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

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.
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حرفی با شما

پيام نوروزی مدير آموزش و پرورش شهرستان شهريار

 »به مناسبت عيد نوروز 1392«
»ويژه فصلنامه«

ــيار  ــدا را  بس ــهريار. خ ــتان ش ــز شهرس ــان عزي ــی, فرهنگي ــکاران گرام هم
ــا  ــرد م ــه نقــش و کارک ــرار داد ، چــرا ک ــم ق ــن و شــما را معل ــه م شــاکريم ک
معلمــان ماننــد بهــار در تغييــر و دگرگونــی و    نــو کــردن طبيعــت اســت. از نظــر 
اينجانــب بهــار و نــو شــدن طبيعــت، بيــش از هــر چيــزی مــا  را بــه کار معلمــی 
و بــه کارســتان معلمــان مــی کشــاند. از آنــی کــه معلمــان شــريف تريــن و عزت 
آفريــن تريــن مردمــان ايــن  کشــور مــی باشــند و ملــت بــزرگ ايــران فرهنگيان 
ــد و چشــم  ــی دانن ــران اســامی م ــم اي ــدن عظي ــخ و تم ــه افتخــار تاري را ماي
اميــد همــه بــه دســتان پــر محبــت  و مهــر آفرينــی هــای مــا معلمــان اســت 
ــم و گلســتان هــا را  ــه در بهارســتان مدرســه, گل هــا را مــی روياني کــه چگون
مــی ســازيم و هميــن امــر کــه علــت تامــه در آمــوزش و پــرورش معلــم اســت 
بهتريــن بهانــه بــرای مهــر ورزيــدن بــه شــما معلمــان عزيــز اســت. همــکاران 
عزيــز و بزرگــوارم، اينــک کــه بــه پايــان ســال 1391 نزديــک مــی شــويم و در 
آســتانه آغــاز بهــار 1392 قــرار داريم،ضمــن تقديــر و تشــکر صميمانــه از تــاش 
هــا و کوشــش هــای شــبانه روزی و صادقانــه، فــرا رســيدن فصــل بهــار و ايــام 
ــک و  ــرم تبري ــای محت ــواده ه ــواران و خان ــوروز را محضــر شــما بزرگ ســعيد ن
تهنيــت عــرض مــی نماييــم. بهــار نشــانه ی بــزرگ الهــی بــرای توجــه دادن 
مــا انســان هــا بــه جهانــی اســت کــه هــر لحظــه در حــال دگرگونــی و نــو شــدن اســت. نشــانه ای و حکمتــی بــرای پــرده گشــايی 
از خلقــت عظيــم خالقــی اســت کــه همــه ی عالــم را بــه ســوی کمــال فــرا مــی خوانــد. روح بهــار روح توحيــد و تفکــر و طــراوت 
و نوشــدن اســت. توحيــد مقصــد اســت, تفکــر مســير اســت بــرای رســيدن بــه مقصــود و طــراوت و تازگــی و نوشــدن، ثمــره آنهــا 
اســت. و ايــن ســه همــان اســت کــه در بهارســتان دايــم مدرســه روی مــی دهــد.  مــا گل هايــی دايمــی بــه نــام دانــش آمــوز و 
باغبانــی بــه نــام معلــم و بهارســتانی بــه نــام مدرســه داريــم. پــس بهــار و بهــاری شــدن بيشــترين و بهتريــن نســبت را بــا »مدرســه 

و معلــم و دانــش آمــوز« دارد. 

پيامبر عظيم و شأن اسام حضرت محمد مصطفی )ص( می فرمايند: 

» انَّ لِلّ فی اياِم َدهَرُکم َنَفحاِت َفَتَعرَّضوا َعَليها«

»يعنــی بدانيــد کــه خداونــد در روزگار عمرتــان نفحاتــی را بــرای شــما مــی فرســتد، وقتــی ايــن بادهــای روح نــواز وزيــدن گرفــت، 
پنجــره هــای دلتــان را بــر آن نبنديــد بکلــه خــود را در معــرض آن قــرار دهيــد« و بهــار از نفحــات مقــدس الهــی اســت کــه بايــد 
جســم و روح و باطــن خــود را درمعــرض آن قــرار دهيــم. چــون ايــن نفحــه الهــی بــا خــود پيــام و روح خدايــی دارد و باعــث بيــداری 
و شــکفتن روح و جســم آدمــی اســت. باطــن بهــار مــا را بــه توحيــد واقعــی و توبــه نســوح  دعــوت مــی کنــد و بــه مــا هشــدار مــی 
دهــد کــه از کويــر خودخواهــی و معاصــی  بــه» توبــه« برگرديــم تــا بتوانيــم در گلســتان »توحيــد« پنــاه گيريــم. ايــن هــا از جملــه 

درس هــای بزرگــی اســت کــه بهــار، بــه آن معلمــی مــی کنــد و بــه مــا مــی آموزانــد. 

بياييد با صفا و صميميت و همدلی در سال جديد در سر سفره های نوروزی و به خاطر هم بخوانيم و بخواهيم:

 » يا مقلب القلوب و االبصار  ***  يا مدبر الليل و النهار
يا محول الحول واالحوال  *** حول حالنا الی احسن الحال «

و من الل التوفيق

 سمـير بان پرور
مدير آموزش و پرورش شهرستان شهريار

 
پیام مدیر مسئول
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پيام سر دبير 
تحول بهاری 

خداونــد متعــال آدمــی را بــا هــدف هــای متعالــی آفريــده اســت ، بــا وجــود 
ــدی  ــن حــال از نظرتوانمن ــده اســت ،در عي اينکــه انســان موجــود ی پيچي
هــای جســمانی ،عاطفــی و... مشــخصه هايــی دارد کــه بــا علــم وفــن آوری 
امــروز مــی تــوان ايــن عوامــل جســمی وذهنــی را شناســايی کــرد . همــه 
ی انســان هــا کــه آفريــده خالــق هســتی انــد، بــه دنبــال تکامــل و يافتــن 
خــود واقعــی هســتند . عوامــل تربيتــی بويــژه دســتکاه مهــم و تــُا ثيــر گــذار 
ــا صفــات وکمــاالت  ــرورش در تــاش اســت کــه آدم هــا را ب آمــوزش وپ
مطلــوب ببــارآورد. در ايــن مســير ارزشــمند همراهــی اوليــای دانــش آمــوز ان بــا مدرســه و تقويــت پيونــد خانــه ومدرســه از جايگاه 
خاصــی بــر خــوردار اســت . از اصــول مهــم و مســلم تربيتــی ايــن اســت کــه همــواره در دانــش افزايــی خــود وســاير عوامــل 
تربيــت کوشــا بــا شــيم تــا از ايــن طريــق در تربيــت فرزنــدان خــود وفرزنــدان ميهــن موفــق عمــل کنيــم . اينــک کــه همگــی بــا 
گذشــت لحظــه هــای گــران بهــا ی عمــر بــه اســتقبال فصــل رويــش وبهــار طبيعــت ميرويــم ، شايســته اســت بــه نقــش بــزرگ 
بــودن و الگــو بــودن خودمــان بــرای کــودکان توجــه داشــته باشــيم و بدانيــم خــو اســته يــا نــا خواســته بــه عنــوان الگــو يــی 
رفتــاری و عملــی مســتقيم يــا غيــر مســتقيم کــودکان و نوجوانــان هســتيم . بدانيــم کــه بچــه هــا در همــه ی اوقــات بــه ويــژه 
در روزهــا و لحظــه هــای فراغــت بــا دنيــا يــی از مهــر وصفــا و دلــی پــاک و ذهنــی فعــا ل تمامــی حــرکات ، ســکنات ، گفتــار 
هــا و رفتــار هــای مــا بزرگترهــا را زيرنظــر دارنــد . وچــه زيباســت کــه بتوانيــم و ســعی کنيــم بــا گشــاده رويــی ، مهربانــی  و 
تبســم ولبخنــد ، گذشــت و صبــوری در رفتــار و گفتــار ودر ديــد وبــاز ديــد هــای عيــد نــوروز ودر ســفر هــا الگــو ی مناســب بــرای 
فرزنــدان وکــودکان خــود و ســايرين باشــيم . بــر ايــن باوريــم کــه تحــول در طبيعــت بــه معنــی تحــول در مــا نيــز هســت ، بــا 
خوانــدن دعــای تحويــل ســال }حــول حــا لنــا الــی احســن الحــال { از خــدا بخواهيــم وخــود نيــز مصمــم باشــيم کــه قلــب ودل 
مــان دچــار تحــول بــه ســمت خوبــی هــا وزيبايــی هــا شــود و قدمــی بــه جلــو بــه ســمت ســعادت و فــاح ورســتگاری برداريــم 
. از خداونــد مهربــان و مهــر گســتر مســئلت کنيــم کــه بــه مــا توفيــق مرحمــت فرمايــد تــا در همــه حــال از يــاد وجــودش غافــل 
نشــويم و لحظــه هــای وجــود حجــت خــدا بــر  روی زميــن وکنــار خــود را مغتنــم بشــماريم . از او بخواهيــم بــه مــا بصيــرت  
ــا  ــی از رســالت خطيــر خــود غافــل نشــويم . از يــزد ان بهــار آفريــن بخــو اهيــم ب ــر بيــت را عنايــت فرمايــد کــه آن ــوان ت وت
تحولــی کــه در وجــود مــان حاصــل مــی شــود در انجــام تکاليــف مهــم خــود کــه همــان امانــت داری فرزنــد ان مــان وترييــت 

