


امســال نیــز دوره هــای آمــوزش آزمونهــای 
ورودی کنکــور سراســری نیــز طــی توافــق انجــام 
شــده بــا موسسســه ی کانــون فرهنگــی آمــوزش 
ــاری و در 14  ــال ج ــاه س ــان م ــی( از آب ــم چ )قل
جلســه در مرکــز پــرورش اســتعدادهای درخشــان 
ــج آموزشــی  ــون برگــزار خواهــد شــد. پکی دارالفن
ــون  ــاب هــا، ســی دی هــا و آزم دوره شــامل کت
ــا تخفیــف 50 الــی  هــای آزمایشــی اســت کــه ب
60 هــزار تومانــی بــه دانــش آمــوزان ارائــه 

خواهــد شــد.
اولویــت ثبــت نــام بــا دانــش آمــوزان ســال ســوم 
دبیرســتان خواهــد بــود، ولــی مانعــی بــرای ثبــت 
ــش  ــدارد. دان ــوزان وجــود ن ــش آم ــام ســایر دان ن
آمــوزان جهــت ثبــت نــام بــه دفتــر معاونــت 
ــه  ــی مراجع ــای بگ ــاب آق ــی جن آموزش

ــد. نماین

کربالی جبهه ها یادش بخیر
هفتــه دفــاع مقــدس نمــودار مجموعــه ای از 
برجســته تریــن افتخــارات ملــت ایــرا ن در دفــاع از 
مــرز هــای میهــن اســامی و جانفشــانی دالورانــه 
در پــای پرچــم برافراشــته اســام و قــرآن اســت. 
در ایــن مجموعــه ی تابنــاک، درخشــنده تریــن و 
ــره ی  ــاد و خاط ــا، ی ــن گرانبه ــن نگی ــس تری نفی
ــردان  ــان و جوانم ــان جوان ــود دارد. آن ــهدا وج ش
ــی  ــا آگاه ــه ب ــد ک ــتی بودن ــاک سرش ــید و پ رش
ــور را  ــاس کش ــت حس ــود موقعی و درک واالی خ
تشــخیص داده و وظیفــه بــزرگ جهــاد در راه خــدا 

ــدند. ــرا ش ــتاقانه پذی را مش
کربــای جبهــه هــا یــادش بخیــر روز هایــی کــه 
ــگ در  ــوپ و تفن ــدای ت ــود، ص ــک ب ــدا نزدی خ
ــا  ــرا )س( و ی ــا زه ــوای ی ــود و ن ــده ب ــم پیچی ه
حســین)ع( شــهر را پــر کــرده بــود. روز هــای زالل 
ــالهای  ــود، س ــجود و صع ــالهای س ــی و س مهربان
اوج شــهادت، شــهامت و شــجاعت مــادران شــهید. 
ــالهای  ــداز، س ــوز و گ ــای س ــنگر ه ــالهای س س
خــوش دوکوهــه، ســالهای ایثــار و گذشــت و 

ــر. ــادش بخی ــی، ی بندگ
حاج آقا نظری

 مژده دهید باغ را بوى بهار مى رسد
آب زنید راه را هین که نگار مى رسد

باردیگــر عطــر دل انگیــز شــکوفه هــاى 
بهــارى در گلســتان تعلیــم وتربیــت بــه 
مشــام مــى رســد ، اشــک شــبنم دامــن 
گلبــرگ هــارا مــى نــوازد و از بــرگ تــا ســاقه 
را شستشــو مــى دهــد گــرد و غبــار رخــت بــر 
مــى بنــدد و ابــر نــوازش گــر گاب برســر و 
ــدران  ــادران و پ ــد م ــى پاش ــت م روى طبیع
پرنــده هــاى خــوش الحــان خــود را از آشــیانه 
ــاى گل  ــته ه ــون دس ــازند وچ ــى س ــا م ره

ــد . ــى نماین ــه م ــه مدرس روان
ــوزش  ــد آم ــى عی ــال تحصیل ــاز س آرى، آغ
وپــرورش اســت.  مهــر مــاه آغــاز تــاش گل 
هــاى نوشــکفته ى مشــتاقان و طالبــان علــم 
و دانــش از راه مــى رســد و صبحگاهــان، 
چهــره هــاى معصــوم، کیــف و کتــاب بدســت 
ــرآن دل  ــواز ق ــات روح ن ــاى آی ــم زیب ــا ترّن ب
درگــروى دانایــى و ایمــان الهــى مــى نهنــد. 
ــر در  ــار دیگ ــک ب ــد و ی ــى آی ــاه م ــر م مه
ــه  ــر عاطف ــاى پ ــگاه ه ــهاى درس ن کاس
ــر  ــى را ب ــت و آگاه ــام محب ــان پی ى معلم
ــت   ــم و فضیل ــیفتگان عل ــاک ش ــاى پ قلبه

ــد. ــى کنن ــم م تقدی
ــش رحمــت فرســت و  ــر محمــد وآل ــا ب خدای
ایمــان مــا را بــه کامــل تریــن ایمــان و نیــت 
مــا را بــه خالــص تریــن نیــات و عمل مــان را 
 بهتریــن اعمــال قــرار ده یــا ارحــم الراحمیــن.
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ــرا  ــه مناســبت ف شــماره ی اول ماهنامــه ی رســمی نمــد را ب
رســیدن ســال تحصیلــی 92 - 93 بــا مصاحبــه ای اختصاصــی 
ــوری مدیریــت مرکــز اســتعدادهای  ــاب آقــای مهــدی ن از جن
ــم.  ــی کنی ــون شهرســتان شــهریار شــروع م درخشــان دارالفن
در ایــن مصاحبــه پرســش هایــی دربــاره ی اهــداف آموزشــی 
و تربیتــی ســال تحصیلــی جدیــد و تغییــرات و اصاحــات نــو 

مطــرح شــده اســت. بــا مــا همــراه شــوید:
ــان  ــه تیزهوش ــما از مدرس ــف ش ــه تعری اول از هم

چیســت؟ 
ــه، اســتعداد  ــن رو بگــم کــه تیزهوشــان ن ــل از جــواب ای »قب
ــد. و در جــواب  ــا باهــم متفــاوت ان هــای درخشــان ایــن دو ت
هــم مدرســه اســتعداد هــای درخشــان یعنــی دانــش آمــوزان 
تــوان منــد از لحــاظ اســتعداد در مکانــی گــرد هــم مــی آینــد 
ــرای  ــت و ب ــده اس ــدازی ش ــا راه ان ــرورش آنه ــرای پ ــه ب ک
ــر اســت.« ــای برت ــرورش IQ و EQ بچــه ه ــروری و پ ــه پ نخب

