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ــه ای ــینی خامن ــی حس ــید عل ــی س ــرت آیت اهلل العظم حض
»مقام معظم رهبری« 

ــور  ــر كش ــنگينى را در سرتاس ــار س ــه ب ــز ك ــرادران عزي ــد از ب ــن باي م
ــع و  ــا و كم توق ــزاران كم مدع ــم. خدمتگ ــكر كن ــد، تش ــر دوش دارن ب
ــركار نظــام جمهــورى اســامى، شــما فرهنگيــان عزيــز هســتيد؛ چــه  ُپ
ــد، و  ــغول كاري ــا مش ــاى ادارى و مديريته ــه در كاره ــى ك ــما برادران ش
ــا  ــت بچه ه ــم و تربي ــى و تعلي ــهاى آموزش ــه در بخش ــانى ك ــه كس چ
بــار ســنگين و  واقعــً  مباشــرتً مشــغول تــاش هســتند. همــه 
ــن  ــد و اي ــر دوش گرفته اي ــه ب ــته و آگاهان ــى را، دانس ــؤوليت بزرگ مس
راه دشــوار را داريــد مى پيماييــد؛ بحمــداللَّ خــوب هــم مى پيماييــد.



  4                فصلنامه ی نگـــــاه شهــریار مديريت آموزش و پرورش شهرستان شهريار   شماره 3 - بهار 1392   

فهرست

5

13

8

17

18

20

46

59

6

14

15

7

16

 پیام مدیر مسئول
سمير بان پرور

 سخن سردبیر
صفر باقری

 اختالل نقص توجه - بیش فعالی
راحله بغدادی

 شاعرانه - شهریار
استاد اسحاقی

 وزیر آموزش و پرورش، مجموعه ورزشی شهدای اقتدار شهریار را افتتاح کرد
صفر باقری

 گزارش خبری سخنرانی رحیم زمانی در نماز جمعه شهریار
صفر باقری

 خبر در قالب تصویر
مجید ماجدی

 معرفی مدرسه راهنمایی هوشمند موالنا
سيد شمس ا... شعبانی - حجت حاتمی

 معرفی مدرسه شاهد طیبه
جابری - مدير مدرسه

 عملکرد مدیریت از نگاه اخبار
صفر باقری - کارشناس روابط عمومی

 عملکرد دوایر داخلی اداره در فصل بهار 92
نگاهی اجمالی به امور انجام شده دواير اداری

ویژه نامه تکنولوژی و گروه های آموزشی
ابتدايی - متوسطه

 سخن آخر
حجت حاتمی

9
 طرح برگزیده استانی - اجرای برنامه های انجمن اولیا و مربیان

ياسر زلفی

10
 گفتگو با حافظ و قاری قرآن کریم استاد مجتبی قدبیگی

صفر باقری

11
12

 دانستنی هایی از قرآن - یاری خدا ما را کافیست
عباس استاد هاشم

 اوقات فراغت دانش آموزان
مهری دژجوی



 فصلنامه ی نگـــــاه شهــریار مديريت آموزش و پرورش شهرستان شهريار   شماره 3 - بهار 1392                 5

حرفی با شما                 

تابستان و اوقات فراغت

خداونــد ســبحان و خالــق تمــام زيبايــی هــا ) خالــق بهــار ،خالــق تابســتان و ... ( 
را بــی کــران سپاســگزاريم کــه ســال تحصيلی92-91بــا موفقيــت هــای خوبــی 
ــرای همــکاران فرهنگــی ودانــش آمــوزان رقــم خــورد ومــی رود کــه فصــل  ب
پايانــی خــود يعنــی تابســتان فصــل اوقــات  فراغــت را شــاهد باشــد . تعطيــات 
ــبی در  ــت مناس ــمی فرص ــت رس ــم وتربي ــت از تعلي ــات فراغ ــتانی و اوق تابس
اختيــار دانــش آمــوزان و خانــواده هــا قــرار مــی دهــد تــا يافتــه هــای علمــی 
وتجربيــات آموختــه خــود را در بوتــه زندگــی واقعــی محــک بزنندونيــز مهمتريــن 
فرصــت بــرای بازســازی وبازيابــی قــوای روحــی وجســمی بــرای دانــش آمــوزان 
اســت . در تعطيــات تابســتان گرچــه تعليــم وتربيــت رســمی تعطيــل مــی شــود 
ــا شــور  ــر نيســت و بچــه هــا ب امــا هرگــز تعليــم وتربيــت واقعــی تعطيــل پذي
ــی  ــری يعن ــاد گي ــنگر ديگري ــه س ــری ب ــنگر يادگي ــک س ــراوان از ي ــوق ف وش
کانــون گــرم خانــواده و جامعــه مــی پردازنــد . اينجانــب بعنــوان مديــر آمــوزش 
ــه تمامــی همــکاران  ــوت ب ــرورش شهرســتان شــهريار ضمــن عــرض خداق وپ
ــا  ــون ب ــی تاکن ــال تحصيل ــول س ــه در ط ــی ک ــوزان گرام ــش آم ــزم ودان عزي
زحمــات و تــاش هــای فــراوان عــزم خــود را بــرای موفقيــت جــزم کــرده انــد 
، آرزوی تعطيــات همــراه بــا خوشــی وســامتی را دارم .وبــرای گذرانــدن ايــام 
فراغــت )تعطيــات تابســتان ( توصيــه هــای دوســتانه دارم کــه اميــدوارم مفيــد 

فايــده باشــد . 

1- بــه فرمايــش مواليمــان حضــرت علــی )ع( بدانيــم کــه عمــر همچــون ابــر بهــاری مــی گــذرد پــس بياييــم قــدر عمــر خــود 
بويــژه ايــام تعطيــات وفراغــت از تحصيــل رســمی را بدانيــم وبهرهــای فراوانــی از آن در جهــت بهبــود زندگــی فــردی وجمعــی 

خــود فراهــم کنيــم .

2- همــکاران گراميــم در زمــان ايجــاد شــده تعطيــات بنحومقتضــی وشايســته بــه اســتراحت جســمی وفکــری بپردازنــد ودر کنــار 
اعضــای خانــواده محتــرم بــا شــادی و شــادمادنی بــه ســفرهای زيارتــی و ســياحتی برونــد تــا انشــاءالل در پايــان تعطيــات وبــا 

شــروع ســال تحصيلــی جديــد بــا انــرژی زيــاد در صحنــه تعليــم و تربيــت وارد شــوند . 

ــری  ــه هــای هن ــات فراغــت )ورزشــی، برنام ــه هــای اوق ــواده و برنام ــدات الزم فضــای خان ــا تمهي ــرم ب ــواده هــای محت 3- خان
وفرهنگــی ( ومســافرت، محيــط کار و فعاليــت را طــوری فراهــم نماينــد کــه تکميــل کننــده حلقــه تعليــم وتربيــت رســمی باشــد .

4- دانــش آموزانــی کــه بــه هــر دليلــی قبــول خــرداد نشــده انــد ونيــاز بــه امتحــان مجــدد دارنــد بــا اميــدواری تمــام وتــاش 
وکوشــش زيــاد و بهــره گيــری از زمــان فراغــت نســبت بــه جبــران درســهای باقــی مانــده  بپردازنــد. تــا بــا موفقيــت بــه پايــه 

باالتــری منتقــل شــوند. 

5- مديــران وســاير مســئولين محتــرم اجرايــی واحدهــای آموزشــی فرصــت تعطيــات تابســتان را مغتنــم شــمرده وبــا صرف ســليقه 
وابتــکار فضــای عمومــی مدرســه را از هــر لحــاظ آمــاده ومهيــا ی شــروع بهــار تعليــم وتربيــت نماينــد . آرزو مــی کنــم کل ايــام 
ــا  ــرم شــيرين وگــوارا باشــد وب ــواده هــای محت ــزو خان ــان عزي ــه کام دانــش آمــوزان و فرهنگي ــام تعطيــات تابســتان ب ــژه اي بوي

صحــت وســامتی تمــام همــراه باشــد .

و من الل التوفيق

 سمـير بان پرور
مدير آموزش و پرورش شهرستان شهريار

 
پیام مدیر مسئول
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پيام سر دبير 
تابستان ، جوان و رفاقت

ــوزان و  ــش آم ــرای دان ــت ب ــات فراغ ــروع اوق ــتان و ش ــل تابس ــدن فص آم
خانــواده هــا، اتفــاق مهمــی اســت. چــرا کــه فضــا و بــازه زمانــی ســه ماهــه 
تعطيــات را در مقابــل دارنــد. برنامــه ريــزی و هــدف گــذاری بــرای چگونــه 
ــام از دغدغــه هــای مهــم تربيتــی دانــش آمــوزان در  ــن اي ســپری کــردن اي
فصــل تابســتان اســت. در يــک جامعــه ســالم و آرمــان خــواه آن هــم از نــوع 
دينــی و اســامی کــه هــدف پــرورش مــردان، زنــان و جوانــان مصمــم و پــاک اســت. رفيــق و دوســت نقــش مهمــی در تکميــل 

ــراد دارد.  شــخصيت اف
رفاقت در لغت به معنی همراهی و همدلی و نفوذ در يکديگر است. همچنين تکيه گاه نيز معنا شده است. 

در متــون اســامی، بابــی تحــت عنــوان مجالســت و رفاقــت وجــود دارد کــه تاثيــر پذيــری انســان هــا بــه صــورت متقابــل را 
هــم در جنبــه مثبــت و هــم در جنبــه منفــی  بيــان مــی کنــد. 

پيامبــر اکــرم )ص( مــی فرماينــد: »هــر کــس بــه ديــن دوســتش مــی باشــد« يــا امــام علــی )ع( مــی فرماينــد: »رفاقــت بــا مــردم 
هواپرســت, فرامــوش خانــه ی ايمان اســت« 

شعر معروف سعدی ،به زيبايی نقش دوست را در تکميل شخصيت آدمی بيان می کند.
رسيد از دست محبوبی به دستم  ِگلی خوشبوی در حمام, روزی  

که از بوی دالويز تو مستم  بدو گفتم که مشکی يا عبيری  
وليکن مدتی با ُگل نشستم بگفتا من ِگلی ناچيز بودم   

وگرنه من همان خاکم که هستم کمال همنشين در من اثر کرد 
دو دوست بر هم تاثير متقابل دارند و از هم تاثير می پذيرند. محقق طوسی در کتاب اخاق محتشمی می نويسد: 

»َمثــل همنشــين نيــک ماننــد عطــار و عطــر فــروش اســت. اگــر تــو را عطــر ندهــد بــوی خــوش او در تــو تاثيــر مــی گــذارد. 
ولــی َمثــل دوســت بــد، َمثــل آهنگــر اســت. اگــر آتــش او تــو را نســوزاند بــوی ناخــوش او در تــو تاثيــر مــی گــذراد.« 

پيامبــر رحمــت )ص( فرمودنــد: »هــرگاه خداونــد بخواهــد خيــر کثيــری بــه بنــده ای عطــا فرمايــد بــه او دوســت شايســته و نيکــو 
عطــا مــی کنــد.« 

ــد و  ــی کن ــا م ــازندگی شــخصيت انســان ايف ــی درس ــش مهم ــق و دوســت نق ــتی و رفي ــت و دوس ــه رفاق ــه اينک ــه ب ــا توج  ب
درصورتــی کــه انتخــاب آن هــا بــه طــور صحيــح صــورت پذيــرد مــی توانــد او را بــرای نقــش آفرينــی درجامعــه يــاری نمايــد. لذا 
انتخــاب دوســت از حساســيت ويــژه ای برخــوردار اســت. نســل  جــوان همــواره نســلی آرمــان گــرا اســت. نســلی تجــدد طلــب و 
نســلی عالــم بــه زمــان خــود اســت. ايــن نســل پويــا بــا همــه ی خوبيهايــی کــه دارد عيــب هايــی نيــز دارد کــه بــا همفکــری 
بــزرگ ترهــا, خانــواده هــا و عناصــر صالــح و تاثيرگــذار قابــل رفــع و رجــوع اســت. ســطحی نگــری و عــدم توجــه بــه عمــق         
واقعيــت هــا, عــدم حوصلــه کافــی و صــرف وقــت کافــی بــه مطالعــه و خوانــدن کتــاب و عجلــه و شــتاب در رســيدن بــه اهــداف 
از جملــه عيــب هــای نوجوانــان و جوانــان اســت و تعامــل مثبــت بيــن ايــن قشــر مهــم جامعــه بــا خانــواده هــا و بــزرگ ترهــای 
جامعــه  و مســئولين برنامــه ريــز و مجــری عامــل مهمــی در چگونگــی ســپری شــدن اوقــات فراغــت تعطيــات تابســتان بــه 
حســاب مــی آيــد. پــس بــر مــا و خانــواده هــا و مســئوالن جامعــه اســت کــه نوجــوان و جــوان و حــاالت خــاص روحــی و روانــی 
آن هــا را محتــرم بشــماريم و شــرايط محيطــی  را طــوری فراهــم کنيــم کــه در فضــای ســالم تربيتــی و در کنــار دوســتان و 

رفيقــان خــوب خــود بــه رشــد و بالندگــی مــورد نظــر جامعــه اســامی برســند. 
                                                                                                                                                      

  صفر باقری 
کارشناسی روابط عمومی 

 
پیام سر دبیر
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ــا  ــی ب ــی باباي ــا حاج ــهريار ، حميدرض ــر ش ــزارش خب ــه گ ب
ــهدای  ــی ش ــه ورزش ــهريار مجموع ــتان ش ــور در شهرس حض
ــزار  ــه مســاحت 5 ه ــی ب ــه در زيربناي ــتان را ک ــدار شهرس اقت
مترمربــع و بــا اعتبــاری معــادل 45 ميليــارد ريــال و بــه همــت 
ــداث  ــهريار اح ــتان ش ــامی شهرس ــورای اس ــهرداری و ش ش

ــرداری کــرد شــده اســت، بهــره ب
در ايــن مراســم جمعــی از خانــواده هــای معــزز شــهدا، دانــش 
ــات  ــراز احساس ــا اب ــتند و ب ــان حضــور داش ــوزان و فرهنگي آم
ــن شهرســتان  ــرورش حضــور وی در اي ــر آمــوزش وپ ــه وزي ب

ــد را ارج نهادن
شــايان ذکــر اســت، در ايــن مراســم گروســی نماينــده شــهر 
قــدس، شــهريار ومــارد در مجلــس شــورای اســامی، 
ــوزش و  ــر کل آم ــی مدي ــهريار، زمان ــدار ش ــری فرمان جوه
ــس  ــادی رئي ــران، فره ــتان ته ــای اس ــتان ه ــرورش شهرس پ
ــان  ــوع ،ب ــی وزارت متب ــط عموم ــانی ورواب ــز اطــاع رس مرک
پرورمديرآمــوزش وپــرورش شــهريارو جمعــی ازکارکنــان 
ــان و دانــش آمــوزان  ــرورش ، تعــدادی از فرهنگي آمــوزش وپ
ــی  ــا حاج ــتند. حميدرض ــور داش ــز حض ــتان ني ــن شهرس اي
بابايــی در مراســم افتتــاح مجموعــه ورزشــی شــهدای اقتــدار 
ــر  ــار داشــت: اگ شهرســتان شــهريار در جمــع مســئوالن اظه
ــرای آمــوزش و پــرورش انجــام شــود، همــه مشــکات  کار ب
کشــور حــل خواهــد شــد چــرا کــه تمــام مشــکات بســتگی 

بــه نــوع نــگاه مــا بــه آمــوزش و پــرورش، دانــش آمــوزان و 
ــور دارد ــازان کش ــده س آين

وی افــزود: اصــاح ريشــه ای مشــکات جامعــه ائــم از 
اقتصــاد،  امنيــت، فرهنــگ، اشــتغال بــدون آمــوزش و پــرورش 
ــدت  ــاه م ــوان در کوت ــی ت ــع م ــود،  در واق ــی ش ــر نم ميس
تصميــم گرفــت و برنامــه ارائــه داد و معضــات را رفــع کــرد 
امــا ريشــه اساســی حــل تمــام مشــکات بــه نــوع نــگاه بــه 

ــتگی دارد. ــانی بس ــروی انس ني
ايــن مســئول، دانــش آمــوزان را اســاس و ريشــه حل مســائل و 
مشــکات اقتصــاد، اشــتغال، امنيــت و فرهنــگ جامعه دانســت 
و عنــوان کــرد: بايــد دانش آمــوزان را بــرای اداره آينــده کشــور 

ــاده کرد آم

وزیر آموزش و پرورش مجموعه ورزشی شهدای اقتدار 
 شهرستان شهریار را افتتاح کرد

تهیه کننده: صفرباقری کارشناس روابط عمومی

 
گزارش
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سخنرانی رحیم زمانی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان 
 تهران در نماز جمعه شهریار 

 تهیه وتدوین : صفر باقری کارشناس روابط عمومی

 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت آمــوزش وپــرورش شهرســتان شــهریار ،همزمــان بــا بزرگداشــت هفتــه مقــام 
معلــم ، رحیــم زمانــی مدیــر کل آمــوزش وپــرورش شهرســتان هــای اســتان تهــران در نمــاز جمعــه شهرســتان شــهریار 

حضــور یافتتــد . 
ایشــان کــه بعنــوان ســخنران قبــل از خطبــه هــای نمــاز جمعــه بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه معلــم در نمــاز جمعــه 
ــوص  ــان بخص ــی فرهنگی ــه تمام ــم ب ــام معل ــت مق ــه بزرگداش ــک هفت ــن تبری ــد . ضم ــرده بودن ــرکت ک ــهریار ش ش

ــار داشــتند : ــان شهرســتان هــای اســتان تهــران و شهرســتان شــهریار اظه فرهنگی
معلــم وشــغل معلمــی در واقــع ادامــه راه هدایــت انبیــاءو اولیــاء الهــی اســت چــرا کــه معلمــان ماننــد چــراغ هدایــت 
دانــش آمــوزان را از گمراهــی هــا و تاریکــی هــا نجــات مــی دهنــد و بــه ســمت فــالح و رســتگاری پیــش مــی برنــد . 

 
گزارش
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طرح برگزیده استانی - اجرای برنامه های انجمن اولیا و مربیان

یاسر زلفی - مدیر مدرسه راهنمایی غیر دولتی دانش 

مقدمه :
بــدون ترديــد مــی تــوان انجمــن هــای اوليــا و مربيــان مــدارس را يکــی از منحصــر بــه فــرد 
ــود. ــداد نم ــی قلم ــوزه مســائل آموزشــی و تربيت ــه در ح ــازمان يافت ــای س ــن تشــکل ه تري

نــوآوری هــای انجمــن هــای اوليــا و مربيــان مــدارس يکــی از اساســی تريــن زيــر ســاخت 
هــای شــکوفايی نظــام تعليــم وتربيــت بــوده و موجــب افزايــش کيفيــت آموزشــی و پرورشــی 
و حتــی کاهــش هزينــه هــای جــاری مــدارس خواهــد شــد. جهــت تقويــت روحيــه همــکاری 
ــه هــا و  ــا، برنام ــت ه ــی فعالي ــاء ســطح کمــی و کيف ــان و ارتق ــا و مربي و مشــارکت در اولي
افزايــش کارايــی وآشــنايی بــا ظرفيــت هــا و توانمنــدی هــای اوليــا و مربيــان بــرای برنامــه 
ــه ســاير  ــم آن ب ــق و تعمي ــوآوری هــای موف ــده و اســتفاده از تجــارب و ن ــزی هــای آين ري
مــدارس طــرح هــای اجرايــی و طرحهــای مطالعاتــی و پيشــنهادی اهميــت خــاص مــی يابــد.

عنوان طرح :
تاثيــر ارتبــاط اوليــا و مربيــان در آمــوزش وپيشــرفت تحصيلــی بــا موضــوع مشــارکت اوليــا ء 

از طريــق پيامــک بــه صــورت اطــاع از عملکــرد دانــش آمــوزان در منــزل       
تعریف وتبیین موضوع یا مساله :

بــه کارگيــری اوقــات دانــش آمــوز در منــزل – انجــام تکاليــف –مشــارکت اوليــا در فراگيــری 
دانــش آمــوز- جلوگيــری از رفتــار ناهمگــون 

اهمیت و ضرورت اجرای طرح :
ــه  ــه مدرســه ســپرده و رهــا مــی کننــد ايــن طــرح ب ــدان خــود را ب ــواده هــا فرزن اکثــر خان
صــورت هفتگــی بــوده و دانــش آمــوز متوجــه هماهنگــی و تعامــل بيــن مدرســه و منــزل و 

اطــاع رســانی مــی شــود.
اهداف طرح :

ــراف و ــری از انح ــوز و جلوگي ــش آم ــا ارزش دان ــات ب ــری اوق ــه کارگي ــی ب ــدف اصل  ه
با تکليفی آنها

نحوه و مراحل اجرای طرح :
اوليــا هــر هفتــه در ســاعتی معيــن پيامــک  بــه مدرســه فرســتاده و مدرســه در عملکــرد خانــه 

دانــش آمــوز ثبــت مــی کنــد.
پیش بینی نتایج و کاربرد های عملی :

دانــش آمــوز از بــی اطاعــی دبيــران از عملکــرد منــزل ســوء اســتفاده نمــی کنــد و مدرســه 
از وضعيــت خانوادگــی دانــش آمــوز اطاعــات بيشــتری کســب مــی کنــد . و در کل تعامــل و 

هماهنگــی مدرســه و خانــواده و دبيــران و دانــش آمــوزان افزايــش مــی يابــد.
به اميد افزايش کيفيت آموزشی و پرورشی و کاهش هزينه های جاری مدارس 

 
طرح برگزیده
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گفتگو با حافظ و قاری قرآن کریم استاد مجتبی قدبیگی
گفتگو کننده: صفر باقری ،کارشناس روابط عمومی

در روزهای خوب بهار در محضر يکی از بندگان خوب خدا، معلم وارسته، حافظ 
و قاری قرآن کريم، استاد مجتبی قدبيگی هستيم و به احترام معلم بودن و 
حافظ کام وحی بودنش زانوی ادب به بغل می گيريم و از او خواهش می 

کنيم از ناگفته ها, نکته ها و راز و رمزهای قرآن »کتاب راه و رسم زندگی« 
 بگويد تا چراغ راهی شود برای هدايت ما به سوی حقيقت و روشنايی. 

• استاد، خالصه ای از زندگی نامه )شناسنامه ای و کاری(خود را 
بفرمایید:

بنده متولد سال 1360 هستم. دوران ابتدايی و راهنمايی را در شهرستان شازند 
گذراندم و دوران دبيرستان را در شهرستان شهريار. در سال 1379 به علت 

عاقه زيادی که به مباحث قرآنی داشتم وارد دانشگاه علوم قرآنی تهران شدم 
و از همان سال، حفظ قرآن را شروع کردم و طی سه سال حافظ کل قرآن 

شدم. هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث در دانشگاه 
 خوارزمی تهران هستم. 

• چگونه به این مقام )قاری بزرگ قرآن و حافظ قرآن( رسیده 
اید:

عشق و عاقه وافر بنده به قرآن و همچنين تشويق پدر و مادر و اساتيد باعث 
شد بنده ابتدا به قرائت قرآن عاقمند شوم و بعد از ورود به دانشگاه با حفاظ 

 قرآن حشر و نشر داشته باشم و به حفظ قرآن رو آوردم.

وحــی کالم  تاثیــر  لطفــا  قدبیگــی,  آقــای  جنــاب   • 
)چــه قرائــت و چــه حفــظ آن(  در روش و منــش زندگــی بشــر 

توضیــح دهیــد:
بنده هر چه دارم از اين سفره می باشد، مطمئنا هم نشينی و انس با کام الهی 
و همچنين هم صحبت شدن با خوبان ،روش زندگی انسان را به سمت و سوی 

 الهی می کشاند. اميدوارم که منش قرآنی داشته باشم. 

• استاد، نقش معلمان و خانواده ها در خصوص قاری و حافظ 
شدن قرآن، دانش آموزان را چقدر موثر می دانید:

زيربنای پيشرفت هرفردی خانواده و در ادامه نقش استاد ومدرسه بسيار مهم و 
کارساز است. اگر دانه را در محيط و زمين آماده بکاريم رشد می کند وگرنه در 

 شوره زار، دانه ای به بار نمی نشيند. 

• جناب آقای قد بیگی شما با این مقام )استاد قرائت و حافظ 
بودن قرآن( چقدر به عمق و ژرفای قرآن پی برده اید و برای شما 

رازورمزآن کشف شده است:
 مسلما هر چه انسان مطالعه بيشتری راجع به مباحث قرآنی داشته            

باشد، بيشتر به کنه مطالب  دسترسی پيدا می کند. بنده قرائت را هنر و حفظ 
قرآن را علم می دانم. پس حفظ وقرائت قرآن تاثير بيشتری در رسيدن به 

ژرفای قرآن دارد. 
• مقام ها و رتبه هایی که در زمینه 

قرائت و حفظ کسب کرده اید را 
بفرمائید:

1- رتبه اول اذان دانشجويان سراسر کشور
2- رتبه دوم قرائت ترتيل مسابقات سراسری 

اوقاف در سطح کشور 
3- رتبه دوم ترتيل کشور در مسابقات امام علی بن ابی طالب)ع( 

4- رتبه اول حفظ کل قرآن در سطح استان تهران 
 5- رتبه دوم حفظ قرآن در بين دانشجويان سراسر کشور

• چه توصیه هایی دارید که زندگی ما قرآنی شود و رنگ و بوی 
دینی و الهی به خود بگیرد؟

جواب درخودقرآن است ،فاقروا ما تيسر من القرآن، يعنی ما هر چه می توانيم 
قرآن بخوانيم و عامل به آن باشيم. 

• چه توصیه هایی برای آنهایی که تمایل دارند قاری خوب یا 
حافظ قرآن شوند به ویژه دانش آموزان دارید:

بنده به عنوان شاگرد اساتيد بزرگ در زمينه ی حفظ و قرائت ،توصيه ی اساتيد 
را مطرح می کنم: 

1- توکل کردن به خدا و توسل به ائمه.
2- دوستان عاقمند به حفظ و قرائت حتما از محضر اساتيد استفاده کنند و از 

ايشان راهنمايی بگيرند. 
3- برنامه داشتن در زمينه حفظ و قرائت يعنی موفق شدن. 

• در پايان از زحمات دوستان در فصلنامه تقدير و تشکر خود را اعام می دارم. 
• مانيزازلطف ومحبت شمامعلم بزرگ قرآن که وقت خودرادراختيارماوخوانندگان 

گذاشتيدتقدير و تشکرمی کنيم.

 
مصاحبه
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 دانستنی هایی از قرآن
یاری خدا ما را کافیست

عباس استاد هاشم

»الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم 
 فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوکیل«

)سوره آل عمران - آیه 173(

مؤمنان به این گونه اند که اگر مردم )و منافقان( به آنان گفتند 
که همانا مردم )دشمنان( صف آرائی کرده اند و گرد هم آمده اند 
)که شما را از بین ببرند و نابودتان سازند( پس از ایشان بهراسید 
)نه تنها نمی ترسند( بلکه ایمانشان افزوده می شود و در پاسخ 
آنان می گویند خدا ما را بس است و او بهترین پشتیبان ما است.

ایــن آیــه حکایــت از یــک جریــان گذشــته، در صــدر اســام دارد کــه ابوســفیان 
مــی خواســت انتقــام بگیــرد پــس نعیــم بــن مســعود اشــجعی را فرســتاد کــه 
ــیدند و  ــا نهراس ــه تنه ــام ن ــپاهیان اس ــاند و س ــش بترس ــلمانان را از قری مس
نلرزیدنــد بلکــه ایمانشــان بــه خــدا بیشــتر شــد و در پاســخ او همــی گفتنــد: 
مــا را خــدا کافــی اســت: حســبنا اهلل و او بهتریــن حامــی اســت و نعــم الوکیــل 
. ولــی بــه هــر حــال نمونــه ای اســت از وضعیــت مســلمانان در برابــر دشــمنان 
ــوادث و  ــه ح ــد ک ــن درس راده ــا ای ــه م ــکان. و ب ــان و م ــر زم ــام در ه اس
ــه  ــر دشــمن هرچنــد مســلح ب ــای در نیــاورد و در براب ــا را از پ ســختی هــا م
جدیدتریــن و نیرومندتریــن ســاحها باشــد تســلیم نشــویم و بــه خــدای خــود 
ــان  ــه زب ــط ب ــه فق ــه اینک ــم ن ــر بدانی ــه حــق نیرومندت ــم و او را ب ــا کنی اکتف

آوریــم ولــی در عمــل از دشــمنان خــود بترســیم و خــدای را از یــاد ببریــم.