صحيــح آن هــا اســت مســئول و موفــق بــا شــيم .       
                                                                                                                                                       

صفــر باقــری 
 کارشناسی روابط عمومی 

 
پیام سر دبیر
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بررسی روش های تربیتی از نگاه قرآن
عباس استاد هاشم – کارشناس گزینش

متخلــق  و  تربيــت  و  تعليــم 
ــاق  ــه اخ ــان ها ب ــردن انس ک
هــدف  انســانی  و  اســامی 
اســام)ص(  پيامبــر  بــزرگ 
ــه  ــی ک ــا جاي ــت ت ــوده اس ب
ــن  ــد: م ــرت می فرماي آن حض
معلــم برانگيختــه شــده ام. قــرآن کريــم روش هــای تربيتــی خاصــی را بــرای 

ــت. ــرده اس ــه ک ــلمانان ارائ ــت مس ــم و تربي تعلي
معنی تربيت

تربيــت بــه معنــای پــرورش دادن و بــه فعليــت رســاندن اســتعدادهای درونــی 
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــران اســت. ب ــداف پيامب ــف و اه انســان يکــی از وظاي
ــی و غايــی برشــماريم  ــران اهــداف و وظايــف ابتدايــی، ميان ــرای پيامب اگــر ب
پــرورش و تربيــت انســان هــا براســاس آمــوزه هــای قرآنــی از اهــداف غايــی 

و نهايــی آنــان شــمرده مــی شــود. 
اهميت تربيت

در آيــه 129 و 1۵1 ســوره بقــره مقــام تربيــت و رشــد انســان هــا را بــه عنــوان 
ــای  ــه معن ــه ب ــمارد و تزکي ــی ش ــان م ــد ايش ــدف بلن ــران و ه ــه پيامب وظيف
رهاســازی شــخص از عناصــر بازدارنــده بــرای دســت يابــی بــه مــواد و منابــع 
نمــو و رشــد را از اصــول دعــوت و وظيفــه يکايــک پيامبــران برمــی شــمارد. در 
آيــه 1۶۴ســوره آل عمــران و نيــز آيــه 2 ســوره جمعــه هــدف از آمــوزه هــای 
وحيانــی و ارســال کتــاب و پيامبــران را تعليــم و تربيــت و تزکيــه انســان هــا 

مــی دانــد. 
نقش استاد

ــناخت  ــرای ش ــم ب ــم و اساســی معل ــش مه ــه نق ــف ب ــوره که ــه ۶۶ س در آي
اســتعدادها و ظرفيــت هــا و آشکارســازی آن اشــاره مــی کنــد. در ايــن تفســير 
معلــم انســانی نيســت کــه دانــش هــای اکتســابی را بــه شــخص مــی آمــوزد و 
تنهــا در مقــام انتقــال مفاهيــم و کلمــات اســت؛ بلکــه معلــم در تفســير قرآنــی 
و تحليــل آن، شــخصی اســت کــه بــا بهــره گيــری از معــارف و آمــوزه هــای 
خــاص راه ســير و ســلوک را پيمــوده و توانســته اســت بــه دانــش دســت يابــد 
ــی  ــاری م ــه شــخص ي ــرده و ب ــت هــای اشــخاص را شناســايی ک ــه قابلي ک
رســاند کــه آن را بــه فعليــت رســاند و در مســير تکاملــی خــود را بــه کمــال 

اليــق و شايســته برســاند.
ايــن گونــه اســت کــه معلــم خــود شــخصی کامــل و بــه مقصــد رســيده اســت 
و مــی توانــد بــا تصــرف در ديگــری او را بــه کمــال برســاند و يــا اســتعدادهای 
وی را بــه او بشناســاند و بــه او کمــک کنــد تــا قــوای خويــش را بــه فعليــت 
ــه عنــوان انســان کامــل و مکمــل يــاد  رســاند. در قــرآن تنهــا پيامبــر)ص( ب
شــده اســت کــه مــی توانــد چنيــن اســتادی را در همــه زمينــه هــا بــه عهــده 
ــال  ــه کم ــان را ب ــردازد و آن ــا بپ ــده ه ــرورش آفري ــت و پ ــه تربي ــرد و ب گي
ــی  ــت يک ــت تربي ــه اهمي ــاره ب ــا اش ــم ب ــوره تحري ــه۶ س ــاند؛قرآن در آي برس
از بايســته هــای مؤمنــان را تربيــت دينــی آنــان برمــی شــمارد و در آيــه129 

ســوره بقــره تربيــت و پــرورش نفــوس انســان هــا و ذات ايشــان را از اهــداف 
بعثــت پيامبــران و مأموريــت خــاص آن مــی دانــد.

بررسی روش های تربيتی
آسان گيری

اگــر بــه شــيوه هــای آموزشــی و پرورشــی قــرآن توجــه شــود ديــده مــی شــود 
ــا بشــارت و ســخنان نــرم و تشــويق و ترغيــب  کــه قــرآن کام خويــش را ب
ــد و  ــاز مشــرکان معان ــرآن در آغ ــان ق ــه مخاطب ــا آن ک ــد. ب ــی کن شــروع م
مخالفــان کينــه تــوزی بــود کام را بــا بســم الل الرحمــن الرحيــم آغــاز مــی 
کنــد و حتــی قــرآن را هدايــت مشــرکانی مــی دانــد کــه اهــل تقــوا هســتند. 
ــاد کــرده و  ــوان متقيــن ي ــه عن ــات نخســت ســوره بقــره از مشــرکان ب در آي
مــی گويــد کــه قــرآن بــرای ايــن دســته از مشــرکان وارد شــده اســت. متقــی 
کســی اســت کــه پــروا از پـــلشتی و زشــتی هــای عقايــی دارد و مثــا پيمــان 
شــکن نيســت و يــا دروغ نمــی گويــد و رفتــاری نابهنجــار و خــاف عــرف و 

عقــل  انجــام نمــی دهــد.
لطيف سخن گفتن

قــرآن بــا يــاد کــرد آنــان بــه متقيــن مــی کوشــد تــا جنبــه هــای مثبــت آنــان 
را يــادآور شــود و بــا آن کــه عناصــر منفــی در آنــان بســيار اســت ولــی آنــان را 
بــه عناصــر مثبــت و فضايــل اخاقــی مــی ســتايد کــه دارا مــی باشــند. آن گاه 
مــی گويــد چنيــن مشــرکان متقــی همــان مخاطــب کتــاب خداونــد هســتند 
کــه  مــی تواننــد از آن بــرای هدايــت خويــش بهــره گيرنــد و بعــدا مومنــون 
بــه غيــب شــوند و بعــدا بــه انفــاق روی آورنــد و يــا امــور ديگــری را انجــام 
دهنــد. در ايــن آيــات نخســت مســاله تشــويق و ترغيــب را درنظرگرفتــه اســت 
و ديگــر آن کــه بــا کارهــای آســان شــروع کــرده اســت و آنــان را بــه ايمــان 
کلــی فــرا مــی خوانــد کــه کــم کــم پــس از ايمــان بــه غيــب بــه ســوی انفــاق 

و نمــاز و زکات و امــور ديگــر رو مــی آورنــد.
معرفی الگو های برتر

ــه  ــد ک ــی کن ــی م ــدود را معرف ــماری مع ــا ش ــر تنه ــزاران پيامب ــرآن از ه ق
بهتريــن و قابــل ارايــه تريــن افــراد بــه همــه جوامــع بشــری اســت و ديگــر 
ــی  ــای زندگ ــه اوج ه ــا ب ــان تنه ــی ايش ــات زندگ ــه لحظ ــان آن هم از مي
آنــان اشــاره مــی کنــد کــه قابــل پيــروی باشــند. قــرآن همــواره بــه مســاله 
ــه  ــن ک ــی اي ــردازی يعن ــه داشــته اســت. الگوپ ــردازی توج الگودهــی و الگوپ
معلــم خــود بــه تنهايــی نمــی توانــد در همــه زمينــه هــا الگــو باشــد، ولــی مــی 
توانــد الگوهايــی را بــه صــورت نظــری معرفــی کنــد. آيــات قرآنــی سرشــار از 
الگوهــای عينــی و يــا ذهنــی اســت. بــه ايــن معنــا کــه گاه رفتــاری را مطــرح 
مــی کنــد و و يــا ايــن کــه اشــخاص و رفتارهــای آنــان را تحليــل مــی کنــد 
و نشــان مــی دهــد کــه درهــر مســاله ای چگونــه عمــل و رفتــاری مــی توانــد 