ــاه  ــک م ــال و ی ــد از دو س ــا بع ــه م االن مدرس
تأســیس چــه امتیــازی نســبت بــه دیگــر مــدارس 

دارد؟
»مــا بــا بقیــه ی مــدارس اســتان بــا اینکــه تجربــه ی کمتــری 
داریــم برابــر هســتیم. هــم از لحــاظ امکانــات، هــم نیــرو، هــم 
هــم دانــش اموزآمــوزان و... .امــا تــا نقطــه ی مطلــوب خیلــی 
فاصلــه داریــم. نقطــه ی مطلــوب بــرای مــن قابــل دسترســی 
ــه نقطــه ی مطلــوب رســیدم مثــل  نیســت، هــر زمــان کــه ب
ســایه از مــن دور شــده. همیشــه بایــد رو بــه پیشــرفت باشــیم.«

چــه برنامــه ای بــرای دراز مــدت دارید؟مثــال بعــد 
از اتمــام کارهایــی کــه پــس از احــداث، نیــاز بــه 

انجامشــان بــود؟
ــه  ــد ک ــزاری بودن ــخت اف ــکات س ــداث مش ــای اح »کاره
ــتفاده  ــوب اس ــای خ ــرم افزاره ــا االن از ن ــدند. م ــرف ش برط
مــی کنیــم بــرای برنامــه ریــزی بــرای اهــداف عالــی، مثــل؛ 

ــوب.« ــات خ ــی و امکان ــوم مهارت ــوب، عل ــای خ ــرو ه نی

ــال کالس  ــنبه ی اول س ــط پنجش ــد فق ــما گفتی ش
ــاه اول  ــک م ــی ی ــد ول ــاده نداری ــوق الع ــای ف ه

ــد؟ ــزار نش ــا برگ ــال کالس ه س
ــت نکــرده  ــوز پاســخی دریاف ــه شــود، هن ــد مجــوز گرفت »بای
ــد مراحــل  ــدون مجــوز کاری نمــی شــود انجــام داد، بای ایم.ب
قانونــی طــی شــود چــون مــن هیــچ مســولیتی قبــول نمیکنــم. 
و در روز تعطیــل هــم مســولیت داره اگــر اتفاقــی بــرای دانــش 

آمــوزان بیفتــد چــه کســی پاســخ مــی دهــد؟«

ممکنــه راجــع بــه اردو هــا هــم توضیحــی بدیــد؟ 
بدلیــل اینکــه در طــی ایــن دوســال تعــداد اردو هــا 

بســیار کــم بــوده.
ــاب  ــد از انتخ ــل و بع ــه قب ــک هفت ــه ی ــده ک ــنامه ش »بخش
شــورای دانــش آمــوزی رفتــن بــه اردو امــکان پذیــر نیســت. و 
مــن منتظــرم کــه تکلیــف اردوی راهیــان نــور بچــه هــای دوم 
دبیرســتان و مســولیتی کــه میخواهنــد بــه اردوی راهیــان نــور 
برونــد مشــخص بشــه.چون پارســال معــاون پرورشــی و طــرح 
روشــنا نداشــتیم و بــردن دو گــروه بــه اردو مشــکل بــود، امــا 
ــد  ــه امی ــه ب ــر شــده ک ــل ت ــای مدرســه کام ــرو ه امســال نی

خــدا انجــام مــی دهیــم.«

راجــع بــه جشــن ثقلیــن پارســال بچــه هــا ســوال 
ــر  ــا برگــزاری همچیــن جشــن پ ــد کــه آی میکردن
هزینــه ای بــا وجــود اینکــه بودجــه مدرســه انــدک 

بــود. الزم بــودش؟
ــیم  ــف تقس ــای مختل ــمت ه ــه قس ــه ب ــه، بودج ــً الزم »قطع
ــه  ــاص داده میش ــه اختص ــد بودج ــًا 10 درص ــود. مث ــی ش م
ــا پارســال حــدود 2 درصــد از  ــرای مســائل پرورشــی کــه م ب

ــت.« ــم نیس ــادی ه ــغ زی ــه مبل ــم. ک ــتفاده کردی اون رو اس

هــدف از تاســیس مدرســه ی اســتعداد هــای 
ــرای  ــه مدرســه ای ب ــه ن ــی ک درخشــان در صورت
ــه  ــود، ن ــده ب ــه ش ــر گرفت ــش در نظ ــن بخ ای
امکانــات مناســب و نــه هیــچ چیــز دیگــری، چــه 

ــت؟ ــوده اس ب
»در هیــچ جــای ایــران هیــچ مدرســه ای رو مجهــز بــه کســی 
تحویــل نمیــدن مــا خودمــون بایــد خودگردانــی کنیــم. فقــط 
دبیــر و ســاختمون در اختیارمــون قــرار میــدن. و ســایر امکانات 

رو بایــد خودمــون تهیــه کنیــم.«

امتیــاز مــا، یعنــی؛ دانــش آمــوزان مــدارس 
اســتعداد هــای درخشــان پــس از فــارغ التحصیلی 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــون چ م
ــه از  ــن هم ــگاه کنی ــور رو ن ــر کنک ــای برت ــه ه ــما رتب »ش
مــدارس اســتعداد هــای درخشــان هســتند. یعنــی علــم محــور 
بودیــم و نمــرات شــما براســاس توانایــی واقعــی شــما خواهــد 

ــود.« ب

ــتانی  ــوم دبیرس ــال س ــگ ورزش س ــورد زن در م
هــا هــم کــه در هفتــه تــک زنــگ هســت، میشــه 

ــد؟ ــی بدی توضیح
»بخشــنامه شــده و دســت مــا هــم نبوده.برنامــه وزارتــی میگــه 

کــه بایــد یــک ســاعت در هفتــه باشــد.«

و در آخــر اگــر ســخنی بــا دانــس آمــوزان داریــد، 
خوشــحال میشــیم بشــنویم؟

ــل در  ــید.علم و عم ــق باش ــا موف ــد ت ــا درس بخونی ــه ه »بچ
ــار هــم.« کن

ــد،  ــا دادی ــه م ــه ب ــن مصاحب ــرای ای ــون رو ب ــه وقتت از اینک
سپاســگزاریم.

