس بــی کفایتــی در ایــن کــودکان مــی گــردد . ممکــن اســت آنهــا از 
مدرســه و اجتمــاع متنفــر گردنــد . کــودکان طبيعــی بــه خاطــر رفتارهــای مناســب و موفقيــت هــای تحصيلــی و اجتماعــی زمينــه زیــادی بــرای تشــویق شــدن دارنــد و هميــن تشــویق 
 ADHD کمتــر بــه ایــن موفقيــت هــا دسترســی پيــدا مــی کننــد . کــودکان ADHD هــا موجــب پــرورش اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس در آنهــا مــی شــود ولــی کــودکان دچــار

ممکــن اســت بــه صــورت ثانویــه دچــار اختــالالت ارتباطــی ، مشــکالت تحصيلــی ، اضطــراب افســردگی و بزهــکاری شــوند . 
سير : 

ســير ADHD متنــوع اســت . بهبــودی در صــورت وقــوع معمــواًل بيــن 12 تــا 20 ســالگی رخ ميدهــد و بهبــودی قبــل از 12 ســالگی نــادر اســت . گاهــی عالئــم در بلــوغ بهبــود یافتــه 
و گاهــی نيــز تــا بزرگســالی ادامــه مــی یابــد . 

بــا افزایــش ســن پرتحرکــی کمتــر شــده ولــی اختــالل تمرکــز و رفتارهــای ناگهانــی مــی توانــد باقــی بمانــد . در 15 تــا 20 درصــد مــوارد عالئــم همــراه بــا افزایــش ســن ادامــه مــی 
یابــد . بــدون درمــان تنهــا یــک ســوم تــا نصــف کــودکان دچــار ADHD مــی تواننــد بــا عالئــم خــود در زندگــی ســازگار و منطبــق باشــند و بقيــه مســتعد بــروز مشــکالت ثانویــه 

خواهنــد بــود . 
درمان : 

درمان هایی که برای کودکان ADHD به کار ميرود می تواند به چهار گروه تقسيم گردد : 
آموزش والدین 

آموزش آموزگاران 
استفاده از کالسهای مخصوص 

درمان دارویی و درمان های روان شناختی 
آموزش والدین و معلمين بخش مهمی از درمان را تشکيل می دهد و شامل دو بخش است ؛

آموزش برای شناخت بيماری 
آموزش برای بکارگيری روش های درمانی 

والدیــن بایــد ایــن بيمــاری را بــه عنــوان یــک نقــص خفيــف در مراحــل اوليــه رشــد مغــز دانســته و بــه کــودک خــود بــه دیــد کودکــی تنبــل ، نافرمــان ، شــرور و فضــول کــه اگــر بخواهــد 
مــی توانــد رفتــاری طبيعــی داشــته باشــد نــگاه نکننــد ، بلکــه او را کودکــی بداننــد کــه تــالش مــی کنــد بــا ناتوانــی خــود کــه خــارج از کنترلــش اســت ، کنــار بيایــد . 

والدیــن بایــد راههــای دیگــری بــرای تشــویق ، تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و ایجــاد احســاس موفقيــت در کودکشــان بيابنــد . فعاليــت ورزشــی ، هنــری ، فنــی ، اجتماعــی مــی توانــد 
فرصــت هایــی بــرای نمایــان کــردن توانائــی هــای ایــن کــودکان ایجــاد نمایــد . ایــن فعاليــت هــا بالطبــع تشــویق بيشــتری بــه دنبــال داشــته و مــی توانــد آثــار منفــی حاصــل از تجربــه 
هــای بــد قبلــی ) شکســت هــا ، طــرد شــدگی ، تنبيــه هــا و ... ( را بکاهــد و جایگزیــن آن گــردد . البتــه والدیــن نبایــد تصــور کننــد کــه کودکانشــان بــه دليــل ایــن ناراحتــی مســئول 

اعمــال نامطلــوب و خــالف خــود نيســتند ، بلکــه کــودک مــی بایــد اینگونــه رفتارهــا را جبــران کنــد . 
 بــرای اینکــه کــودکان قوانيــن را بياموزنــد و از آن پيــروی نماینــد الزم اســت قوانيــن را بــرای آنهــا واضــح تــر ، در فواصــل کمتــر و دفعــات بيشــتر بيــان کنيــم و سيســتم تشــویق و    

تنبيه قوی تری را با آن همراه نمایيم . 
برخــورد مناســب بــا کــودکان دچــار ADHD بــه زمــان ، پشــتکار ،  کوشــش ، مداومــت و همــکاری و هماهنگــی زیــادی نيــاز دارد و بــه هميــن دليــل مربيــان و والدیــن بایــد همــواره 

روحيــه ای بــا نشــاط ، شــاداب ، طنزپــرداز و شــوخ طبــع را در خــود حفــظ نماینــد .
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     بــــــــــــــــــــــــــــــازی  اعـــداد
 بسمه تعالی

جدولی که مشاهده می کنید نوعی بازی و ریاضی حساب می شود و برای استفاده پایه اول و دوم پیشنهاد 
 دستور العمل های آن  به شرح زیر است : ه می شود .داد

  شروع می شود .1همراه با تاس از شماره  بازی   .1

 خانه به سمت جلوست . 2رسید جایزه آن  اگر تاس به خانه ای با عالمت  .2

 خانه به سمت جلوست . 3رسیدجایزه آن اگر تاس به خانه ای با عالمت  .3

 خانه به سمت جلوست . 5رسید جایزه آن اگر تاس به خانه ای با عالمت  .4

است و به اندازه  3و  2رسید جایزه آن جمع کردن عدد  ,اگر تاس به خانه ای با عالمت های  .5
 به جلو رفتن است .جواب 

است و به اندازه  5و  3رسید جایزه آن جمع کردن عدد ,اگر تاس به خانه ای با عالمتهای  .6
 جواب به جلو رفتن است .