ــار باشــد.)آل عمــران آيــه 1۴۶و 1۴۷( کامــل تريــن رفت
معرفی نمونه های ناپسند

از ديگــر روش هــای قرآنــی الگــو زدايــی اســت بــه ايــن معنــا کــه بــا معرفــی 
الگوهــای ناپســند مــی کوشــد تــا مردمــان را از آن پرهيــز دهــد و آثــار مخــرب 

 
مقاله
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مدرسه هوشمند، چیستی و چرایی
تهیه و تنظیم: بهمن بابالویی

قرن21 به سمتی می رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارت های رايانه ای 
نياز خواهند داشت. ورود به اين عرصه به نوع جديدی از آموزش نياز دارد که 

با آموزش سنتی کنونی به خصوص آنچه هم اکنون در مدارس کشور ما در 
جريان است همخوانی ندارد.

آموزش، ركن اصلی در توسعه پايدار هر كشور است و آموزش الكترونيكی، 
امروزه از جديدترين ، مؤثرترين و مطمئن ترين روشها در توسعه آموزشهای 

فردی و سازمانی است.
با توجه  به اينکه جهان امروز به سرعت در حال تبديل شدن  به يك جامعه 
اطاعاتی است. جامعه ای كه در آن دانايی و ميزان دسترسی و استفاده مفيد 
از دانش،  دارای نقش محوری و تعيين كننده است. لذا فناوری اطاعات، به 

عنوان عمده ترين محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است.
رايانه ای شدن بسياری از امور جاری مردم، انجام بسياری از كارهای روزمره 

بانكی با استفاده از اينترنت و شبكه های ارتباطی در منزل، آموزش الكترونيكی 
و مجازی و عدم نياز به حضور در كاسهای درس، توسعه و ترويج تجارت 

الكترونيكی از دستاوردهای فناوری اطاعات است و در رفاه و آسايش مردم 
نقش دارند.

 ویژگی های مدارس هوشمند
• دانش آموزان در مدرسه هوشمند نقش ياددهنده و يادگيرنده را برعهده دارند.

• در اين مدرسه، برنامه درسی محدودكننده نيست و به دانش آموزان اجازه 
داده می شود از برنامه های درس خود فراتر گام بردارند.

• در اين مدرسه روش تدريس براساس دانش آموز محوری است.
• تأكيد بر مهارت فكر كردن و فراهم ساختن محيط ياددهی ـ يادگيری از 

راهبردها و خط مشيهای مدرسه هوشمند است.
• در مدارس هوشمند كامپيوتر جايگزين تخته سياه و CD جای دفتر مشق را 

می گيرد.
• دانش آموزان می توانند از طريق اينترنت اطاعات بسياری را درباره هر 

موضوع كه بخواهند بدست آورند.
• در اين سيستم معلم و شاگرد هر دو توليد محتوای الكترونيكی و درس را به 

صورت CD ارائه می كنند.
• در اين مدارس آموزش منحصر به معلم نيست و دانش آموز نقش اساسی در 

آموختن مباحث علمی دارد.
• دبيران با استفاده از محتوای درسی الكترونيكی موجب تفهيم بهتر مطالب 
درس و صرفه جويی در وقت می شوند و دانش آموزان هم اين فرصت را دارند 

كه توانايی و قابليتهای خود را آشكار و به توليد محتوا بپردازند.
• در اين گونه مدارس كسب موفقيت دست يافتنی است و ميزان آن به تاش 

و پيگيری دانش آموزان و هدايت صحيح و جهت دار بستگی دارد.
• در اين روش روح پژوهش و جست وجوگری،  جايگزين روحيه بی هدف 

دانش آموز خواهد شد.
• در اين نوع مدرسه ركن اصلی برای هرگونه تغيير، تغيير در فكر است و ابزار 

و امكانات تنها وسيله ای برای جامه عمل پوشاندن به افكار هستند.

• در مدارس هوشمند معلمان می توانند به 
جای اينكه تاش كنند خودشان پاسخی برای 

پرسشهای دانش آموزان پيدا كنند، از آنها 
بخواهند پاسخ پرسشهايشان را در كامپيوتر پيدا 

كنند و برای بقيه بازگو كنند.
• در اين نوع مدرسه ارتباط والدين با مدرسه، از طريق كامپيوتر انجام می گيرد 

و اين امكان را دارند كه با مدير يا معلمان مدرسه ارتباط برقرار كنند و از 
وضعيت تحصيلی فرزند خود آگاه شوند.

• كتابخانه اين مدرسه، يك كتابخانه الكترونيكی است و دانش آموز می تواند به 
صورت Online از آن استفاده نمايد. محيطهای گفت وگو، بحث و پرسش و 

پاسخ به صورت همزمان و ناهمزمان دراين مدرسه فعال است.
• در اين نوع مدرسه معلم ديگر نقش رسانه آموزش و انتقال دهنده را ندارد، 

بلکه يک تسهيل کننده يادگيرى و آموزيار است. معلم بايد براى پذيرش 
نقش جديد خود آموزش ببيند و قابليت هاى الزم را در زمينه کار با تجهيزات 

الکترونيکى کسب کند.
اهداف مدارس هوشمند

- رشد همه جانبه دانش آموزان ) ذهنی ، جسمی ، عاطفی و روانی (
- ارتقاء تواناييها و قابليتهای فردی

- تربيت نيروی انسانی متفكر و آشنا به فناوری
- افزايش مشاركت دانش آموز در جريان نوين آموزشی

نقش حواس در ياد گيری 
علت ديگر استفاده ازوسايل كمك آموزشی و   و سايل ديداری نقشی است 

كه حواس مختلف در يادگيری دارا هستند . حواس مختلف نقش يکسانی در 
يادگيری ندارند . به طوری که:

     75% يادگيری ازطريق كاربرد حس بينايی صورت می گيرد .
     13%   يادگيری ازطريق كاربردحس شنوايی صورت می گيرد .

     6%  يادگيری ازطريق كاربرد حس المسه صورت می گيرد .
     3%   يادگيری ازطريق كاربرد  حس بويايی صورت می گيرد .

     3%   يادگيری ازطريق كاربرد  حس چشايی صورت می گيرد .    
   قسمت اعظم يادگيری در انسان از طريق حس بينائی است .

- به دليل نقش مهم حس بينايی در يادگيری انسان، الزم است در 
موقعيت¬های ارتباطی و آموزشی به جای تکيه صرف بر حس شنوايی 
مخاطبان و اراية مثال¬های ذهنی و مجرد، از پيام¬های تصويری و 

رسانه¬های ديداری ـ شنيداری نيز به ميزان کافی استفاده کنيم. اين مهم می 
تواند با فراهم آوری امکانات در قالب کاس هوشمند تاحدودی تامين شود.

منابع:
- تافلر ,الوين )1373( شوک آينده , ترجمه حشمت الل کامرانی

- طوسی , محمد علی )1375( , فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش
- توما , ژان )1369( مسائل جهانی آموزش وپرورش , مترجم احمد آقازاده 
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بهار و تعلیم و تربیت
زینب عبدی حسنعلی ده – دبستان سپهان )مجتمع شهید قدوسی (

هرکس بشارت ربیع را به مردم دهد من بشارت بهشت را به او 
می دهم. پیامبر اسالم) ص 

...صــدا ی پــای بهــار مــی آیــد ، صــدای گا مهــای بلنــدش کــه همــه ی 
هســتی را در بــر مــی گیــرد و متحــول مــی ســازد.

بهار،باالتریــن نشــانه ی اراده ی خالــق هســتی بــرای دگرگونــی و 
تحــول اســت .بــا آن کــه زیبایــی آن ماننــد افســانه اســت ،امــا حقیقتــی 
اســت ملمــوس  و معیــن کــه همــه ی  عالــم را  بادوپدیــده “زیبایــی و 
دگرگونــی” همــراه مــی ســازد تــا دو معنــای “توحیــد و معــاد “بــرای 
ــر ایــن عقیــده اســت کــه در  ــری ب ــهید مطه ــا شــود .ش آدمــی معن
قــرآن 115 بــار و بلکــه بیشــتر بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت، 
ــم و آموختــن  ــک تعلی ــرای یــک هــدف بزرگ،یــک درس،ی ب
ــی شــود ،شــکفتن  ــت م ــار یاف ــان به ــز دردام ــک حکمت.همــه چی ی
ــی  ــی و همدل ــتی وهمراه ــتن ودوس ــو گش ــه ن ــو ب ــدن و ن ــاری ش وج

ــی  ــود شناس ــه خ ــی و رســیدن ب ــل اخالق ــاک شــدن از رذای و پ
و خداشناســیکه اولویــت اول انســان امــروز اســت. 