»حصر آبادان باید شکسته شود«
ــوب  ــه ی جن ــن نقط ــادان در دورتری ــره آب جزی
ــد رود  ــت. ارون ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــی ای غرب
تنهــا رودخانــه ی قابــل کشــتیرانی ایــران اســت 
و تــا پیــش از جنــگ تحمیلــی عــراق ، دو بنــدر 
بــزرگ و فعــال ” خرمشــهر و ” آبــادان ” در 
مســیر ایــن آب راه قــرار داشــتند . تاریــخ شــهر 
ــخ  ــا تاری ــگاه آن ، ب ــژه پاالیش ــه وی ــادان ب آب

ــورده اســت… ــره خ ــورمان گ ــت کش صنع
ــاش کــرد  ــس از ســقوط خرمشــهر عــراق ت پ
تــا از طریــق شــرق کارون و شــمال بهمــن شــیر 
ــا ایــن وضعیــت  ــادان را اشــغال کنــد کــه ب ، آب
آبــادان در یــک محاصــره ۳۳۰ درجــه ای قــرار 

مــی گرفــت.
فرمــان امــام ) ره ( مبنــی بــر آزاد ســازی آبــادان 
ــز  ــه شــرعی نی ــی، جنب ــه نظام ــر جنب ــاوه ب ع
ــوان و  ــام ت ــلح تم ــای مس ــرد و نیروه ــدا ک پی

ــد. ــن راه صــرف نمودن ــود را در ای ــوای خ ق
ــن  ــات ثام ــر ۱۳۶۰ در عملی ــره در ۵ مه باالخ
ــدم  ــع مق ــر مواض ــام ب ــای اس ــه ، نیروه االئم
دشــمن هجــوم بــرده و خاکریزهــای اولیــه 
ــد و  ــغال کردن ــری اش ــدون درگی ــمن را ب دش
پــس از ۲۴ ســاعت، جزیــره آبــادان از محاصــره 

ــد. ــارج گردی خ
ــی  ــر مردان ــادان حماســه دلی شکســت حصــر آب
ــق  ــعت عش ــه وس ــی ب ــا بالهای ــه ب ــت ک اس
ــد  ــود رفتن ــدند ؛ خ ــه ش ــا جاودان ــمان دله درآس
ــد … ــی مان ــا باق ــان درقلبه ــه یادش ــا همیش و ت
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در ایــن بخــش اطاعاتــی دربــاره برگــزاری 
مســابقه PES 2013  مدتــی اســت پوســتر هــای 
ــر  ــن اکث ــه ذه ــات مدرس ــای اعان آن درتابلوه
دانــش امــوزان رو درگیــر کــرده در اختیــار عاقــه 
ــه شــرحی از  ــر ب منــدان قــرار مــی دهیــم. در زی
ــزاری مســابقات  ــام و برگ ــت ن ــن، نحــوه ثب قوانی

ــم. ــی پردازی م
نحوه ثبت نام و برگزاری مسابقات:

ــرای  ــام ب ــت ن ــت ثب ــان مهل ــا 15 آب ــر ت 1 مه
.PES 2013 مســابقه در  شــرکت 

ــت +  ــان اس ــزار توم ــام 25ه ــت ن ــه ی ثب هزین
ــه در  ــازی PES 2013 ک ــامل ب ــج ش ــک پکی ی
ــود و  ــی ش ــه م ــگان ارائ ــورت رای ــه ص ــع ب واق
هزینــه ی آن هــم بــه دلیــل برنامــه ی ویــژه ای 
ــه  ــر گرفت ــر در نظ ــرات برت ــرای نف ــه ب ــت ک اس

شــده.
پکیــج یــک هفتــه بعــد از اتمــام ثبــت نــام 
ــدگان 2  ــرکت کنن ــود. ش ــی ش ــل داده م تحوی
ــزل  ــن در من ــرای تمری ــت ب ــه فرص ــی 3 هفت ال
دارنــد و بعــد از آن مســابقه شــروع خواهــد شــد، 
مرحلــه ی گروهــی آن از ابتــدای آذر مــاه و قبــل 

ــود.  ــد ب ــاه خواه ــات دی م از امتحان
جــوی  مســابقه  بــرای  میتواننــد  بازیکنــان 
اســتیک)Joystick( خــود را بیاورنــد امــا کیبــورد 
اســتاندار توســط مدرســه تهیــه مــی شــود و 
در اختیــار بازیکنــان قــرار داده خواهــد شــد.  
ــزی انجــام شــده و در صــورت  ــه ری ــق برنام طب
ــه  ــا ســوم ب ــرات اول ت اخــذ مجوزهــای الزم، نف
مســابقات نهایــی در ســطح مــدارس ســمپاد 

ــد  ــی کنن ــدا م ــران راه پی ــتان ته اس
پیــش   PES 2013 مســابقه انجــام  واقــع  در 
ــت  ــدی اس ــابقات بع ــروع مس ــرای ش ــدی ب درآم
ــتراتژیک و ...  ــای اس ــازی ه ــابقات ب ــد مس مانن

مرکــز پــرورش اســتعدادهای درخشــان دارالفنــون، 
تصمیــم دارد در جهــت ارتقــای ســواد دیجیتــال و 
ــدام  ــی اســامی اق ــوزش ســبک زندگــی ایران آم
بــه ثبــت نــام دانــش آمــوزان در باشــگاه ســرآمد 
کنــد. ثبــت نــام بصــورت ارائــه ی فــرم ثبــت نــام 

در کاس هــا انجــام مــی گیــرد.

درباره ی باشگاه سرآمد:
باشــگاه ســرآمد بــه همــت مرکــز توســعه ی فــن 
ــا  ــال و ب ــای دیجیت ــانه ه ــات و رس آوری اطاع
ــوزش  ــبکه ی آم ــکاری وزارت بهداشــت و ش هم
ــی و  ــران طراح ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه س
ــرای  ــن ســامانه تحــت وب ب ــدازی شــد. ای راه ان
افزایــش ســطح ســواد دیجیتالــی و آمــوزش 
ــوم  ــرای عم ــامی ب ــی ایرانی-اس ــبک زندگ س
مــردم فعالیــت خــود را از آبــان مــاه ســال 91 آغاز 
کــرد. طبــق برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده تــا 
پایــان ســال جــاری بــرای آمــوزش شــش میلیون 
و 200 هــزار نفــر کاس هــای آموزشــی در زمینه 
ــات،  ــن آوری اطاع ــه ای ف ــم پای ــای مفاهی ه
اصــول زندگــی الکترونیکی، ســبک نویــن زندگی، 
زبــان، خانــواده هــای دیجیتــال، مبانــی اشــتغال و 
کار آفرینــی و ... برگــزار شــود. همچنیــن دربخش 
دوم، ظرفیــت هــا بــرای آمــوزش 10 میلیــون نفــر 
تــدارک دیــده شــده اســت. در حــال حاضــر تمامی 
دوره هــا بصــورت رایــگان ارائــه مــی شــود. ضمنا 
ــد دانشــگاه جهــت صــدور  ــا چن ــه ب در ایــن زمین
گواهینامــه هــای دانشــگاهی تفاهــم نامــه امضــا 
ــا اختصــاص  شــده اســت و شــهرداری هــا نیــز ب
فضــای الزم بــرای اجــرای ایــن طــرح مشــارکت 
مــی کننــد. همچنیــن بانــک دی نیــز مســئولیت 

اسپانســری ایــن طــرح  را خواهــد داشــت.