مؤمــن همیشــه بایــد در کشــاکش زندگــی همچــو ســنگ زیریــن آســیا باشــد، 
محکــم و اســتوار، ثابــت قــدم و بــا قــدرت، نــه تنهــا خــم بــه ابــرو نیــاورد کــه 
مقاومــت کنــد، و در برابــر تمــام دشــمنان خــدا بــی محابــا بایســتد و نترســد 

و نلــرزد. امــام صــادق علیــه الســام مــی فرمایــد:

إن المؤمــن أشــّد مــن زبــر الحدیــد. ان زبــر الحدیــد اذا دخــل النــار تغیــر و ان 
المؤمــن لــو قتــل ثــم نشــر ثــم قتــل لــم یتغیــر قلبــه همانــا مؤمــن از پــاره 
هــای آهــن شــدید تــر و محکــم تــر اســت چــرا کــه پــاره آهــن در آتــش نــرم 
مــی شــود و تغییــر حالــت مــی دهــد ولــی مؤمــن اگــر کشــته شــود و دوبــاره 
زنــده شــود و بــاز هــم کشــته شــود هرگــز تغییــر نمــی کنــد و قلبــش محکــم 

و پــا برجــا اســت.

ــر  ــه در آن صــورت ایمانشــان زیادت ــد ک ــی فرمای ــد م ــه خداون ــا از اینک ضمن
مــی شــود، معلــوم مــی شــود کــه هرچــه دشــمن بیشــتر خــود را آمــاده کنــد 
ــر  ــه کارزار گــزارد ب ــا ب مؤمــن سلحشــورتر و جســورتر مــی گــردد و چــون پ
ایمانــش افــزوده تــر مــی شــود زیــرا بــه خــدا نزدیکتــر مــی گــردد و امدادهــای 
ــتر  ــده اش بیش ــش در عقی ــد و بصیرت ــب بین ــده قل ــا دی ــوی را ب ــی معن غیب
مــی شــود و قلبــش در برابــر نــا مایمــات محکمتــر مــی شــود، زیــرا تــا نبــرد 
ــگ،  ــی جن ــی نشــاط اســت ول ــان کســل و ب ــد انســان همچن ــگ نباش و جن
میــدان آزمایــش و صــف آرائــی ایمــان و جــدا شــدن خوبــان از بــدان اســت. 
ــا  ــاب ب ــه کــه طــای ن ــدار مــی کنــد همانگون ــی و آب جنــگ انســان را صیقل

ــر و درخشــنده ترگــردد. آتــش گداختــه روشــن ت

از آن ســوی معلــوم مــی شــود کــه ایمــان مــردم یکســان نیســت. و ایــن امــری 
اســت قطعی.هرچنــد فخــر رازی )شــیخ المشــککین( تشــکیک و تردیــد کــرده 
و مــی گویــد اگــر ایمــان تصدیــق اســت کــه یکــی بیــش نباشــد ولــی اشــتباه 
مــی کنــد کــه ایمــان فقــط تصدیــق نیســت بلکــه تصدیــق اســت همــراه بــا 
عمــل. تــازه اگــر فقــط تصدیــق هــم باشــد، آنگونــه کــه علــی علیــه الســام 

حقایــق را مــی بینــد و قــدرت خــدا را تصدیــق مــی کنــد 
ــز  ــت ؟ هرگ ــا اس ــق م ــدن و تصدی ــت دی ــد حقیق مانن
ــو کشــف  ــد: ل ــی فرماین ــام علی)ع(م ــن نیســت. ام چنی
ــر  ــاال رود ب ــا ب ــرده ه ــر پ ــا اگ ــا ازددت یقین ــاء م الغط
ــن هســتیم ؟  ــا چنی ــا م ــود. آی ــزوده نمــی ش ــم اف یقین
ــای خــدا  ــاد اولی ــد اعتق ــب مانن ــه غی ــا ب ــاد م ــا اعتق آی

اســت ؟ ایــن چــه ســخن اشــتباهی اســت.

ــاده و نقصــان اســت چــه اعمــال اجــزاء  ــل زی ــا قاب ــن ایمــان قطع ــر ای ــا ب بن
باشــد یــا شــرایط و آثــار و هرچــه ایمــان تقویــت شــود عمــل برتــر مــی گــردد 
زیــرا ایمــان، تصدیــق بــه تنهایــی نیســت بلکــه تصدیــق اســت و عمــل، بــاور 

اســت و اجــرا، حقیقــت اســت و پیــکار.

ــن ســخن  ــی اســت ای ــر معن ــا و پ ــدر زیب ــل: چــه ق ــم الوکی حســبنا اهلل و نع
ــده اش راســتگو باشــد  ــه خــدا باشــد و در عقی ــد ب ــر کســی معتق ــزرگ. اگ ب
قطعــا از هیــچ قدرتــی چــه برونــی و چــه درونــی نترســد زیــرا تکیــه گاهــش 
آنقــدر بلنــد اســت کــه عنقــا بــه آن راه نیابــد و بشــر بــه او دسترســی نداشــته 
باشــد. ابراهیــم خلیــل علیــه الســام آنــگاه کــه در میــان آتــش انداختــه شــد 
ــا آن  ــدس ب ــل. روح الق ــم الوکی ــبنا اهلل و نع ــود: حس ــن ب ــخنش ای ــا س تنه
عظمتــش نــزد او مــی آیــد و مــی پرســد: اگــر درخواســتی داری مــا در خدمــت 

حاضریــم.

حضــرت خلیــل الرحمــن جــواب مــی دهــد اگــر هــم داشــته باشــم از شــما 
ــدارم، خــدا مــرا کافــی اســت. ن

حقــا کــه خــدا بــرای مؤمــن کافــی اســت: ألیــس اهلل بــکاف عبــده و مگــر خــدا 
بــرای بنــده اش کافــی نیســت.

و مــی فرمایــد: و مــن یتــوکل علــی اهلل فهــو حســبه ان اهلل بالــغ أمــره و ایــن 
تأکیــد دیگــری اســت بــر اینکــه اگــر کســی بــر خــدا تــوکل کنــد قطعــا خــدا 
او را کافــی اســت و حاجتــش را بــرآورده مــی کنــد.. ولــی مــا کــه خــدا را نمــی 
شناســیم و متأســفانه بــه آن قــدرت الیــزال پــی نمــی بریــم از ایــن ســاحهای 
مــادی مــی ترســیم و از آنکــه دشــمنان در یــک صــف جمــع شــده انــد و مــا 
بــه ظاهــر دســت تنهــا هســتیم مــی هراســیم ولــی اگــر چشــم بصیــرت بیــن 
ــی  ــا را م ــلیحات آنه ــام تس ــا و تم ــه دنی ــرف هم ــک ط ــیم در ی ــته باش داش
ــا  ــر اســت ی ــا آن نیروهــا بیشــتر و باالت بینیــم و در طرفــی دیگــر خــدا را. آی

نیــروی ال یــزال الهــی؟!

پــس آنکــه مــا را مــی ترســاند شــیطان اســت و مــا بایــد همیشــه از آن بیــزار 
باشــیم و بــه ســوی رحمــان روی آوریــم. خداونــد مــی فرمایــد:

ــم  ــون ان کنت ــم و خاف ــا تخافوه ــاءه ف ــوف أولی ــیطان یخ ــم الش ــا ذلک انم
مؤمنیــن فقــط و فقــط شــیطان اســت کــه پیــروان خــود رامــی ترســاند پــس 
ــد( از مــن  ــد )و راســت مــی گوئی ــر ایمــان داری ــان نترســید و اگ حتمــا از آن

ــید. بترس

ــی از خــدا  ــر قلب ــازد. و اگ ــی س ــد م ــوی و نیرومن ــرس از خــدا انســان را ق ت
ــون و شــیاطین انســی و  خشــیت داشــت محــال اســت از دنیاپرســتان ، مادی
جنــی بترســد. بــه امیــد اینکــه مــردم سلحشــور و اســتوار ایــران همچنــان در 
برابــر دشــمنان ظاهــری و باطنــی بــا قــدرت بایســتند و بــا تکیــه بــر خــدای 
ــی نهراســند و  ــچ قدرت ــت او وصــل شــوند و از هی ــی نهای ــروی ب ــه نی خــود ب
ــد  ــود خواه ــمنان را ناب ــود دش ــت و خ ــی اس ــان را کاف ــدا آن ــه خ ــد ک نلرزن
ســاخت. مــا بایــد بــه وظیفــه خویــش عمــل کنیــم و أعــدوا لهــم مــا اســتطعتم 
بــه همیــن معنــا اســت مــا هرچــه مــی توانیــم بایــد نیروهــای خــود را آمــاده 
ــن  ــم و مطمئ ــت واگذاری ــق اس ــدرت مطل ــه ق ــه او ک ــه اش را ب ــازیم، بقی س
 باشــیم کــه مــا بــه حــول و قــوه خــدا پیــروز و ســرفرازیم، آمیــن رب العالمیــن.

ــر 5831  ــی پاســدار اســام مه ــی فرهنگــی اجتماع ــه عقیدت منبع:مجل
ــماره 892 ش

 
مقاله
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 اوقات فراغت دانش آموزان
گردآورنده: مهری دژجوی

کارشناس انجمن اولیاء و مربیان

 
مقاله

پايــان موســم امتحانــات و شــروع فصــل تابســتان و بــه دنبــال آن پــر كــردن 
ــتانی  ــت. داس ــراری اس ــتانی تك ــاز داس ــوزان، آغ ــش آم ــت دان ــات فراغ اوق
ــا  ــواده ه ــی خان ــه اصل ــاه دغدغ ــرداد م ــن خ ــان يافت ــا پاي ــال ب ــر س ــه ه ك
ــاز مــی شــود و از ســوی  ــات بچــه هــا آغ ــاه تعطي ــدن ســه م ــرای گذران ب
ــتر  ــت بيش ــو و فعالي ــه تكاپ ــم ب ــرورش را ه ــوزش و پ ــئوالن آم ــر مس ديگ
ــی دارد ــوز وا م ــش آم ــا دان ــت ميليونه ــات فراغ ــازی اوق ــی س ــرای غن ب

        .                                                .
برنامــه ريــزی دقيــق و پرمحتــوا بــرای ســپری كــردن ســه مــاه از گــرم تريــن 
ماههــای فصــل ســال، انصافــً كار بــس دشــواری اســت و نيــاز بــه تفكــر و 
ــه آب بزننــد و  ــی گــدار ب ــد ب ــان والديــن نباي ــادی دارد، در ايــن مي تأمــل زي
ــه آنهــا را  ــاد بچــه هــا در خان ــال خــود و عــدم حضــور زي ــی خي ــرای راحت ب

اســير كاســهای متعــدد كننــد. 
چــرا كــه شــواهد و قرايــن زيــادی حاكــی از آن دارد كــه هنــوز مهــر قبولــی 
كارنامــه بچــه هــا خشــك نشــده مــادران بــرای جلوگيــری از ريخــت و پــاش 
و ســر و صــدای فرزنــدان و نجــات يافتــن از شــيطنت آنهــا، ســريع ايــن طفــل 
ــی  ــام م ــت ن ــی و... ثب ــر، نقاش ــان، كامپيوت ــهای زب ــا را در كاس ــوم ه معص
كننــد و ظاهــرًا اوقــات فراغــت خــوب و پــرآب و رنگــی بــرای آنهــا تــدارك 
مــی بيننــد؛ البتــه اينكــه والديــن ايــن قــدر بــه فكــر آمــوزش فرزنــدان خــود 
هســتند خيلــی هــم خــوب اســت، چــون اگــر ايــن ايــام مفيــد بــه بطالــت و 
ــده شــود  ــر نشســتن گذران ــون و كامپيوت ــای تلويزي ــً پ ــی برنامگــی و صرف ب

ــد برنامــه هــا  ــا نباي ــه اســت كــه هــدر مــی رود، ام واقعــً عمــر گرانماي
ــی  ــا وقت ــه ه ــه بچ ــد ك ــده باش ــته كنن ــرده و خس فش

ــه جــای  ــرای نفــس كشــيدن نداشــته باشــند و ب ب
ســه مــاه تعطيلــی بــه ســه مــاه اضافــه كاری 

ــه  ــی ك ــی از كاس هاي ــه برخ ــن اينك ــد، ضم برون
صرفــً بــرای خالــی كــردن جيــب والديــن در ســه مــاه 

ــد و شــايد  ــر مــی شــود، آن طــور كــه باي تابســتان داي
ــتند و  ــوردار نيس ــی برخ ــاالی علم ــای ب ــوا و غن از محت

ايــن نكتــه ای اســت كــه والديــن بايــد قبــل از ثبــت نــام 
فرزنــدان خــود در ايــن كاســها دقــت نماينــد. امــا آنچــه 

در ايــن بيــن حائــز اهميــت مــی باشــد ايــن اســت كــه غنــی ســازی اوقــات 
فراغــت بايــد يكــی از برنامــه هــای هدفمنــد آمــوزش و پــرورش باشــد، چــرا 
ــاد و فضــای تربيتــی مناســبی كــه در  ــات بســيار زي ــه امكان ــا توجــه ب كــه ب
اختيــار ايــن وزارتخانــه اســت، مســئوالن می-تواننــد اوقــات خــوش تــوأم بــا 
ــار  آمــوزش و يادگيــری بــرای دانــش آمــوزان رقــم بزننــد اوقاتــی كــه نــه ب
ــن  ــه بچــه هــا را از حضــور در اي ــد و ن ــل نماي ــواده هــا تحمي ــه خان ــی ب مال

ــد.                  .  ــزده كن كاس و آن كاس دل
ــی و  ــی و معطل ــا بيهودگ ــت ب ــات فراغ ــامی، اوق ــه اس ــگ و انديش در فرهن
ــرای  ــددی ب ــت مج ــت، فرص ــه فراغ ــدارد بلك ــازگاری ن ــر س ــی، س روزمرگ
ــی  ــت، ارتباط ــات فراغ ــت. اوق ــی اس ــان زندگ ــی پاي ــش ب ــاش و كوش ت
ــر مجموعــه و تابعــی از آن  ــا فلســفه زندگــی دارد و در حقيقــت زي منطقــی ب

ــد: ــوده ان ــجاد ›ع‹ فرم ــام س ــرت ام ــه حض ــان ک ــت؛ چن اس
» بارالها ، اوقات فراغت من را در راستای هدف خلقتم قرار ده«

اوقــات فراغــت بــا اوقــات رســمی زندگــی دانــش آمــوز ارتبــاط دارد بــا ايــن 
توضيــح كــه چنانچــه وی بتوانــد از اوقــات رســمی خويــش بــه خوبــی اســتفاده 
ــر .                                                       ــره بب ــوب به ــو مطل ــه نح ــش ب ــات فراغت ــت از اوق ــد توانس ــد، خواه كن

.
ــار و پيامدهايــی در رشــد فکــری دانــش آمــوزان  اوقــات فراغــت مطلــوب آث

دارد كــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــی کنــم:
ــهای  ــرای بخش ــوان الزم را ب ــت ت ــات فراغ ــب از اوق ــری مناس ــره گي - به
ــر ايــن دانــش آموزانــی کــه  ديگــر زندگــی بــه دانــش آمــوز مــی دهــد، بناب
بــرای اوقــات فراغتشــان بهتــر برنامــه ريــزی مــی کننــد، بهتــر از ســاير دانــش 

آمــوزان بــه نيازهــای زندگيشــان پاســخ مــی دهنــد.
ــی  ــت تحصيل ــادكامی و موفقي ــش ش ــی ، افزاي ــت درون ــاس رضاي   - احس
ــبی   ــت مناس ــد در فرص ــوز بتوان ــش آم ــه دان ــود ك ــی ش ــر م ــی ميس زمان
هيجانــات مضــر و احساســات منفــی و خســتگيهای روحــی خويــش را تســکين 
دهــد و در پــر تــو فراغــت مطلــوب بــه تعــادل و ســامت روان دســت يابــد. بــا 
چنيــن شــرايطی دانــش آمــوز  بــه ســهولت مــی توانــد بــر فشــار هــای روحــی 
خويــش فائــق آيــد و آمــاده تــاش بــرای رســيدن بــه قلــه هــای موفقيــت 
ــان هــای شــکوفايی و رشــد اســت،  ــن زم ــات فراغــت از مؤثرتري ــردد. اوق گ
زيــرا بــه خاطــر فراغــت و آســايش انســان بســياری از اختراعــات، ابتــکارات و 

نــوآوری در ايــن اوقــات حاصــل مــی شــود.
ايــن ترتيــب اگــر برنامــه هــای آموزشــی جالبــی بــه 

ــات  ــود، اوق ــده ش ــدارک دي ــوزان ت ــش آم ــرای دان ب
ــی  ــارج م ــار خ ــالت ب ــت کس ــا از حال ــت آنه فراغ
شــود و بــه جــای اينکــه بچه-هــا از ســر بيــکاری 
ــارت  ــد، مه ــه هنجــار روی آورن ــای ناب ــه رفتاره ب
هايــی مــی آموزنــد و هــم خــود را ســرگرم مــی 
کننــد و هــم امــکان اشــتغال پيــدا مــی کننــد. در 
غيــر اينصــورت، اوقــات فراغــت نتيجــه مثبتــی 
ــن  ــت والدي ــن الزم اس ــی آورد، بنابراي ــراه نم ــه هم ب
ــه فرزندانشــان را  ــد عاق ــزی هايــی کــه انجــام مــی دهن در برنامــه ري
نيــز در نظــر داشــته باشــند. در واقــع بچــه هــا نبايــد احســاس کننــد کــه بــه 
اجبــار بايــد در کاســها شــرکت کننــد حتمــأ هــم لزومــی نــدارد بچــه هــا را 
بــه کاســهای رايــج نظيــر نقاشــی بفرســتيم، بلکــه مــی توانيــم آنهــا را بــه 
کاســهايی بفرســتيم کــه مهــارت هايــی مثــل مکانيکــی، خياطــی، نجــاری، 
ــش  ــن شــيوه دان ــد. در اي ــا بياموزن ــا گل ســازی و ..... را در آنه آرايشــگری ي
آمــوز بــر اســاس عاقــه خــود بــه فراگيــری مهــارت مــی پــردازد و ايــن امــر 
باعــث مــی شــود کــه نيروهــای انســانی توانمنــد وارد بــازار کار شــوند و ايــن 

از مزايــای توجــه بــه اوقــات فراغــت اســت.
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ــه  ــای جامع ــا هنجاره ــارش ب ــه رفت ــس ک ــروزی هرک ــگ ام در فرهن
متفــاوت باشــد فــورَا بــه او برچســب ADHD )اختــال نقــص توجــه 
– بيــش فعالــی( مــی زننــد و  بــدون اينکــه از ايــن اختــال  اطاعــات 
ــاز  ــی را آغ ــکان دارو درمان ــه روانپزش ــه توصي ــند ، ب ــته باش ــی داش کاف

ــی يعنــی ... ــی کــه بيــش فعال مــی کننــد در حال
ADHD چيست ؟

ــش  ــه ، بي ــظ توج ــی در حف ــده دارد ناتوان ــانه عم ــه نش   ADHD س
ــکل  ــردن مش ــز ک ــودکان در تمرک ــن ک ــودن .  اي ــی ب ــی ، تکانش فعال
ــی  ــود و نم ــی ش ــرت م ــانی پ ــه آس ــان ب ــوا سش ــن ح ــد و بنابراي دارن
ــانه  ــن نش ــه دومي ــی ک ــش فعال ــد. بي ــه کنن ــات توج ــه جزئي ــد ب توانن
ــد  ــی توان ــرد نم ــه ف ــی اســت ک ــن معن ــه اي ــده ADHD اســت ب عم
بــی حرکــت بنشــيند و اغلــب اوقــات  بــه طــور همزمــان مــی خواهنــد  
چنــد فعاليــت را  انجــام  دهنــد امــا نمــی تواننــد هيــچ يــک از آنهــا را 
بــه پايــان برســانند. ســومين نشــانه عمــده ADHD ، تکانشــی بــودن 
اســت . تکانشــی بــودن يعنــی فکــر کــردن پــس از  انجــام عمــل  و ايــن 
کــودکان پــس از ناکامــی يــا عصبانــی شــدن فــورَا بــا ديگــران کتــک 

ــد.  کاری مــی کنن
متاســفانه بســياری از والديــن تصــور مــی کننــد اگــر فــورا بــا اســتفاده از 
دارو مشــکل کــودک را درمــان نکننــد کــودک ازهمســاالن خــود عقــب  

مــی مانــد.
ADHD هنــوز بــه عنــوان بيمــاری يــا ســندرم زيســتی تاييــد نشــده 
ــه  ــزی از جمل ــودن  داروهــای تجوي ــی خطرب ــچ پژوهشــی ب اســت وهي
ريتاليــن را در درازمــدت تاييــد نکــرده اســت .هنوزهيــچ دارويــی بــرای 
ــای ــانه ه ــا نش ــن داروه ــع اي ــدارد. در واق ــود ن ــان  ADHD وج درم

ــه خــودADHDرا ــد ن ــی کنن ــان م ADHDرا درم
اختاالت رايج در افراد ADHD عبارتند از: 

اختــاالت اضطرابــی، افســردگی و افســرده خويــی. بعــاوه پيامدهــای 
اختــال ADHD باعــث مــی شــود کــه ايــن کــودکان از احتــرام بــه 
ــا مشــکاتی  ــی آنه ــط خانوادگ ــند، در رواب ــوردار باش ــی برخ ــود پايين خ
پديدآيــد و از ســوی همســاالن طــرد شــوند. ايــن کــودکان معمــواًل دچار 
افــت تحصيلــی شــده و همزمــان مشــکات خــواب را نيــز تجربــه مــی 
ــار  ــه ای(، رفت ــی مقابل ــال نافرمان ــی )اخت ــن کــودکان نافرمان ــد. اي کنن
پرخاشــگرانه و تخطــی از قانــون )اختــال ســلوک( را بيشــتر ازکــودکان 

عــادی نشــان مــی دهنــد.
چگونه از ADHD  پيشگيری کنيم؟

 مــی دانيــم کــه رفتارفــرد ناشــی از کارکــرد مغــز اســت و کارکردمغــز 
ــه ترکيــب وســاختار مغزبســتگی دارد. نيزب

 DHA* نوعــی چربــی مفيــد )اســيد کاهگزانيــک(  بــرای کارکــرد مغــز 
اســت کــه در شــير مــادر و انواعــی از ماهــی هــا وجــود دارد کــه از بيــش 
فعالــی پيشــگيری مــی کنــد بيــن مقــدار کــم      DHAوخطــر بــروز 

ADHD رابطــه ی قــوی وجــود دارد ، بــه هميــن دليــل کــودک بايــد 
درســال هــای حســاس رشــد بــه ميــزان کافــی  DHA  مصــرف کنــد.

 ADHD بيــن مــدت تماشــای تلويزيــون در1و3ســالگی وخطــر بــروز*
رابطــه قــوی وجــود دارد.

محــدود کــردن مــدت تماشــای تلويزيــون در ســال هــای حســاس رشــد 
مغــز مــی توانــد خطــر بــروز ADHD را درکــودکان کاهــش دهــد.

* مواد شيميايی که بايد از آن ها دوری کرد عبارتند از:
1ـ آســپارتام 2ـ گلوتامــات 3ـ پروتئيــن هــای گياهــی تجزيــه شــده 4ـ 

قــرار گرفتــن درمعــرض ســيگار    
5ـ قرارگرفتن در معرض سرب 

ADHD برنامه درمانی برای کودکان
قبل از هر اقدامی می بايست اقدامات زير را انجام داد :

1ـ ارزيابی پزشکی )کودک به گلوتن حساسيت دارديا نه؟(
ــم  ــای مه ــن ه ــلولی)مقدار ويتامي ــای درون س ــن ه ــل ويتامي 2ـ تحلي

)B3،B2،E،B1 ــن ــل ويتامي مث
3ـ آلرژی غذايی

ــی  ــودک  م ــاری در ک ــرات رفت ــب تغيي ــه موج ــی ک ــناختن غذاهاي )ش
ــه  ــن زمين ــن را در اي ــر والدي ــه صب ــا ک ــق کوشــش وخط ــود از طري ش

ــد.( ــی طلب م
4ـ سنجش بينايی 

 )بســياری از کــودکان مشــکات بينايــی دارنــد ومشــکل آنهــا تشــخيص 
داده نشــده اســت.(

5- سنجش شنوايی
برنامه درمانی

1ـ مکمــل هــای DHA 2ـ موادغذايــی تقويــت کننــده مغــز 3ـ مکمــل 
هــای مولتــی ويتاميــن

ــزرا  ــده ی مغ ــا فعاليــت هــای تحريــک کنن ــد ت 4ـ کــودک را وادار کني
ــرهم  ــا س ــازی ي ــه س ــای خان ــب ه ــا مکع ــازی ب ــل ب ــد مث ــام ده انج
کــردن پــازل )بــه محــض ايــن کــه نشــانه هــا ی خســتگی يــا عصبانيت 

را در کــودک ديديــد بــازی را متوقــف کنيــد.(
5ـ موسيقی

کــودک ممکــن اســت فقــط بتوانــد بــه مــدت ده دقيقــه بــه   -
ــاعت. ــک س ــه ي ــد ن ــن کن ــيقی تمري ــا موس ــد ي ــوش ده ــيقی گ موس

ــل از  ــژه قب ــه وي ــين ب ــيقی آرام ودلنش ــه موس ــوش دادن ب گ  -
ميشــود. کــودک  شــدن  آرام  موجــب  خــواب 

6ـ به کودک کمک کنيد تابهتر بتواند تمرکز کند.
ــم عصبی-شــناختی(  و در آخــر  ــان توانبخشــی شــناختی )ترمي 7- درم

داروهــای محــّرک

 گردآورنده : راحله بغدادی
کارشناس مسئول انجمن اولیاء ومربیان 
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ربگزیده ای از اشعار استاد اسحاقی )شارع فرهنگی (

شهریار 

می تپد ردسینه ام دل ،بی قرار شهریار 

رههک دارد شوق یاری ،هست یارشهریار 
روزگاری باغ اه سرسبز ودل اه شاد بود 

شیپ ازاین اه ، بهترازاین بود ، کار شهریار 
یاد باد ازشهر تهران ،سال اه زین شیپ بود 

ر شهریار  میهمان میوه اهی آبدا

ای هک می رپسی ،زحال وروزگار شهریار 
می ردخشد رددل اتریک اعصار وقرون 

تپه جوقین ،نشان افتخارشهریار 

ن ،خم کرده سر الهل اه ینیب هب شیپ شاهدا
گر گذر افتد تو را ،ربالهل زار شهریار 

کارغیر تند ن ،شاه گرهچ رهیک از شهیدا

هست بی رتدید »کلهر «،تک سوار شهریار 

راستی خیل رپستواه هچ حالی دادنتش ؟
گر نبود »اندیشه «اکنون رد کنار شهریار ؟

من،هن تنها دوست دارم ،شهرک اندیشه را 

عاشقم ربخطه ی قطعه چهارشهریار 
کاش یک دم بگذری ،از اختر آباد کوری 

فصل غوغای شقایق ،رد بهار شهریار 

سال اه مشتاق آبادی است ، اهن! همت کنید 
ر شهریار ات دوباره باز گردد اقتدا

گفت:»حشمت« دوست داری شهریار خویش را ؟

ر شهریار  گفتم آری دوست دارم دوستدا

 
شاعرانه
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مقدمه
در ســال 1372 تاســيس شــده و در ســال 
ــوزش و  ــت آم ــه مدري ــی 90- 89 ب تحصيل
ــد. ــاق ش ــهريار الح ــتان ش ــرورش شهرس پ

ــاز  ــاس ني ــا احس ــان ب ــال 1390 همزم در س
ــازی در  ــمند س ــازی و هوش ــه نوس ــديد ب ش
سيســتم اموزشــی و اداری مــدارس ايــن 
ــك دوره  ــا در ي ــت ت ــم گرف ــه تصمي مدرس
زمانــی كوتــاه مدرســه را تجهيــز نمايــد، 
امــروز مــا افتخــار مــی كنيــم كــه در مدرســه 
ای مشــغول بــه فعاليــت هســتيم كــه مدرســه 
ای خــاص بــوده و جزءاولويتهای شهرســتان و 
حتــی كشــور مــی باشــد ، مدرســه و امكاناتــی 
كــه يــك روزی آرزوی دوران دانــش آمــوزی 

ــود . ــالهای دور ب ــان در س خودم
ضمــن آرزوی موفقيــت بــرای همــه عزيــزان 

و زحمتكشــان عرصــه تعليــم و تربيــت
ازمدرســه  مختصــری  معرفــی 

موالنــا هوشــمند  راهنمایــی 
اوليــن مدرســه راهنمايــی دولتــی كاما هوشــمند 

در ســطح شهرســتان شهريار
اوليــن مدرســه راهنمايــی كــه اينترنــت پرســرعت 
را در كاس درس بــه دانــش آمــوزان و معلمــان 

ارائــه مــی كنــد.
كاس   13 دارای  موالنــا  راهنمايــی  مدرســه 
هوشــمند كــه هــر كاس دارای ويدئــو پروژكتور، 
و  كامپيوتــر  و  برقــی  پــرده  هوشــمند ســاز، 
ــی  ــزاری م ــخت اف ــزاری و س ــرم اف ــات ن امكان

ــد. باش
همــه كاس هــا و اتــاق هــای اداری و آموزشــی 
ــم  ــه ه ــی ب ــبكه داخل ــورت ش ــه ص ــه ب مدرس
ــه  ــرای برنام ــكان اج ــد و ام ــی باش ــل م متص

ــد. ــی باش ــبكه م ــت ش ــای تح ه
ــكاران و  ــه هم ــرعت ب ــت پرس ــه ی اينترن ارائ
دانــش آمــوزان جهــت اســتفاده از مطالــب علمــی

ــه آدرس  ــی مدرســه ب ــدازی ســايت اينترنت راه ان
www.m-molana.ir

ویژگی های وب سایت مدرسه

يكــی از ســايت هــای پــر بازديــد در بيــن ســايت 
هــای مــدارس مــی باشــد.