آدمــی  کــه  ایــی  آرامش،گمشــده 
معنویــات  حقیقــت  از  درانحــراف 

ــی  ــدای تعال ــه خ ــل ب ــی و توس دین
ــا و  ــل زیب ــن فص ــت.در ای ــت داده اس ازدس

دوســت داشــتنی  بــه دســت مــی آیــد.  
ــش  ــادرش "طبیعت"روی ــوش م انســان درآغ

نــو  بــه  ونــو  شــدن  جــاری  و  وشــکفتن 
ــاط  ــد، و ارتب ــی کن ــه م ــاره تجرب ــتنرا دوب گش

ــی  را  ــاه آدم ــن پن ــتی بزرگتری ــدا، و دوس ــا خ ب
ســر"آگاهی در آغــوش طبیعــت جســتجو یــی دوبــاره و از 

و مســئولیت"می کنــد تــا دیگــر ســردی و رخوت،ایســتایی، نومیــدی 
و بدخواهــی در قامــوس آدمــی موضوعیتــی نداشــته باشــد .در آســتانه 
بهــار ،انســان بــا زیباییهــای بهــار وهمــراه بــا آن "خــود و نفــس خــود 
ــه  ــکفتن و ب ــاری" مــی کنــد و در همــه ی احــوال خــود "ش را به
کمــال رســیدن" را مــی جویــد. ظرفیــت و فرصتــی اســت تــا آدمــی 
ــرت"  ــه "بصی ــودو ب ــا ش ــد "غفلت"ره ــو آن از گزن ــه درپرت همیش
دســت یابــد. وبــا توســل بــر معصومیــت دائمــی پیامبــر عظیــم الشــان 
ــنی  ــال و روش ــه کم ــن )ع( ب ــد )ص( و معصومی ــرت محم ــالم حض اس

ــد. برس

ــود  ــا "خ ــان ب ــتی انس ــن آش ــت جش ــاری ،در حقیق ــای به ــن ه جش
ــود  ــراز "خ ــرای او باالت ــازی ب ــچ نی ــت و هی ــود شکوفایی"اس و خ
ســازی و بــه کمــال رســیدن" نیســت و چــه زیبــا بهــار آنــرا بــرای 
انســان بــه ارمغــان مــی آورد. و  بــا آن کــه تکــرا ر مکــررات اســت  امابــه 
قــول دکتــر شــریعتی همــه ی تکــرار هــا  مــالل آور ســت ، مگــر آمــدن 

بهــار . 

 بهــار معلــم مجســم انســانها و پیونــدی نــا گسســتنی بــا فراینــد تعلیــم 
و تربیــت دارد . همــه ی زیبایــی هــای درونــی انســان از محــل تزکیــه 

عالمانــه و آگاهانــه  او بدســت مــی آیــد و کــردار دینــی} بــه فرمــوده 
مــوال علــی )ع({کــه باالتریــن بخــش دینــداری انســان مومــن اســت،با 
توجــه بــه ســعی و مجاهــدت او در پاکســازی درون از بالیــای اخالقــی 
بدســت مــی آیــد . هــر چــه تدبیــر و تفکــر در خــود ســازی بیشــتر 
باشــد ،ارتبــاط بــا مواهــب هســتی و در راس آن خالــق هســتی بیشــتر 
مــی شــود . نمــاز تکــراری زیبــا و بهــار گونــه اســت کــه در هــر 
زمــان نــو شــدن و بهــاری شــدن را بــه انســان هدیــه مــی دهــد . خــدا 
ترســی و پرهیــز گاری در ســجده هــای بــدون ریــا و از ســر خلــوص  
بدســت مــی آیــد .ایــن یعنــی بخشــی بــزرگ از تعلیــم و تربیــت دینــی. 

کــودکان و نوجوانــان بیشــاز هرچیــز نیازمنــد درک حضــور خــدا در 
عالــم هســتی هســتند تــا در هــر مقطــع از زمــان و در مســیر زندگــی 
ــا و  ــه دنی ــا فریفت ــت اول زندگیشــان باشــد ت خــود ، پاکــی  اولوی
ــوای  ــدای ه ــی را ف ــت و پاک ــوند و حقیق ــع آن نش ــر و مطام مظاه
ــوص و  ــر خل ــاز از س ــای نم ــرای احی ــالش ب ــازند . ت ــود نس ــس خ نف
دلدادگــی ،وظیفــه همــه ی آحــاد جامعــه بالخــص مســئولین تعلیــم و 
تربیــت اســت . وخــدا شناســی و معــاد درســی بــزرگ از بهــارو طبیعــت 
ــر کــردار  ــودن در براب ــا پاســخگو ب ــر آن مــی دارد ت اســت و مــا را ب
خــود را بــا توجــه  بــه آن کــه خــدای عالــم، ناظــر بــر اعمــال ماســت 

عقــل و خــرد نشــانه هــای کســانی اســت کــه بــا بپذیریــم. 
ــود  ــت ،وج ــار طبیع ــم هســتی و به ــر عال ــل ب تام
خــدا را درک مــی کننــد. هــر چــه خــرد 
ــای  ــتر شــود ، حــوزه ه ــی بیش ــی دین گرای
تربیــت دینــی خــرد گــرا تــر مــی گــرددو نســل 
فــردا نســلی پویــا بــا ذهنــی نقــاد و سرشــار از 
ــکالت  ــا مش ــاروی ب ــی ، در روی ــتره معان گس
و موانــع بــا مهارتهــای بــاالوارد عرصــه 
ــد  ــای بلن ــردد. واندیشــه ه ــی گ ــه م جامع
و دســتهای ســازنده شــان ، دســت اجانــب  
رادر تمــام  بخــش هــا از ســر کشــور 
ــاوری و  ــود ب ــازد. خ ــی س ــاه م ــا کوت ــن  م و دی
ــه  ــوکل ب ــر و ت ــردا از محــل تدب ــل ف ــس نس ــه نف ــاد ب اعتم
ــای آن  ــی ه ــر زیبای ــل ب ــار و تام ــدن به ــه آم ــت ک ــی س ــدای تعال خ

ــت.  ــرا ی آن اس ــی ب فرصت

ــی و  ــود شناس ــه مهارتهای"خ ــش از آن ک ــان بی ــودکان و نوجوان ک
خــدا شناســی" را در متــون درســها  و ال بــه الی کتابهــا ی درســی 
بیابنــد در"مــالک هــای الگویــی" خــود یعنــی "متولیــان تعلیــم 
ــش  ــد. نق ــی یابن ــان "م ــان و مربی ــت و در راس آن معلم و تربی
ــن  ــراغ روش ــه چ ــت ک ــان اس ــان و مربی ــر معلم ــت گ ــی و هدای الگوی
راهشــان مــی گردد.دســتها و دلهــا را یکــی مــی کنــد، قدمهایشــان را 
ــردا هــا ترســیم مــی  ــدازی روشــن از ف اســتوار مــی ســازد و چشــم ان
نمایــد. عمــل صالــح و پویایــی حکمــت و علــم و دانــش تجلــی 
تعلیــم و تربیــت اســالمی اســت و یادگیــری و مــداوت بــر آن تاکید 
موکــد دیــن اســالم اســت . بهــار ، فصــل سســتی و تنبلــی نیســت تــا ، 
مــا و نســل فــردا و جامعــه را از حرکــت و تــالش بازداردکــه بزرگتریــن 
آفــت پیشــرفت، تنبلــی و تــن پــروری اســت .علــم و عمــل بــدون 
ــار  ــز و به ــار عزی ــه به ــد . باشــد ک ــالش و کوشــش بدســت نمــی آی ت
ــی و  ــه ســوی تعال زیبــا ،همــه ی مــا را در معیــت امــام عصــر )عــج( ب

شــکوفایی خــود و جامعــه رهنمــون ســازد .