بــرای کســب اطاعــات بیشــتر بــه دفتــر معاونــت 
ــه  ــای حاتمــی مراجع ــاب آق فــن آوری مرکــز جن

فرماییــد.

موالنا:
ــوی و  ــه مول ــروف ب ــی مع ــد بلخ ــن محم جال الدی
ــا و رومــی )۶  ربیــع االول ۶۰۴، بلــخ یــا وخــش  موالن
– ۵ جمادی الثانــی ۶۷۲ هجــری قمــری، قونیــه( 
)۱۵ مهــر ۵۸۶ - ۴ دی ۶۵۲ هجــری شمســی( از 
مشــهورترین شــاعران ایرانی تبــار پارســی گوی اســت. 
ــین  ــن حس ــد اب ــن محم ــد اب ــل وی »محم ــام کام ن
ــوده و در دوران  ــی« ب ــری بلخ ــی بک ــینی خطیب حس
حیــات بــه القــاب »جال الدیــن«، »خداونــدگار« 
نامیــده می شده اســت. در  و »موالنــا خداونــدگار« 
قرن هــای بعــد )ظاهــرًا از قــرن ۹( القــاب »مولــوی«، 
»موالنــا«، »مولــوی رومــی« و »مــای رومــی« 
ــه کار رفته اســت و از برخــی از اشــعارش  ــرای وی ب ب
تخلــص او را »خامــوش« و »َخمــوش« و »خاُمــش« 
ــت. ــوده اس ــی ب ــادری وی پارس ــان م ــته اند. زب دانس

مولــوی زاده ی بلــخ )در افغانســتان امــروزی( یــا 
ــارش )همچــون  ــف آث ــان تصنی ــود و در زم وخــش ب
ــا آنکــه  ــار روم می زیســت. ب مثنــوی( در قونیــه در دی
ــی  ــق دارد، ول ــان تعل ــوم جهانی ــه عم ــوی ب ــار مول آث
پارســی زبانان بهــره ی خــود را از او بیشــتر می داننــد، 
ــت او  ــزار بی ــت ه ــا هف ــش ت ــدود ش ــه ح ــرا ک چ
فارســی اســت و خطبه هــا و نامه هــا و تقریــرات 

اســت  داســتانی  حاللیــت 
ــه  ــت ب ــاب »رفاق ــه از کت برگرفت
ســبک تانــک« نوشــته ی داود 
نگاهــی  کتــاب  ایــن  امینــی. 
ــرات  ــه خاط ــز ب ــز آمی اســت طن
درجنــگ  اســالم  رزمنــدگان 
ــتانی از  ــا داس ــی؛ در اینج تحمیل

ــم. ــی خوانی ــم م ــا ه ــاب را ب ــن کت ای

ســه چهــار ســاعتى بــه رفتنمــان بــه خــط مقــدم 
بــراى شــروع عملیــات مانــده بــود.

نیروهــاى گــردان هــر کــدام در حــال کارى 
بودنــد.

یــا وصیتنامــه مــى نوشــتند و یــا ســالح و 
تجهیزاتشــان را امتحــان مــى کردنــد و از یکدیگــر 

ــد. ــى طلبیدن ــت م حاللی
یــک موقــع دیــدم از یکــى از چادرهــا ســر و صــدا 
بلنــد شــد و بعــد یــک نفــر پریــد بیــرون و بقیــه 
ــوخ  ــنگ و کل ــقه و س ــن و فانس ــه پوتی ــا لنگ ب

ــش. دنبال
اوضاع شیر تو شیر شد.

 پســرك فــرارى بیــن خنــده و تــرس نعــره
مــى زد و کمــک مــى طلبیــد و تعقیــب کننــدگان 
ــش  ــى ول ــرده و عصبان ــف ک ــاى ک ــان ه ــا ده ب

نمــى کردنــد.
فرارى را شناختم.

اسماعیل بود.
از بچه هاى شر و شلوغ گردان.

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

اســماعیل پیــچ و تــاب مــى خــورد و مــى خندیــد 
و نعــره مــى زد.

به خود آمدم.
مثــاًل مــن فرمانــده گــردان بــودم و بایــد نظــم و 

انظبــاط را بــر گــردان حاکــم مــى کــردم.
ــزار  ــا ه ــو و ب ــم جل ــکافتم و رفت ــت را ش جمعی
مکافــات اســماعیل را از زیــر مشــت و لگــد نجــات 

ــد  ــت کردن ــه آن را ثب ــاگردانش ک ــه ش ــم او ب )تعالی
ــه  ــز ب ــه اســت(  او نی ــی و روزان ــه فارســی غیرادب و ب
ــی   ــت عرب فارســی می باشــد. و تنهــا حــدود هــزار بی
ــی  ــای یونانی/ترک ــه زبانه ــت ب ــاه بی ــر از پنج و کمت
)اغلــب بــه طــور ملمــع در شــعر فارســی( شــعر دارد.

 پارسی گو گرچه تازی خوشتر است 
عشق را خود صد زبان دیگر است

و پســر موالنــا نیــز چنــدان بنــا بــه اعتــراف خــودش 
ــوده اســت: ــی خــوب روان نب  در زبانهــای ترکی/یونان

بگذر از گفت ترکی و رومی
که از این اصطاح محرومی

گوی از پارسی و تازی
که در این دو همی خوش تازی

آثــار موالنــا بــه عــاوه مناطــق فارســی زبــان، تاثیــر 
فراوانــی در هنــد و پاکســتان و ترکیــه و آســیای  
ــی  ــر فراوان ــا تأثی ــار موالن ــت. آث ــته اس ــه گذاش میان
ــت.  ــته  اس ــز داش ــی نی ــگ ترک ــات و فرهن روی ادبی
ــینان  ــر جانش ــه اکث ــت ک ــن اس ــر ای ــن ام ــل ای دلی

دادم.
ــتانش را ــر و دس ــه کم ــى ک ــماعیل در حال  اس

مى مالید شروع کرد به نفرین کردن.
- الهــى زیــر تانــک بروید. شــما بســیجى هســتید 

یــا یــک مشــت بازمانــده قوم مغــول!؟
ــورد و  ــرتان بخ ــرق س ــو ف ــا ت ــى کاتیوش  - اله

ــوید! ــایى ش ــه شناس ــد ک ــم نمان ــان ه پالکت
مزدورهــاى  ایــن  از  مــرا  داد  خــدا  اى   –
ــر ــر! بچــه هــاى گــردان ِهرِه  مســلمان نمــا بگی

مــى خندیدنــد و کســانى کــه اســماعیل را 
ــدان نشــان ــه او چنــگ و دن ــد ب  کتــک زده بودن

مى دادند و تهدید به قتلش مى کردند.
ــى  ــه چ ــه! واس ــازى بس ــخره ب ــاد زدم »مس فری

ــد« ــن روز انداختی ــه ای ــدا را ب ــده خ ــن بن ای
ــال و روز  ــود ح ــوم ب ــه معل ــا ک ــى از آن ه یک
درســت و حســابى نــدارد گفــت: از خــود خــاك 

ــید . ــرش بپرس ــه س ب

اســماعیل کــه پشــت ســر مــن پنــاه گرفتــه بــود، 
ِهرِهــر خندیــد و آنهــا عصبانــى تــر شــدند.