دارای قســمت هــای مختلــف و متنــوع مــی 
باشــد كــه ضمــن بيــان ســاختار مدرســه ، وظيفــه 
ــر  ــا را ب ــه اولي ــی دادن ب ــانی و آگاه ــاع رس اط

ــده دارد. عه
ــر و  ــر دبي ــه ه ــی ك ــامانه آموزش ــودن س دارا ب
دانــش آمــوز دارای كــد اختصاصــی تعريــف شــده 
مــی باشــد كــه بــر اســاس ابــن ســامانه نمــرات 
دانــش آمــوز وارد ســامانه شــده و ضمــن ارســال 
لحظــه ای پيــام كوتــاه بــه تلفــن همــراه اوليــا ، 
قابليــت رويــت كارنامــه  از طريــق ســايت بــرای 

ــا و دانــش آمــوزان فراهــم شــده اســت. اولي
ايجــاد امــكان ارتبــاط دو طرفــه بــا اوليــا محتــرم 
از طريــق قســمت پاســخگويی بــه اوليا و قســمت 
ــم  ــه مــی نمايي هــای مختلــف ديگــر كــه توصي
خواننــدگان محتــرم حتمــا مراجعــه ای بــه ســايت 

داشــته باشــند.
ــز  ــوز گري ــش آم ــف دان ــن از تكالي ــه گرفت فاصل
ــرای دانــش  ــه تكاليفــی كــه ب و روی آمــوردن ب
ــای  ــه ج ــد)تكاليف ب ــی باش ــذاب م ــوزان ج آم
ــف  ــورت تكالي ــه ص ــر ب ــدن در دفات ــته ش نوش
هــای  حافظــه  يــا  فلــش  بــه  الكترونيكــی 

الكترونيكــی منتقــل شــده و در اختيــار همــكاران 
ــرد. ــی گي ــرار م ــوزان ق ــش آم ــاير دان و س

از اقدامــات مفيــد و موثــر در مدرســه ايجــاد 
ترغيــب  و  تشــويق  بــا  دوچرخــه  پاركينــگ 
ــتفاده از  ــت اس ــوزان جه ــش آم ــكاران و دان هم

دوچرخــه در مدرســه.
تجهيــز كارگاه مدرســه بــه امكانــات مختلــف بــه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه موالن ــه كارگاه مدرس ــوی ك نح
ــه و  ــای حرف ــاد ه ــرای المپي مرجــع كارگاهــی ب

فــن مــدارس شهرســتان مــی باشــد.
ــی  ــه همــه امكانات ــز آزمايشــگاه مدرســه ب تجهي
ــی مــی  ــوزان راهنماي ــش آم ــاز دان ــورد ني كــه م

باشــد.
ايجــاد ايســتگاه شــهدا بــا نصــب تابلــو هايــی از 
ــول  ــد رس ــپاه محم ــهيد س ــردارن ش ــر س تصاوي

الل.
ــاب  ــد كت ــدودا 4000 جل ــا ح ــه ب ــاد كتابخان ايج

ــكاران. ــوزان و هم ــش آم ــتفاده دان ــت اس جه
ــوان  ــا نوشــتن نت ــايد ب ــه ش ــواردی ك ــاير م و س
ــدر  ــن تقدي ــرد، ضم ــان ك ــوب بي ــورت مطل بص
ــدر كاران  ــت ان ــل و دس ــه عوام ــكر از هم و تش
فصلنامــه ای كــه ايــن فرصــت را در اختيــار 
ــر و  ــداز صب ــرار دادن ــا ق مدرســه هوشــمند موالن
حوصلــه همــه عزيــزان در مطالعــه ايــن مطالــب 

ــم ــی نمايي ــی م ــكر و قدردان تش
ــت الل  ــع آي ــرم مجتم ــت محت ــات مديري از زحم
ــار و  ــه ي ــادی ك ــی آب ــای عل ــاب آق ــی جن اراك
ــد و همــه مــوارد اشــاره شــده  ــوده ان ــا ب ــاور م ي
بــدون مســاعدت ايشــان امكانپذيــر نبــود تشــكر 

ــم. ــی نماي ــی م و قدردان
از زحمــات اوليــا محتــرم خصوصــا اعضــای 
ــه  ــه ب ــان مدرس ــا و مربي ــن اولي ــرم انجم محت
ويــژه ســركار خانــم نصيــری تشــكر و قدردانــی 

ــم. ــی نماي م

معرفـی مدرسه راهنمایي هوشمند موالنا 
مجتمع آموزش و پرورشي شهري آيت هللا اراكي

 
معرفی آموزشگاه
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معرفی آموزشگاه

معرفی مدرسه شاهد طیـــــبــــه
تهيه کننده: جابری -مديرواحدآموزشی

مدرســه راهنمايــی دخترانــه شــاهد طيبــه واقــع در شهرســتان شــهريار, فعاليــت هــای آموزشــی و تربيتــی 
خــود را از ســالها قبــل آغــاز نمــوده  کــه انتخــاب دانــش آمــوزان بوســيله تکميــل فــرم امتيــاز بنــدی کــه از 
طريــق کارشناســی امــور شــاهد و ايثارگــران اداره کل شهرســتان هــای اســتان تهــران ارســال مــی گــردد, 
صــورت مــی پذيــرد کــه پــس از محاســبه امتيــازات و تحويــل مــدارک دانــش آمــوزان, ثبــت نــام موقــت 
پــس از بررســی نهايــی از طــرف کارشناســی شــاهد و ايثارگــران شهرســتان شــهريار صــورت مــی پذيــرد, 

ثبــت نــام قطعــی صــورت مــی گيــرد. 
در طول سالهای فعاليت آموزشی و پرورشی:

اين مدرسه موفق به کسب افتخارات استانی و منطقه ای گرديده که اهم آنها عبارتند از: 
کسب رتبه استانی جشنواره توليد محتوای مرکز فناوری و آمار اداره کل در ساخت درس افزار 

کسب رتبه استانی مسابقات طرح شاهد اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران 
کسب رتبه اول المپياد علمی خواندن

کسب رتبه اول المپياد جغرافيايی 
کسب رتبه استانی در رشته قرائت قرآن

کسب رتبه استانی رشته طناب زنی 
کسب رتبه برتر دررشته تحقيق و پژوهش 

کسب رتبه برتر استانی در رشته ربات مسيرياب
برپايی همايش ها و نمايشگاه ها:

برپايی همايش تجليل از الله های جامانده از کوچ عاشقی اردوگاه شهيد منتظری 
اهداء جوايز به کليه دانش آموزان و تقدير از خانواده های آنها و برگزاری مراسم 

همايش ايران شناسی و شناسايی اقوام 
جشنواره هفت سين 

نمايشگاه آمادگی دفاعی وجنگ نرم 
نمايشگاه سبزه های سوره های قرآنی 

برپايی مراسم دهه محرم و زيارت عاشورا
برگزاری جشنواره های گذری به نهج الباغه 

اجرای تمامی مناسبت ها به شيوه های مناسب و پذيرايی ازدانش آموزان 
قبولی 30 نفر از دانش آموزان در مدارس تيزهوشان و نمونه دولتی 

کسب رتبه های اول منطقه ای دررشته ی قالی بافی 
کسب رتبه برتر داستان نويسی 

کسب رتبه برتر نقاشی آبرنگ و رنگ و روغن 
کسب رتبه در رشته بازی های يارانه ای 

کسب رتبه های ورزشی و آمادگی جسمانی 
کسب افتخار در جشنواره تدريس عربی 
شرکت در مسابقات طرح شاهد, شامل:

الف: ساخت موشک آبی 
ب: ساخت ربات مسير ياب 

ج: توليد محتوای الکترونيکی 
ــع دارای  ــا مســاحت زيــر بنــای 536 متــر مرب ــع ب ــا مســاحت 1500 متــر مرب ايــن مدرســه هــم اکنــون ب
ــه, آزمايشــگاه و کارگاه  9 کاس درس هوشــمند و اتــاق هــای مديريــت, معاونــت, پرورشــی, ســايت رايان
, نمازخانــه هوشــمند, وضوخانــه, کتابخانــه, اتــاق ورزش, اتــاق بهداشــت و خانــه ســرايداری مــی باشــد و 
در حيــاط آبخــوری و آبســرد کــن و زميــن واليبــال موجــود مــی باشــد. مدرســه راهنمايــی دخترانــه شــاهد 
طيبــه در ســال تحصيلــی جــاری بــا آمــار دانــش آمــوزان شــاهدبه تعــداد 29 نفــر )4 نفــر جانبــاز 70 درصــد 
ــازی و ايثارگــری مــی باشــد.( و تعــداد دانــش آمــوزان فرهنگــی  ــاز 25 – 45 درصــد جانب و 25 نفــر جانب
75 نفــر و دانــش آمــوزان معمولــی بــه تعــداد 133 نفــر کــه مجموعــا 231 نفــر دانــش آمــوز در ايــن واحــد 

آموزشــی مشــغول بــه تحصيــل مــی باشــند. 
از ميان همکاران نيز يک نفر خواهر شهيد و 3 نفر همسر جانباز می باشند.
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اخبار کوتاه

مــزار شــهدا ی شهرســتان شــهریار 
ــهر  ــح خرمش ــالروز فت ــتانه س در آس
شــد  گلبــاران  و  روبــی   غبــار 

مديريــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آمــوزش وپــرورش شهرســتان شــهريار ، 
ســازی  آزاد  حماســه  ســالروز  آســتانه  در 
ــارک 13  ــده ومب ــا روز فرخن ــه ب خرمشــهر ک
ــان  ــوالی متقي ــعادت م ــا س ــاد ب ــب مي رج
حضــرت علــی )ع( متقــارن شــده اســت 

ــاران  ــی، عطــر افشــانی وگلب مراســم غبارروب
بــا  مــزار شــهدا ی شهرســتان شــهريار 
حضــور مســئوالن ومــردم شــهيد پــرور 
بويــژه فرهنگيــان ايــن شهرســتان در محــل 
شــهدای  ومــزار  )ع(  اســماعيل  امامــزاده 

ــد . ــزار گردي ــام برگ گمن
ــه  ــکوه ک ــا ش ــوی وب ــم معن ــن مراس  دراي
و دالورمرديهــای  يــاد رشــادت هــا  بــه 
ــدس  ــاع مق ــام در دوران دف ــدگان اس رزمن
بويــژه ســالروز حماســه آزاد ســازی خرمشــهر 
قهرمــان برگــزار شــد شــرکت کننــد گان بــا 
اهــداء گل وقرائــت فاتحــه برســرمزار شــهدا 
يــاد وخاطــره عزيــزآن هــا را گرامــی داشــتند  

راه یابی 12پروژه علمی دانش آموزان 
شهریاری به مرحله استانی 

مديريــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــهريار, 
پــس از برگــزاری مرحلــه منطقــه ای رقابــت 
هــای علمــی »طــرح جابربــن حيــان« ويــژه 
ــی مــدارس تابعــه کــه  دانــش آمــوزان ابتداي
بــا رقابــت علمــی دانــش آمــوزان و بــا ارائــه 
105 پــروژه علمــی در نمايشــگاه منطقــه ای 
ــس از داوری  ــت پ ــت در نهاي ــورت گرف ص
ــی و  ــای علم ــروژه ه ــن پ ــاب برتري و انتخ
ــی  ــروژه علم ــرح و پ ــداد 12 ط ــی تع پژوهش

ــت.  ــتانی راه ياف ــه اس ــه مرحل ب

بزرگداشت روز روابط عمومی
ــوان  ــه عن ــا ب ــی ه ــط عموم ــروزه، رواب ام
ــه  ــت برنام ــی و تقوي ــوی در ارزياب عناصــر ق
هــا و پيشــبرد اهــداف ســازمانها تلقــی مــی 

ــد. گردن
ــه  ــی را ب ــط عموم ــرو، رواب ــازمانهای پيش س

ــد. ــی نگرن ــر م ــون تفك ــوان كان عن
ــردم و  ــل ارتباطــی م ــا، پ ــی ه ــط عموم رواب
رســانه هــا بــا ســازمان و مســؤولين هســتند.

ــوذ در  ــز نف ــن رم ــی يافت ــط عموم ــر رواب هن
ــت. دلهاس

مطالعــات و تحقيقــات نشــان مــی دهــد 
ــی  ــی م ــط عموم ــم در رواب ــت ك ــه دس ك
تــوان از 150 تكنيــك و ابــزار اســتفاده كــرد. 
تهيــه گزارشــهای تحليلــی از مخاطــب، نيــاز 
ســنجی، مخاطــب شناســی، تحليــل محتــوای 
مطبوعــات، راديــو، تلويزيــون و اينترنــت، 
ــد. ــوع مواردن ــن ن ــل گفتمــان و ... از اي تحلي

در تعريــف قديمــی روابــط عمومــی مــی 
گفتنــد: روابــط عمومــی بايــد چشــم و گــوش 
و زبــان ســازمان باشــد. امــا امــروزه از روابــط 
ــاد  ــز ســازمان ي ــوان مغ ــه عن ــا ب عمومــی ه

مــی كننــد.
ــت  ــازمان اس ــی از س ــی بخش ــط عموم رواب
ــل  ــه و تحلي ــناخت و تجزي ــه ش ــه وظيف ك
افــكار عمومــی، يافتــن نقــاط ضعــف و 
ــا را  ــا و محدوديته ــناخت فرصته ــا و ش قوته
ــگيری  ــا پيش ــا ب ــت ت ــی آن اس دارد و در پ
از محدوديتهــا، بهتريــن اســتفاده هــا را از 
ــد. ــی كن ــازمان طراح ــرای س ــا ب ــت ه فرص

پاســخگو بــودن، مخاطــب محــوری و اطــاع 
ــای  ــی ه ــفاف از ويژگ ــح و ش ــانی صحي رس

يــك روابــط عمومــی كارآمــد اســت.
ــای  ــت ه ــا و فعالي ــك ه ــن تكني ــده تري عم

ــد از: ــی عبارتن ــط عموم رواب
هــا،  رســانه  )مونيتورينــگ(  پايــش 
ارتبــاط  و  خبــری  پوشــش  افكارســنجی، 
ــوای  ــد محت ــت و تولي ــا، مديري ــانه ه ــا رس ب
پايــگاه اطــاع رســانی در اينترنــت )وب 
ــريه،  ــار نش ــن و انتش ــه، تدوي ــايت(، تهي س
چــاپ و انتشــارات، حضــور در نمايشــگاه 
ــزی،  ــه ري ــات و پژوهــش و برنام هــا، تحقيق

... و  تبليغــات 

دیدار نوروزی ، با امام جمعه شهریار
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهريار 

در آغازين روزهای سال نو و به پاس قدردانی وبجا آوردن فرهنگ غنی ديد وبازديد نوروزی، مدير آموزش وپرورش شهريار به همراه شورای معاونين  با امام جمعه شهريار ديدار و گفتگو کردند 
در ايــن ديــدار کــه در محــل دفتــر امــام جمعــه شــهريار انجــام شــد ، حجــت االســام ســالمی نماينــده ولــی فقيــه وامــام جمعــه شــهريار ضمــن تبريــک ســال نــو وآرزوی موفقيــت بــرای تمامــی فرهنگيــان  ودانــش 
آمــوزان در ســال حماســه سياســی و حماســه اقتصــادی اظهــار داشــت : بهــار طبيعــت ونــوروز کــه همــراه بــا تحــول و دگرگونــی هــای زيــاد همــراه اســت در ديــن مبيــن اســام و ســيره ائمــه اطهــار نيــز مــورد 
توجــه بــوده اســت . ايشــان از تــاش هــای شــبانه روزی وصادقانــه مديــر آمــوزش وپــرورش و مجموعــه آمــوزش وپــرورش قدردانــی کردنــد وبــا تاکيــد بــه  پيــام نــوروزی رهبــر معظــم انقــاب )حماســه سياســی و 
حماســه اقتصــادی ( خطــاب بــه مســئولين آمــوزش وپــرورش شهرســتان گفتنــد : مســئوليت شــما در قبــال تعليــم وتربيــت فرزنــدان ايــن شــهر بســيار ســنگين اســت و بــا عملکــرد خــوب آمــوزش وپــرورش و ســاير 

ارگان هــای فرهنگــی اســت کــه مــی تــوان شــهروندان خــوب ،مومــن و بــا فرهنــگ غنــی اســامی تربيــت کــرد.

ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 93-92شهرستان شهریار با آغاز فعالیت ستاد نظارت کلید خورد
متن خبر : به گزارش روابط عمومی مديريت آموزش وپرورش شهرستان شهريار ، فعاليت ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصيلی 93-92 مديريت آموزش وپرورش شهرستان شهريار آغاز شد . در اولين نشست اين ستاد که با حضور 

مدير آموزش وپرورش و اعضای ستاد در محل اين مديريت برگزار شد . شيوه نامه ارسالی از اداره کل متبوع به انضمام دستور العمل های وزارتی در خصوص ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصيلی آينده توسط مدير آموزش وپرورش ودبير ستاد 
نظارت بر ثبت نام تشريح شد .

سميربان پرور مدير آموزش وپرورش ضمن تقدير وتشکر از زحمات همه دست اندرکاران تعليم وتربيت در سال تحصيلی جاری خطاب به اعضای ستاد اظهار داشت : همکاران توجه نمايند که مفاد شيوه نامه ثبت نام تمام وکمال وبا دقت الزم 
وکافی اجرايی شود . مخصوصُا تکريم ارباب رجوع، چه دانش آموزان وچه خانواده های محترم بايد کا ما رعايت شود و شان و منزلت خانواده ها ودانش آموزان کاما حفظ شود واين ستاد طوری امور را پی گيری کنند که شهروندان و دانش آموزان 

هيچگونه دغدغه ثبت نام را نداشته باشند . واين وظيفه بسيار مهمی برای همه مامحسوب می شود . 
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اخبار کوتاه

رضایت فرهنگیان از مراکز اسکان 
نوروزی شهرستان شهریار

مديريــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــهريار  شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
ميهمانــان نــوروزی فرهنگــی از اســکان خــود 
در مراکــز اســکان نــوروزی مديريــت آمــوزش 
وپــرورش شهرســتان شــهريار اظهــار رضايــت 
مــی کننــد .باقــری مســئول روابــط عمومــی و 
عضــو ســتاد اســکان بــا فرهنگيــان ميهمــان 
پرداخــت.  گفتگــو  بــه  اســکان  مراکــز 
ــتان  ــان از شهرس ــی ميهم ــدی ،فرهنگ محم
ــر و  ــاه نشــان اســتان زنجــان ضمــن تقدي م
ــوازی  ــرش و ميهمــان ن تشــکر از نحــوه پذي
مراکــز اســکان گفــت : مــن بــه همــراه 
اعضــای خانــواده ام از اينکــه بــه شهرســتان 
ــکان  ــل اس ــردم و در مح ــفر ک ــهريار س ش
ــند  ــان شــدم بســيار خوشــحال و خرس ميهم
هســتم و از ارائــه خدمــات ايــن مرکــز بســيار 

ــتم. ــی هس راض

کارکنان مدیریت آموزش وپرورش 
شهریار از معلمان تمامی مدارس 

قدردانی کردند

مديريــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آمــوزش وپــرورش شــهريار ، در ســومين 
ــه  ــم ک ــام معل ــت مق ــه بزرگداش روز از هفت
ــام گرفــت  ــام زنــگ ســپاس از معلــم ن ــه ن ب
ــه  ــی ارائ ــکاری وابداع ــه ابت ــک برنام ــا ي ، ب
شــده ازطــرف ســتاد بزرگداشــت مقــام معلــم 
ــت  ــن مديري ــان اي ــتان ، کارکن ــن شهرس اي
مــدارس  تمامــی  در  30گــروه  قالــب  در 
شهرســتان )431واحــد آموزشــی ( حضــور 
در  تمامــی همــکاران شــاغل  واز  يافتنــد 
مــدارس سپاســگزاری کردنــد . در ايــن برنامه 
ــيرينی  ــا گل و ش ــان اداره ب ــپاس ، کارکن س
ــات  ــی از زحم ــگزاری و قدردان ــت سپاس جه
و تــاش هــای معلمــان گرانقــدر ، بصــورت 
حضــوری در تــک تــک واحــد هــای آمــوزش 
ــا ی  ــام ه ــه پي ــه ب ــا توج ــد . ب حضــور يافتن
و اصــل شــده از طــرف مديــران و همــکاران 
فرهنگــی مــدارس تابعــه ايــن برنامــه ســپاس 
مــورد اســتقبال آنهــا قــرار گرفتــه وبــاز تــاب 

هــای عالــی در منطقــه داشــته اســت .

تجلیل از280نفر برگزیدگان ،معلمان 
ودانش آموزان شهرستان شهریار

مديريــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آمــوزش وپــرورش شهرســتان شــهرياراز280 
علمــی  مســابقات  برگزيــدگان  از  نفــر 
دانــش  و  دبيــران  وپژوهشــی  ،آموزشــی 
آمــوزان شــاخه معاونــت آمــوزش متوســطه در 
ســال تحصيلــی 91/92 تقديــر بعمــل آمــد .

ســمير بــان پــرور مديــر آمــوزش وپــرورش ، 
ضمــن خيــر مقــدم بــه حاضــران )مديــران ، 
دبيــران ، برگزيــدگان دانــش آمــوزی  و ســاير 

ميهمانــان( اظهــار داشــت :
مــوال علــی )ع( کــه امــام علــم وتقــوی 
ــه خــدا و  ــوکل ب ــا ت ــد ، ب ــی فرماين اســت م
رجــاء بــه خداونــد فــاح ورســتگاری انســان 
ــش  ــما دان ــود ، و ش ــی ش ــن م ــا تضمي ه
آمــوزان نشــان داديــد کــه بــا تکيــه برهــوش 
ــم و توســل  ــل عل ــی و تحصي و حــواس ذهن
ــط خــود  ــه فکــر و انديشــه خــدادادی محي ب
ــد کــه  ــه نحــو احســن مطالعــه مــی کني را ب
ــده  ــه اي حاصــل آن تحقيــق وپژوهــش و ارائ
ــه  ــا اســتناد ب ــد اســت . ايشــان ب هــای جدي
ــت: در راه  ــی )ع( گف ــرت عل ــی از حض حديث
تعليــم و تربيــت صبــر و تحمــل بســار مهــم 
اســت وبــرای مامســلمانان ايــن مســئله کــه 
راســنگرتقوانيزبدانيم  وتربيــت  ســنگرتعليم 
ــم  ــن کني ــم عجي ــا ه ــم را ب ــن دو مه و اي
مســئله تعييــن کننــده وحياتــی اســت. ومــن 
امــروز خوشــحالم کــه تعــداد زيــادی از دانش 
آمــوزان ايــن منطقــه بعنــوان برگزيــده علمــی 
ــد.  ــرار مــی گيرن ــر ق و پژوهشــی مــورد تقدي

دیدار نوروزی ، با امام جمعه شهریار
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهريار 

در آغازين روزهای سال نو و به پاس قدردانی وبجا آوردن فرهنگ غنی ديد وبازديد نوروزی، مدير آموزش وپرورش شهريار به همراه شورای معاونين  با امام جمعه شهريار ديدار و گفتگو کردند 
در ايــن ديــدار کــه در محــل دفتــر امــام جمعــه شــهريار انجــام شــد ، حجــت االســام ســالمی نماينــده ولــی فقيــه وامــام جمعــه شــهريار ضمــن تبريــک ســال نــو وآرزوی موفقيــت بــرای تمامــی فرهنگيــان  ودانــش 
آمــوزان در ســال حماســه سياســی و حماســه اقتصــادی اظهــار داشــت : بهــار طبيعــت ونــوروز کــه همــراه بــا تحــول و دگرگونــی هــای زيــاد همــراه اســت در ديــن مبيــن اســام و ســيره ائمــه اطهــار نيــز مــورد 
توجــه بــوده اســت . ايشــان از تــاش هــای شــبانه روزی وصادقانــه مديــر آمــوزش وپــرورش و مجموعــه آمــوزش وپــرورش قدردانــی کردنــد وبــا تاکيــد بــه  پيــام نــوروزی رهبــر معظــم انقــاب )حماســه سياســی و 
حماســه اقتصــادی ( خطــاب بــه مســئولين آمــوزش وپــرورش شهرســتان گفتنــد : مســئوليت شــما در قبــال تعليــم وتربيــت فرزنــدان ايــن شــهر بســيار ســنگين اســت و بــا عملکــرد خــوب آمــوزش وپــرورش و ســاير 

ارگان هــای فرهنگــی اســت کــه مــی تــوان شــهروندان خــوب ،مومــن و بــا فرهنــگ غنــی اســامی تربيــت کــرد.

ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 93-92شهرستان شهریار با آغاز فعالیت ستاد نظارت کلید خورد
متن خبر : به گزارش روابط عمومی مديريت آموزش وپرورش شهرستان شهريار ، فعاليت ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصيلی 93-92 مديريت آموزش وپرورش شهرستان شهريار آغاز شد . در اولين نشست اين ستاد که با حضور 

مدير آموزش وپرورش و اعضای ستاد در محل اين مديريت برگزار شد . شيوه نامه ارسالی از اداره کل متبوع به انضمام دستور العمل های وزارتی در خصوص ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصيلی آينده توسط مدير آموزش وپرورش ودبير ستاد 
نظارت بر ثبت نام تشريح شد .

سميربان پرور مدير آموزش وپرورش ضمن تقدير وتشکر از زحمات همه دست اندرکاران تعليم وتربيت در سال تحصيلی جاری خطاب به اعضای ستاد اظهار داشت : همکاران توجه نمايند که مفاد شيوه نامه ثبت نام تمام وکمال وبا دقت الزم 
وکافی اجرايی شود . مخصوصُا تکريم ارباب رجوع، چه دانش آموزان وچه خانواده های محترم بايد کا ما رعايت شود و شان و منزلت خانواده ها ودانش آموزان کاما حفظ شود واين ستاد طوری امور را پی گيری کنند که شهروندان و دانش آموزان 

هيچگونه دغدغه ثبت نام را نداشته باشند . واين وظيفه بسيار مهمی برای همه مامحسوب می شود . 



     از آنجائیکه فعالیت و عملکرد واحدها و دوایر داخلی 
اداره انعکاسی از عملکرد مدارس تابعه می باشد. لذا جهت 

اطالع مدیران، همکاران گرامی و نیز خوانندگان عزیز، 
شرح مختصری از عملکرد هر واحد اداری در این بخش به 

سمع و نظر شما می رسد.