 اللهم عجل الولیک الفرج  
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نماز ، حضور قلب و آرامش روان
مجید ماجدی : کارشناس امور دفتری مدیریت

))ان الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر((, )سوره عنکبوت , آیه 45(

ــرادی  ــاره اف ــی دارد و درب ــن توجــه درجــه های ــه پروردگاراســت، و ای ــت روح ایمــان و توجــه ب ــا مــی گــذارد، همــان تقوی ــری کــه نمــاز در روح و روان م اث
ــن  ــه. ای ــت تام ــه عل ــه اســت ن ــک زمین ــه صــورت ی ــا ب ــان، تنه ــرک گناه ــه ت ــد نســبت ب ــاد خداون ــد، ی ــی ندارن ــان پروای ــکاب بســیاری از گناه ــه از ارت ک
ــی انســان اســت. در حقیقــت نمــاز،  ــوی و دین ــل نقــش اساســی آن در شــکل دهــی شــخصیت معن ــه دلی ــی شــده، ب ــن معرف ــه و ســتون دی ــه نمــاز پای ک
ــده؛  ــل بازدارن ــن عام ــاد نیرومندتری ــه ی ــان را ب ــه انس ــا ک ــاز از آن ج ــت نم ــد. طبیع ــی بخش ــال م ــوی او کم ــت معن ــه هوی ــم، و ب ــان تجس ــان انس ــه ایم ب
ــد،  ــی گوی ــر م ــتد، تکبی ــی ایس ــاز م ــه نم ــه ب ــانی ک ــر است.انس ــا و منک ــی از فحش ــر بازدارندگ ــه دارای اث ــدازد ک ــی ان ــاد م ــدأ و مع ــه مب ــاد ب ــی اعتق یعن
ــی  ــاد روز جزای ــه ی ــه رحمانیــت و رحیمیــت مــی ســتاید، ب ــد، او را ب ــاد نعمــت هایــش مــی افت ــه ی ــر مــی شــمرد، ب ــر و باالت ــز برت ــد را از همــه چی خداون
 مــی افتــد و... بــی شــک در قلــب و روح چنیــن انســانی جنبشــی بــه ســوی حــق و حرکتــی بــه ســوی پاکــی و جهشــی بــه ســمت تقــوا پیــدا مــی شــود.

انســان  وجــود  در  معنویــت  از  موجــی   - اســت  تعالــی  بــاری  ذات  برابــر  در  ذلّــت  نهایــت  کــه   - ســجودی  و  رکــوع  نمــاز،  ذکرهــای  تمــام 
ــه  ــدازه ک ــان ان ــه هم ــازی ب ــر نم ــد ه ــه نمان ــد. ناگفت ــی آی ــمار م ــه ش ــاه ب ــر گن ــدی در براب ــّد نیرومن ــه س ــی ک ــد، موج ــی کن ــاد م ــزار ایج نمازگ
 از شــرایط کمــال و روح عبــادت برخــوردار اســت، نهــی از فحشــا و منکــر مــی کنــد، گاه نهــی کلّــی و جامــع، و گاه نهــی جزیــی و محــدود.

البتــه میــزان بازدارندگــی نمــاز از فحشــا و منکــر بســتگی بــه درجــات نمــاز و میــزان حضــور و توجــه در آن دارد. اگــر نمــاز بــه صــورت کامــل اقامــه شــود، بــه 
طــور قطــع نیــروی بازدارندگــی کاملــی در فــرد نمــاز گــذار ایجــاد خواهــد کــرد .در هــر صــورت نمــاز از فحشــا و منکــر باز مــی دارد ولــی ایــن در همه افــراد نماز 
 خــوان بــه یــک انــدازه نیســت. کســی کــه بــه کلــی نمــاز نمــی خوانــد، حتمــا بــه دلیــل عــدم وجــود نیــروی بازدارنــده بــه گناهــان زیــادی آلــوده خواهــد شــد.

بنابرایــن تأثیــر اعمــال و عبــادات و بــه ویــژه نمــاز بســتگی کامــل و مســتقیم بــه زمینــه هــای روحــی و معنــوی و و جــود بســتر مناســب در خــود نمــاز خــوان 
و رفــع موانعــی کــه اثــر نمــاز را خنثــی مــی ســازد و یــا آن اثــر را کــم رنــگ مــی کننــد دارد. پیامبراکــرم )ص( و امیــر مؤمنــان )ع( و اوالد پــاک و معصومــش 
نمــاز مــی خواندنــد و مــا هــم نمــاز مــی خوانیــم و بــه هــر دو نیــز نمــاز گفتــه مــی شــود، ولــی چقــدر فاصلــه و تفــاوت بیــن ایــن دو نمــاز وجــود دارد و دلیــل 
ایــن تفــاوت چیســت؟ آیــا نمــاز امامــی کــه همــه عالــم را محضــر خداونــد مــی بینــد و در حــال نمــاز یکســره خــود را در محضــر حــق مــی یابــد و خود و اســم و 
رســم و افــکار و تعلقــات خــود را در برابــر هســتی مطلــق نیســت و نابــود مــی بینــد بــا نمــاز مــا کــه همــراه بــا افــکار مختلــف و خیــاالت پراکنــده و باطــل اســت 
یکســان اســت؟ پــس نمــاز بــه تنهائــی معجــزه نمــی کنــد و ایــن معجــزه و دگرگونــی و تأثیــر عمیــق و شــگرف را بایــد فــرد نمازگــزار خــود رقــم زنــد. اوســت 
کــه بایــد اعتقــادات و باورهایــش را درســت و مســتقیم و اســتوار ســازد و اصــول عقایــدش را بــا مطالعــه و تفکــر از آبشــخور صافــی و زالل منابــع دیــن یعنــی 
قــرآن و ســنت پیامبــر )ص( و ائمــه اهــل بیــت )ع( بگیــرد و آنــگاه در انجــام اعمــال صالــح بکوشــد و همزمــان جویبــار وجــودش را از ناپاکــی و آلودگــی و رذایــل 
نفســانی پیراســته ســازد و بــه انــدازه ظرفیــت وجــودی اش مؤمــن و معتقــد گــردد تــا نمــازش معــراج مؤمــن و نزدیــک کننــده انســان بــا تقــوا بــه خــدا گــردد. 
فــردی کــه نمــاز مــی خوانــد ولــی نیــت صــاف نــدارد و دچــار گنــاه و خطــا مــی گــردد، عیــب و اشــکالش ربطــی بــه نمــازش نــدارد بلکــه بــه آلودگــی درونــی و 
عــدم زمینــه مناســب در درون او بــر مــی گــردد از شــما مــی پرســم همیــن فــرد گناهــکاری کــه بــه قــول شــما نیــت صافــی نــدارد اگــر نمــاز را تــرک کنــد و 
نمــاز نخوانــد آیــا وضــع و حــال بهتــری پیــدا مــی کنــد؟ آیــا دلــش صــاف و روشــن مــی گــردد؟ بــدون شــک نمــاز در همیــن فــرد آلــوده و خطــاکار بــه انــدازه 
خــودش دارای اثــر اســت بــه گونــه ای کــه اگــر ایــن نمــاز تــرک شــود، آلودگــی و گنــاه ایــن فــرد بیشــتر و فراوانتــر مــی شــود. یعنــی اثــر نمــاز کــه همــان نهــی 
 از فحشــا و زشــتی منکــرات اســت ولــو در حــد کــم و ناچیــز در ایــن فــرد ظاهــر مــی گــردد و بــه انــدازه خــود او را از آلودگــی و زشــتی بیشــتر بــاز مــی دارد.

نمــاز هــر کســی تابــع میــزان معرفــت و شــناخت اوســت و چــون معرفــت و ایمــان افــراد بــا هــم متفــاوت اســت، نمازهــای آنهــا و آثــار آن نمازهــا نیــز مختلــف 
اســت. ولــی بــه هــر حــال هیــچ نمــازی بــدون اثــر نمــی باشــد هــر چنــد میــزان آن آثــار کامــال متفــاوت اســت. انســان بــا ایمــان بایــد بکوشــد بــا تمریــن و 
تصمیــم و اراده قــوی بــه نمــازش عمــق و شــور و حــال ببخشــد و بــا مطالعــه کتــاب هائــی کــه در ایــن موردنوشــته شــده و اســرار و نــکات ظریــف نمــاز را 
بیــان کــرده انــد و نیــز مطالعــه شــرح حــال بزرگانــی کــه بــه نمــاز عشــق مــی ورزیــده انــد و نمــاز آنهــا نمونــه ای از معــراج مومــن بــوده بــه تدریــج و کــم 

کــم بــر حضــور و توجــه در نمــازش بیفزایــد و شــور و نشــاط خــود را در حــال نمــاز بیشــتر نمایــد.

                گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند                                          نگاه دار سر رشته تا نگه دارد.

نکتــه دیگــر ایــن کــه کســی کــه نمــاز نمــی خوانــد در حقیقــت التــزام عملــی بــه اقــرار خــود بــه ایمــان را تــرک کــرده اســت . نمــاز در اســالم بــه عنوان ســتون 
دیــن معرفــی شــده اســت و معیــار قبولــی ســایر اعمــال بــا نمــاز اســت و تــرک نمــاز کفــر عملــی نســبت بــه دســتور و امــر خــدا و از گناهــان کبیره اســت.