»آهــاى اســماعیل دعــا کــن تــو منطقــه عملیاتى 
نیــاورم، یــک آرپــى جــى حرامــت  گیــرت 

مى کنم«
ــه  ــا دیوان ــا اینه ــى. باب ــت »حاج ــماعیل گف اس

ــد«! ان
گفتم »چى شده اسماعیل؟ تعریف کن. 

بهتــره اینهــا را بفرســتى تیمارســتان. ُخــب بلبــل 
زبانــى نکــن« 

مولــوی در طریقــه ی تصــوف مربــوط بــه او از ناحیــه 
ی قونیــه بودنــد و آرامــگاه وی نیــز در قونیــه اســت. 

ای بسا هند و و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان

عبدالحســین  )ازجملــه  مولوی شناســان  برخــی 
ــان  ــوی، زب ــه در دوران مول ــد ک ــوب( برآن ان زرین ک
ــوده  ــی ب ــان فارس ــه، زب ــازار قونی ــه و ب ــردم کوچ م
 اســت. جــال الدیــن همایــی در ایــن رابطــه بــه ایــن 
بیــت پســر موالنــا )کــه پــس از چنــد بیــت عربــی آن 

ــد. ــاره می کن ــرود( اش را س

فارسی گو که جمله دریابند
گرچه زین غافاند و در خوابند

گویــا تــا بــه امــروز تاریــخ وظیفــه ی خــود را در قبــال 
ارج نهــی بــه مقــام واالی موالنــا انجــام داده اســت و 
حــال مــا هســتیم که بایــد در بزرگداشــت مقــام واالی 
ایــن عــارف، دانشــمند و شــاعر فارســی گــوی قدمــی 
برداریــم تــا از کاروان هــای مدعــی بــاز نمانیــم. کــه 

ایــن حــق، حــق اوســت.

ــا عراقــی  ــا مــن اینــکار را کردنــد ب خــدا بــدور ب
هــا چــه مــى کننــد

چه دسته گلى به آب دادى؟
- هیچى.

نشســته بودیــم و از هــم حاللیــت مــى خواســتیم 
کــه یــک هــو چیــزى یــادم افتــاد.

قضیه مال سه چهار ماه پیش است.
آن موقــع کــه کردســتان و بــاالى ارتفاعــات 

ــم. بودی
یــک بــار قــرار شــد مــن قاطرمــان را ببــرم پاییــن 

و جیــره ی غــذا و آب بیــاورم.
یکــى  از بچــه هــا نعــره زد: »مــى کشــمت 

نامــرد«
ــاك  ــر خ ــن قاط ــانس م ــتن از ش ــع برگش موق
ــاى  ــرد و بســته ه ــر، ســرش را ســبک ک ــو س ت
ــود  ــرخورده ب ــکمش س ــر ش ــه زی ــکویت ک بیس
ــت و  ــیطنت گف ــا ش ــماعیل ب ــد. اس ــس ش خی
دویــد پشــت یکــى از نخلهــا : »حالــم بهــم خــورد 
دیگــر بــراى برگشــتن بــه پاییــن دیــر بــود ثانیــً 

ــد.«  ــا گشــنه بودن بچــه ه
ــنگى  ــه س ــکویت را روى تخت ــاى بیس ــته ه بس
ــردم دادم  ــد ب ــدند و بع ــک ش ــا خش ــتم ت گذاش
ــدر  ــد و چق ــا لمباندن ــن نامرده ــا، همی ــه ه بچ
تعریــف کردنــد کــه »... ایــن بیســکویت هــا 
ــم  ــس اســت« و خــودم ه خوشــمزه اســت و مل
ــودم، راه  ــه ب ــده ام را گرفت ــوى خن ــه زور جل ب

ــودم. ــر کار خ ــروم س ــه ب ــادم ک افت
ــده  ــد از خن ــع بودن ــه دورم جم ــى ک ــه های بچ

ــد.  ــه رفتن ریس
اسماعیل ولم نمى کرد.

دیگر چى شده: حاجى جون مى کشنم.
گفتم : نترس.

اینهــا بــه دشمنشــان رحــم مــى کنند.چــه رســد 
ــدا  ــماعیل ازم ج ــا اس ــروش! ت ــو ماســت ف ــه ت ب
شــد، بیســکویت ملــس خورهــا دنبالــش کردنــد 
و صــداى زد و خــورد و خنــده و نالــه هــاى 

ــد شــد. اســماعیل بلن

هشتم مهر ماه مصادف با بزرگداشت روز موالنا 
 امسال در سکوت مبهم سپری شد

تهیه کننده: رامین نورافزا

حاللیت با سپاس فراوان از جناب آقای سعید اکبری اقدم
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ــرم  ــاور محت ــی مش ــی بیگ ــن عل ــای حس آق
مدرســه قبــل از شــروع شــدن امتحانــات دوره 
ــا شــروع مطالعــه ی دانــش  ای و همزمــان ب
آمــوزان نــکات و توصیــه هایــی بــرای بهتــر 

انجــام شــدن ایــن امــر، بیــان مــی کننــد.
ــه ی  ــا برنام ــه ه ــدن بچ ــرای درس خوان ب
ــن  ــه ای ــده، ک ــی ش ــه و هفتگــی طراح روزان
ــال را  ــی س ــال تحصیل ــان س ــا پای ــه ت برنام
ــه(.  ــت هفت ــدود بیس ــد داد )ح ــش خواه پوش
ــش  ــی دان ــه تمام ــان ب ــه از 4 آب ــن برنام ای
ــوزان داده مــی شــود و در جلســه ای کــه  آم
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــن برگ ــور والدی ــا حض ب

ــود.  ــی ش ــریح م تش
ــه از  ــود دارد ک ــمتی وج ــه قس ــن برنام در ای
نظــر دانــش آمــوزان ارزیابــی بــه عمــل مــی 
یابــد و همچنیــن قســمتی هــم بــرای ارزیابــی 
از نظــر والدیــن قــرار داده شــده کــه پــس از 