 عملـکرد دوایـــر داخلی
 اداراه آموزش و پرورش شهرستان شهریار

فصل پائیز

21

22

23
24

26

27

28

29

30

31

32

33

35

34

37

38

42

39
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 امور شاهد و ایثارگران
امير عباس اصغری واال

 امـور بانــوان و جـوانـان
فريبا سليمی

 روابط عمومی
صفر باقری

 مشارکتهای مردمی
علی سليمانی

انجمن اولیا و مربیان
راحله بغدادی - مهری دژجوی

 کارشناسی آموزش ابتدایــــــی
مفيد آقا احمدی

 کارشناسی مراکز پیش دبستانی
بنفشه نعمتی

 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
لیال سبحانی

 کارشناسی فناوری اطالعات و آمار
عبدا... کت کنی

 کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
مجيد پارسا

 کارشناسی پشتیبانی
رضا حسنی

 کارشناسی سالمت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
الهام خوش طينت

 کارشناسی تربیت بدنی
زهره حسنی

 پژوهش و تحقیقات
محمد حسين محمدی

کارشناسی مشاوره
امير نوروزی

واحد بایگانی
مجتبی عباس نژاد

کارشناسی فنی- حرفه ای و کاردانش
سعيد شهرياری

 کارشناسی راهنمایی و متوسطه
محمد اسدی - عليرضا فوالدی

 کارشناسی فعالیتهای اردویی و فوق برنامه
فرح مهدی زاده

آموزش نیروی انسانی - واحد حقوقی
محمد تقی محمدی

 کارشناسی اداره سواد آموزی
سيد محمد بختياری

 پژوهسرای جوان
عليرضا اکبر پور

 کارشناسی تعاون و رفاه
احمد علی مير

 کارشناسی ارزیابی عملکرد
احمد طايی فرد

فهرست بر اساس چارت سازمانی می باشد.
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روابط عمومی

• توليد بيش از 50مورد خبر مربوط به فعاليت وعملکرد واحدهای اداری ومدارس 
• ارسال بيش از50 مورد خبر دوايرداخلی ومدارس تابعه به سايت ها و رسانه های مختلف 

• تهيه وتوليد بيش از50 مورد خبر و بارگزاری در سايت ويژه مديريت با پرتال اداره کل متبوع 
• هماهنگی بيش از 25 مورد با خبر گزاری ها و رسانه ها و مطبوعات جهت تهيه خبر از مراسم ها –همايش ها و ....

• تهيه وتوليد بيش از 30مطلب ويژه مناسبت ها ی هفته در سايت ويژه مديريت با پرتال اداره کل متبوع 
• تهيه و توليد و درج بيش از 30 پيام ويژه در سايت مديريت با پرتال اداره کل متبوع

• پوشش خبری تمامی مراسم ها –همايش ها و جلسات مهم مديريت و مدارس تابعه 
• هماهنگی با خبر گزاری ها و مطبو عات وبرنامه در استان شبکه تهران جهت تهيه و پوشش خبری مراسم ها، همايش ها و...

• ارسال اخبار و اطاعات الزم برای چاپ در ماهنامه مهربانان )و يژه نامه ( اداره کّل متبوع 
• مکاتبات با اداره کّل و ساير ادارت شهرستان 

• ارسال پيام های تبريک و تسليت به همکاران محترم اداره ومدارس تابعه به مناسبت های مختلف 
• ارسال پيام های خبری واحد های اداری جهت اطاع و اقدام مديران واحد های آموزشی تابعه 

• ارسال پيام های خير مقدم به ميهمانان وارد شده به مدير يت از اداره کّل و... 
• ارسال پيام های تبريک وتسليت مناسبت ها به مسئولين اداره کل ،شهرستان،خبرنگاران وروابط عمومی های ادارات

• تهيه ويژه نامه اسکان نوروزی فرهنگيان وهفته بزرگداشت مقام معلم و ارسال به اداره کّل وتحويل به مراکز ذيصاح ديگر 
• اقدام و تمهيدات الزم برای جمع آوری مطا لب فصلنامه شماره 3)بهار92(

• کمک و همکاری با واحد های اداری در برگزاری مراسم ها- همايش ها - جلسات و ...
• کمک و همکاری در اجرای  جشنواره )ويژه تقديراز دانش آموزان برگزيده شاخه معاونت آموزش متوسطه(-جشنواره خيرين 

مدرسه ساز-برگزاری مراسم هفته معلم
• آماده سازی و تمهيدات الزم برای تحويل اقام فرهنگی هفته بزرگداشت مقام معلم – اسکان نوروزی فرهنگيان 

• عضويت و شرکت در جلسات - کميته ها – کارگروه های تخصصی مربوطه 
• برگزاری جلسات کارگروه اشاعه و اطاع رسانی تحول بنيادين آموزش وپرورش در شهرستان و اقدام برای اجرای مصوبات آن

• کمک و همکاری برای اجرای برنامه های مصوب ستاد نظارت برثبت نام دانش آموزان
• کمک وهمکاری برای برنامه های مصوب ستاد اجرايی بزرگداشت هفته معلم  

ی
ط عموم

ی رواب
ش عملکردکارشناس

گزار
 

س :صفربا قری
ی کار شنا

نام ونام خانوادگ

بازدید وزیر آموزش و پرورش از مجتمع آموزشی و پرورشی معماری اسالمی  ایرانی در حال ساخت 
  

ــامی ،  ــاری اس ــا معم ــه ب ــی ک ــی و پرورش ــع آموزش ــد از مجتم ــرای بازدی ــی ب ــرورش در راس هیات ــوزش و پ ــر آم وزی
ایرانــی در حــال احــداث اســت واردشهرســتان شــهریار شــد،وی مورداســتقبال مســئوالن شهرســتان ومســئوالن آمــوزش 
و پــروش، جمعــی از فرهنگیــان و دانــش آمــوزان ایــن شهرســتان قرارگرفــت .ایشــان درجمــع اســتقبال کننــدگان گفــت: 
اصــاح ریشــه ای مشــکات جامعــه ائــم از اقتصــاد،  امنیــت، فرهنــگ، اشــتغال بــدون توجــه بــه آمــوزش و پــرورش میســر 
نمــی شــود،  وی تربیــت دانــش آمــوزان را اســاس و ریشــه حــل مســائل و مشــکات اقتصــاد، اشــتغال، امنیــت و فرهنــگ 

جامعــه دانســت و عنــوان کــرد: بایــد دانش آمــوزان را بــرای اداره آینــده کشــور آمــاده کنیــم.
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• برگزاری مراسم تقدیر وتبریک به مناسبت بزرگداشت مقام زن برای  همکاران شاغل اداری

• فراخوان مقاله طریق ماندگاری وانتخاب سه مقاله برتر

• افتتاح ورزش برای تونیک برای بانوان شاغل اداری

• برگزاری همایش بزرگداشت مقام زن

• حضور در مراسم  بزرگداشت مقام زن مدارس

• بازدید از نمایشگاههای مدارس به مناسبت هفته بزرگداشت زن ومعلم 

• تهیه ونصب فضایل حضرت زهرا وروز شمار هفته بزرگداشت مقام زن
 

• ادروی یک روزه تفریحی برای همکاران 

• برگزاری نشست تخصصی با مدیران مدارس با موضوع برترین پوشش همکاران 

امور بانوان و جوانان
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ی عملکرد
ی ارزیاب

ش عملکرد کارشناس
گزار

کارشناسی ارزیابی عملکرد

گزارش عملكرد واحد سنجش و ارزشیابی 
تحصیلی در سه ماهه بهار 

1- پشــتيبانی سيســتم هــا ی دانــش آمــوزی در ســه 
مقطــع ابتدايــی ، راهنمايی و دبيرســتان 

2- صــدور تاييديــه هــای تحصيلــی پســتی تقريبــا ً  
ــه تعــداد 8000 ب

3- اســتعام مــدرك و ســوابق تحصيلــی وريــز 
ــه  ــورد در س ــداد 3000م ــه تع ــا ب ــرات در تقريب نم

ــی  ــع تحصيل مقط
4- ثبت نام داوطلبين متفرقه تقريبً 367 نفر  

ــن  ــون داوطلبي ــای آزم ــوزه ه ــزی ح ــه ري 5- برنام
ــه  متفرق

6- راهنمايــی و نصــب برنامــه هــای مختلــف 
مقاطــع تحصيلــی جهــت انجــام عمليــات ثبــت نــام 

ــايت  ــتيبانی از س و پش
ــه كيــس  ــوط ب ــزاری مرب ــرم اف ــع مشــكل ن 7- رف

ــدارس  ــا ی م ه
8- صدور اباغ اعضای كميسيون خاص اداره 

9- پشــتيبانی برنامــه مــدارس و دفتــرداران بــه 
ــی  ــاس تلفن ــورت تم ص

ــوص  ــل در خص ــع و كام ــزی جام ــه ري 10- برنام
ــوزش از راه دور  ــدارس آم ــات م ــزاری امتحان برگ
11- تشــكيل جلســه بــا طراحــان ســوال آمــوزش از 
راه دور و اعــام توصيــه هــای الزم در ايــن زمينــه 

12- صدور اباغ برای كليه طراحان سوال 
13- مشــخص نمــودن حــوزه هــای اجــرای امتحان 

ــی در خــرداد ماه   نهاي
هــای  حــوزه  روســای  نمــودن  14- مشــخص 

خــرداد در  امتحانــی 
15- برگــزاری جلســات مشــترك بــا روســای حــوزه 

ی امتحانــی و ناظريــن آنهــا 
16- مشخص كردن حوزه ی تصحيح خردادماه

بــه  17- معرفــی مســئول حــوزه ی تصحيــح 
ســازمان 

ــات  ــيون تخلف ــای كميس ــاغ اعض ــدور اب 18- ص
ــات امتحان

در  موجــود  تجهيــزات  نمــودن  ســرويس    -19
قرنطينــه

20- تشكيل پوشه كار بازديد از امتحانات 
ــر و اوراق  ــی دفات ــدارس  و بررس ــد از م 21- بازدي

ــی شــده  بايگان
22- برگــزاری المپيادهــای علمــی کشــور در بهمــن 

مــاه مرحلــه اول
ــون  ــرای آزم ــات الزم جهــت اج ــد مقدم 23- تمهي
مــدارس نمونــه دولتــی و اســتعدادهای درخشــان در 

مقاطــع ابتدايــی و راهنمايــی 
24- پشــتيبانی هــای الزم جهــت ثبــت نــام دانــش 
آمــوزان در ســايت کنکــور سراســری و رفــع نواقــص 
موجــود در پرونــده تحصيلــی فراگيــران در ايــن 

زمينــه 
25- صــدور گواهينامــه هــای اصــل ديپلــم و پيــش 

دانشــگاهی 12000 عــدد 
26- تشــکيل جلســه بــا مديــران مــدارس  از راه دور 
و تشــريک مســاعی و تبــادل نظــر پيرامــون نحــوه 

برگــزاری امتحانــات نوبــت دوم 
ــام از داوطلبــان آزاد کاســهای ششــم  27- ثبــت ن
و ســوم راهنمايــی و برنامــه ريــزی الزم جهــت 

ــت دوم  ــون نوب ــرای آزم اج
28- آمــاده ســازی مقدمــات الزم در مــدارس جهــت 

برگــزاری آزمــون اســتعدادها و نمونــه دولتــی 
29- برنامه حوزه بندی کنکور 92

30- پشتيبانی حوزه های تصحيح 
ــه  ــرای بهين ــت اج ــزی الزم در جه ــه ري 31- برنام
ــی در مــدارس  ــوب آزمــون پيشــرفت تحصيل و مطل
فراگيــران  اعتراضــات  بــه  گويــی  پاســخ   -32
در امتحانــات نوبــت اول و رســيدگی کامــل بــه 

فراگيــران  درخواســت 
33- برگــزاری امتحانــات آمــوزش از راه دور بــه 

ــت اول  ــينی ( در نوب ــتمی ) ماش ــورت سيس ص
برنامه ریزی الزم در خصوص اجرای بهینه 
امتحانات پایه ششم ارسال بخشنامه های 

الزم به مدارس در این زمینه 
كارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی 
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نام ونام خانوادگی کار شناس : امیرعباس اصغری واال
 نام ونام خانوادگی دبیران ارشد

1- آذرالسادات شاهمیری            2- عصمت رهنما
 

ــت  ــن و ارديبهش ــاهد در فروردي ــی ش ــتاد اجراي ــات س 1- جلس
ــدارس  ــران م ــتاد و مدي ــی س ــا حضــور اعضــای اصل ــرداد ب و خ
ــی و  ــی و پرورش ــائل آموزش ــون مس ــران پيرام ــاهد و ايثارگ ش
مالــی مــدارس شــاهد و ايثارگــران و طــرح پراکنــده شــاهد برگــزار 

ــد. گردي
2- تشــکيل جلســات شــورای مشــاوره شــاهد بــا حضــور معاونــت 
محتــرم آموزشــی و کارشــناس امــور شــاهد و ايثارگــران و 
کارشــناس هســته مشــاوره و مشــاورين مدارس شــاهد و ايثارگران 
پيرامــون بررســی مشــکات آموزشــی و پرورشــی مــدارس شــاهد 
و ايثارگــران و طــرح پراکنــده شــاهد در فرورديــن و ارديبهشــت و 

خــرداد برگــزار گرديــد.
3- مراســم تجليــل از اعضــای ســتاد اجرايــی و اعضــای شــورای 
مشــاوره و طــرح پراکنــده شــاهد در هفتــه بزرگداشــت مقــام معلم 
ــرگان  ــاغ مه ــهيد در ب ــاد ش ــئولين اداره کل بني ــور مس ــا حض ب

شــهريار برگــزار گرديــد.
4- مراســم غبارروبــی مــزار شــهداء بــا حضــور مســئولين آمــوزش 
و پــرورش و بنيــاد شــهيد در هفتــه بزرگداشــت مقــام معلــم انجــام 

يد. گرد
5- بازديــد از خانــواده شــهدای فرهنگــی – ايثارگــران – آزادگان 
ــه  ــی در هفت ــاج فرهنگ ــب الع ــاران صع ــتگان – بيم – بازنشس

بزرگداشــت مقــام معلــم انجــام گرديــد.
6- مســابقات دســتاوردهای علمــی مــدارس شــاهد و ايثارگــران 
اســتان تهــران در اردوگاه شــهيد محمــد منتظــری برگــزار گرديــد.

ــابقات  ــران در مس ــاهد و ايثارگ ــدارس ش ــوزان م ــش آم 7- دان
ــوی  ــد محت ــش و تولي ــق و پژوه ــی و تحقي ــتاوردهای علم دس

ــد. ــب نمودن ــتانی را کس ــر اس ــای برت ــه ه ــی رتب آموزش
8- همايــش تجليــل از برتريــن هــای طــرح پراکنــده و آمــوزش 
خانــواده بــا حضــور 220 نفــر از اوليــاء ودانــش آمــوزان منتخب در 
دبيرســتان عزيزالــه پزشــکی بــا حضــور مديــر آمــوزش و پــرورش 
ــی و  ــاون فرهنگ ــران و  مع ــاهد و ايثارگ ــور ش ــناس ام و کارش
ــرح  ــاورين ط ــران و مش ــهيد و دبي ــاد ش ــی بني ــاون آموزش مع

ــد. پراکنــده شــاهد برگــزار گردي
ــده  ــوزان طــرح پراکن ــش آم ــرای دان ــی ب 9- کاس هــای تقويت

ــد. شــاهد برگــزار گردي
ــاء و دانــش آمــوزان طــرح  ــرای اولي 10- جلســات مشــاوره ای ب

پراکنــده شــاهد برگــزار گرديــد.
ــواده شــهدای فرهنگــی  بــه همــراه کارشــناس  11- حضــور خان
ــاهد در  ــده ش ــرح پراکن ــران ط ــران و دبي ــاهد و ايثارگ ــور ش ام
ــوزش و  ــادواره شــهيد مطهــری در اداره آم ــش هشــتمين ي هماي
ــه بزرگداشــت  ــرورش شهرســتان هــای اســتان تهــران در هفت پ

ــم ــام معل مق
ــور  ــناس ام ــهريار و کارش ــتان ش ــئولين شهرس ــور مس 12- حض
ــل از  ــمانی )تجلي ــادران آس ــش م ــران در هماي ــاهد و ايثارگ ش

ــهريار ــران ش ــاالر اي ــهدا( در ت ــواده ش خان
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شاهد و ایثارگران
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ش شهریار
ش و پرور

ی امور شاهد و ایثارگران آموز
ش عملکرد کارشناس

گزار

شاهد و ایثارگران
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مقام معظم رهبری 
بهترین و برجسته ترین فکرها باید بنشینند و برای آموزش و پرورش 

 طراحی کنند.

مشارکتهای مردمی

عملکرد اين کارشناسی در فصل بهار بطور مختصر به شرح زير می باشد : 
فروردين ماه : 

ــن و  ــزاری جشــنواره خيري ــه در خصــوص برگ ــال 1392 ک ــرورش در س ــوزش و پ ــورای آم ــن جلســه ش 1 ( اولي
ــد .  ــزار گردي ــم برگ ــه معل گراميداشــت هفت

2 ( برگزاری جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان شهريار که با اهداف : 
- ترويج و گسترش فرهنگ مشارکت عمومی 

- تقويت روحيه گذشت ، ايثار ، وفوق و همدلی ميان مردم 
- تبيين معضات و کمبود فضاهای آموزشی شهرستان شهريار 

- حساس سازی و برانگيختن انگيزه مردم برای جذب کمکهای خداپسندانه آنان 
- ترويج فرهنگ زيبای وقف در امر واگذاری زمين به آموزش و پرورش 

- پويايی ذهن دانش آموزان نسبت به فرهنگ سازی توسط خيرين 
- شناسايی نيازهای شهرستان در جهت کمک به سياست های دولت 

کــه بــا حضــور بيــش از 400 نفــر از اعــم از خيريــن محتــرم مدرســه ســاز ، اهــداء کننــدگان زميــن ، مهــرورزان 
ــر حافظــی  ــر ، مســئولين کشــوری ، اســتانی و شهرســتانی )دکت ــان خي ــر( ، فرهنگي کوچــک )دانــش آمــوزان خي
رئيــس جامعــه خيريــن مدرســه ســاز کشــور ، آقــای مهنــدس نبيــان مديــر کل نوســازی مــدارس اســتان تهــران 
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر کل آم ــی مدي ــای زمان ــورای اســامی ، آق ــس ش ــده مجل ــای گروســی نماين ، آق
هــای اســتان تهــران ، جنــاب حجــت االســام و المســلمين ســالمی امــام جمعــه شهرســتان شــهريار و جمعــی از 
مســئولين و فرهنگيــان شهرســتان ( برگــزار گرديــد . کــه نتيجــه ايــن جشــنواره بالــغ بــر 25 ميليــارد تومــان در 

قالــب احــداث ، اهــداء زميــن ، وجــه نقــد ، اهــداء آپارتمــان و ... توســط خيريــن محتــرم تعهــد گرديــد . 
3 ( شــروع عمليــات ســاختمانی و تکميــل پــروژه خيــری حــاج حســين مجاهــد توســط شــرکت بــاران )جنــاب آقــای 

ــن واقفــی نژاد(  رامي
ارديبهشت ماه :

ــان  ــرح يادم ــرای ط ــتانی و اج ــای تابس ــگاه ه ــرورش در خصــوص پاي ــوزش و پ ــورای آم ــه ش ــن جلس 1 ( دومي
ــد .   ــزار گردي ــی  برگ ــای جبران ــهداء  و کاس ه ش

2 ( برگــزاری مراســم کلنــگ زنــی و شــروع عمليــات ســاختمانی مدرســه شــفيع آبــاد کــه توســط خيريــن محتــرم 
ــادری  و جنــاب آقــای مهنــدس  مدرســه ســاز جنــاب آقــای مهنــدس رضــا رضايــی  ، جنــاب آقــای مهنــدس ن

دانيالــی انجــام پذيرفــت . 
خرداد ماه : 

1 ( برگــزاری مراســم کلنــگ زنــی و شــروع عمليــات ســاختمانی دو بــاب مدرســه 12 کاســه در مدرســه حضــرت 
مريــم شــاهد شــهر بــه نــام شــهيدان تقــی زاده توســط خيــر محتــرم مدرســه ســاز جنــاب آقــای محمــود تقــی زاده 

2 ( اهداء زمين به متراژ 4000 متر مربع توسط شورا و شهرداری شاهد شهر

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول :  علی  سلیمانی
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ش شهریار
ش و پرور

ی انجمن اولیا و مربیان آموز
ش عملکرد کارشناس

گزار

انجمن اولیا و مربیان

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول: راحله بغدادی
نام و نام خانوادگی کارشناس: مهری دژجوی

عملکرد اين کار شناسی در فصل بهار بطور مختصر به شرح زير می باشد:
- پاسخدهی به بخشنامه های اداره کل و نامه های ادارات 

- تنظيم گزارش ساالنه کارشناسی انجمن اولياء ومربيان
- بررسی گزارشات و مستندات مربوط به فعاليتهای انجمن های اولياء و مربيان مدارس

- ارزيابی از انجمن های اولياء و مربيان مدارس تابعه و انتخاب مدارس برتر کشوری ، استانی و منطقه ای  
- شرکت در جلسات فصلی گروه انجمن اولياء و مربيان اداره کل با حضور کارشناسان انجمن

- تشکيل جلسه شورای انجمن اولياء و مربيان و تقدير از طرحهای برتر در جشنواره تجارب و نوآوريهای 
انجمن اولياء و مربيان سال تحصيلی 90-91

- تشکيل جلسه کارگروه حمل و نقل و ارزيابی از شرکت های پيمانکاری سرويس مدارس
- شرکت در جلسات و همکاری با ستاد بزرگداشت مقام معلم 

- جمع آوری و ارسال آثار مربوط به جشنواره تجارب و نوآوريهای انجمن اولياء و مربيان به اداره کل
- پيگيری جهت ثبت زمانبندی و صورتجلسات شورای انجمن مدارس و ثبت برگزاری کاسهای آموزش 

خانواده 
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عملکرد این کار شناسی در فصل بهار بطور مختصر به شرح زیر می باشد.
*تکمیل طرح ارتقاء علمی عملی دانش آموزان ششم ابتدایی

*همکاری دربرگزاری آزمون استعدادهای درخشان
*هماهنگی بامدیریت آموزش وپرورش استثنایی ومعرفی نیروجهت طی دوره های آموزشی

*تهیه ملزومات سنجش وتوزیع آنهادرپایگاه ها
*برگزاری جشن شکرگزاری قرآن درتمامی مدارس باحضورمسئولین محلی

*جمع آورفیشهای همسفرتابستان وتوزیع مجالت درمدارس
*برگزاری جلسات محوری مدیران مدارس ابتدایی

*برگزاری جلسات ستادثبت نام های فرعی
*هماهنگی بااداره بهداشت درخصوص تخصیص پزشک به پایگاه های سنجش

*بررسی کسری فضاهای آموزشی واعالم به مسئولین 
*انعقاد قرارداد نیروی انسانی بامدارس

کارشناسی آموزش ابتدایی

نام ونام خانوادگی کار شناس مسئول : مفیدآقااحمدی
نام ونام خانوادگی کارشناسان :  

  1-  مهنازمیرزایی  2-علی اصغرخوشبازان 3-سیدجالل سمایی             

جشن شکر گزاری قرآن
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار سال تحصیلی 91-92

نقاط شاخص: حضور مسئولین محلی  شهرستان درمراسم
برگزاری جشن  شکر گزاری یک نفره درمدرسه استثنایی نور

تقارن جشن باتولد امام محمدباقرعلیه السام وشکوه بیشتر این مراسم
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ش شهریار
ش و پرور

ی آموز
ش دبستانــــ

ی پیـــــ
ش عملکرد کارشناس

گزار

کارشناسی پیش دبستانی

ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم 
آموزش و پرورش کنونی کشور ما ساخته و پرداخته 
فکر ما و برنامه های ما و فلسفه ما نیست بنای کار 
بر آن فلسفه ای نبود که امروز دنبال آن هستیم.

نمایشگاه دست ساخته های والد ، کودک ، مربی 
ــان پيــش دبســتانی و شــناخت  جهــت تقويــت نوآمــوزان و مربي
اســتعدا د هــای نوآمــوزان نمايشــگاهی بــه مناســبت هفتــه معلــم 
در ارديبهشــت مــاه بــه صــورت محــوری در ســه محــور مرکــز 
شــهر ، انديشــه و محــور تهــران در منطقــه شهرســتان شــهريار 

برگــزار گرديــد.