 منابع: )اصول کافی , ج 4, کتاب االیمان والکفر باب الکفر, ج 5
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اکنــون کــه چنيــن اســت صبــر و اســتقامت پيشــه کــن کــه وعــده ی 
الهــی حــق است.)ســوره مبارکــه روم /آيــه60(

اقتصــاد مقاومتــی يکــی از پلــه هايــی اســت کــه در مســير اهــداف عالــی 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ايــران قــرار گرفتــه کــه همــگان در 
ايــن فکــر هســتند کــه ايــن پلــه و ايــن مانــع تنهــا بــرای توقــف ايــن 

حرکــت پوياســت امــا بــی خبــر تــر هســتند از آن کــه بدانندايــن 
پلــه يکــی از بلنــد تريــن ســکوها ی پــرش ماســت بــرای اوج گرفتــن و 

بــه پــرواز در آوردن آرمــان هــای نظــام.
اقتصــاد مقاومتــی، مجموعــه اقداماتــی اســت تــا بتوانــد در برابــر ضربــات 
ــت  ــادی مقاوم ــون اقتص ــای گوناگ ــه ه ــا و توطئ ــم ه ــادی تحري اقتص
کــرده و توســعه و پيشــرفت خــود را در ابعــاد ملــی  منطقــه ای و جهانــی 

حفــظ کنــد.
ــاد  ــئله ی اقتص ــر مس ــروزه ب ــام ام ــمنان نظ ــام و دش ــمنان اس دش
متمرکــز شــده اند..نــه ايــن کــه عرصــه هــای ديگــر را فرامــوش کــرده 
ــه ی  ــت در زمين ــه ی امني ــگ در زمين ــه ی فرهن ــه!در زمين ــند! ن باش
سياســت و در همــه ی زمينــه هــا عليــه نظــام جمهــوری اســامی آنچــه 
ــد  ــر مــی آيد،انجــام مــی دهند.حــاال شکســت مــی خورن از دستشــان ب
مطلــب ديگريســت؛ بــه هــر حــال آن هــا تاششــان را مــی کنند،ليکــن 
ــن  ــر روی مســائل اقتصــادی اســت.برای اي تمرکــز عمــده ی آن هــا ب
کــه فاصلــه ايجــاد کننــد .مشــکل ايجــاد کننــد .پــس جهــاد اقتصــادی 

الزم اســت... .
ــی   ــر دولت ــی و غي ــا دولت ــمت ه ــه ی قس ــور در هم ــای کش ــش ه بخ
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــند. ک ــريک باش ــدت ش ــن مجاه ــتی در اي بايس
ــی کــه مــی  ــن بخــش هاســت.بهترين جاي ــن اي يکــی از برجســته تري
تــوان فرهنــگ صحيــح مصــرف کــردن و اقتصــاد مقاومتــی را در ســطح 

ــج  جامعــه تروي
کرد  آموزش و پرورش و واحدهای آموزشی می باشد. 

مــا اکنــون درگيــر يــک جنــگ اقتصــادی هستيم.دشــمن دارد بــه طــور 
کامــل از همــه ی ابــزارش اســتفاده مــی کند.همــه ی اســتعداد هايــش 
را بــه کار گرفتــه اگــر مــا صرفــا تئــوری جنــگ را بلــد بوديــم خرمشــهر 

آزاد نمــی شــد.هرچقدر هــم کــه بدانيــم تاکتيــک چيســت؟
ــا  ــروز نمــی شــويم م ــه پي ــه و هم ــی چيســت؟و هم ــتراتژيک نظام اس

ــم. ــد عمــل کني باي
ــی  ــه کار شــويم يعن ــن واحــد دســت ب ــد از کوچکتري ــرای عمــل باي وب

ــا مدرســه.... ــه هــای دوم م ــی خان ــه هــا ويعن خان
ــا نهادينــه کــردن اســتفاده از کاال هــای داخلــی  • مــدارس ميتواننــد ب

نقــش موثــری در تحقــق ايــن امــر ايفــا کننــد.
اگــر مــی شــود مــدارس در اردوهــا دانــش آمــوزان را بــه مراکــز توليــدات 

داخلــی بــرده و آن هــا را از نزديــک بــا توليــدات داخلــی آشــنا کننــد.
ــه کــردن مصــرف  ــه ونهادين ــا الگــوی مصــرف در خان ــا ب آمــوزش اولي
کاال هــا ی ايرانــی بــا برگــزاری چنــد همايــش ســاده درمــدارس کــه بــا  

فعاليــت خــود دانــش آمــوزان باشــد.
مــدارس بــا همــکاری نظــام آمــوزش و پــرورش ميتواننــد بــا ارج نهــادن 
بــه دانــش آمــوز روح خــود بــاوری  را در آن هــا زنــده ســازند تــا بــه ايــن 
مجاهــدان نســل آينــده  انگيــزه بخشــند .از طــرح هــای نخبــگان حمايت 
ــز  ــدات ني ــاوری تولي ــاال رفتــن روح خودب هايشــان را بيشــتر ســازند.با ب
ــه تقليــد از نياکانشــان  افزايــش يافتــه و ايــن آينــده ســازان ميتواننــد ب

فردايــی بهتــر و بــا شــکوه تــر بــرای ايــران اســامی رقــم زننــد.
و يکــی از خواهــش هــای نســل جــوان حمايــت و پشــتيبانی خواســتن از 

ســرمايه داران بــرای بــه توليــد رســاندن طــرح هــا يشــان اســت.
ــش  ــا افزاي ــز ب ــش ني ــه ای و کار و دان ــی و حرف ــای فن ــتان ه هنرس
ــد  ــردن رقــم نخبــگان و تولي ــاال ب ــد در ب ــه ميتوانن حمايــت هــای جاري
ــرای توســعه ســرمايه  ــم ب ــا هــم بياي ــدگان پيشــرو باشــند. همــه ب کنن
گــزاری کنيــم نــه فقــط بــر روی برنامــه ريــزی .زيــرا هــر برنــا مــه ای 
پايانــی را خواســتار اســت ولــی توســعه فراتــر از مــرز هاســت وتاثيرگــذار 

ــر آينــده ای دور تــر اســت. ب
ــه  ــت وب ــوش هس ــدر باه ــوان آن ق ــل ج ــن نس ــه اي ــت ک ــد گف و باي
لطــف اســاتيدش آن قــدر هــا از گذشــته ی باشــکوهش از قــدرت هــا و 
توانايــی هايــش ميدانــد کــه بتوانــد بــا حمايــت مســئوالن ايــن مــرز و 
بــوم آرمــان هايــش را عملــی ســازد و نويــد گــر ايــن پيــام هســت :کــه 
ايــران ای وطنــم ای رســته از هــر ننگــی، بــدان کــه آينــده ای روشــن را 
بــرای جهانيــان بــه دســتان تــو رقــم خواهــد خــورد کــه هــر مســتکبری 
ــد. ــراس باش ــکوه اســاميت در ه ــه از ش ــد و عاجزان ــرا بفهم ــد آن نتوان

ــه چنــدان دور  ــر افــرادی در فردايــی ن ــو دلي ــار آرش، از ت وطنــم ای دي
ــه ظهــور خواهــد پيوســت کــه افکارشــان عاشــورايی اســت و جســم  ب

هايشــان رمضانــی.
بــدان کــه هيــچ تحريمــی بــرای مــا رنــج نيســت؛ بلکــه انگيــزه ايســت 

بــرای بــاال تــر رفتــن و شکســتن مرزهــا بــرای تــو.

نقش    دانش آموزان     رد   اقتصاد     مقاومتی
 نسترن خانی

دانش آموز پایه ی دوم انسانی دبیرستان ولی عصر)عج(،نماینده ی مجلس دانش آموزی ششم و 
رئیس هیئت رئیسه ی شورای دانش آموزی شهرستان شهریار

 
مقاله
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بهار معلم 
ربگزیده ای از اشعار استاد اسحاقی )شارع فرهنگی (
تهیه کننده :زرها کریمی کارشناس شیپ دبستانی  