است و به اندازه  5و  2رسید جایزه آن جمع کردن عدد  ,اگر تاس به خانه ای با عالمت های  .7
 آن به جلو رفتن است . 

را با هم  5و3و2در آن بود باید عددهای ,,و اگر تاس به خانه ای رسید که عالمت های  .8
 جمع کند و به اندازه جواب آن به جلو برود .

 پیشنهاد : 

این یک بازی پیشنهادی است و شما همکار گرامی می توانید بنا به ضعف های دانش آموزان آن را طراحی 
توانید به عقب رفتن را انجام دهند و یا ترکیبی از هر دو یعنی : یک جایزه کنید از تمام دستورهای باال می 

 به جلو و یک جایزه به عقب رفتن باشد چرا که بازی و آموزش هم زمان انجام می شود .

 

 

 

 

 

گروه آموزش ابتدایی

فاطمه آگاهی - سرگروه پایه ی اول ابتدایی

01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 

21 09 08 07 06 05 04 03 02 00 

31 29 28 27 26 25 24 23 22 20 

41 39 38 37 36 35 34 33 32 30 

51 49 48 47 46 45 44 43 42 40 

61 59 58 57 56 55 54 53 52 50 

71 69 68 67 66 65 64 63 62 60 

81 79 78 77 76 75 74 73 72 70 

91 89 88 87 86 85 84 83 82 80 

011 99 98 97 96 95 94 93 92 90 
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راهبردهایی برای مدیریت كالس درس

-  به دانش آموزان توجه كنيد و این توجه را نشان دهيد.
-  آموزش اثر بخشی داشته باشيد. 

-  رفتارهای خوب دانش آموزان را مورد توجه  قرار دهيد.
-  بد رفتاری دانش آموزان را شخصی نكنيد.

-  از قدرت خود سوء استفاده نكنيد.
-  نتایج تكاليف و امتحانات را زود اعالم كنيد.

-  به دنبال چرا نباشيد.
-  آرام وحرفه ای برخورد كنيد.
-  به طور انفرادی تادیب كنيد.

-  ارتباط چشمی و تحسين را دست كم نگيرید.
-  با دانش آموزان دوست نباشيد دوستانه رفتار كنيد.

-  به فرایند تدریس عالقه نشان دهيد. 
-  فراگيران را در امر آموزش فعال كنيد . 

-  در استفاده از محرك های تدریس تنوع بيشتری داشته باشيد. 
-  از وسایل آموزشی و رسانه های آموزشی بجا استفاده كنيد . 

-  گاهی در كالس سكوت كنيد.

لیالسبحانی
کارشناسی تکنولوِژی و گروههای آموزشی ابتدابی 

راهبردهای مدیریت در کالس



ــت  ــه ی مدیری ــماره ی فصلنام ــن ش ــن اولی ای
آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــهریار بــا 
عنــوان نــگاه شهریاراســت. و قاعدتــا خالــی از 
اشــکال و کمبــود نیســت، نظــرات، انتقــادات و 
پیشــنهادات شــما مــی توانــد در هــر چــه بهتــر 

و پــر محتواتــر شــدن آن مــا را یــاری کنــد.

پس ما را همراهی کنید.
shahryar.teo@chmail.ir

فتر د یــن  ا مد  آ ن  یا پا بــه 
. . . قیســت  با ن  همچنــا یــت  حكا

طریقه ی همكاری با فصلنامه

 –  ارسال مقاله ها )تربیتی ، آموزشی و علمی(
–  ارسال شعر ، سایر مطالب آموزنده

–  بخش معرفی مدرسه )مدیران محترم جهت هماهنگی به روابط عمومی مراجعه فرمایند(
–  معرفی و مصاحبه با افراد شاخص )همکاران و دانش آموزان (

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

مهلت ارسال مطالب: تا پایان دومین ماه هر فصل

 شرایط درج مطلب در فصلنامه

- هیات تحریریه فصلنامه 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 فصلنامه نگاه شهریار 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 فصلنامه 

نیست.
-  فصلنامه مجاز است که از مطالب استفاده شده، در آینده نیز بدون 

کسب مجوز، مجدد استفاده کند.
-  برداشت و نقل مطالب از فصلنامه تنها با ذکر نام فصلنامه ی نگاه 

شهریار، شماره و تاریخ انتشار مجاز است.
- هیات تحریریه فصلنامه 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 فصلنامه هیچگونه مسئولیتی را در 
خصوص محتوا و تصاویر خالف عرف و مطالب خالف شئون جمهوری 

اسالمی ایران در پایگاههای اینترنتی را نمی پذیرد.

 مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار

 فصلــــنامه ی نگـــــــاه شهریــــــار
شماره اول         پائیز 1391
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شهید رجایی:
معلمی شغل نیست، معلمی عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای، 

رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد

حضرت امام خمینی )ره(:

محرم و صفر است هک اسالم را زنده نگه داشته است.