برگزاری آزمون هماهنگ دوره های آموزشی مربیان 
پیش دبستانی 

ــن  ــه ، عناوي ــت منطق ــای آموزشــی و ظرفي ــه نيازه ــه ب ــا توج ب
آموزشــی انتخــاب و آمــوزش الزم بــرای مربيــان صــورت 
پذيريفــت و آزمــون هماهنــگ دوره هــای آموزشــی بــه صــورت 
هماهنــگ روز پنــج شــنبه مــورخ  92/12/5  در آموزشــگاه 

ــد .  ــزار گردي ــت برگ بهش

برگزاری جلسات محوری موسسین
ــش دبســتانی  ــز پي ــزاری جلســات محــوری موسســين مراک برگ
غيردولتــی مســتقل؛ ضميمــه مــدارس دولتــی و ضميمــه مــدارس 
ــغ مراکــز مجــاز پيــش دبســتانی کــه در  ــی جهــت تبلي غيردولت
ــوزش  ــر آم ــد ب ــد و تاکي ــی کنن ــت م ــتان فعالي ــطح  شهرس س
ــری از  آســيب هــای  ــوزش جهــت جلوگي ــر آم ــگ در ام هماهن

ــه اول . ــه پاي ــرای ورود ب ــوزان ب آموزشــی نوآم

 برگزاری جلسه کمیته پیش دبستانی

جلســه کميتــه پيــش دبســتانی روز شــنبه مــورخ 92/3/4 دوشــنبه 
92/3/20  بــا حضــور جنــاب آقــای بــان پــرور مديريــت آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان شــهريار  و اعضــاء کميتــه بــا موضوعــات 
ــوزان  ــهريه نوآم ــين و ش ــرارداد موسس ــاد ق ــاماندهی و انعق س

برگــزار گرديــد .
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- تقويت و آمادگی پروژه های انتخابی جابربن حيان جهت ارسال به استان 
- بررسی و جمع آوری اسامی مديران ، رابطين و  معلمان طرح جابر 

- تقديرو تشكر از تمامی دانش آموزان طرح جابربن حيان 
- تقدير و تشكر از تمامی مديران ،معلمان و رابطين طرح جابربن حيان 

- تنظيم و صدور بخشنامه ها و اطاعيه ها 
- بررسی و رسيدگی به بخشنامه ها و نامه های دريافتی 

- تنظيم كارنامه و امتياز دهی به تمامی مديران در سال تحصيلی 91-92
- برگزاری جلسات كارشناسی تكنولوژی ابتدايی 

- بررسی و دريافت اسامی سرگروههای ساعی مدارس از سرگروههای آموزشی منطقه جهت تقدير 
- بررسی و ليست اسامی فعالين منطقه در طرح ها و برنامه های كارشناسی تكنولوژی جهت تقدير 

- درخواست تقدير نامه از فرماندار محترم برای مديران و معلمان ساعی 
- تنظيم و صدور نامه های اداری 

- تنظيم فعاليتها و ارجاع به روابط عمومی جهت انعكاس در خبرگزاری ها 
- شركت فعال در نمايشگاه پروژه های علمی جابربن حيان، استانی در مارد 

- شركت در جلسات متعدد اداری با كارشناسی های مختلف 
- اعــزام معلمــان و ســرگروهها ی آموزشــی بــه جلســات و همايــش هــا و كارگاههــای آموزشــی اداره كل و مناطــق پاكدشــت و 

ری جهــت شــركت در دوره هــای آموزشــی
- درخواست وهماهنگی های الزم با امور خدمات جهت تهيه وسيله ی نقليه و وسايل مورد نياز 

- پيگيری واريز مبلغ بسته های آموزشی به اداره كل 
- جلسه با رابط طرح درس پژوهی 

- بازديد از مدارس و رفع مشكل آموزشی معلمان 
- شركت در همايش های داخلی 

- توزيع جوايز و تقديرنامه ی دانش آموزان ساعی 
- تقدير از معلمان منتخب طرح درس پژوهی 

- رسيدگی به امور مراجعين 
- تحويل و بررسی عملكرد سرگروههای آموزشی 
- توزيع مجات فرصت برتر به مدارس چند پايه 

- حضور در همايش نخبگان شهرستان 
- حضور در همايش تقدير از معلمان نمونه شهرستان 

- بررسی و انتخاب مدرسين پايه سوم ابتدايی 
- حضور در15 مدرسه و تبريك هفته بزرگداشت مقام معلم 

- درخواست تجهيزات آموزشی از اداره كل برای مدارس نوساز 
- بررسی و انتخاب آثار پرچم دانش آموزان و ارسال به فرهنگسرای فردوس 

- تنظيم و تحويل فرم های بازديد به كارشناسی ارزيابی 
- تنظيم وارائه گواهی حضور به معلمان شركت كننده در كارگاهها و جلسات آموزشی 

- بررسی و تنظيم سواالت تيز هوشان و ارسال به اداره كل 
- جلسه با رابط طرح درس پژوهی و بررسی طرح ها 

- جلسه با مدرسين پايه سوم ابتدايی 
- ايجاد ارتباط و هماهنگی های الزم با اداره كل جهت بهتر انجام شدن امور 

- تقدير از زحمات سرگروههای محترم آموزشی 
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ش شهریار
ش و پرور

ت و آمار آموز
ی اطالعا

ی فناور
ش عملکرد کارشناس

گزار

نام ونام خانوادگی کار شناس مسئول : عبداهلل کت کنی            
 نام ونام خانوادگی کارشناسان :

1- احترام حنفی           2-علی ترابی          3- سجاد نظام دوست

عملکرد این کار شناسی در فصل بهار بطور مختصر به 
شرح زیر می باشد:

1- اعالم مرحله غیر نهایی و نهایی معلمین نمونه منطقه 
ای به مدارس 

2- تشکیل کمیته های تخصصی برنامه های بزرگداشت 
مقام معلم و تنظیم شرح وظایف  و تعیین اعضاء 

3- راه اندازی شبکه رایانه ای پژوهشگاه و نصب 
تجهیزات الزمه 

4- برگزاری کالس های عملی فناوری نوین آموزشی برای 
2700 نفر 

5- چاپ گواهی نامه 10 دوره ضمن خدمت به تعداد 
22000 فقره و توزیع آن 

6- تدوین اهم برنامه ها و فعالیت های بزرگداشت مقام 
معلم و ارسال به واحد های آموزشی 

7- تدوین تقویم اجرایی مهمترین برنامه های هفته معلم 
8- تشکیل کالس های مهارت های روش تدریس برای 

مدارس غیر انتفاعی به تعداد 250 نفر 
9- به روز رسانی اطالعیه های سامانه آموزش و یادگیری 

LTMS و رفع مشکالت و موانع 
10- شرکت در اجرای فعالیت های مربوط به بازدید از 

موزه دفاع مقدس, تجدید بیعت با آرمان های حضرت امام 
خمینی, اعزام معلمین نمونه استانی جهت بیعت با مقام 

معظم رهبری 
11- تشکیل جلسات مربوط به کمیته اجرایی انتخاب 

مدرسان مربوط به پایه سوم ابتدایی و پایه اول متوسطه 
و معرفی به اداره کل 

12- انجام تمهیدات الزم مربوط به همایش تجلیل از 
معلمین نمونه منطقه ای و استانی, صدور تقدیر نامه, 

معرفی همکاران, تبلیغات و اطالع رسانی 
13- صدور تقدیرنامه برای معلمین نمونه استانی, منطقه 

ای, منتخب آموزشگاهی به تعداد 311 نفر 
14- چاپ و توزیع گواهی نامه های دوره های تیم سازی 

قطب غرب استان تهران به تعداد 700 نفر 

فناوری اطالعات و آمار
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سنجش و ارزشیابی تحصیلی

1- پشتيبانی سيستم ها ی دانش آموزی در سه مقطع ابتدايی ، راهنمايی و دبيرستان 
2- صدور تاييديه های تحصيلی پستی  به تعداد 7000

3- استعام مدارك و سوابق تحصيلی وريز نمرات به تعداد 2500مورد در سه مقطع تحصيلی 
4- ثبت نام داوطلبين متفرقه حدود 250 نفر  تا پايان اسفند

5- برنامه ريزی حوزه های آزمون داوطلبين متفرقه 
6- راهنمايی و نصب برنامه های مختلف مقاطع تحصيلی جهت انجام عمليات ثبت نام و پشتيبانی از سايت 

7- رفع مشكل نرم افزاری مربوط به كيس ها ی مدارس 
8- صدور اباغ اعضای كميسيون خاص اداره 

9- پشتيبانی برنامه مدارس و دفترداران به صورت تماس تلفنی 
10- برنامه ريزی جامع و كامل در خصوص برگزاری امتحانات مدارس آموزش از راه دور 

11- تشكيل جلسه با طراحان سوال آموزش از راه دور و اعام توصيه های الزم در اين زمينه 
12- صدور اباغ برای كليه طراحان سوال 

13- مشخص نمودن حوزه های اجرای امتحان نهايی در خرداد ماه  
14- مشخص نمودن روسای حوزه های امتحانی در خرداد

15- برگزاری جلسات مشترك با روسای حوزه ی امتحانی و ناظرين آنها 
16- مشخص كردن حوزه ی تصحيح خردادماه

17- معرفی مسئول حوزه ی تصحيح به سازمان 
18- صدور اباغ اعضای كميسيون تخلفات امتحانات

19- سرويس  نمودن تجهيزات موجود در قرنطينه
20- تشكيل پوشه كار بازديد از امتحانات 

21- بازديد از مدارس  و بررسی دفاتر و اوراق بايگانی شده 
22- برگزاری المپيادهای علمی کشور در بهمن ماه مرحله اول

23- تمهيد مقدمات الزم جهت اجرای آزمون مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در مقاطع ابتدايی و 
راهنمايی 

24- پشتيبانی های الزم جهت ثبت نام دانش آموزان در سايت کنکور سراسری و رفع نواقص موجود در پرونده 
تحصيلی فراگيران در اين زمينه 

25- صدور گواهينامه های اصل ديپلم و پيش دانشگاهی 10000 عدد 
26- تشکيل جلسه با مديران مدارس  از راه دور و تشريک مساعی و تبادل نظر پيرامون نحوه برگزاری امتحانات نوبت 

دوم 
27- ثبت نام از داوطلبان آزاد کاسهای ششم و سوم راهنمايی و برنامه ريزی الزم جهت اجرای آزمون نوبت دوم 

28- آماده سازی مقدمات الزم در مدارس جهت برگزاری آزمون آينده سازان مرحله دوم
29- برنامه ريزی الزم در جهت اجرای بهينه و مطلوب آزمون پيشرفت تحصيلی در مدارس 

30- پاسخ گويی به اعتراضات فراگيران در امتحانات نوبت اول و رسيدگی کامل به درخواست فراگيران 
31- برگزاری امتحانات آموزش از راه دور به صورت سيستمی ) ماشينی ( در نوبت اول 

32- برنامه ريزی الزم در خصوص اجرای بهينه امتحانات پايه ششم 
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نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول : رضا حسنی
نام ونام خانوادگی کارشناسان : 1-ثریا شریفی   2-معصومه رمضان زاده )نیروی پیگیر شیر(

ی
ی پشتیبان

ی کارشناس
ش عملکرد واحدها

گزار

   امور پشتیبانی

عملکرد اين کارشناسی درفصل بهار بطورمختصربه شرح زيرمی باشد :
بخشنامه ارسالی به مدارس :

1-برگزاری جلسه نيروهای خدمتگزار)به استثنای نيروهای جديدالورود(
2- دريافت اباغ سرايداران و خدمتگزاران .

3-جمع آوری وسايل اسقاطی .
4-ارسال اسامی عوامل توزيع کننده شيرمدرسه .

5-جمع آوری کاغذ، کتاب و دفاتر باطله دانش آموزان .
6-جداسازی انشعاب حامل های انرژی ساختمان سرايداری ازواحد آموزشی . 

7-پرداخت هزينه های آب ، برق و گاز واحدهای آموزشی .
گزارش عملکرد امورپشتيبانی به اداره تدارکات 

1-گزارش برگزاری جلسه نيروهای خدمتگزار وسرايدار .
2-گزارش توزيع تغذيه رايگان مدارس روستايی .

3-ارسال گزارش کميته تعمير و تجهيز .
4-گزارش تحويل اقام آموزشی راهنمايی اتباع خارجی .

اقدامات انجام شده :
تمهيدات الزم جهت :

برگــزاری هفتــه معلــم  ، ورود وزيــر محتــرم آمــوزش و پــرورش ،هماهنگــی الزم جهــت توزيــع تغذيــه رايــگان ، تهيــه 
رويــه و نشــيمن ، خريدکاغذ،هماهنگــی جهــت برگــزاری جشــنواره خيريــن ، اقدامــات مــورد نيــاز ســرويس اردوهــا ، 
تنظيــم اســناد ، پيگيــری هــای متعــدد امورســاختمانی جديــد مديريــت ، هماهنگــی آژانــس همــکاران محتــرم اداره 
، توزيــع صندلــی امتحانــی حــوزه هــای امتحــان ، ســازماندهی نيروهــای خدمتگــزار جديدالــورود ، ســازماندهی کليــه 
نيروهــای خدمتگــزار و ســرايدار جهــت تغييــر وضعيــت شــغلی ، توزيــع تمبــر ، نصــب برنامــه جديــد مالياتــی ، مــدارس 
متقاضــی مجــری طــرح هجــرت)3( ســال1392-برگزاری جلســات مربــوط بــه قــط)5(- انبــار گردانــی موجــودی انبــار 
–درخواســت ميزونيمکــت مــورد نيــاز مــدارس قطــب)5(- حضوربــرای ســرويس ايــاب وذهــاب همــکاران- بازديــد 
از دوايــر و بررســی وضعيــت بهداشــت اتــاق هــا و تحقيــق از همــکاران درخصــوص عملکــرد خدمتگزاران-تقديــراز 

فعــاالن شــير مــدارس
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اداره سواد آموزی

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 ك ــذارده ش ــی گ ــاس نهضت اس
ــگ آورد. ــه چن ــی ب ــه توفیق ــر مرحل ــت و در ه را شكس

 نام ونام خانوادگی رئیس سوادآموزی:سید محمد بختیاری

 نام نام خانوادگی کارشناس مسئول و کارشناسان:
 1-طیبه مربانی2-جعفرصیدی3-زهرا زارعی4-خسرو جوادی

• پيش بينی حجم سوادآموزی براساس برنامه عملياتی سال 92
• ثبت نام بی سوادان درسامانه سوادآموزی براساس فرم ثبت نام ازسوی مديران مدارس

• برگزاری آزمون های پايان دوره سوادآموزی به صورت مستمربا هماهنگی معاونت سوادآموزی
• برگزاری امتحانات متفرقه سوادآموزی به صورت ماهانه

• ارسال جدول سهميه بندی سوادآموزی به تمامی مدارس
• برگزاری جلسات با کادر اداری جهت پيگيری امور سوادآموزی

• جلسه با کارگروه آموزش متوسطه شورای آموزش وپرورش جهت مشارکت ادارات ونهادهای ديگر درشناسايی وجذب سوادآموزی
• برگزاری جلسات آموزشی با آموزشياران و تقديم لوح سپاس رئيس سازمان ومعاون وزيرسازمان نهضت سوادآموزی به آنان

• شناسايی چهره های موفق سواد ازسوادآموزی تا تحصيات عاليه دانشگاهی وارسال ليست آن به معاونت سوادآموزی جهت تجليل 
از ايشان

• هماهنگی با معاونين وکارشناس مسئوالن مقاطع وارائه راهکارهای اجرايی جهت شناسايی وجذب سوادآموزان درجلسات ستاد ثبت 
نام

• ارسال پيامک با هماهنگی کانون بازنشستگان ودعوت به همکاری از تمامی بازنشستگان جهت تدريس دردوره های انتقال وتحکيم 
به صورت حق التدريس 

• بازديد ازمدارس جهت شناسايی وجذب وبرگزاری امتحانات پايان دوره سوادآموزی
• برگزاری جلسات بهبود کيفيت جهت راهکارهای شناسايی وجذب ونحوه برگزاری امتحانات
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ش شهریار
ش و پرور

ی و متوسطه آموز
ی راهنمای

ی کارشناس
ش عملکرد واحدها

گزار

عملکــرد ايــن کارشناســی در فصــل بهــار بــه طــور مختصــر بــه 
شــرح زيــر مــی باشــد:

ــدارس  ــرآن در م ــم ق ــه دور خت ــرح س ــزارش ط ــع اوری گ -جم
ــی راهنماي

-همکاری در امر برگزاری تقدير از معلمان نمونه و استانی
ــکاران  ــرای هم ــاغ ب ــدور اب ــانی :ص ــروی انس ــازماندهی ني -س

ــد ــال جدي ــا در س ــی نيروه ــازمان ده ــت از مرخصی-س بازگش
-جمع آوری درصد قبولی مدارس

-همکاری در امر بزرگداشت مقام معلم در هفته معلم
ــدگان  ــر از برگزي ــنواره تقدي ــزاری جش ــر برگ ــکاری در ام -هم

ــا المپياده
ــه  ــه ب ــرآن منطق ــا ق ــگام ب ــرح هم ــن ط ــزارش بهتري ــه گ -ارائ

کل اداره 
ــوزان در  ــش آم ــای دان ــاخته ه ــت س ــگاه دس ــد از نمايش -بازدي

ــه مشــاغل هفت
-ثبت و تجزيه و تحليل پيش بينی فضا و تعداد کاس

-ارزشيابی مديران در فصل بهار
-برگــزاری آزمــون آئيــن نامــه هــای اجرايــی و امتحانــات ويــژه 

مديــران و معاونيــن مــدارس
ــرورش در  ــر آمــوزش و پ -همــکاری در مراســم اســتقبال از وزي

ارديبهشــت مــاه
-جمع آوری اطاعات مردودين سال تحصيلی گذشته

ــات  ــزاری امتحان ــر برگ ــدارس در ام ــران م ــا مدي ــی ب -هماهنگ
ــرم ــان ت پاي

ــران در خصــوص بررســی  1- برگــزاری  جلســات محــوری مدي
درصــد قبولــی   

2- صــدور بخشــنامه ســاماندهی  نيــروی انســانی در ســال 
1392-93 تحصيلــی 

3- انجــام امــور مربوطــه بــه کاس بنــدی – فضاهــای آموزشــی 
و صــدور ابــاغ همــکاران 

3- صــدور اســناد بزرگســاالن و داوطلــب آزاد  و شــورای نظــارت 
بزرگساالن 

4- حضــور در جلســات اســتانی گــروه متوســطه اداره کل – 
کارشناســی راه دور و اداره ســمپاد  اداره کل . 

 5-  تعيين پايگاههای دوره  تابستانی
) اول تا سوم متوسطه ( – تنطيم بخشنامه مربوطه و ارسال به 

مدارس  .
6- ارزيابــی نهايــی طــرح هميــار معلــم و انتخــاب مــدارس برتــر 

ايــن طــرح و معرفــی بــه اســتان . 
7- انتخــاب مــدارس برتر)ســه مدرســه ( در طــرح انتخــاب 

ــه .  ــر منطق ــرآمد  و برت ــدارس س م
8- حضــور در مــدارس در هفتــه معلــم جهــت تقديــر و تشــکر از 

معلمــان عزيــز و گرامــی 

 مقام معظم رهبری 
آینده مملکت بدون ساختن نسل رو به رشد علمی،امکان پذیر نیست.

کارشناسی راهنمایی کارشناسی متوسطه

متوسطه - راهنمایی

نام ونام خانوادگی کارشناس مسئول:  محمد اسدی       
 نام ونام خانوادگی کارشناسان:

1- محبوبه آراسته
 2- محسن طاهری پور

نام ونام خانوادگی کارشناس مسئول : علیرضا فوالدی 
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فنی - حرفه ای و کاردانش

عملکرد کارشناسی فنی و حرفه ای وکاردانش در فصل بهار به شرح زير می باشد :
1-برگزاری بخش استانی مسابقات علمی وکاربردی هنرستانهای کاردانش وکسب   17  رتبه استانی و بخش استانی مسابقات 

علمی و عملی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکسب 13   رتبه استانی 
2- تنظيم وارسال بخشنامه سازماندهی نيروهای فنی هنرستانها .

3- پيگيری تجهيزات هنرستانها و تجهيزات و تمهيدات راه اندازی  رشته ساخت وتوليد در هنرستان فنی شهدا 
4-  پيگيری کارورزی وکارآموزی هنرجويان  هنرستانها و ارسال نامه به فرمانداری شهرستان برای همکاری ساير ادارات برای  

جذب هنرجويان جهت گدراندن دوره کار آموزی و کارورزی 
5-انجام استعام گواهينامه های مهارتی از  اداره کل فنی و حرفه ای تهران وکرج و اداره کل  ارشاد تهران 

6-برگزاری مرحله سوم آزمون پيشرفت تحصيلی هنرستانهای کاردانش و آزمون گام به گام هنرستانهای فنی وحرفه ای 
7-توزيع کتب معرفی رشته های فنی و حرفه ای وکاردانش در سطح دبيرستانهای منطقه 

8-برگزاری نمايشگاه واجرای طرح يک روز در هنرستان  در هفته مشاغل
9-پيگيری توسعه هنرستانهای فنی و مهارتی وايجاد رشته های ضميمه حرفه ای وکاردانش در دبيرستانها

10- برنامه ريزی وپيش بينی رشته های فنی و مهارتی برای سال تحصيلی آينده
11-جمع آوری آمار و اطاعات کتب مورد نياز هنرستانهای فنی و حرفه ای  وکاردانش وارسال آن به اداره کل 

12-تکميل فرم های تفاهم نامه حق التدريس  وپيش بينی ظرفيت پذيرش هنرجويان در هنرستانها

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول :سعید شهریاری 
نام و نام خانوادگی کارشناسان :1- سیدرضا ابراهیمی  2- علی صیدی 
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ی
ی اجتماع

ب ها
ی از آسی

ت و پیشگیر
ی سالم

ش عملکرد کارشناس
گزار

1- برگزاری کارگاههای آموزشی آموزش مهارتهای زندگی ، سبک های فرزند پروری و پیشگیری از اعتیاد و 
آموزش 1000 نفر از والدین . 

2- برگزاری کارگاههای  آموزشی آموزش مهارتهای زندگی و پیشگیری از اعتیاد و آموزش 2900 نفر از               
دانش آموزان متوسطه و راهنمایی  . 

3- برگزاری همایش روز زمین پاک ) 2 اردیبهشت ( وانتخاب مدرسه سبز شهرستان   
4- گرامیداشت  هفته سالمت و برگزاری جلسات آموزشی و توزیع بروشور درمدارس

5- برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و بومی به مناسبت هفته سالمت  
6- انجام رایگان معاینات غربالگری فشار خون ، تست قند خون و تناسب اندام کارکنان 

10- برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مراقبین سالمت با موضوع شعار سال » فشار خون را جدی بگیریم « 
11- صدور تقدیر نامه جهت فعاالن عرصه سالمت و پیشگیری 

12-  هماهنگی با اداره آبفا واعزام گروه هنری به برخی  مدارس ابتدایی جهت آموزش مصرف بهینه آب 
13-  انجام معاینات و غربالگری دانش آموزان 

14-  تشکیل کمیته مدیریت سوانح در مدار س  و هماهنگی با آتش نشانی ، اورژانس و هالل احمر جهت 
آموزش  و ارسال گزارش اقدامات به فرمانداری شهرستان 
15-  بازدید از مدارس و عملکرد مراقبین و رابطین سالمت 

16 – ارائه خدمات رایگان معاینه چشم و عینک دانش آموزان 
17-  همکاری با  ستاد بزرگداشت مقام معلم 

18- انجام هماهنگی های الزم با شبکه بهداشت جهت انجام واکسیناسیون کودکان بدو ورود به مدرسه 
19-  تنظیم فرم امتیاز بندی و انجام امتیاز بندی مراقبین سالمت جهت صدور ابالغ بر اساس الزامات ساماندهی 

نیری انسانی در سال تحصیلی 93-92 و اعالم زمان ساماندهی از طریق بخشنامه  
20- بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی در مدارس جهت برنامه ریزی های الزم آموزشی و مداخله ای در سال 

تحصیلی 92-93 

کارشناسی سالمت

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول  :  الهام  خوش طینت مرکز
نام و نام خانوادگی کارشناس :  مریم  خوش طینت مرکز 
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تربیت بدنی

1- نظارت بر اجرای طرح طناورز ويژه دانش آموزان پايه چهارم ابتدايی
2-نظارت براجرای طرح تنيس روی ميز ويژه دانش آموزان پايه پنجم ابتدايی

3-نظارت براجرای طرح دووميدانی ويژه دانش آموزان پايه ششم ابتدايی
4-نظارت بر اجرای مطلوب درس تربيت بدنی در مدارس

5- نظارت بر کانون های ورزشی
6- قهرمانی تيم فوتسال فرهنگيان)برادران( در مسابقات شهرستانهای استان تهران
7- نفراول مسابقات تنيس روی ميز فرهنگيان استان آقای پيمان ابريفام از شهريار

8- نايب قهرمانی مسابقات شنا آموزشگاهی)پسران( شهرستانهای استان تهران مقطع ابتدايی
9-  نايب قهرمانی مسابقات شنا آموزشگاهی)پسران( شهرستانهای استان تهران مقطع راهنمايی
10- نايب قهرمانی مسابقات شنا آموزشگاهی)پسران( شهرستانهای استان تهران مقطع متوسطه

11- مقام سوم مسابقات فوتبال آموزشگاهی)پسران( شهرستانهای استان تهران مقطع ابتدايی
12- قهرمانی تيم واليبال فرهنگيان )خواهران(در مسابقات شهرستان های استان تهران

13-ميزبانی مسابقات تنيس روی ميزاستان
14 – برگزاری مسابقات فرهنگيان در منطقه به مناسبت گراميداشت هفته معلم

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول : زهره محسنی
نام و نام خانوادگی کارشناسان:   1- محمد حاجی یوسفی  
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ی مشاوره
ش عملکرد کارشناس

گزار

اهم فعالیت های کارشناسی مشاوره درفصل بهار92
1-تصحیح و ارسال نتایج آزمونهای مشاوره ای پایه اول متوسطه

2-بررسی عملکرد مدارس در هفته مهارتهای زندگی
3- برگزاری هفته مشاغل در سطح مدارس راهنمایی و متوسطه

4-برگزاری کارگاه آموزشی درمانهای فراشناختی)MCT(جهت توانمندسازی مشاوران
5-برگزاری مسابقات تئاترمهارت های زندگی

6- برگزاری مسابقه دانش اموزی منطقه ای کتابخوانی مهارت های زندگی
7-برگزاری مسابقه وبلگ نویسی مهارت های زندگی

8-بازدید از واحد مشاوره 15 آموزشگاه
9-ارائه خدمات تخصصی مشاوره به مراجعین ارجاعی از مدارس 150مورد

10- ارسال بخشنامه های: ضوابط تغییر رشته-ساماندهی نیروی مشاور-تغییر پست به مشاوره

کارشناسی مشاوره
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نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول :
فرح مهدی زاده

 نام و نام خانوادگی کارشناس:
 نرگس فریدی 

فعالیتهای اردویی
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ش شهریار
ش و پرور

ی جوان آموز
ش عملکرد واحد پژوهسرا

گزار

مسئول پژوهش سرا : علیرضا اکبرپور

عملکــرد ایــن کار شناســی در فصــل بهــار بطــور 
مختصــر بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

ــرای  ــد از تخــت رســتم ب - برگــزاری اردو بازدی
ــی و  ــی  و بررس ــت شناس ــوزان زیس ــش آم دان
ــت  ــده از تخ ــع آوری ش ــان جم ــریح گیاه تش

ــی ــت شناس ــگاه زیس ــتم در آزمایش رس
- كاركــردن بــا دانــش آمــوزان برگزیــده المپیــاد 
آزمایشــگاه فیزیــك در منطقــه جهــت حضــور در 

آزمــون كشــوری
ــالم  ــی و اع ــتان نویس ــابقات داس - داوری مس

ــده ــرات برگزی نف
- جمع آوری طرح های  جشنواره خوارزمی  

- داوری طــرح هــای جشــنواره خوارزمــی توســط 
ــه  ــا ب ــل طــرح ه همــكاران پژوهشســرا و تحوی

هنرســتان مهــر ایــران در اسالمشــهر
ــی  ــرای دوره آموزش ــغ ب ــزی و تبلی ــه ری - برنام

ــتان ــرم تابس ت
- برگــزاری جشــنواره ممتازیــن و تقدیــر از 
برگزیــدگان چهاردهمیــن جشــنواره خوارزمــی و 

ــی ــتان نویس ــابقات داس مس
- برگــزاری نمایشــگاه تولیــد محتــوا الكترونیكی 
بــه مــدت ســه روز در ســایت پژوهشســرا دانش 
ــط  ــده توس ــد ش ــای تولی ــرم افزاره ــوزی ازن آم

همــكاران 

بــه منظــور ایجــاد ، پــرورش ، رشــد و شــکوفایی 
اســتعدادها و خالقیــت هــای نوجوانــان و جوانــان 
ــوآوری  ــش، ن ــه پژوه ــق روحی ــعه و تعمی و توس
ــوی از دانــش  ــادی و معن ــت م و حمایــت و هدای
ــوان  ــنواره ج ــوآور، جش ــگر و ن ــوزان پژوهش آم
خوارزمــی برگــزار مــی شــود. پژوهشســرا زمینــه 
ــنواره را  ــن جش ــوزان در ای ــش آم ــركت دان ش
ــوه  ــاره نح ــانی درب ــالع رس ــرد .  اط ــم ك فراه
ثبــت نــام ، جمــع آوری  طــرح هــا ، داوری طــرح 
ــه  ــرا ک ــش س ــان پژوه ــط  كارشناس ــا توس ه
پــس از داوری طــرح هــا ســی و یــک طــرح بــه 
ــال  ــهر ارس ــان در اسالمش ــتان مهرایرانی هنرس

شــد.
ــان  ــا گیاه ــوزان ب ــش آم ــنایی دان ــرای آش ب
ــان  ــع آوری گیاه ــت جم ــی جه ــی ، اردوی داروی
ــزار  ــال برگ ــار امس ــتم در به ــت رس ــه تخ منطق
ــع آوری  ــان جم ــوزان گیاه ــش آم ــد و دان گردی
ــرا در  ــناس پژوهشس ــك كارش ــا كم ــده را ب ش
ــد. آزمایشــگاه زیســت بررســی و تشــریح كردن

ــور  ــه منظ ــاه ب ــتان کوت ــزرگ داس ــابقه ب  مس
 ( نوشــتن  و  خوانــدن  فرهنــگ  گســترش 
در  آمــوزان  دانــش  بیــن  در   ) نویســندگی 
ــد و از  ــزار ش ــوزی برگ ــش آم ــرا دان پژوهشس
برگزیــدگان شــاخه  در جشــنواره  منتخبیــن 
ــالل  ــالن ه ــطه در س ــوزش متوس ــت آم معاون

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــهریار تقدی ــر ش احم
ــی  ــرای دوره آموزش ــغ ب ــزی و تبلی ــه ری برنام
ــد  ــروع ش ــاه ش ــتانی از اول خردادم ــرم تابس ت

ــامل : ــا ش ــن دوره ه ــه ای ک
1- تحقیق و پژوهش در قرآن کریم 

2- دوره هــای ســاخت روبــات دانــش آمــوزی و 
مســابقات روباتیــک

ــابقات  ــیمی و مس ــب ش ــای جال ــش ه 3- آزمای
ــاب ــر حب اب

4- ساخت گالیدر در آزمایشگاه فیزیک
ــوری در  ــی و جان ــای گیاه ــدام ه ــریح ان 5- تش

ــی ــت شناس ــگاه زیس آزمایش
ــش در  ــه فل ــوا و برنام ــد محت ــوزش تولی 6- آم

ــه کارگاه رایان
ــاز  ــاه آغ ــی از اول تیرم ــای آموزش ــن دوره ه ای
ــرای  ــح ب ــنبه صب ــای دوش ــه روزه ــود ک ــی ش م
دانــش آمــوزان دختــر و چهارشــنبه صبــح بــرای 

دانــش آمــوزان پســر مــی باشــد.