بهار معلم 
اردتشهبی ،عید وبهار معلم است 
ایمان وعشق ،همدم ویار معلم است 

گر کودکان،چو الهل وگل ،با طراوتند 
از کوشش خزان وبهار معلم است 

ردیای حلم ومعدن علم است ومعرفت 
خورشید ،رذه ای ز شرار معلم است 

سوزد چو عود وعطر وجودش رسد هب خلق 
شادابی حیات ز کار معلم است 

امروز گرهچ ،سرو قدش ،سبز و اتزه نیست 
صحرا ودشت ،آینه دار معلم است 

فرموده ای ست از علی )ع( آن فخر کاینات 
کاین گفته ،افتخار تبار معلم است 

»من بنده ام ،ره آنکه مرا گفت نکته ای «
مخلوق جمله ،وام گزار معلم است 

ره کس ،هب ره کجا ،هب مقامی رسید ه است 
مرهون قلب آینه وار معلم است 

ره شاخ گل هک طرف چمن ،رسته رد بهار 
تقدیم اگشیپه ونثار معلم است 

»حشمت«هک رهنورد طریق طلب بود
ر معلم است    همواره خاک راهگذا

 
شاعرانه
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فرهنــگ  و  پرتــالش  نماینــده  گروســی  حســین  حــاج   •
دوســت شهرســتان هــای )شــهریار, قــدس, مــالرد( در 
مجلــس شــورای اســالمی بــه صــورت ســرزده از مدیریــت 
ــد.  ــد کردن ــرورش شهرســتان شــهریار بازدی ــوزش و پ آم
پــس از بازدیــد از کارشناســی هــا و واحدهــای اداری 
ــای  ــرورش آق ــر آمــوزش و پ ــا مدی در نشســت صمیمــی ب
ســمیر بــان پــرور بــا خبرگــزاری پانــا و کارشناســی روابــط 
عمومــی بــه گفتگــو پرداختنــد کــه نظــر خواننــدگان گرامــی 

ــم.  ــی نمایی ــب م ــت جل ــن نشس ــده ای از ای ــه گزی را ب
• بــا  توجــه بــه جمعیــت بــاالی دانــش آمــوزی در شهرســتان 
ــتان  ــک اس ــه ی ــه ب ــن منطق ــده ای ــث ش ــه باع ــهریار ک ش
ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــد م ــود, نماین ــر ش ــک تعبی کوچ
اســالمی اظهــار داشــتند: بــه دلیــل بزرگــی وســعت منطقــه 
آمــوزش و پــرورش شــهریار و حضــور 124 هــزار دانــش 
آمــوز در ایــن شهرســتان،ما مســئولین شهرســتان بــه 
دنبــال آن هســتیم کــه آمــوزش و پــرورش کنونــی بــه دو 
مدیریــت مســتقل تفکیــک شــود؛ چــرا کــه جمعیــت دانــش 
آمــوزی ایــن شهرســتان دو برابــر جمعیــت دانــش آمــوزی 
ســمنان مــی باشــد. در صــورت تفکیــک دو ناحیــه امکانــات 
بیشــتری جــذب شهرســتان مــی شــوند و در ارتقــاء ســطح 
آمــوزش و پــرورش و فرهنــگ شهرســتان نیــز تاثیــر گــذار 

خواهــد بــود. 
• آقــای گروســی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کار معلمــی 

ســخت اســت یــا کار نمایندگــی, اظهــار داشــتند:
توجــه بــه ســخن شــهید واال مقــام شــهید رجایــی کــه 
فرمــود »معلمــی شــغل نیســت, عشــق اســت« مــن شــخصا 
در جاهــای مختلــف خدمــت کــرده ام از جمله وزارت کشــور, 
بنیــاد شــهید, شــورای شــهر و ... امــروز مــی گویــم بهتریــن 
خاطــرات مــن مربــوط بــه دوران معلمــی مــن اســت و شــغل 
ــانی آرزو  ــر انس ــه ه ــت ک ــغل هاس ــریفترین ش ــی ش معلم
مــی کنــد یــک معلــم باشــد و بنــده بــرای تمامــی معلمــان و 

فرهنگیــان ایــن منطقــه آرزوی توفیــق دارم. 
• نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی بــا توجــه 
بــه بازدیــد ســرزده ی خــود از واحدهــای اداری مدیریــت 
آمــوزش و پــرورش شــهریار خاطــر نشــان کــرد: عملکــرد و 
فعالیــت تمامــی عزیــزان اداری بــه ویــژه مدیــر ایــن اداره 
ــاط خاصــی کــه  کامــال رضایــت بخــش اســت و نظــم و انضب
بواســطه حضــور ایــن بــرادر عزیــز در ایــن مدیریــت وجــود 
ــتان  ــایر ادارات شهرس ــرای س ــی ب ــد الگوی ــی توان دارد م

نیــز باشــد. 

• حــاج حســین گروســی کــه خــود تجربــه هــای فــراوان 
فرهنگــی در کارنامــه خــود دارد بــا اشــاره بــه ســند تحــول 
بنیادیــن آمــوزش وپــرورش بیــان داشــت: ارتقــاء منزلــت 
و شــأن معلمــان و فرهنگیــان در ســند تحــول بنیادیــن 
ــت  ــن اس ــم همی ــم ه ــت و مه ــده اس ــده ش ــی دی ــه خوب ب
ــه در  ــد همیش ــز بای ــان عزی ــت فرهنگی ــأن و منزل ــه ش ک
اولویــت قــرار گیــرد و مــورد توجــه خــاص مســئوالن نظــام 
ــر  ــل دارد ه ــی کام ــالمی آمادگ ــورای اس ــد.مجلس ش باش
گونــه الیحــه کــه از طــرف وزیــر محتــرم آمــوزش و پــرورش 
در ایــن خصــوص ارائــه شــود را مــورد بررســی و تصویــب 
قــرار دهــد. محــور ســند تحــول, معلــم اســت و مقــام 
معظــم رهبــری نیــز معلــم را محــور ســند تحــول مــی دانــد 
و اگــر مــا مســئولین از نظــر معیشــت و اجتماعــی, منزلــت 
ــی دســت  ــه تحــول واقع ــم ب ــاء دهی ــم را ارتق و شــأن معل
یافتــه ایــم و مــن بــه شــخصه افتخــار مــی کنــم کــه جــزو 
فراکســیون فرهنگیــان هســتم و بــه عنــوان عضــو کوچکــی 
ــور دارم.   ــالمی حض ــورای اس ــس ش ــان در مجل از فرهنگی

گفتگو با حاج حسین گروسی،نماینده مجلس 
شورای اسالمی

تهیه و تدوین: مهری دژجوی- کارشناس انجمن اولیاء و مربیان 

 
مصاحبه
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رحیم زمانی مدیر کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران
در جمع دانش آموزان ممتاز شهرستان شهریار 

 تهیه وتدوین : صفر باقری کارشناس روابط عمومی

ــوتان  ــی از پیشکس ــود یک ــه خ ــران ک ــتان ته ــتانهای اس ــرورش شهرس ــوزش وپ ــر کل آم ــی مدی ــم زمان ــای رحی    آق
فرهنگــی کشــور مــی باشــد در جمــع دانــش آمــوزان ممتــاز شهرســتان شــهریار در مراســمی بــا عنــوان )جشــنواره 
ممتازیــن ( حضــور یافتنــد . زمانــی ، کــه تجربــه هــای مفیــد تعلیــم وتربیــت را در کارنامــه خدمــت طوالنــی خــود در 
نظــام تعلیــم وتربیــت کشــور را دارد. در ســخنان خــود خطــاب بــه مدیــران و دانــش آمــوزان حاضــر در ایــن جشــنواره 
عنــوان کــرد جامعــه ی انســانی بایــد بــه جایــگاه رفیــع و بــاالی خــود فکــر کنــد ، اگــر چنیــن نباشــد بــه جایــگاه وســیع 
و اصلــی خــود در توســعه و پیشــرفت نخواهــد رســید . در کشــورهای اروپایــی اهــداف بــزرگ و متعالــی بــرای دانــش 
آمــوزان تعریــف و مشــخص مــی کننــد. وبــرای دانــش آمــوزان طــوری برنامــه ریــزی مــی کننــد و آمــوزش مــی دهنــد 

کــه بایــد بخاطــر کشورشــان بــه درجــات بــاالی علمــی و انســانی برســند.
هــدف مــا در پژوهــش و تحقیقــات دانــش آمــوزی ســطح حرفــه ای آن نیســت بلکــه مــا تحقیقــات و پژوهــش هایــی 
مــی خواهیــم کــه از حــد پاییــن شــروع شــود و روحیــه تحقیــق و پرســش و پژوهــش را در ذهــن پویــا وفعــال دانــش 

آمــوزان زنــده کنــد. تــا بتدریــج بتواننــد بــه کشــف راز و رمــز حیــات و علــوم برســند.
ــح  ــد و روش صحی ــر کنن ــق فک ــا عمی ــد ت ــک کنی ــوزان کم ــش آم ــه دان ــه ب ــم ک ــی کن ــرض م ــران ع ــه مدی ــروز ب ام
اندیشــیدن و فکــر کــردن را بــه آن هــا بیاموزیــد. اجــازه دهیــد آنهــا کشــف کننــد ، مشــکالت ومســائل را دریابنــد 
و راه حــل هــای گوناگــون پیــدا کننــد . نســل دانــش آمــوز امــروز بایــد نســل پرسشــگر باشــد نــه پذیرشــگر محــض 
و همــراه بــا تســلیم،به دانــش آمــوزان یــاد دهیــم فقــط مــدرک تحصیلــی مهــم نیســت ، امروزبــرای مــا و کشــور مــا 