دریافــت برگــه مشــاهده خواهنــد کــرد.
روز هــای  تواننــد  مــی  والدیــن محتــرم 
چهارشــنبه بــرای ارزیابــی دفترچــه ی برنامــه 
ــد.  ــه نماین ــاوره مراجع ــر مش ــه دفت ــزی ب ری
در صــورت عــدم توانایــی مــی تواننــد در 
ــه  ــز مراجع ــنبه نی ــر از چهارش ــی غی روز های

ــد. فرماین

ــی  ــه تضمین ــی چ ــی بیگ ــای عل آق
وجــود دارد کــه دانــش آمــوزان حتمًا 
ــد؟ ــی دهن ــام م ــن کاری رو انج چنی

مــا اســامی تمامــی دانــش آمــوزان را داریــم و 
بــا کســانی کــه مراجعــه نمــی کننــد تمــاس 
ــا  ــه ب ــتیم. و البت ــر هس ــم و پیگی ــی گیری م
آقــای نــوری هــم صحبــت هایــی شــده کــه 
ــب  ــور مرت ــه ط ــه را ب ــه دفترچ از کســانی ک
تکمیــل مــی کننــد، تقدیــر شــود و هدایایــی 

ــه ایــن دانــش آمــوزان داده شــود. هــم ب
در دفترچــه ای کــه بــه اولیــا داده خواهــد شــد 
توضیــح   )PQRST( خوانــدن  درس  روش 
ــدِن  ــرای درس خوان ــن روش ب ــده، ای داده ش
بــا برنامــه بســیار مفیــد اســت. کــه مهمتریــن 
ــه  ــدن، برنام ــرای درس خوان ــن گام ب و اولی

ریــزی اســت.
اســتفاده از ایــن دفترچــه هــا در تمامــی 
مــدارس بازخــورد خوبــی داشــته اســت و 
ــد  ــم مفی ــون ه ــز دارالفن ــم در مرک امیدواری

ــود. ــع ش واق

تهیه کننده: ماهان نصیریان

ــماره ی ماهنامه  ــن ش ای
را نــزد خــود نگهداریــد، 
انتشــار  بــا  همزمــان 
بعــدی  ی  ماهنامــه 
اســامی  مــاه(  )آبــان 
برنــدگان  از  نفــر   3
قرعــه کشــی اعــالم 
مــی شــود. جوایــز ایــن 
بــه  نفــر مشــروط   3
همــراه داشــتن ماهنامــه 
و وجــود نــام و نــام 
خانوادگــی درج شــده 
ــان  کادر مقابل، حضورش

ــردد. ــی گ ــم م تقدی

از جدیدتریــن  یکــی    )Augmented Reality( افــزوده  واقعیــت 
فنــاوری هــای قابــل اســتفاده بــر روی تلفــن هــای هوشــمند و تبلــت 
ــا تلفیــق نمــای  هــا ، كیوســك هــای شــهری و … مــی باشــد كــه ب
واقعــی بــا عناصــر تصویــری مجــازی، دنیــای جدیــدی را بــه روی شــما 

میگشــاید.
واقعیــت افــزوده یــك نمــای فیزیكــی زنــده و در تعامــل بــا كاربــر اســت 
ــی  ــه م ــراد اضاف ــی اف ــای واقع ــون دنی ــه عناصــری مجــازی را پیرام ك
كنــد، ایــن عناصــر بــر اســاس تولیــد كامپیوتــری و از طریــق دریافــت و 
پــردازش تصاویــر دریافتــی از دوربیــن تلفــن هــای هوشــمند و موقعیت 

جغرافیایــی ایجــاد میشــوند.
 

واقعیــت افــزوده در حقیقــت ابــزاری بســیار كاربــردی و خالقانــه بــرای 
ــی اســت  ــا محیــط پیرامون ــده عناصــر مجــازی در رابطــه ب نمایــش زن
كــه در زندگــی روزمــره ماننــد تحصیــل و آمــوزش ، علــم و تحیقیقــات 
، معمــاری و شهرســازی ، تجــارت و صنعــت بســیار پــر كاربــرد اســت.

ایــن تکنولــوژی جدیــد در نــرم افــزار تلفــن هــای هوشــمند ، کاربــرد 
بســیاری در معمــاری و پــروژه هــای عمرانــی پیــدا کــرده اســت . ایــن 
ــده  ــما زن ــروژه ش ــی پ ــای فن ــه ه ــود نقش ــی ش ــث م ــوژی باع تکنول
شــوند . بــا تلفیــق مــرز ماکــت هــای ســه بعــدی ، نقشــه هــای فنــی 
ــوان  ــزوده میت ــت اف ــری و واقعی ــدِی کامپیوت ــه بع ــازی س ــبیه س ، ش

ــی ایجــاد کــرد . ــروژه هــای عمران ــی پ ــی در معرف ــه جذاب تجرب
ایــده اولیــه واقعیــت افــزوده اولیــن بــار در ســال ۱۹۹۰ توســط تومــاس 

کادل کارمنــد بوئینــگ مطــرح شــد.

بخشی از ابعاد تاثیرگذاری این تکنولوژی :
در جلسات :

شــما همــه روزه جلســات مختلــف بــا افــراد متفاوتــی داریــد . در ایــن 
ــداران ،  ــا مســئولین دولتــی ، ســرمایه گــذاران ، خری جلســات شــما ب
ــرای توجیــه طــرح  مســتاجران و گاهــی اوقــات حتــی عمــوم مــردم ب
ــراد  ــن اف ــر ای ــاید اکث ــه ش ــد ک ــی کنی ــت م ــود صحب ــنهادی خ پیش

توانایــی فهــم نقشــه هــای فنــی شــما را نداشــته باشــند ، امــا آنهــا بایــد متقاعد 
ــزار را همــراه داشــته  ــرم اف ــن ن ــد . شــما ای ــرار بگیرن ــر ق شــوند و تحــت تاثی
ــورت  ــه ص ــروژه ب ــود را از پ ــور خ ــد تص ــتید بروی ــه خواس ــا ک ــید و هرج باش
ــد کــه مخاطبیــن شــما اطــراف و  ــد . اجــازه دهی ــه دهی روشــن و شــفاف ارائ
 پیرامــون کار را ببیننــد و از تعامــل و ارتبــاط ســریع آنهــا بــا پــروژه لــذت ببرید .