مقام معظم رهبری:
ــود  ــکالت موج ــدارد.  مش ــکان ن ــق ام ــدون تحقی ــی ب ــرفت علم پیش

ــت. ــل اس ــل ح ــش قاب ــم و پژوه ــر عل ــه ب ــا تکی ــور ب کش
ــترش و  ــد، گس ــج، تولی ــای تروی ــتی فض ــور بایس ــی کش ــای عموم  فض

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

پژوهسرای جوان
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نام ونام خانوادگی کار شناس: محمد حسین محمدی

ــم  ــه معل ــزاری برنام ــی برگ ــه متول ــات ک ــش و تحقيق ــی پژوه کارشناس
ــد  ــت خداون ــا عناي ــز ب ــی باشــد امســال ني ــه پژوهــش م ــده و هفت پژوهن
متعــال و حمايــت مديــران محتــرم موفــق گرديــد در ســال تحصيلــی 92-

91 شــانزدهمين دوره برنامــه معلــم پژوهنــده را بــا مشــارکت بســيار خــوب 
همــکاران محتــرم فرهنگــی بــه انجــام برســاند.

ــه شــرکت  ــان مجــاز ب گفتنــی اســت در ايــن طــرح کــه تمامــی فرهنگي
ــد کــه تعــداد 3500  مــی باشــند تعــداد 4000 نفــر از مشــارکت داشــته ان
نفــر از ايشــان در دوره مجــازی آمــوزش اقــدام پژوهــی نيــز شــرکت داشــته 
ــن در  ــده اســت. اي ــرای ايشــان صــادر گردي ــت ب ــن خدم ــی ضم و گواه
ــه  ــش يافت ــال 160 درصدافزاي ــارکت در امس ــد مش ــه رش ــی اســت ک حال

اســت.
ــدام پژوهــی جمــع آوری شــده از ســوی  در حــال حاضــر طــرح هــای اق
معلميــن پژوهنــده درحــال ارزيابــی مــی باشــد کــه اميدواريــم تــا اواســط 

مــرداد مــاه نتايــج منطقــه ای و اســتانی آن اعــام گــردد.
ــای انجــام  ــی ه ــا رای زن ــز ب ــر اســت امســال ني ــه ذک ــن الزم ب همچني
گرفتــه بــا واحــد ارزيابــی عملکــرد امتيازاتــی بــرای معلميــن پژوهنــده در 
فــرم ارزيابــی در نظــر گرفتــه شــده کــه پــس از داوری طــرح هــا گواهــی 

آن صــادر خواهــد شــد.
يکــی ديگــر از فعاليــت هــای صــورت گرفتــه در ايــن کارشناســی برگــزاری 
ويــژه برنامــه عطــر واليــت مــی باشــد کــه بــرای برگزيــدگان آن جوايــز 
ــا انتهــای خــرداد از ايشــان تقديــر  شايســته ای در نظــر گرفتــه شــده و ت

خواهــد شــد.

پژوهش و تحقیقات
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 نام ونام خانوادگی کار شناس مسئول :
محمد تقی محمدی

 نام ونام خانوادگی کارشناسان :
 منوچهر بابایی           

عملکرد این کار شناسی در فصل بهار بطور 
مختصر به شرح زیر می باشد:

ــه  ــن نمون ــی معلمي ــی و نهاي ــر نهاي ــه غي 1- اعــام مرحل
ــدارس  ــه م ــه ای ب منطق

2- تشــکيل کميتــه هــای تخصصــی برنامــه هــای 
بزرگداشــت مقــام معلــم و تنظيــم شــرح وظايــف و تعييــن 

ــاء  اعض
3- راه انــدازی شــبکه رايانــه ای پژوهشــگاه و نصــب 

ــه  ــزات الزم تجهي
4- برگــزاری کاس هــای عملــی فنــاوری نويــن آموزشــی 

بــرای 2700 نفــر 
5- چــاپ گواهــی نامــه 10 دوره ضمــن خدمــت بــه تعــداد 

22000 فقــره و توزيــع آن 
6- تدويــن اهــم برنامــه هــا و فعاليــت هــای بزرگداشــت 

ــه واحــد هــای آموزشــی  مقــام معلــم و ارســال ب
7- تدويــن تقويــم اجرايــی مهمتريــن برنامــه هــای هفتــه 

معلــم 
ــس  ــای روش تدري ــارت ه ــای مه ــکيل کاس ه 8- تش

ــر  ــداد 250 نف ــه تع ــی ب ــر انتفاع ــدارس غي ــرای م ب
ــوزش و  ــامانه آم ــای س ــه ه ــانی اطاعي ــه روز رس 9- ب

يادگيــری LTMS و رفــع مشــکات و موانــع 
10- شــرکت در اجــرای فعاليــت هــای مربــوط بــه بازديــد 
ــای  ــان ه ــا آرم ــت ب ــد بيع ــدس, تجدي ــاع مق ــوزه دف از م
ــتانی  ــه اس ــن نمون ــزام معلمي ــی, اع ــام خمين ــرت ام حض

ــری  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــت ب ــت بيع جه
11- تشــکيل جلســات مربــوط بــه کميتــه اجرايــی انتخــاب 
ــه اول  ــی و پاي ــوم ابتداي ــه س ــه پاي ــوط ب ــان مرب مدرس

ــه اداره کل  ــی ب ــطه و معرف متوس
12- انجــام تمهيــدات الزم مربــوط بــه همايــش تجليــل از 
معلميــن نمونــه منطقــه ای و اســتانی, صــدور تقديــر نامــه, 

معرفــی همــکاران, تبليغــات و اطــاع رســانی 
ــتانی,  ــه اس ــن نمون ــرای معلمي ــه ب ــدور تقديرنام 13- ص
ــر  ــداد 311 نف ــه تع ــگاهی ب ــب آموزش ــه ای, منتخ منطق
14- چــاپ و توزيــع گواهــی نامــه هــای دوره هــای تيــم 
ســازی قطــب غــرب اســتان تهــران بــه تعــداد 700 نفــر 

عملکرد این کار شناسی در فصل بهار بطور مختصر 
به شرح زیر می باشد:

)1( تنظيــم بخشــنامه ی مســا بقــه يــک تجــر بــه مــو  فــق 
ــا  ــه من ــدارس  ب ــه م ــا ل  آن ب ــی وارس ــی و پرورش آ موزش

ســبت گــرا ميداشــت مقــا م معلــم .
ــا ، حــا  ــا گروهــای ســرود دســتان گــو ي )2( همــا هنگــی ب
مــان قــرآن و گــرو ه اســتقبال جهــت اجــرای برنــا مــه ی  

جشــنواره خيريــن مدرســه ســاز .
ــش آ  ــری دان ــی هن ــر هنگ ــات ف ــا بق ــار مس ــل آث )3( تحوي
مــوزا ن  و پــر ســش مهــر فــر هنگيــا ن در کا نــون ســميه 

ــهر ری . ش
)4( بر گزاری جشنواره ی تو ليد متون نما يشی .

ــه عنــوان  )5( افتتــاح آموزشــگا ه  شــاهد شــهيد درخشــان ب
ــت  ــا ظ ــکاری اداره حف ــا هم ــبز ب ــه ی سرس ــن مدرس اولي

ــت . ــط زيس محي
)6( برگــزای جشــنواره ی پــر چــم  بــا همــکاری و هماهنگــی 

ســاز مــا ن فــر هنگــی هنــری شــهر داری تهــران .
)7( شــرکت در همــا يــش معلميــن برتــر و همراهــی گــروه 

ــان در مجتمــع فــر هنگــی 5 آذر  تهــران . کــر فرهنگي
ــز اری اردوی دا  ــر گ ــرای ب ــت اج ــزی جه ــه ري ــر نام )8( ب
ــز  رتبــه ی برتــر مســا بقــات فــر هنگــی   نــش آمــوزی حائ

ــا . ــا کارســنا ســی اردوه ــا هنگــی ب ــری وهم هن
)9( اعام نتا يج جشنواره ی سرود همگا نی .

)10( بــر نــا مــه ريــزی جهــت اجــرای برنــا مــه هــای ســتا د 
ســا لگــرد ارتحــا ل حضــرت امــام  )ره( و اعــزام همــکا ران 

بــه مــر قــد مطهــر  حضــرت امــام )ره ( .
ــش  ــز دا ن ــوا ي ــه ی ج ــت تهي ــزی حه ــه ري ــر نام )11( ب
آمــوزن حائــز رتبــه ی بــر تــر مســا بقــات فــر هنگــی هنــری 
و دســته بنــدی لــو حهــای  تقــد يــر دا نــش آمــوزان و ارائــه 

ــر اســاس جــدول زمانبنــدی .      ــه مــدارس ب آن ب

 نلم ونام خانوادگی کار شناس مسئول :
 سید محمد صادق حسینی

 نام ونام خانوادگی کارشناسان :
جعفر پور باباجان قمی 

آموزش نیروی انسانی
بایگانی
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ش شهریار
ش و پرور

ی تعاون و رفاه آموز
ش عملکرد کارشناس

گزار

گزارش عملکرد فصل بهار کارشناسی تعاون و رفاه به شرح زیر می باشد : 

1 – واریز وام های صندوق  و وام باب الحوائج بطور ماهانه برای همکاران شاغل و 
بازنشسته

2 – انجام امور مربوط به بیمه خدمات درمانی همکاران شاغل و باز نشسته از قبیل صدور 
اولیه – افزایش عائله – و صدور فرم المثنی و رفع مغایرت های احتمالی 

3 – انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی و طالئی همکاران شاغل و رفع مغایرتهای احتمالی 
4- گزارش به موقع بیمه شدگان تامین اجتماعی و ارسال لیست بیمه و چک بیمه به تامین 

اجتماعی 
5- تشکیل پرونده وام های بانک ملی از قبیل وام ضروری - ودیعه - کاال - خودرو – 

درمان و  ... و دریافت کسورات از بانک و کسر از حقوق همکاران وکسر از حقوق و ارسال 
مجدد به بانک 

6- انجام کارهای مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان از قبیل عضویت و انصراف و کسر 
ازحقوق

7- پرداخت مساعده  به همکارانی که مشکل حقوقی دارند .
8- انجام کسورات وام هائی که از طرف سازمان دریافت نموده اند .

9- انجام کسورات وام هائی که از طرف وزارت آموزش و پرورش معرفی شده اند .
10- معرفی همکاران به خانه های سازمانی اداره کل در مشهد مقدس و دماوند .

11- اسکان مهمانان نوروزی در مراکز ستاد اسکان مهد کودک و مرکز اختالالت در ایام 
نوروز 92

12- ثبت و انصراف یارانه مسکن همکاران در سایت 
13- پرداخت کمک بال عوض به بیماران صعب العالج در ایام نوروز

14- پرداخت وام های مختلف به صورت انفورماتیک 
15- صدور گواهی هزینه کفن ودفن و بیمه عمر مکمل و مصوب برای همکاران فوت شده .

16 - صدور گواهی استرداد برای اضافه کسورات بیمه درمانی 
17- تغییر صندوق بیمه تامین اجتماعی به درمانی برای همکارانی تغییر وضعیت در 

استخدام داشته اند .
18- ارائه گزارشات هفتگی درمورد فعالیت های انجام شده در تعاون و رفاه  به معاونت 

مالی 
19-  ثبت نام بیمه طالئی و تکمیلی نیروهای جدید و ثبت مشخصات همکارانی که افزایش 

عائله داشته اند و حذف کسانیکه انصراف داده و کسانی که کاهش نفرات داشته اند 
20- ارسال لیست اسامی به بیمه ایران جهت دریافت کارت طالئی .

21- دریافت لیست اسامی از بیمه ایران و صدور کارت طالئی برای همکاران و تفکیک و 
توزیع بین مدارس .

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول : احمد علی میر 
نام و نام خانوادگی کارشناسان : 

1 – محسن حبیبی  2 – سید رضا موهبتی زاده 

کارشناسی تعاون و رفاه
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یافته های جدید شیمی
گروه شیمی

تحلیل نقش زن در نظام خانواده
گروه علوم تجربی راهنمایی

طه حسین ادیب بزرگ عرب
گروه عربی متوسطه

نانو تکنولوژی
گروه علوم تجربی راهنمايی

سبد و گردو
سرگروه آموزشی پايه اول ابتدايی

جنبه های تحلیلی نقاشی انسان
سرگروه آموزشی پايه اول ابتدايی

قلب
گروه های آموزش ابتدايی

میکروسکوپ های الکترونی
سرگروه آموزش پايه ی ششم

خوردنی های ممنوعه!
گروه های آموزش ابتدايی

گفتگوی اعرابی با پیامبر )ص( و 18 پاسخ ایشان به سواالت
گروه های آموزش ابتدايی

او جز من کسی را ندارد ....
ناهيد قمری

 حرف آخر ...
حجت حاتمی - گرافيست

ویژه نامه تکنولوژی و گروههای آموزشی
ابتدایی - متوسطه

فهرست
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 تحلیل نقش زن در نظام خانواده

گروه علوم اجتماعی راهنمایی، خانم ها: فرزانه جاوید، معصومه دلفان

گروه علوم اجتماعی

خانــواده بــه عنــوان يــك نهــاد فراگيــر اجتماعــی، هســته اوليــه جامعــه را ســامان مــی 
ــزی و  ــته مرك ــه هس ــت ك ــواده اس ــون خان ــری كان ــع بش ــم جوام ــد و از اركان مه ده
ــه در  ــدس و جاودان ــاد مق ــن نه ــواده، اي ــردد. خان ــوب می گ ــه محس ــيرازه آن جامع ش
پيشــرفت و توســعه مــادی و معنــوی جوامــع بشــری سرنوشت ســاز اســت. خانــواده يــك 
واحــد اجتماعــی اســت كــه نشــانه های آن اقامــت مشــترك در يــك مــكان، همــكاری 
ــواده  ــی باشــد. خان ــدان م ــت فرزن ــش و تربي ــش مســئوليت در پيداي اقتصــادی و پذيري
در مفهــوم كلــی خــود پديــده ای جهانــی اســت. حتــی هنگامــی كــه خانــواده از دو نفــر 
ــان  ــرار اســت. زن ــط برق ــد تشــكيل شــده باشــد؛ شــبكه ای از رواب ــادر و فرزن ــی م يعن
ــای  ــواده و آرمان ه ــور خان ــه ام ــی ب ــدار سامان بخش ــور و م ــواده مح ــتای خان در راس
ــس  ــش و ان ــم، آرام ــادل، تحكي ــامتی، تع ــكون، س ــه س ــان ماي ــت .زن ــل آن اس اصي
نظــام خانــواده هســتند. از آنجــا کــه زن موجــودی الينفــك از خلقــت، خانــواده و جامعــه 
اســت، مــی تــوان بــر ايــن بــاور بــود زنــان در نقش هــای فــوق بــه حــد كمــال روحــی 
و معنــوی رســيده باشــند و از آنجــا كــه اســام پايــه اجتمــاع بشــری را جامعــه خانوادگــی 
می دانــد و نطفــه اصلــی جامعــه را ازدواج تشــكيل می دهــد از ايــن رو ايــن زن اســاس 
ــم و  ــه بســيار مه ــن راه وظيف ــان در اي ــود و زن ــاع كوچــك محســوب می ش ــن اجتم اي
ــر  ــن عنص ــورد اي ــرب در م ــای مخ ــفانه ديدگاه ه ــی متاس ــش رو دارد. ول ــری پي خطي
محــوری؛ يعنــی زن باعــث شــده اســت كــه زن در طــول تاريــخ از يــك نــوع مظلوميــت 
ــر بركاركردهــای فطــری او شــده  ــه نتيجــه آن تاثي ــرد ك ــج بب ــت رن ــا محرومي ــوام ب ت
ــای  ــف او برخورده ــات و عواط ــا احساس ــز ب ــی ني ــنتی و صنعت ــت س ــت. در جاهلي اس
جاهانــه و مغرضانــه شــده اســت بــه طــوری كــه بــر وقــار و شــان او اثــر گذاشــته و از 
حيثيــت و حريــم او ســوء اســتفاده گرديــده اســت كــه عمــده تريــن نتايــج آن متزلــزل 
شــدن كانــون گــرم خانــواده بــوده اســت. قابــل ذكــر اســت كــه بعــد از انقــاب صنعتــی 
در جهــان و رشــد و پيشــرفت های فــوق العــاده بشــر در زمينه هــای علــم و تكنولــوژی 
ــن آســيب ها ناشــی  ــد و اي ــان آســيب جــدی ديدن ــت زن ــرداری بيشــتر از طبيع و بهره ب
از تفكــر مــادی گرايانــه ســرمايه داران بــود كــه رفتــه رفتــه آســيب آن بــه زندگــی زن و 
شــوهری رســيد. ويــل دورانــت در كتــاب لــذات فلســفه مــی گويــد : »انقــاب صنعتی در 
درجــه اول موجــب شــد كــه زن نيــز صنعتــی شــود، آنهــم تــا بــدان پايــه كــه بــر همــه 
نامعلــوم بــود و هيــج كــس خــواب آن هــم نديــده بــود. زنــان كارگــران ارزانتــری بودنــد 
و كارفرمايــان آنــان را بــر مــردان ســركش ســنگين قيمــت ترجيــح مــی دادنــد...« ودر 
حقيقــت ماهيــت زن بــرای ســودآوری اقتصــادی ومنفعت طلبــی ســرمايه داران يكســويه 
نگــر نيســت، بلكــه از او بــرای مونــس پــروری، انس گيــری، آرامــش جويــی، مــودت و 
محبــت طلبــی در عرصــه خانــه و كاشــانه اســت در حالــی كــه انجــام كارهــا و اموراتــی 
ــا شــان و منزلــت او اســت و ســودآوری هــم دارد مانعــی در ســر راه او  كــه متناســب ب

نيســت.
زن كانــون خانوادگــی را بــه وجــود مــی آورد و انتقــال دهنــدگان اصلــی فرهنگهــا در طــی 
ــا انتقــال فرهنــگ و  ــان هســتند كــه ب ــن زن ــد. اي ــواده بودن ــان خان قــرون و اعصــار زن
ســنن اجتماعــی باعــث اعتــای ديــن و فرهنــگ و هنــر در جامعــه شــده انــد. در بعضــی 
ــوان زن و  ــه عن ــا خصايــص كاهــش، بلكــه ب ــوان انســانی ب ــه عن ــا زن را ب از ديدگاه ه
ــن  ــا در اي ــی می نگــرد و طبع ــن چنين ــا كاركردهــای خــاص اي ــوان موجــودی ب ــه عن ب
ــوان جنــس دوم  ــه عن ــه لحــاظ محدوديت هــای فيزيولوژيكــی كــه دارد ب ــدگاه زن ب دي
ــرد  ــان زن و م ــا مقايســه مي ــه شناســنامه ب ــدی جامع ــا دي ــم ب ــردد. دوركي ــی می گ تلق
مــی گويــد :«مــرد تقريبــا« بطــور كامــل محصــول جامعــه اســت، حــال آن كــه زن بــه 
ميزانــی بيشــتر، محصــول طبيعــت اســت«. بنابرايــن نيازهــای مــرد كامــا متفــاوت بــا 
نيازهــای زن اســت. همچنيــن ويــل دورانــت مــی گويــد: در اجتماعــات ابتدايــی، قســمت 
اعظــم ترقيــات اقتصــادی، بــه دســت زنــان اتفــاق افتــاده اســت نــه بــه دســت مــردان.

ــث  ــه بح ــواده و جامع ــگاه زن در خان ــاره جاي ــر درب ــال های اخي ــان در س ــه زن در نتيج
ــم  ــاد ه ــاوت و گاه متض ــت های متف ــن برداش ــت و همچني ــه اس ــورت گرفت ــادی ص زي
ــگاه واالی زن نمايــش او  ــن ضمــن نشــان دادن جاي ــن مت ــی هــدف اي ــه شــده ول ارائ
بــه عنــوان عنصــر اصلــی جامعــه و اســتحكام خانــواده در جامعــه گذشــته و حاضــر بــه 

طــور مختصــر بــوده اســت.
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ــد  ــاخته ش ــی س ــروب نانوی ــد میك ــد ض ــات جدی تركیب
ــی  ــد ضــد میكروب ــات جدی ــی تركیب . یــك محقــق ایران
ــن  ــاخت ، در ای ــپری را س ــرم و اس ــب ك ــی در قال نانوی
تحقیقــات بــر پایــه فنــاوری نانــو و طــی یــك فرآینــدی 
ــی را  ــد میكروب ــات ض ــری تركیب ــاص یكس ــی خ و روش

ــم . ــل كنی ــع تبدی ــه مای ــد و آن را ب ــز تولی بســیار ری
ایــن تركیبــات روی بســیاری از انــواع مختلــف باكتریهــا 
و میكروبهــا تأثیــر خوبــی خواهــد داشــت، حتــی حالــت 
اســپور یــا حالــت مقــاوم میكروبهــا را نیــز میتوانــد از بین 

ببــرد و محیــط مــورد نظــر را اســتریل كنــد.
ــوان  ــی میت ــات ضــد میكروب ــن تركیب ــا : از ای ــرد ه کارب
در بیمارســتانها، در محیــط كار و هــر مــكان دیگــری كــه 

بایــد اســتریل باشــد، اســتفاده كــرد.
ــایر  ــه س ــبت ب ــات نس ــن تركیب ــژه ای ــای وی از قابلیته
ــی و  ــد خورندگ ــه ض ــوان ب ــابه آن میت ــات مش تركیب
اســتریل كامــل اشــاره كــرد و اینكــه مقاومــت میكروبــی 
آن نســبت بــه ســایر ضــد میكروبهــا بســیار كــم اســت .

ایــن تركیبــات بســیار انعطافپذیــر هســتند بــه گونــه ای 
كــه قادرنــد بــه حالتهــای مختلفــی چــون اســپری كــرم 
بــرای اســتریل دســت و صــورت درآینــد یــا بهصــورت 

دارو هــم میتــوان از آنهــا اســتفاده شــوند.
خودرویی بدون نیاز به هیچ سوختی

ــید را  ــن دی اکس ــه   کرب ــدی ک ــرگ مانن ــودروی ب خ
ــد ــی ده ــس م ــیژن پ ــذب و اکس ج

دانشــمندان موفــق بــه ابــداع یــك خــودرو بــرگ ماننــد 
ــد و از  ــذب میكن ــن ج ــید كرب ــه دی اكس ــد ك ــده ان ش

ــود. ــی ش ــارج م ــیژن خ ــزوز آن اكس اگ
مهندســان شــركت صنایــع خودروســازی شــانگهای در 
چیــن بــا الهــام از توانایــی فتوســنتز در گیاهــان نوعــی 
ــد دی  ــه میتوان ــد ك ــرده ان ــی ك ــد طراح ــودرو جدی خ
ــد. ــد كن ــن دریافــت كــرده و اكســیژن تولی اكســید كرب

جزئیــات فنــی خــودروی »یــی ــ زی« كــه دارای ســقفی 
ســبز رنــگ بــه شــكل بــرگ اســت، اعالم نشــده اســت.

ــی  ــود م ــی خ ــرح ابداع ــاره ط ــودرو دوب ــن خ ــراح ای ط
گویــد: »یــی ــــ زی« از طریــق ســقف، انــرژی خورشــید 
را جــذب كــرده و در حضــور آب و دی اكســید كربــن آن را 

بــه جریــان بــرق مبــدل مــی كنــد.
ــنتز  ــد فتوس ــه فراین ــبیه ب ــد ش ــن فراین ــماند ای پس

اكســیژن اســت

ــر اکســید  ــا اســتفاده از هیــدروژن پ ســاختن موشــک ب
و نقــره

ــظ  ــد غلی ــید بای ــری اکس ــدروژن پ ــن کار هی ــرای ای ب

ــری  ــدروژن پ ــد ( هی ــدود 90 درص ــد.)در ح ــده باش ش
ــش  ــند غلظت ــی فروش ــا م ــه ه ــه در دارو خان ــید ک اکس
ــا  درحــدود 3 در صــد اســت. هیــدروژن پــری اکســید ب
ــزور را  ــش کاتالی ــره نق ــد و نق ــی ده ــش م ــره واکن نق
ــیژن را  ــه اکس ــم اضاف ــش ات ــن واکن ــی کند.ای ــازی م ب
ــا اب  ــد میکند.گرم ــادی تولی ــای زی ــرده آب و گرم ازاد ک
ــا  ــد ب ــل کــرده کــه ایــن بخــار میتوان ــه بخــار تبدی را ب

ــد. ــارج کن ــک خ ــازل موش ــاال از ن ــرعت ب س
ــابه  ــری نوش ــد از بط ــی توانی ــک م ــاخت موش ــرای س ب
ــه ایــن صــورت  ــد ب ــی اســتفاده کنی ــواده خال هــای خان
ــازل  ــش ن ــی بکنید)نق ــوراخ کوچک ــابه را س ــه در نوش ک
موشــک( و مــواد را در ان ریختــه و در ان را ببندیــد 
ــوراخ  ــرعت از س ــا س ــار ب ــده و بخ ــام ش ــش انج واکن
ــن  ــروی زمی ــابه را ب ــری نوش ــر بط ــرون زده و اگ ــه بی ب

ــرد. ــد ک ــت خواه ــک حرک ــن موش ــد ای بخوابانی
یخ داغ

ــر از  ــای باالت ــه در دماه ــد ک ــی کنن ــر م ــا فک ــی ه خیل
صفــر آب نمــی توانــد بــه صــورت جامــد وجــود داشــته 
ــاد باشــد آب منجمــد  ــی زی ــا اگــه فشــار خیل باشــد. ام
ــان  ــه هم ــر ب ــر از صف ــای باالت ــود و در دماه ــی ش م

ــد. ــی مان ــی م ــت باق حال
ــات  ــوع را اثب ــن موض ــی ای ــدان آمریکای بریجمن،فیزیک
ــته. ــماره 5«گذاش ــخ ش ــخ را »ی ــن ی ــام ای ــرده و ن ک

ایــن یــخ در فشــار وحشــتناک 20600 آتمســفر بوجــود 
ــه  مــی آیــد و در دمــای 76 درجــه ســانتی گــراد هــم ب

ــد.  ــی مان ــی م ــد باق صــورت جام
ــخ رو  ــن ی ــت ای ــی تونس ــه م ــا اگ ــتان م ــوک انگش ن
ــت  ــوخت.ولی دس ــی س ــی اون م ــه،از داغ ــس کن لم
زدن بــه چنیــن یخــی امــکان پذیــر نیســت.چرا کــه در 
ــد  ــه و نیازمن ــکیل میش ــادی تش ــاده زی ــوق الع ــار ف فش
بــه ظرفــی بــا دیــواره هــای بســیار ضخیــم اســت، کــه 

ــد. ــده باش ــاخته ش ــوالد س ــوع ف ــن ن از بهتری
ــخ  ــر از ی ــظ ت ــخ داغ غلی ــه ی ــن ک ــر ای ــب ت ــه جال نکت
ــخ  ــالف ی ــت و برخ ــی اس ــی آب معمول ــی و حت معمول
ــد و ایــن یــخ در  ــی کــه روی آب شــناور مــی مان معمول

ــی رود. ــرو م آب ف

مهدی امیرییافته های جدید شیمی
گروه شیمی

گروه شیمی
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گروه عربی متوسطه

طــه حســین نویســنده توانــا و جنجالــی مصــر در ســال 1889 
ــه  ــد. او ک ــد ش ــر متول ــتاهای مص ــه از روس ــالدی در عزب می
هفتمیــن فرزنــد خانــواده اش بــود، در ســه ســالگی قــدرت 
ــوش و  ــه او ه ــد ب ــا خداون ــت داد ام ــی اش را از دس بینای
اســتعدادی وافــر اعطــا کــرد کــه همیــن هــوش او را زبانــزد 
ــنت آن  ــق س ــین « طب ــه حس ــدر »ط ــرد. پ ــام ک ــاص و ع خ
روزگار، فرزنــدش را بــرای تعلیــم قــرآن بــه مکتبخانــه 
روســتا فرســتاد تــا کودکــش اصــول قرائــت قــرآن را 
بیامــوزد. او کــه کارمنــد دون پایــه یــک شــرکت کشــاورزی 
ــش  ــر نابینای ــه پس ــد ک ــی دی ــان کوتاه ــدت زم ــود، در م ب
توانســته کــه قــرآن را از حفــظ کنــد. خــود طــه در ایــن 
مــورد در کتــاب »االیــام« )آن روزهــا( کــه توســط »حســین 
خدیــو جــم « بــه زیبایــی هــر چــه تمامتــر بــه فارســی ترجمــه 

شــده اســت چنیــن مــی نویســد:
1.        »آن روزهــا کــه مــن پســربچه یــی بیــش نبــودم و از 
قــدرت بینایــی هــم محــروم بــودم ، بــه همــراه پدربزرگــم 
در ایــوان خانــه مــان مــی نشســتم ، او بــا صــدای بلنــد 
ــم  ــرب را برای ــات ع ــی ادبی ــعار قدیم ــه و اش ــرآن ، ادعی ق
مــی خوانــد، مــن هــم بــا جــان و دل گــوش فــرا مــی دادم و 
طولــی نکشــید کــه در مــدت زمــان کوتاهــی آنهــا را از حفــظ 

کــردم .«
طــه حســین در ســن 14 ســالگی تمامــی محفوظــات کودکیش 
بــه کمکــش آمــد و توانســت در آزمــون ورودی االزهــر 
ــی و  ــوم دین ــری عل ــه فراگی ــرادرش ب ــا ب ــود و ب ــول ش قب

ــت . ــه پرداخ ــان بیگان زب
ــگاری اولیــن فعالیــت خــود را آغــاز کــرد،  ــا روزنامــه ن وی ب
ــر  ــاتید االزه ــن اس ــته تری ــی از برجس ــی یک ــیخ المرصف ش
وقتــی بــه اســتعداد طــه حســین پــی بــرد، بــه او پیشــنهاد 
کــرد تــا از دریــای ادبیــات کهــن زبــان عربــی از جملــه کتــاب 
الکامــل مبــرد و حماســه ابــی تمــام اســتفاده تمــام را ببــرد. 
او نیــز پنــد اســتاد را بــا جــان و دل پذیرفتــه و شــروع 
ــاب  ــه مطالعــه و تعمــق پیرامــون نوشــته هــای ایــن دو کت ب

برجســته کــرد.
در ســاعات فراغــت ، او بــه محضــر یکــی از اســاتید االزهــر 
کــه بــه زبــان فرانســه تســلط کامــل داشــت مــی رود تــا از او 
ایــن زبــان را بیامــوزد. بعدهــا آموختــن ایــن زبــان زندگــی 

طــه حســین را بطــور کامــل تغییــر داد.
بــه هــر روی طــه حســین در ســال 1914 توانســت از پایــان 
نامــه دوره دکتــرای خــود دفــاع و بــا نمــره عالــی قبول شــود. 
ــالء  ــگاه ابوالع ــوان »جای ــه او تحــت عن ــان نام ــوز هــم پای هن
المعــری در ادبیــات عــرب « یکــی از مهمتریــن کتــاب هایــی 
اســت که اســاتید و دانشــجویان این رشــته از آن اســتفاده 

و در بســیاری از دانشــگاه هــا تدریــس مــی شــود.
آن زمــان دانشــگاه ملــی مصــر تصمیــم گرفــت تــا هیاتــی از 
اســاتید را بــرای تدریــس علــوم تاریخــی شــرق بــه فرانســه 

تســلط  فرانســه  زبــان  بــه  او  کــه  آنجایــی  از  بفرســتد، 
ــد.  ــت بگنجان ــن لیس ــود را در ای ــام خ ــت ن ــت ، توانس داش
او بــه مــدت یــک ســال بــه مونپلیــه ســفر کــرد امــا بــه دلیــل 
شــرایط نامســاعد مالــی بــه وطــن بازگشــت امــا شــانس بــا او 
ــی اش رفــع  ــاه ، مشــکالت مال ــد از ســه م ــه بع ــود چــرا ک ب
و دوبــاره بــه فرانســه رفــت . ایــن بــار پاریــس را انتخــاب 
ــت  ــا، او از فرص ــهر زیب ــن ش ــت در ای ــدت اقام ــرد. در م ک
اســتفاده کــرده و بــه ســخنرانی هــای اســاتید دانشــگاه 
ــان و  ــخ یون ــس ، در خصــوص تاری ــج دی فران ســوربن و کال

ــم گــوش فــرا مــی داد. رم قدی
در همیــن احــوال بــود کــه توانســت زبــان یونانــی را نیــز فرا 
گیــرد. او تمــام آنچــه کــه در ســه ســال اقامتش در فرانســه 
یــاد گرفــت را مرهــون دختــر فرانســوی بــود کــه بــه او در 
رفــع اشــکاالتش بــه زبــان فرانســه کمــک مــی کــرد. دختــری 

کــه بعدهــا شــریک زندگــی طــه حســین شــد.
او چنــد ســال پیاپــی در روزهــای یکشــنبه قصــه هــای 
ــنبه  ــای چهارش ــه و در روزه ــات فرانس ــده ادبی ــه ش خالص
مباحثــی در مــورد شــعر عربــی را در روزنامــه السیاســه بــه 
چــاپ مــی رســاند کــه اتفاقــا هــواداران بــی شــماری داشــت 

.
ــات  ــان و ادبی ــتاد در زب ــوان اس ــه عن ــال 1936 ب او در س
عــرب در دانشــگاه ملــی مصــر شــروع بــه تدریــس کــرد. در 
ــته  ــه رش ــی « را ب ــعر الجاهل ــی الش ــاب » ف ــا کت ــن اثن همی
تحریــر در آورد. کتابــی کــه در کشــورهای عربــی ســر و 
صــدای فراوانــی بــه پــا کــرد کــه هنــوز هــم ایــن صداهــا بــه 
گــوش مــی رســد. طــه حســین در ایــن کتــاب ادبیــات پیــش 
از اســالم شــبه جزیــره عربســتان را زیــر ســوال بــوده و بــا 
ــون  ــد. تاکن ــی کن ــب م ــددی آن را تکذی ــل متع ــه دالی ارای
اســاتید بســیاری بــا آرا و عقایــد طــه حســین در ایــن کتــاب 
بــه مخالفــت پرداختــه و بــا ارایــه مدارکــی آن را بــی پایــه و 

اســاس مــی داننــد.
 شــعار او آمــوزش رایــگان همچــون آب و نــان و هــوا بــود. 
وی آمــوزش را بــرای همــه افــراد جامعــه امــری ضــروری و 

غیرقابــل اجتنــاب توصیــف مــی کــرد.
مشاغل : 

در ســال 1919 طــه حســین بــه مصــر برگشــت و بــه ســمت 
ــت  ــد و فعالی ــات منصــوب گردی اســتادی دانشــکده ی ادبی
هــای روزنامــه نــگاری خــود را تعقیــب کــرد. در ســال 1932 
 ) قاهــره  )دانشــگاه  ادبیــات  ی  دانشــکده  ریاســت  بــه 
انتخــاب شــد ولــی چــون در اوامــر دیکتاتــوری ملــک فــو–اد 
اول مقاومــت میکــرد و بــا دســتورهای او مخالفــت میورزیــد 
ــابق  ــام س ــه مق ــال 1936 ب ــد. در س ــار ش ــت برکن از خدم
دوبــاره منصــوب گشــت . در ســال 1942 بــه مقــام معاونــت 
وزارت فرهنــگ برگزیــده شــد و ســپس ریاســت دانشــگاه 
اســکندریه بــه او محــول گردیــد و آن راتاســیس کــرد. در 

طه حسین ادیب بزرگ عرب
سر گروه عربي متوسطه: محمد احمدي 
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گروه عربی متوسطه

ــی دوره ی  ــر فرهنــگ شــد و تعلیمــات مجان ســال 1950 وزی
مقدماتــی و ابتدائــی و متوســطه را برقــرار کــرد و ســپس 
بــه تاســیس دانشــگاه آســیوت )ناحیــه ای در مصــر علیــا( 
ــالت  ــتیتوی تحصی ــیس انس ــن ، تاس ــر ای ــالوه ب ــت . ع پرداخ
اســالمی در مادریــد و ایجــاد کرســی در شــهر نیــس و تاســیس 
مدرســه ی زبــان هــای مختلــف در قاهــره از امــوری اســت کــه 

در تحــت توجهــات او انجــام گرفــت .
مصــر  ادب  رجــال  انجمــن  ریاســت  بــه   1955 ســال  در 
بــه عضویــت شــورای  انتخــاب گردیــد و در ســال 1956 
عالــی ادب و هنرهــای زیبــای مصــر منصــوب شــد. و بــه 
ــس  ــی پاری ــتان ادب ــر و فرهنگس ــتان مص ــت فرهنگس عضوی
و فرهنگســتان تاریخــی مادریــد پذیرفتــه شــد. طــه حســین 
عضــو فرهنگســتان هــای مایانــس )آلمــان ( و دمشــق و طهــران 
و بغــداد و رم نیــز بــوده و بــه اخــذ دیپلــم دکتــرای افتخــاری 
دانشــگاه هــای مونپولیــه ، و لیــون و آتــن و رم و اکســفورد و 

ــت . ــده اس ــل آم ــد نائ مادری
مسافرتها : 

 ، فرانســه  ممالــک  بــه  خصوصــی  یــا  و  رســمی  بصــورت 
انگلســتان ، هلنــد ، بلژیــک ، ســویس ، اتریــش ، ایتالیــا ، 
اســپانیا ، یونــان ، لبنــان ، ســوریه ، فلســطین ، عربســتان 
ــام کنگــره هــای مستشــرقین  ــرده اســت . در تم مســافرت ک
شــرکت کــرده و نماینــده کشــور مصــر در کنفرانــس هــای 

یونســکو بــوده اســت .
ــر  ــوان وزی ــه عن ــال 1950 ب ــین در س ــه حس ــر روی ط ــه ه ب
ــوزش  ــعار او آم ــد. ش ــوب ش ــر منص ــرورش مص ــوزش و پ آم
بــود. وی آمــوزش را  نــان و هــوا  رایــگان همچــون آب و 
بــرای همــه افــراد جامعــه امــری ضــروری و غیرقابــل اجتنــاب 

ــرد. ــی ک ــف م توصی
ــی اش  ــای ادب ــالش ه ــر ت ــال 1959 بخاط ــین در س ــه حس ط
موفــق بــه دریافــت جایــزه ملــی مصــر شــد. او در ســال 1973 
چشــم از جهــان فــرو بســت و در همــان جــا بــه خــاک ســپرده 

شــد .
آثارش : 

طــه حســین ، ایــن نویســنده سرشــناس مصــری کتــاب هــای 
زیــادی در زمینــه هــای گوناگــون از جملــه ادبیــات ، علــوم 
سیاســی و تاریــخ دارد. او همچنیــن کتــاب هــای معــروف 
فرانســه از جملــه »انــدر رومــاک « اثــر زاســین ، روح تربیــت 

ــرد. ــر ک ــه و منتش ــی ترجم ــان عرب ــه زب ــون را ب لوب
ــه  ــام دارد ب ــا« ن ــام« »آن روزه ــه »االی ــهورش ک ــاب مش کت
بیشــتر از دوازده زبــان از جملــه فرانســه ، انگلیســی ، آلمانــی 
ــره  ــی و غی ــی و چین ــی ، فارس ــپانیولی ، روس ــی ، اس ، ایتالیائ
ــد  ــار متعــددش متجــاوز از چهــل جل ترجمــه شــده اســت . آث
ــی و  ــات اجتماع ــیار و مطالع ــای بس ــوول ه ــه ن ــود از جمل میش
ــی ، و  ــای تاریخ ــرد و انتقاده ــام ب ــوان ن ــف را میت ــی مختل ادب
نیــز او را ترجمــه هــای متعــدد اســت از جملــه از یونانــی قدیم 
)ســوفکل ( و از زبــان فرانســه ترجمــه ی بعضــی آثــار راســین 
ــاب  ــاری دارد. کت ــود آث ــز او ب ــد کــه دوســت عزی ــدره ژی و آن
ــی  ــان انگلیس ــر« او بزب ــرورش در مص ــم و پ ــده ی تعلی »آین

ترجمــه شــده و در امریــکا انتشــار یافتــه اســت .

بعضی از آثار فارسی او عبارتست از: 
       1- بیچاره طفل! ترجمه )االیام( 

       2- گفت و شنود فلسفی در زندان ابوالعالء مصری 
       3-  آئینه اسالم 

       5- در پیرامون سیره نبوی 
      6- رؤیاهای شهرزاد 
      7- وعده راست ....

ــده  ــل پیشنهادش ــزه ی نوب ــرای جای ــرر ب ــین مک ــه حس ــام ط ن
اســت . طــه حســین هــر هفتــه در الجمهوریــه مهمتریــن 
روزنامــه ی مصــر مقاالتــی مینگاشــت و در دانشــگاه تدریــس 
ــت .  ــرده اس ــف ک ــی تالی ــاره ی دموکراس ــی درب ــی کرد.کتاب م
رجــوع بــه معجــم المطبوعــات ج 2 ســتون 1223 و ترجمــه ی 

ــود. ــرون ص 523 ش ــف ب ــران تالی ــات ای ــخ ادبی تاری
از کتــاب هــای تالیفــی او مــی تــوان بــه احــالم شــهرزاد 
)رویاهــای شــهرزاد( شــجره الئبــوس )درخــت ناامیــدی ( 
ــام  ــن ( االی ــدگان در زمی ــکنجه ش ــی االرض )ش ــون ف المعذب
ــی  ــن اب ــی ب ــالم ( و عل ــه اس ــالم )آین ــرآه االس ــا( م )آن روزه

ــرد. ــاره ک ــب اش طال

منابع و مآخذ :
تاریخ ادبیات عربی ، حنا فاخوری   .1

تاریخ االدب الحدیث ، دکتر محمود شکیب  .2
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 نانو تکنولوژی
 گروه علوم تجربی راهنمایی

کوثر الهی نسب، منصوره اله یاری،زهرا بیگ محمدلو

گروه علوم تجربی راهنمایی

مقدمه
نقــاط کوانتومــی، نانــو کريســتال های نيمــه هــادی بــا قطــر 2 تــا 1۰ نانومتــر هســتند 
کــه بعــد از تحريــک شــدن، از خــود نــور ســاطع می کننــد و بــه طــور معمــول از 2۰۰ 
ــی، شــامل  ــک نقطــه ی کوانتوم ــی ي ــم تشــکيل شــده اند. ســاختار کل ــا 1۰۰۰۰ ات ت
II- ــروه ــده )شــکل 1( اســت. هســته از اتم هــای گ هســته، پوســته و پوشــش دهن

VI بــه عنــوان مثــال ســلنيد کادميــوم )CdSe( ، يــا III-V مثــل فســفات اينديــوم 
ــی تشــکيل شــده اســت. يــک پوســته از جنــس نيمــه  هــادی  عناصــر جــدول تناوب
ديگــر، در اغلــب مــوارد ســولفيد روی )ZnS( ، بــه منظــور بهبــود ويژگی هــای نــوری 
و افزايــش پايــداری و کاهــش ســميت ســلولی، هســته را می پوشــاند. در نهايــت يــک 
پوشــش آلــی بــرای آبدوســت  کــردن نانــوذره بــه کار بــرده می شــود کــه جايگاهــی 
ــا،  ــا، پروتئين ه ــه، اليگونوکلئوتيد ه ــف از جمل ــای مختل ــال بيوملکول ه ــرای اتص ب

پپتيدهــا و مولکول هــای کوچــک نيــز بــه شــمار مــی رود.

ــن  ــرد اي ــه ف ــر ب ــی منحص ــای نوری-فيزيک ويژگی ه
بــا پيشــرفت های قابــل  نقــاط کوانتومــی همــراه 
ــردن و اتصــال  ــه در ســاخت، پوشــش دار ک توجهــی ک
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــتی، ص ــای زيس ــواع ملکول ه ان
ــه  ــو ذرات ب ــن نان ــا از اي ــته ت ــر آن داش ــان را ب محقق
ــی  ــر، در ردياب ــانتی موث ــای فلوئورس ــوان ردياب ه عن
و  تصوير بــرداری  زنــده،  موجــودات  ســلول های 

تشــخيص های پزشــکی اســتفاده کننــد.
مسموميت سلولی

ــده،  ــی ســلول های موجــودات زن ــی در ردياب ــاط کوانتوم ــزون از نق اســتفاده ی روز اف
ــن ذرات ايجــاد کــرده اســت  ــودن اي ــر ســمی ب ــی ب نگرانی هــای بی شــماری را مبن
بــه طوری کــه در حــال حاضــر ايــن نگرانی هــا يکــی از موانــع اصلــی در اســتفاده از 
ايــن مــواد در مطالعــات بالينــی اســت. امــا عوامــل متعــددی در مســموميت ســلولی 
ــار الکتريکــی، غلظــت،  ــدازه، ب ــه، ان ــر اســت، از جمل ــی موث ــاط کوانتوم ناشــی از نق
عوامــل پوشــش دهنده و … کــه هــر يــک از آن هــا بايســتی جداگانــه مــورد بررســی 
قــرار بگيرنــد. بــه عنــوان مثــال، بررســی ها نشــان می دهــد کــه نقــاط کوانتومــی بــا 
انــدازه ی 2/2 نانومتــری در مقايســه بــا نقــاط کوانتومــی 5/2 نانومتــری مســموميت 
ــوه ی  ــه نح ــوان ب ــل آن را می ت ــه دلي ــد. ک ــلول ها وارد می کنن ــه س ــری را ب جدی ت
ــع  ــم تجم ــل سيتوپاس ــر در داخ ــو ذرات بزرگت ــت. نان ــوذرات دانس ــی نان پراکندگ
می يابنــد در حالــی کــه ذرات کوچکتــر اغلــب وارد فضــای بيــن هســته ای می شــوند 
و بــا برهم کنــش بــا اســيدهای نوکلئيــک و پروتئين هــای هســته ای می تواننــد 

ــوند. ــی از مســموميت های ژنتيکــی را موجــب ش ــواع مختلف ان

نقاط کوانتومی و ساخت آشکارسازهای مادون قرمز
نقــاط کوانتومــی قابليــت توليــد نــور در طــول موج هــای خــاص را دارنــد، در واقــع بــا 
کنتــرل ابعــاد نقــاط کوانتومــی، ميــدان الکترومغناطيســی، نــور را در رنگ هــا و طــول 
ــاط کوانتومــی از جنــس  ــال، نق ــوان مث ــه عن ــد. ب ــف، منتشــر می کن موج هــای مختل
آرســنيد کادميــوم بــا ابعــاد 3 نانومتــر نــور ســبز منتشــر می کنــد؛ درحالــی کــه ذراتــی 

بــه بزرگــی 5/5 نانومتــر از همــان مــاده، نــور قرمــز منتشــر می کنــد.
بــه هميــن خاطــر از نقــاط کوانتومــی در ســاخت آشکارســازهای مــادون قرمــز مــی 
ــای  ــد دردماه ــح باي ــرد صحي ــرای عملک ــازها ب ــن آشکارس ــود. اي ــتفاده نم ــوان اس ت
ــل اســتفاده در  ــد، بنابرايــن قاب ــه ۸۰ درجــه کلويــن کارکنن بســيار پائيــن، نزديــک ب
دمــای اتــاق نيســتند کــه بــرای خنــک ســازی ايــن آشکارســازها از اکســيژن مايــع 
ــازهای  ــه از آشکارس ــی ک ــود. درصورت ــتفاده می ش ــی اس ــازی الکترونيک ــک س و خن
ســاخته شــده بــا اســتفاده از نقــاط کوانتومــی مــی تــوان بــه راحتــی در دمــای اتــاق 

اســتفاده کــرد.

نقاط کوانتومی و ساخت سلول های خورشيدی
ــد ســلول های  ــاک، صنعــت تولي ــرژی پ ــع ان ــه مناب ــاز بشــر ب ــش ني ــل افزاي ــه دلي ب
ــا ســرعت بســياری در حــال گســترش اســت. ســلول های خورشــيدی  خورشــيدی ب
ــذب  ــا ی ج ــرژی فوتون ه ــام ان ــل تم ــرای تبدي ــی الزم ب ــج، تواناي ــيليکونی راي س
شــده بــه الکتــرون هــا، حفــره هــای آزاد و در نهايــت توليــد الکتريســيته را نــدارد. از 
ســوی ديگــر، بــه علــت قيمــت بــاالی مــواد خــام نيمــه هــادی و نيــز فرايندهايــی 
کــه بــرای تبديــل مــواد خــام نيمــه هــادی بــه ســلول هــای کاربــردی نيــاز اســت، 
ــر  ــه خاط ــی ب ــاط کوانتوم ــت. نق ــيار باالس ــلول ها بس ــن س ــد اي ــه ی تولي هزين
ــل  ــراری تعام ــرای برق ــی ب ــای مهم ــت ه ــان از قابلي ــه فردش ــر ب ــدازه ی منحص ان
ــون  ــر فوت ــه ازای ه ــی ب ــاط کوانتوم ــتند. نق ــوردار هس ــور، برخ ــع ن ــا منب ــوری ب ن
ــرژی بيــش  ــور مــاوراء بنفــش، ان ــه هنــگام قــرار گرفتــن در معــرض ن می تواننــد ب
از يــک الکتــرون را توليــد کنــد و ايــن در حالــی اســت کــه ســلول های خورشــيدی 

ــد. ســيليکونی رايــج، توانايــی توليــد يــک الکتــرون را دارن
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فاطمه آگاهی

سرگروه آموزشی پایه اول ابتدایی

ــر: ســر را مــی تــوان بــه عنــوان جایــگاه رمــزی  س
مــن تلقــی کــرد. ســر بــه منزلــه جایــگاه تفکــر، جــاه 
طلبــی هــای عقلــی، مهــار ارادی غریــزه هــا و زندگــی 
تخیلــی اســت. انــدازه شــکل و تأکیــد بــر پــاره ای 
از اجــزای ســر آشــکار کننــده بــاز خوردهــای روانــی 

متفاوتــی هســتند.
ــتردگی  ــزون گس ــتداری، ف ــود دوس ــزرگ خ ــر ب س
ــی را نشــان مــی دهــد.  ــر اخالقــی و عقل مــن و تکب
ــده ســازی خــود  ــده ناارزن ســر کوچــک نشــان دهن
و یــا وجــود زمینــه افســردگی اســت و مبیــن غلبــه 
کشــاننده هــا و یــا وجــود مشــکالت ارتباطــی اســت. 
در صورتــی کــه ســر بــه صــورت بیضــی افقــی 
ترســیم شــود بــا مــادی نگــری ترســیم کننــده 
مواجــه هســتیم. ترســیم ســر بــدون چانــه کــه 
مســتقیماً بــه گــردن وصــل شــده باشــد نشــان 
دهنــده نوعــی کنــدی روانــی اســت. قطــع جمجمــه 
بــه وســیله یــک خــط افقــی در کــودکان عقــب مانــده 
ذهنــی یــا آنهایــی کــه خــود را کــم هــوش مــی دانند 

ــده مــی شــود. دی
و  برونگرایــی  مبیــن  بــزرگ  چشــمان  چشــم: 
کنجــکاوی و چشــمان کوچــک نشــانه درونگرایــی 
ــه  ــاع از دیــدن اســت. ب ــا عالمــت امتن و حــذف آنه
هنــگام وهلــه ادیبــی کــه از ســن 5-4 ســالگی 
ــیاری را در  ــائل بس ــودک مس ــود و ک ــی ش ــاز م آغ
مــورد جنســیت بــرای خــود مطــرح مــی کنــد شــاهد 
ترســیم چشــمهای بســیار بــزرگ و گــردی هســتیم 
ــدن  ــه دی ــل ب ــن تماشــاگری جنســی و یامی ــه مبی ک
چیزهایــی پنهانــی اســت. در پــاره ای از مــوارد 
ــه صــورت دایــره¬ای بزرگــی ترســیم  چشــم هــا ب
مــی شــوند کــه در وســط آنهــا یــک نقطــه گذاشــته 
مــی شــود. اگــر ایــن شــیوه ترســیم در یــک ردیــف 
نقاشــی تکــرار شــود مبیــن ترســی و وحشــتی اســت 
ــگرها و  ــتجو کرد.پرخاش ــت آن را جس ــد عل ــه بای ک
ــن و  ــمهای خش ــیم چش ــه ترس ــا ب ــه ه ــا گون پارانوی
ــی از  ــراب ناش ــد و اضط ــی پردازن ــز م ــره انگی دله
احســاس گــن کاری نیــز بــه تشــدید خطــوط چشــمها 

ــردد. ــی مــی گ ــا منته ــا حــذف آنه و ی
ترســیم مــژه هــا و ابروهــا نشــانه دل مشــغولی 

زیبایــی شــناختی و یــا بازخــوردی تحریــک آمیــز 
ــان  ــم نش ــورت منظ ــه ص ــا ب ــیم ابروه ــت. ترس اس
دهنــده توجــه بــه زیبایــی شــناختی و توانایــی مهــار 
ــم و  ــورت در ه ــه ص ــا ب ــیم آنه ــت و ترس ــود اس خ
برهــم و پرخاشــگرانه مبیــن مشــکالت فــرد در 
مهــار کــردن غریــزه هــا و خشــم تلقــی مــی گــردد.

ــان: ترســیم دقیــق خطــوط هــر دو لــب نشــانه  ده
بــا  لبهــا  آمیــزی  رنــگ  و  شــهوت گرایــی اســت 
ــه  ــاص زنان ــانه خ ــک نش ــه ی ــه منزل ــز ب ــگ قرم رن
ــی  ــرده و خط ــم فش ــه ه ــای ب ــود. لبه ــی ش ــی م تلق
نشــانه وجــود تنــش اســت و لبهــای پهــن و کلفــت 
عالمــت پرخاشــگری اســت. ترســیم بــه صــورت 
مــدور نشــانه کــودک ماندگــی، حــرض و آز دهانــی، 
شــود.در  وابســتگی و فعــل پذیــری تلقــی مــی 
افــراد روان بــی اشــتها و یــا بیمــاران دچار خموشــی 
دهــان بســیار کوچــک ترســیم مــی گــردد و یــا کامــالً 
ــزم  ــاس مکانی ــر اس ــه ب ــا آنک ــود و ی ــی ش ــذف م ح
ــذف  ــود. ح ــی ش ــیده م ــزرگ کش ــیار ب ــران بس جب
دهــان بــا احســاس گنــه کاری دهانــی مرتبــط اســت. 
ترســیم دندانهــا کــه بســیار نــادر اســت، در نقاشــی 
کــودکان کــم ســن از فراوانــی بیشــتری برخــوردار 
اســت. دندانهــای کــم و بیــش نــوک تیــز غالبــاً مبین 
پرخاشــگری کــودک هســتند. گاهــی اتفاق مــی افتد 
ــا    ــدن دندانه ــان ش ــب نمای ــک موج ــده آدم ــه خن ک
مــی شــوند و در ایــن صــورت مــی تــوان گفــت کــه 
ــال  ــم ح ــی در عین ــی یعن ــوگرایی عاطف ــی دوس نوع

ــود دارد. ــودک وج ــت در ک ــگری و محب پرخاش
بینــی: معــادل احلیــل تفســیر مــی شــود تغییــر 
شــکل و یــا تأکیــد بــر خــط بینــی را بایــد بــا مســائل 
ــی در  ــرس از اختگ ــا ت ــتمناء و ی ــد اس ــی مانن جنس

ــت. ــه گذاش رابط
ــا در  ــوند ام ــی ش ــیم م ــدرت ترس ــه ن ــها: ب گوش
صورتــی کــه کــودک بــه ترســیم آنهــا بپــردازد مــی 
تــوان پذیرفــت کــه مــی خواهــد بشــنود و بدانــد. 
ــه دانســتن  ــل وافــری ب ــه تمای ــی ک ــوالً کودکان معم
دارنــد و یــا آنهایــی کــه از آنچــه مــی شــنوند رنــج 
ــد )منازعــات مکــرر، فریادهــا، تهدیدهــای  مــی برن
پردازند.غالبــاً  مــی  گوشــها  ترســیم  بــه  لفظــی( 
در کودکانــی کــه دچــار اخــالل شــنوایی هســتند 
ترســیم  اســاس  بــر  شــنیدن  بــرای  کوشــش 
گوشــهای بــزرگ نمایــان مــی گــردد. گرچــه پــاره ای 
ــد  ــودکان ناشــنوا گوشــها را ترســیم نمــی کنن از ک
همچنیــن عــدم ترســیم گوشــها در ســنی کــه کــودک 
بــه ســن کشــیدن آنهــا رســیده، نشــانگر امتنــاع از 

گروه آموزشی اول ابتدایی
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ــت. ــنیدن اس ش
چانــه: ترســیم چانــه بــه صــورت کامــالً مشــخصی 
ــتن و  ــد خویش ــه تأیی ــل ب ــی، تمای ــانه مردانگ نش

قــدرت اســت.
ــدوداً در 10 از  ــه ح ــا ک ــه ه ــیم گون ــه: ترس گون
ــده مــی شــود،  نقاشــی هــا پــس از 7 ســالگی دی

ــت. ــی اس ــوش خلق ــادی و خ ــالمت، ش ــن س مبی
گــردن: بــه منزلــه عضــو رابــط بیــن فکــر و غریــزه 
اســت. گــردن کوتــاه و پهــن نشــان دهنــده قــوت 
ــف  ــل و ظری ــردن طوی ــت. گ ــونت اس ــراز و خش غ
ــار کــردن کشــاننده هاســت و  ــه مه مبیــن میــل ب
همچنیــن میــل بــه بزرگتــر یــا برتــر شــدن از لحــاظ 
ــی را نشــان مــی دهــد و گاهــی  ــا روان جســمانی ی
نیــز مــی تــوان آن را بــه عنــوان عالمــت جــاه طلبــی 
و تکبــر تلقــی کــرد. فقــدان گــردن از 9-10 
ســالگی بــه بعــد نشــان دهنــده غلبــه مــادی نگــری 

اســت.
ــه: معمــوالً اعضــای جنســی را دربــر مــی گیــرد  تن
و مــی تــوان آن را جایــگاه غرایــز دانســت. تأکیــد 
ــده  ــد خــط کمــر نشــان دهن ــر خطــوط افقــی مانن ب
زندگــی  کــردن  مهــار  راه  در  کــودک  کوشــش 
بــه صــورت شــکلهای  زنانگــی  اســت.  غریــزی 
انحنــادار نمایانــده مــی شــود در حالــی کــه نیــروی 
مردانــه بیشــتر بــه وســیله زاویــه یــا مربــع بیــان 

ــردد. ــی گ م
ــاس  ــن احس ــوان مبی ــی ت ــتوار را م ــاقهای اس س
و  محیــط  بــا  تمــاس  خویشــتن،  تأییــد  ایمنــی، 
فعالیــت جنســی دانســت. ســاقهای طویــل توســط 
وســیله  بــه  کوتــاه  ســاقهای  و  فعــال  کــودکان 
ترســیم  پویایــی  فاقــد  پذیــر  فعــل  کــودکان 
مــی شــوند. کشــیدن ســاقهای ضعیــف نشــانه 
ــت.  ــس اس ــه نف ــاد ب ــدان اعتم ــردگی و فق افس
ــانه  ــتاده نش ــک ایس ــیم آدم ــی ترس ــور کل ــه ط ب
ــل  ــت فع ــته عالم ــک نشس ــیم آدم ــت، ترس فعالی
پذیــری ترســیم آدمــک خوابیــده مبیــن تمایــل بــه 

گریــز از مشــکالت اســت.
پاهــا منعکــس کننــده ناایمنــی، تــرس یــا احســاس 
گنــه کاری اســت. ترســیم پاها و ســاقها به صورت 
چســبیده بــه یکدیگــر نشــان دهنــده فقــدان 
اعتمــاد بــه نفــس اســت در حالــی کــه ترســیم بــا 
فاصلــه آنهــا، پایــداری، نیــرو و اعتمــاد بــه نفــس 
را القــاء مــی کنند.پــاره ای از کــودکان بــه منظــور 
مهــار کــردن و یــا ســرکوب پرخاشــگری خویــش و 
یــا بــرای حمایــت از خــود در برابــر ناایمنــی درونی 

بــا ترســیم خطــوط انحنــاداری در اطــراف پاهــا آنهــا 
را محصــور مــی کننــد.