در سایت )محل احداث ( :
مــدل هــای بــا مقیــاس کوچــک محبــوب و خــوب هســتند ، امــا امــکان دیــدن 
ســاختمان و پــروژه در مقیــاس واقعــی ، در محــل احــداث حتــی قبــل از اینکــه 
شــما بنایــی را ســاخته باشــید یــک تجربــه بســیار متفــاوت اســت . تکنولــوژی 
ــل  ــا قب ــد ت ــما میده ــرکای ش ــما و ش ــه ش ــکان را ب ــن ام ــزوده ای ــت اف واقعی
ــداث تصــور  ــده آن را در محــل اح ــروژه آین ــک پ ــاخت ی ــرای س ــم ب از تصمی
نماییــد . شــما مــی توانیــد در اطــراف ســاختمان ، طبقــات و محیــط داخلــی 

قــدم بزنیــد و آن را از مجــاورت و اطــراف آن ببینیــد .

در مذاکرات :
احساســات تأثیــر قابــل توجهــی در رفتــار مشــتری دارد . مشــتریان شــما مــی 
تواننــد بــا در اختیــار داشــتن ســامانه واقعیــت مجــازی ســروش مهــر رضــوان 
نمــای داخلــی طبقــه خــود را مشــاهده نمــوده و از گشــت و گــذار در محیــط 
واحدهــا ، اتاقهــا و مشــاهده نمــای بیرونــی واحــد خــود لــذت ببرنــد . طراحــی 
ــان مــی آورد  ــه ارمغ ــرای مشــتریان شــما ب ــن ویژگــی را ب ــی ســامانه ای تعامل
تــا بتواننــد جزئیــات محیــط واحــد خــود را بــه صــورت سفارشــی و بــا ســلیقه 

خــود تغییــر و انتخــاب نماینــد .

در تبلیغات سراسری :
ــردم  ــای هوشــمند م ــن ه ــن شــما در تلف ــزوده ، ویتری ــت اف ــوژی واقعی تکنول
ــا انتشــار نــرم افــزار ســامانه واقعیــت مجــازی  خواهــد بــود . شــما میتوانیــد ب
خــود بــرای عمــوم مــردم عــالوه بــر بــاز کــردن کانــال ارتباطــی جدیــد بــا آنهــا 
از دیــدگاه هــا و نظــرات آنهــا نیــز مطلــع شــوید . ایــن ســامانه عــالوه بــر اینکــه 
بهتریــن ابــزار بــرای بازاریابــی پــروژه هــای شــما میباشــد میتوانــد بــه عنــوان 
بهتریــن جایگزیــن بصــری بــرای جلســات و همایــش هــا نیــز باشــد . دیگــر بــه 
حمــل دســتگاه هــای رایانــه ای ، فایــل هــا ، نقشــه هــا و رندرهــای ســه بعــدی 

نیــاز نخواهیــد داشــت .

راهنمای استفاده از نرم افزار:
مرحله اول: داشتن تلفن همراه با سیستم عامل اندروید

مرحلــه دوم : چــاپ تصویر)تفاوتــی در رنگــی یــا ســیاه و ســفید بــودن چــاپ 
وجــود نــدارد(در اینجــا مــی تــوان از تصویــر نشــریه نمــد اســتفاده کنیــد.

The Brain AR App مرحله سوم : نصب نرم افزار
مرحلــه چهــارم: نــرم افــزار بــه صــورت 2 حالــت کار مــی کنــی.در حالــت اول 
کــه بــه صــورت اتوماتیــک فعــال اســت مــی تــوان بــدون نیــاز بــه تصویــر زیــر 
کار مــی کنــد امــا در حالــت دوم کــه بــه صــورت دســتی فعــال مــی باشــد و 
آن بــا لمــس دکمــه ) 3D View ( خودبــه خــود دوربیــن فعــال مــی شــود و 
بــا نمایــش تصویــر چــاپ شــده مــدل واقعیــت افــزوده را مــی توانیــد ببینیــد.

محیط نرم افزار:

دریافت نرم افزار:
برای دانلود نرم افزار The Brain AR App به بخش مقاالت سایت
www.darolfonounsch.ir/articles/100030 مراجعه نمایید

واقـــعیت افــــزودهتهیه کننده: سعید اکبری اقدم

مقاهل ی علمی
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درج مطالب با نام خودتان در ماهنامه

مطالب خود را درقالب موارد زیر به آدرس ایمیل ماهنامه 
darolfononsch@chmail.ir ارسال نمایید تا با نام خودتان در 

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

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

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

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

مهلت ارسال مطالب: تا 20 آبان ماه 1392

 شرایط درج مطلب در ماهنامه ی نمد

- هیات تحریریه ماهنامه در انتخاب، ویرایش فنی و ادبی، تکمیل، حذف، 
ادغام، اصالح و کوتاه کردن مطالب، و تغییر کادر عکس ها آزاد است. ارسال 
مطلب و عکس برای 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.
-  ماهنامه مجاز است که از مطالب استفاده شده، در آینده نیز بدون کسب 

مجوز، مجدد استفاده کند.
-  برداشت و نقل مطالب از ماهنامه تنها با ذکر نام ماهنامه ی نمد مجتمع 

پرورش استعدادهای درخشان دارلفنون، شماره و تاریخ انتشار مجاز است.
- هیات تحریریه ماهنامه تمام سعی و تالش خود را در وارسی و بازنگری 

سایت های معرفی شده به کار می گیرد ولی به علت ماهیت متغیر اینترنت 
و دنیای کامپیوتر، این ماهنامه هیچگونه مسئولیتی را در خصوص محتوا 
و تصاویر خالف عرف و مطالب خالف شئون جمهوری اسالمی ایران در 

پایگاههای اینترنتی را نمی پذیرد.

ماهنامه ی نمد
darolfononsch@chmail.ir

آموزشی - رپورشی

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

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

www.maktabkhooneh.org

معرفی سایت

دست اندرکاران

 معرفی رشته ی دامپزشکی

توصیه های ناگفته ی معاون آموزشی مدرسه به دانش آموزان

 مدیر مسئول
 مهدی نوری

مدیر مرکز دارلفنون

سر دبیر
 حجت حاتمی

معاون فن آوری

 ویراستار
مجید درویش

با سپاس فراوان از
سعید اکبری اقدم 

 بهرام بیگی
حسین حیدری
حاج آقا نظری

تورج منتظری شاه توری

خبرنگاران
ماهان نصیریان
رامین نورافزا

محمدرضا بابایی

طراح و گرافیست
حجت حاتمی

صاحب امتیاز
 مرکز پرورش استعدادهای درخشان

 دارلفنون شهرستان شهریار

 ارتباط با ماهنامه نمد 

 تلفن مستقیم مدیر مسئول
65356500

www.darolfonoun.ir
darolfononsch@chmail.ir
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معرفی و کاربرد
دامپزشــكی  علــم  شــناخت  بیمــاری هــای  
ــن   ــاری هــای  مشــترك  بی ــم  از بیم ــی  اع دام
ــاص   ــای  خ ــاری ه ــا بیم ــوان  ی ــان  و حی انس
ــن   ــا و همچنی ــاری ه ــگیری  از بیم دام ، پیش

علــم  تغذیــه   انســان  و دام  می باشــد.
دامپزشــكى نــه تنهــا از لحــاظ اقتصــادى قابــل 
توجــه اســت بلكــه از نظــرگاه ســامت انســان 
ــه آن  ــوان ب ــى ت ــز م ــه نی ــت جامع و بهداش
نگریســت. از قضــا ایــن دیــدگاه اخیــر نیازمنــد 
ــن رشــته  ــان ای توجــه خــاص از ســوى متولی
ــای مشــترک  ــاری ه ــرا بحــث بیم اســت. زی
بیــن انســان دام نــه تنهــا از جنبــه اقتصــادی 
بلکــه از جنبــه ی ســامت نیــز قابــل اهمیــت 

اســت.
نکاتی برای دانشجویان

دانشــجویانی کــه وارد رشــته دامپزشــکی مــی 
ــی را در  ــد درس ــدود 220 واح ــد ح ــوند بای ش
ــد، کــه ایــن واحدهــا در ســه  6 ســال بگذرانن
ــوژی و  ــه ، پاتوبیول ــوم پای ــی عل ــع متوال مقط

علــوم درمانگاهــی تدریــس مــی شــود، یعنــی 
ــه  ــوم پای ــال عل ــی 2 س ــجو ط ــاز دانش در آغ
را مــی گذرانــد و ســپس در 2 ســال بعــد 
دروس پاتوبیولــوژی شــامل میکروبیولــوژی 
،آســیب شناســی ، انــگل شناســی و بهداشــت 
ــد  ــه مــی کن ــی را مطالع ــواد غذای ــرل م و کنت
ــی  ــی م ــوم درمانگاه ــره وارد دوره عل و باالخ
ــن دوره خــود شــامل دو بخــش  ــه ای شــود ک
ــی و بخــش کارورزی  دروس نظــری و عملیات
مــی شــود بــه همیــن دلیــل دانشــجوی ایــن 
رشــته در علــوم پایــه پزشــکی بنیــه ی علمــی 
ــی دارد و حتــی در دوره هــای تخصصــی  خوب
ــای  ــی و... همپ ــروس شناس ــوژی، وی ایمونول
فــارغ االتحصیــان پزشــکی شــرکت کــرده و 

ــز مــی شــوند. موفــق نی

موقعیت  شغلی  در ایران 
می تواننــد  دامپزشــکی   فارغ التحصیــان  
ســازمان   جملــه   از  مختلفــی   مراکــز  در 
تولیــد  و  تحقیقــات   مؤسســه   دامپزشــکی ، 
واکســن  رازی  ، شــرکت های  تولیــد دارو و 
تولیــد  شــرکت های   دامــی ،  فرآورده هــای  
دامــی ،  فرآورده هــای   بــا  غذایــی   مــواد 
واحدهــای  دامپــروری  دولتــی  و خصوصــی  

بیماری هــای   تشــخیص   آزمایشــگاه های   و 
ــد  ــت  کنن ــای  انســانی  فعالی ــی  و بیماری ه دام
یــا خــود بــرای معالجــه حیوانــات اهلــی 
ــد. گفتنــی  کلینیــک دامپزشــکی تأســیس کنن
اســت کــه در اکثــر کشــورها از جملــه کشــور 
ــه پزشــکی  ــات پای ــا، دامپزشــکان در تحقیق م
نقــش مهمــی دارنــد؛ بــرای مثــال دکتــر 
ــان  ــت انس ــب مال ــل ت ــگ« عام ــی ـ بان »ج
ــن  ــرد. ای ــف ک ــا را کش ــن دام ه ــقط جنی و س
توانایــی از آنجــا نشــأت می گیــرد کــه از یــک 
طــرف کار بــا دام محدودیــت کار بــا انســان را 
نــدارد؛ یعنــی می شــود بــر روی تعــداد زیــادی 
ــا  ــاری ی ــال بیم ــود احتم ــا وج ــات ب از حیوان
مــرگ آزمایــش نمــود و از ســوی دیگــر یــک 
ــات  ــاره حیوان ــد وســیع تری درب دامپزشــک دی
ــف  ــات مختل ــه روی حیوان ــد ب دارد و می توان

ــد. ــق کن تحقی

گردآورنده: رامین نورافزا

tebyan.ir منبع: سایت

اول اینکــه بــه بچــه هــا میگــم گوشــی، تبلــت، لــپ تــاپ و ... نیارنــد. البتــه 
ــد  ــا ازش ب ــد نیســت و م ــا ب ــن وســیله ه ــن رو هــم بگــم اســتفاده از ای ای

اســتفاده مــی کنیــم.
اگــر دانــش آمــوزان خطایــی در دیگــر دانــش آمــوزان دیــدن بگــن، بــه ایــن 
ــم  ــانی بگی ــه کس ــران رو ب ــه مشــکات دیگ ــن ک ــی نمیگ کار ســخن چین
کــه میتونــن حــل کنــن. حــاال حــل کــردن مشــکات مــی تونــه از طریــق 
ــه  ــر مربوطــه انجــام بشــه. و ب ــق دبی ــود از طری ــه درســی ب مشــاوران و اگ
قــول بچــه هــا اگــه ایــن آنتــن بــازی باشــه و بچــه هــا مشــکات همدیگــر 
رو بازگــو نکنــن، نــه تنهــا خــود اون فــرد آســیب مــی بینــه بلکــه بقیــه بچــه 

هــا هــم خــراب میشــن.
مــورد دیگــه ای هــم کــه مــن بــه تازگــی در بیــن بچــه هــا میبینــم شــوخی 
بیــش از حــد اســت . شــوخی عمــل خوبیــه ولــی بیــش از حــد بودنــش هــم 
ــوا منجــر شــده و  ــه دع ــه ب ــدم ک ــن دی ــا م ــار ه ــاز میشــه. و ب مشــکل س

دوســتی دو نفــر رو از هــم پاشــیده.
ــدون  ــا ب ــه ه ــوده بچ ــران ب ــم کاری از دبی ــری؛ ک ــدرس و یادگی ــر در ت اگ
ــً از  ــکل واقع ــه مش ــم ک ــیدگی کنی ــا رس ــن و م ــا بگ ــه م ــان ب ــرض بی غ
کجاســت. و هــر گونــه انتقــادی دانــش آمــوزان دارنــد میتونــن بــا مســولین 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــداره ب ــکلی ن ــچ مش ــاد هی ــد، انتق ــان بذارن ــه درمی مدرس

ــد.                                                              ــرب نباش مخ
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