ــل  ــده می ــان دهن ــه دار نش ــالً فاصل ــای کام بازوه
بــه مشــارکت، ایجــاد تمــاس بــا دیگــری و جامعــه 
صــورت  بــه  آنهــا  ترســیم  هســتند.  خواهــی 
ــط  ــش در رواب ــود تن ــانه وج ــی نش ــف و افق نامعط
ــل و  ــای طوی ــود. بازوه ــی ش ــی م ــری تلق ــا دیگ ب
اســتوار، جــاه طلبــی و نیــاز بــه تحقــق خویشــتن را 
بیــان مــی کننــد. در حالــی کــه بازوهــای طویــل و 
ضعیــف ناتوانــی فــرد در تحقــق خواســته هایــش 
ــدن  ــه ب ــه ب ــی ک ــد. بازوهای ــی نماین ــکار م را آش
چســبیده انــد مانــع تبــادل واقعــی مــی گردنــد و 
وجــود بــازداری و یــا امتنــاع از دادن را نشــان مــی 
دهنــد. بازوهایــی کــه بــا حالــت وارفتــه و بــدون 
انــرژی آویــزان هســتند، مبیــن بــاز خــورد تســلیم 
و یــا احســاس شکســتی تلقــی مــی شــوند کــه بــر 
ــد.  اســاس نشــانه¬های دیگــر آشــکار مــی گردن
ــب  ــو و عق ــیخته خ ــودکان گس ــا در ک ــاد بازوه ابع

ــد. ــی تقلیــل مــی یابن ــده ذهن مان
دســتها و انگشــتان: در نخســتین نقاشــیها، کودک 
دســتها را بــه صــورت گل و یــا خورشــید ترســیم 
ــادی  ــی اعتم ــانه ب ــته نش ــتهای بس ــد. دس ــی کن م
و دســتهای بــاز نشــان دهنــده حــس نیــت کــودک 
اســت. ترســیم نکــردن دســتها، کشــیدن آنهــا در 
پشــت ســر و یــا در جیــب هــا نشــانه ناتوانــی در 
ــه  ــا احســاس گن ــا دیگــری و ی ــاس ب ــراری تم برق
کاری ناشــی از دزدی و یــا اســتمناء اســت و گاهــی 
ــی  ــان م ــکاری را نش ــه پنهان ــودک ب ــل ک ــز تمای نی

دهد.)ادامــه دارد(

 منبع : :کتاب آزمون هاي ترسیمي
پري رخ دادستان 
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خوردنی های ممنوعه!
لیال سبحانی كارشناس تكنولوژی و 

گروههای آموزش ابتدایی

 بــا وجــود تاکیــد صــد در صــدی دانشــمندان نســبت بــه 
تغذیــه گیاهــی و طبیعــی توصیــه می شــود از مصــرف 
برگ هــا یــا هســته های ذکــر شــده در ایــن فهرســت 

ــد. ــودداری کنی خ

برگ ریواس 
ســاقه ترش مــزه و مفیــد ریــواس خواصــی جــدا از بــرگ 
ــتفاده  ــون اس ــای گوناگ ــه غذاه آن دارد و از آن در تهی
می شــود. اگر چــه می تــوان ایــن ســاقه را خام خــواری 
دو  هســتند.  مســموم کننده  آن  برگ هــای  امــا  کــرد 
ــید  ــون گلیکوس ــالیت و آنتراکوین ــام اکس ــه ن ــب ب ترکی
در برگ هــای ریــواس یافــت شــده کــه بــه بــدن آســیب 

می رســانند.

برگ گوجه فرنگی 
حتمــا شــنیده اید کــه پوســت گوجــه فرنگــی هضــم 
ــد  ــدارد و می توانی ــرادی ن ــوردن آن ای ــا خ ــود ام نمی ش
گوجــه فرنگــی را بــا پوســت میــل کنیــد. بــا وجــود ایــن 
اگــر کســی هــوس خــوردن پوســت ایــن صیفــی را کــرد 
مــاده ای  در یافته انــد  دانشــمندان  کــه  بدانــد  بایــد 
شــیمیایی بــه نــام گلیکوالکالیــد در برگ هــای گوجــه 
فرنگــی وجــود دارد کــه مصــرف آن می توانــد باعــث 

ــود. ــی ش ــالالت عصب ــروز اخت ــده درد و ب مع
 

مغز هلو
88 میلی گــرم ســیانید! وجــود ایــن مقــدار ســیانید 
ــرک  ــته ت ــت. هس ــب اس ــی  عجی ــوه کم ــن می ــز ای در مغ
خــوردن  و  ایجــاد می کنــد  معــده درد  نخــورده هلــو، 
ــما  ــی  ش ــالمت عموم ــم س ــورده آن ه ــته های ترک خ هس

می کنــد. تهدیــد  را 
 

دانه های سیب
ــم  ــای آن را ه ــیب دانه ه ــوردن س ــد از خ ــا بع بعضی ه
می جونــد . آمیگدالیــن مــاده ای اســت ســمی  کــه در 
ــاد  ــر زی ــیدن مقادی ــده و رس ــت ش ــیب یاف ــای س دانه ه

آن بــه بــدن مشکل ســاز اســت.
 

هسته گیالس
اســید پروســیک موجــود در مغــز هســته گیــالس نیــز بــه 

بــدن آســیب می رســاند.
 

 سیب زمینی سبز شده
وجــود مقــدار زیــادی از مــاده ای بــه نــام ســوالنین دلیــل 
ــمی  ــه س ــاده ک ــن م ــت. ای ــیب زمینی اس ــدن س سبزش
ــر  ــاب تاثی ــزی اعص ــتم مرک ــد روی سیس ــت می توان اس
بگــذارد. بنابرایــن ســیب زمینی ســبز شــده را بــه هیــچ 

شــکلی مصــرف نکنیــد

www.sare.ir :منبع
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سبد و گردو
 فاطمه آگاه

 سرگروه آموزشی پایه اول ابتدایی

قلب
لیال سبحانی كارشناس تكنولوژی و 

گروههای آموزش ابتدایی

روزی مــردی ثروتمنــد ســبدی بــزرگ را پــر از گــردو کــرد،آن را پشــت 
ــن  ــازار دهکــده شــد، ســپس ســبد را روی زمي اســب گذاشــت و وارد ب

گذاشــت و بــه مــردم گفــت:
» ايــن ســبد گــردو را هديــه ميدهــم بــه مــردم دهکــده، فقــط در صــف 

بايســتيد و هرکــس يــک گــردو بــردارد
به اندازه همه گردو در اين سبد است و به همه می رسد »

ــن را گفــت و رفــت. مــردم دهکــده پشــت ســر هــم  ــد اي مــرد ثروتمن
ــتند. ــردو برداش ــبد گ ــل س ــی از داخ ــتادند و يکی يک ــف ايس ص

پســربچه باهوشــی هــم در صــف ايســتاد. امــا وقتــی نوبتــش رســيد در 
کنــار ســبد ايســتاد و نوبتــش را بــه نفــر بعــدی داد. بــه ايــن ترتيــب هــر 
کســی يــک گــردو برمی داشــت و پــی کار خــود می رفــت. مــردی کــه 

خيلــی احســاس زرنگــی می کــرد بــا خــود گفــت:
ــم. در  ــرار می کن ــی دارم و ف ــردو برم ــا گ ــيد دو ت ــه رس ــن ک ــت م »نوب

ــد.« ــزی نمی رس ــر چي ــن پس ــه اي ــه ب نتيج
او چنيــن کــرد و در البــه الی جمعيــت گــم شــد. ســرانجام وقتــی همــه 

گردوهايشــان را گرفتنــد و رفتنــد
ــود  ــر دوش خ ــت و ب ــن برداش ــبد را از روی زمي ــد س ــا لبخن ــرک ب پس

ــت: ــت و گف گذاش
ــيار  ــی بس ــبد ارزش ــن س ــتم اي ــردو نمی خواس ــان اول گ ــن از هم »م

ــا دارد.« ــه گردوه ــتر از هم بيش
خيلی ها دلشان به گردوبازی خوش است

ــد کــه آنچــه گرانبهاســت و ارزش بســيار بيشــتری دارد  ــن غافلن و از اي
ــع شــده اند. ــا در آن جم ــن گردوه ــه اي ســبدی اســت ک

خيلی هــا قــدر خانــواده و همســر و فرزنــد خــود را نمی داننــد و دايــم بــا 
آنهــا کلنجــار می رونــد و از ايــن نکتــه طايــی غافلنــد کــه

ــع  ــواده جم ــه اســم خان ــرد هــم و ب ــراد را گ ــن اف ــه اي ــن ســبدی ک اي
ــراد  ــای اف ــا و جدل ه ــتراز لجاجت ه ــب بيش ــه مرات ــی ب ــرده ارزش ک

ــواده دارد. خان
بســياری اوقــات در زندگــی گردوهــا آنقــدر انســان را بــه خــود ســرگرم 
ــا  ــه خاطــر لجاجــت و ي ــرد اصــا متوجــه نمی شــود ب ــه ف ــد ک می کنن
ــی در  ــردی و گروه ــی ف ــب و خودخواه ــقی و تعص ــی و کله ش يکدندگ
حــال از دســت دادن ســبد نگهدارنــده گردوهاســت و وقتــی ســبد از هــم 
می پاشــد و گردوهــا روی زميــن ولــو می شــوند و هــر کــدام بــه ســويی 
ــدر  ــان چق ــن مي ــبد در اي ــش س ــه نق ــد ک ــازه می فهمن ــد، ت می رون

ــت. ــوده اس ــده ب تعيين کنن
ــی را  ــده اصل ــور نگهدارن ــه هســتيم ســبد و ت ــی ک ــر جمع ــد در ه بيايي
ــود ســبد ضعيــف شــود.  ــار و پ ببينيــم و آن را قــدر نهيــم و نگذاريــم ت
چــرا کــه وقتــی ايــن تــور نگهدارنــده از هــم بپاشــد ديگــر هيــچ چيــزی 
ــته و  ــهم شايس ــس س ــه هيچ ک ــد و ب ــد ش ــد نخواه ــود بن ــای خ در ج

درخــورش نخواهــد رســيد.
بســياری از شــکارچيان باهــوش بــه دنبــال ســبد هســتند و نــه گردوهای 

آن. داخل 
ــازی  ــرگرم گردوب ــت س ــه بی جه ــد ک ــع باش ــمان جم ــن حواس بنابراي

ــم . ــت ندهي ــل کاررا ازدس ــويم و اص نش
منبع : سایت گروه خورشید

ــون  ــه خ ــت ک ــزه آساس ــه معج ــی تلمب ــما نوع ــب ش قل
ــه  ــه تلمب ــا چ ــاوردو ام ــان درمی ــه جری ــما ب ــدن ش را در ب

حیرت زایــی!
 قلــب در هــر تپــش تقریبــا نصــف لیــوان خــون را در بــدن 
ــرو  ــا  8 لیت ــت ب ــه برابرس ــر دقیق ــد ودر ه ــش می کن پخ
یــا هشــت بطــری یــک لیتــری  و در هــر ســاعت حــدود 
ــه حــدود  ــری و روزان ــک لیت ــا 500 بطــری ی ــر ی 500 لیت
ــای  ــه درون رگه ــن تلمب ــیله ای ــون بوس ــر خ 10,000 لیت
شــما هدایــت می شــود. اگــر هــر وان حمــام حــدود 200 
لیتــر باشــد حــدود 50 وان حمــام را در روز پــر مــی کنــدو 
ــک  ــب ی ــط قل ــور متوس ــه ط ــاله ب ــر 60 س ــول عم در ط
انســان 250,000,000 لیتــر خــون را تلمبــه مــی کنداگــر 
ــد  ــر باش ــدود 1,500,000 لیت ــک ح ــتخر المپی ــر اس ه
پــس در طــول عمــر 60 ســاله قلــب حــدود 170 اســتخر 
المپیــک را بــا خــون پــر خواهــد کردکــه برابــر اســت بــا 
8500 تانکــر تریلراگــر تانکــر هــا در یــک ردیــف در جــاده 
ــب  ــر میرســد قل ــه 13 کیلومت ــد طــول آنهــا ب ــرار بگیرن ق
روزانــه صدهــزار بــار بــرای شــما می  تپــد نــه بــرای دعــوا 
ــت ،  ــری ، اســترس ، غــم ،غصــه ، حســادت ، رقاب ، درگی

دلهــره ، نگرانــی و  همــه بــدی هــای دیگــر...
 شاد ، آرام و شکر گذار باشیم

چون
هنوز برای دل خودش می تپد

طالــب مــوال از اســم ا... اســتعانت جویــد و طالــب عقبــی 
از اســم رحیــم کــه حاکــی از رحمــت خاصــه حــق نســبت 
ــان  ــم رحم ــا از اس ــب دنی ــد و طال ــی باش ــن م ــه مومنی ب
کــه از رحمــت عامــه خداونــد نســبت بــه جمیــع موجــودات 
ــن  ــد. بنابرای ــی طلب ــاری م ــدد و ی ــد، م ــی کن ــت م حکای
ــتن در  ــتعانت جس ــور اس ــه منظ ــم را ب ــه اس ــد س خداون
امــور بــه مــا عطــا فرمودنــد و مــا بایــد در تمــام امــور، بــه 

ــم. وســیله اســماءاش از او اســتعانت بجویی
ــه  ــم س ــن الرحی ــم ا... الرحم ــارت بس ــرا در عب ــه چ  » ک
اســم از اســماء حــق ذکــر شــده اســت؟ علــت آن اســت 
کــه مــردم ســه قســم انــد: دســته ای طالــب دنیــا، دســته 
دیگــر طالــب عقبــی و دســته ســوم طالــب مــوال هســتند.

گروه آموزشی پایه اول ابتدایی
گروههای آموزش ابتداییابتدایی
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گفتگوی اعرابی با پیامبر و18 پاسخ پیامبر گرامی اسالم به سواالت اعرابی
لیال سبحانی كارشناس تكنولوژی و گروههای آموزشی ابتدایی

1- اعرابي:نمــي خواهــم در نامــه ي اعمالــم چیــزي از 
ــود؟ ــته ش ــذاب نوش ع

پیامبر اسالم)ص( :به پدر و مادرت نیکي کن.

2- مــي خواهــم نــزد مــردم بــه عنــوان یــک شــخص 
امیــن شــناخته شــوم؟

پیامبر اسالم)ص(:همواره از خداوند بترس

3- مي خواهم از محبان درگاه خداوند باشم؟
پیامبــر اســالم)ص(:تالوت قــرآن را هــر روز صبــح و 

ــن ــوش مک ــام فرام ش

4- مي خواهم قلبم همواره روشن و منور باشد ؟
پیامبر اسالم)ص(:هرگز مرگ را فراموش مکن

ــد  ــت خداون ــایه ي رحم ــواره در س ــم هم ــي خواه 5- م
ــم؟ باش

 پیامبر اسالم)ص(:با خلق خدا به نیکویي رفتار کن

6- مي خواهم از گزند دشمنان در امان باشم ؟
پیامبر اسالم)ص(:همیشه به خداوند توکل کن

7- نمي خواهم دیگران حقیرم کنند؟
پیامبر اسالم)ص(:مراقب رفتارت با دیگران باش

8- مي خواهم زندگي طوالني داشته باشم؟
پیامبر اسالم)ص(:هرگز صله ي رحم را قطع مکن

9- مي خواهم رزقم فراخ گردد؟
پیامبر اسالم)ص(:همیشه با وضو باش

10- مي خواهم عذاب قبر از من دور گردد؟
پیامبر اسالم)ص(:همواره لباس خود را پاک نگه دار

11-میخواهم از عذاب دوزخ در امان باشم
پیامبر اسالم)ص(:چشم و زبانت را نگه دار

12- چه کنم تا گناهانم بخشیده شود؟
پیامبــر اسالم)ص(:همیشــه از خداونــد بــر گناهانــت 
ــاش ــع ب ــع و خاش ــرش متواض ــواه و در براب ــرت بخ مغف

ــرار  ــردم ق ــرام م ــورد احت ــواره م ــي خواهــم هم 13- م
ــرم؟ گی

پیامبــر اســالم)ص(:هیچگاه دســت نیــاز بــه ســوي مــردم 
دراز مکــن

14- مي خواهم شرافتمندانه زندگي کنم؟
پیامبــر اســالم)ص(:هیچگاه شــخص را توهین و تمســخر 

مکــن و دیگــران را بــه دیــده ي حقــارت منگــر

15- نمي خواهم قبر مرا در خود بفشارد؟
ي  مبارکــه  ي  ســوره  اســالم)ص(:برتالوت  پیامبــر 

کــن مداومــت  )الملــک( 

16- مي خواهم ثروتم افزون گردد؟
مبارکــه  ي  ســوره  تــالوت  اســالم)ص(:بر  پیامبــر 

کــن مداومــت  شــب  ي)واقعــه(در 

17- مــي خواهــم در روز رســتاخیز در ســایه ي رحمــت 
خداونــد بــوده ایمــن باشــم؟

شــبانگاه  در  را  خداونــد  اســالم)ص(:ذکر  پیامبــر 
مکــن فرامــوش 

ــوع  ــوع و خض ــا خش ــال ب ــاز کام ــم در نم ــي خواه 18- م
ــم؟ باش

ــه و  ــن توج ــو گرفت ــه در وض ــر اسالم)ص(:همیش پیامب
ــاش دقــت داشــته ب

www.Greenthought.coo.ir منبع: 

کارشناسی تکنولوژی
گروه های آموزش ابتدایی 
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میکروسکوپ های الکترونی
 علیرضا سلمانی

سرگروه آموزشی پایه ششم

ميكروســكوپ وســيله اســت كــه بــرای  ديــدن اشــياء كوچــك بــه كار 
مــی رود.  واژه  ميكروســكوپ  از دو واژه يونانــی  ميكــروس بــه معنــی 

»كوچــك«  و اســكوپين  بــه معنــی »ديــدن«  تشــكيل شــده اســت.
انواع ميکروسکوپ از نظر نوع آشکارسازی

ميکروسکوپ های الکترونی 
ميکروسکوپ الکترونی روبشی 
ميکروسکوپ الکترونی عبوری 

ميکروسکوپ نوری 
ميکروسکوپ نوری عبوری 
ميکروسکوپ نوری بازتابی 

ميکروسکوپ های پراب پويشی 
ميکروسکوپ نيروی جانبی 
ميکروسکوپ نيروی اتمی 

ميکروسکوپ نيروی مغناطيسی 
ميکروسکوپ تونلی پويشی 

ميکروسکوپ ميدان نزديک نوری 
ميکروسکوپ ولتاژ پويشی

ميکروسکوپ های الکترونی 
ــارد  ــو زي ــتانی لئ ــک دان مجارس ــی توســط فيزي ميکروســکوپ الکترون
ــکا  ــت رس ــال 1931 ، ارنس ــال در س ــن ح ــا اي ــد. ب ــت ش ــراع و ثب اخت
فيزيــک دان آلمانــی و ماکــس نــول مهنــدس بــرق نمونــه ميکروســکوپ 

ــاختند .  ــی س ــر بزرگ نماي ــدرت 4۰۰ براب ــا ق ــی را ب الکترون
ــاوت از  ــأ متف ــد کام ــی قدرتمن ــای الکترون شــيوه کار ميکروســکوپ ه
ميکروســکوپ هــای نــوری است.درميکروســکوپ هــای الکترونــی، بــه 
ــور  ــو هــای ن ــی پرت ــرای درشــت نماي جــای اســتفاده از عدســی کــه ب
ــه ای  ــورد نظر)نمون ــه م ــی رود، نمون ــه کار م ــش شــده از شــی ب بازتاب
کــه قــرار اســت مطالعــه شــود( توســط جريانــی از ذرات بــاردار بــه نــام 
ــش  ــه نماي ــرروی صفح ــل کار ب ــود و حاص ــی ش ــاران م ــرون بمب الکت
يــک کامپيوتــر نشــان داده مــی شــود.در يــک ميکروســکوپ الکترونــی 
جاروبــی، بــرش بســيار نازکــی از نمونــه کــه قطــر آن بــه يــک صــدم 
ــه  ــه مــی شــود. باايــن کار، الکتــرون هــا ب ــر مــی رســد تعبي ــی مت ميل
ــد  ــی آورن ــد م ــايه ای از آن را پدي ــد و س ــی کنن ــور م ــی از آن عب راحت
کــه آســانی توســط آشکارســاز هــای زيــر تصوير،قابــل دريافــت اند.البتــه 
ــه مــورد مطالعــه افــزوده  ــه نمون ــز ب ــرای ايــن کار مــواد شــيميايی ني ب
مــی شــود تــا ضمــن ســد کــردن راه تعــدادی از الکتــرون هــا ،ســايه ای 
کامــأ واضــح از نمونــه تشــکيل شــود. قــدرت درشــت نمايــی الکترونــی 

تــا يــک ميليــون برابــر اســت

انواع میکروسکوپ های الکترونی
1-میکروسکوپ هاي الکتروني روبشي

ميكـروسكـــوپ هـــای الكتـرونـــی روبشـــی قـادرنـــد سيگنـــال هـای 
حـــاصل از برخــورد الكتــرون هــا بــه نمونــه )الكتــرون هــای ثانويــه( را 
بــه تصويــری بــا كاربردهــای متنوعــی تبديــل كننـــد. ايــن دســتگاه هــا 
ــه ســطح  ــا نزديــك ب معمــوال جهــت مطالعــه ســاختارهای ســطحی  ي
نـمــونـه ،تهيـه تصـاويـر تـوپـوگـرافيـك ، تعييـن تـركيـب و تصـاويـر 

تـركيبـــی  اسـتـفـــاده مـــی شــود.در ايــن ميکروســکوپ هــا الکترن ها 
از جســم عبــور نمــی کننــد بــه هميــن دليــل تصاويــر در ايــن دســتگاه  

شــبيه تصاويــری اســت كــه انســان بــا چشــم مــی بينــد .

2-میکروسکوپ هاي الکتروني تراگسیل 
ــای  ــت ســيگنال ه ــا درياف ــی تراگســيل ب ــای الكترون ميكروســكوپ ه
حاصــل از برخــورد پرتــوی الكترونــی بــه نمونــه و عبــور آن ، داده هــای 
ــه باعــث  ــرون از نمون ــور الكت ــازند. عب ــی س ــم م ــتنادی فراه ــل اس قاب
آشكارســازی اطاعــات داخلــی و ســاختاری نمونــه مــی شــود از ايــن رو 
نيــاز بــه نمونــه هــای خيلــی نــازك ضــروری اســت. ايــن دســتگاه هــا 
ابزارهايــی مناســب جهــت شناســايی ســاختار مــواد بلوريــن و مطالعــات 
ــی  ــه بزرگنماي ــه ارائ ــادر ب ــه ق ــواد هســتند ك ــی م ــاختاری تفصيل ريزس
زيــاد و دارای قــدرت تفكيــك پذيــری بااليــی هســتند . ايــن امــر باعــث 
بــه كارگيــری ايــن دســتگاه هــا در تحقيقــات پيشــرفته كانــی شناســی ، 

بلورشناســی ، علــم مــواد شــده اســت.

منبع : سایت های  اینترنتی 

گروه آموزشی پایه ششم
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کالم دوست

تهیه كننده :ناهید قمری

خدابه بنده گفت:بنده ی من یازده رکعت نمازشب بخوان.
بنده به خدامیگه:خدایا آخه من...خسته ام نمیتوانم.

- عیبی ندارهدورکعت نماز)شفع(ویک رکعت نماز)وتر(بخوان.
- خدایاحال ندارمبرایم مشکله نیمه شب بیدارشوم.
- بنده من، قبل ازخواب این سه رکعت نمازرابخوان.

- خدایاسه رکعت زیاده.
- بنده من، فقط یک رکعت نمازوتر بخوان.
- خدایاخیلی خسته ام راه دیگه ای نداره؟

- بنده من ،قبل ازخواب وضوبگیروروبه اسمان فقط بگویااهلل.
- خدایامن توی رختخوابم.اگه بلندشم خواب ازسرم میپره

- بنده من ،همان جاکه درازکشیدی بگویااهلل.
- خدایاهواسرده من نمیتونم دستام رواززیرپتوبیرون بیارم سردم میشه.

- پس تودلت بگویااهلل.مانمازشب  برات میکنیم
بنده اعتمادنمی کندومی خوابد..............                                                                         

خدابه مائکه میگه:مائکه من می بینیداوچقدرساده خوابید...!چیزی به اذان صبح نمانده! بنده 
من رابیدارکنیددلم براش تنگ شده...امشب بامن حرف نزده.

- مائکه:خداوندااورا بیدارکردیم ولی بازخوابید!
ـ مائکه ی من درگوشش بگیدخدامنتظرتوست،شایدبیدارشود.

-پروردگارا بازهم بیدارنمیشه.
اذان صبح رامی گویند.

این بارخداخودش به بنده میگه:بنده ی من هنگام اذان هم بیدارنشدی.نزدیک طلوع 
خورشیداست بیدارشوبامن حرف بزن...

نگذارنماز صبحت قضاشود.خورشیدازمشرق طلوع کرد.
مائکه به خدامیگن:نمیخوای بااوقهرکنی؟

خداوندبه مائکه میگه:اوجزمن کسی راندارد.

اوجزمن کسی راندارد…
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ایــن ســومین شــماره ی فصلنامــه ی مدیریــت 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــهریار بــا 
عنــوان نــگاه شهریاراســت. و قاعدتــاً 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  حکا

طریقه ی همکاری 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 سوم         بهار 1392
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مقــاومت، تــالش