تولیــد علــم و فــن الزم اســت نــه گرفتــن مــدرک خالــی و بــدون تخصــص .
مــا بایــد تــالش کنیــم ابعــاد فکــری و ذهنــی دانــش آمــوزان را وســعت دهیــم و در بعــد اجتماعــی و اجتماعــی شــدن 
و اجتماعــی اندیشــیدن تســهیل کننــده راه آن هــا باشــیم . امــروز مــا شــاهد رفتارهــای نــا بهنجــار حتــی در بعضــی 
از تحصیــل کــردگان بــا مــدارج علمــی بــاال هســتیم ))مثــالً پرتــاب تــه ســیگار و آشــغال از درون خــودرو بــه بیــرون((

این رفتار یک نابهنجاری اجتماعی و فرهنگی است که فقط با تعلیم وتربیت صحیح می شود اصالح کرد.
9
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باور اين مطلب در ذهن معلمان مدارس 
استثنايی  که انسان مجموعه ای از توانايی 

ها و ناتوانی هاست و معلوليت تنها محدوديت 
برخی از توانايی ها بوده و در برخورد با 

فرد معلول بايد به او همانند ساير انسان ها 
نگريست ؛ باعث تمايز آنان از ساير معلمان 

گرديده است.
آآموزشگاه استثنايی نور 2 در مهر ماه سال 

1385 درشهرک وائين تأسيس و از مهر 
ماه سال 1389 به شهر وحيديه شهريار 

انتقال يافته است . ساختمان فعلی آموزشگاه 
توسط يکی از خّيرين مدرسه ساز جناب حاج 
ابوالقاسم ناظمی و با نصب العين قرار دادن 

يکی از فرمايشات امام خمينی )ره( که فرموده 
اند: » خدمت به معلولين خدمت به نبی 

اکرم )ص( است « ؛ احداث گرديده است. در 
سال تحصيلی جاری تعداد 110 نفر از دانش 
آموزان در گروه های کم توان ذهنی ، چند 

معلوليتی و نابينا در 3 کاس مقطع پيش 
دبستانی  و 11 کاس مقطع ابتدايی مشغول 

به تحصيل می باشند. 
در راستای چشم انداز سند تحول بنيادين و 
استفاده از فن آوری های نوين آموزشی ، 4 
کاس از کاس های درس اين آموزشگاه 
هوشمند گرديده و 3 کاس نيز مجهز به 

سيستم رايانه جهت بکارگيری نرم افزارهای 
آموزشی می باشند. 

واحد های آموزشی ، توانبخشی و اداری 
آموزشگاه استثنايی نور 2 شامل واحد 

سرپرستی آموزش ، بهداشت ، معاونت و 
دفترداری می باشد. 

واحد سرپرستی آموزش 
در اين واحد ، به منظور ارتقاء کيفيت آموزش 
و فرآيند ياددهی – يادگيری فعاليت هايی به 

شرح زير صورت می پذيرد : 
* هماهنگی با واحد معاونت به منظور تهيه و                                                              

تنظيم آمار هر پايه و کاس بندی دانش 
آموزان.

* بررسی پرونده های تحصيلی و شناسايی 
دانش آموزان دارای شرايط خاص جهت 

معرفی به کميسيون خاص و واحد ارزيابی 
تخصّصی هوش. 

* تشخيص و رسيدگی به مشکات آموزشی 
دانش آموزان و ارجاع به کاردرمانی و 

گفتاردرمانی جهت بهبود فرآيند ياددهی – 
يادگيری و پيگيری وضعيت دانش آموزان 

ارجاعی.
* تشويق و ترغيب همکاران به استفاده بهينه 

از کاس های هوشمند بر اساس برنامه 
ريزيهای انجام شده از سوی سرگروه های 

آموزشی. 
* برنامه ريزی و هماهنگی جهت شرکت 
همکاران درجشنواره های الگوهای برتر 

ياددهی - يادگيری و درس پژوهی و کمک 
به آنان در اجرای روش های نوين تدريس.

* مشاوره تحصيلی با اولياء و ارائه راهکارهای 
عملی ومناسب جهت رفع مشکات آموزشی 

دانش آموزان.   
واحد بهداشت 

به منظور تشخيص ، تأمين ، حفظ و ارتقاء 
سطح سامت دانش آموزان و اولياء آنان ، از 

سوی واحد بهداشت خدماتی به شرح زير ارائه 
می گردد :

* انجام معاينات مقدماتی و غربالگری در 
قالب شناسنامه سامت و طرح معاينات دانش 

آموزان شامل سنجش قد و وزن ، بيماری 
يابی ) بيماری های پوستی ، کم خونی ، 

تيروئيد و...( ، معاينات دهان و دندان و پوست 
و مو ، بررسی وضعيت جسمانی ) ستون 

فقرات ، صافی کف پا ، وضعيت جسمانی 
دست و پا ، ...( به منظور شناسايی موارد 

مشکوک و ارجاع به پزشک مربوطه.
* مشاوره بهداشتی با اولياء در زمينه بيماری 

هايی ازقبيل کم خونی و ذخيره آهن در بدن ، 
فشارخون ، تغذيه سالم ، پوسيدگی های 

دندان و بيماری های لثه.  
* اجرای طرح های بهداشت دهان و دندان 
از جمله دهانشويه سديم فلورايد و آموزش 

فلورايد تراپی. 
* آموزش بهداشت در مجموعه طرح های 

تغذيه ، آهن ياری ، بلوغ ، پديکوزيس ، شير 
مدارس ، استفاده از کاورها و کارت های 

مخصوص بهداشتی و تعيين مسئوليت خاص 
برای دانش آموزان.  

* اجرای طرح روزانه استفاده از مايع 
دستشويی توسط دانش آموزان به منظور 

کنترل و پيشگيری از بيماری های واگير دار.
* دعوت از کارشناسان هال احمر به منظور 

آموزش پيشگيری از سوانح و حوادث به دانش 
آموزان و همکاران. 

* انجام طرح غربالگری دانش آموزان 
 )304030(

و پيگيری هزينه های درمانی ، مشاوره ای 
و توانبخشی دانش آموزان. همچنين تأمين 

بخشی از هزينه های مذکور )ويزيت ، 
آزمايشات ، دارو ، ...( از طريق کمک های 

مردمی و همکاران آموزشگاه. 
* هماهنگی با اداره بهزيستی شهرستان 

شهريار به منظور همکاری در تأمين قسمتی 
از هزينه های عمل جراحی ، خدمات 

معرفـی آموزشگـاه استثنایـی  نــور 2 
تهیه و تدوین : شهناز کریمی مدیر واحد آموزشی

 
معرفی آموزشگاه
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دندانپزشکی و ... .  
* برگزاری جشنواره های مختلف با موضوعاتی نظير شير و لبنيات ، سبزيجات ، هرم 

غذايی و ... به منظور افزايش سطح آگاهی دانش آموزان و اولياء و ايجاد شور و هيجان در 
محيط آموزشگاه.

* همکاری در جذب کمک های مردمی)نقدی و غير نقدی( وتوزيع دربين دانش آموزان بی 
بضاعت با توجه به اينکه آموزشگاه فاقد نيروی مشاور و مددکار می باشد .

انجمن اولياء و مربيان آموزشگاه استثنايی نور 2 در برنامه ريزی ها و اجرای برنامه های 
مختلف بسيار فعال بوده و در انجام فعاليت های فوق برنامه مّلی ، مذهبی ، اجتماعی ، 
سياسی ،آموزشی و ... با مسئولين آموزشگاه همکاری گسترده و قابل توجهی داشته اند.

خاصه ای از عملکرد کارکنان آموزشگاه استثنايی نور 2 درسال تحصيلی گذشته : 
* شرکت تمامی کارکنان آموزشی و توانبخشی در طرح اقدام پژوهی در سال تحصيلی 91 

– 90 و کسب مقام اول کشوری ، 9 رتبه استانی و 7 رتبه منطقه ای. 
* کسب مقام سوم شهرستان های استان تهران در جشنواره درس پژوهی . 

* شرکت معلمان در جشنواره توليد محتوای 
الکترونيکی و انتخاب آثار آنان د رجشنواره مذکور.

اهّم برنامه های آموزشی و پژوهشی آموزشگاه در سال تحصيلی جاری با هدف فعال سازی 

جلسات شورای معلمان : 
* برنامه ريزی جهت برگزاری شورای معلمان بصورت ماهانه و در روزهای پنج شنبه به 
منظور استفاده بهينه از وقت و زمان با توجه به عدم حضور دانش آموزان در مدرسه در 

روزهای برگزاری جلسات.
* هماهنگی با واحد سرپرستی آموزش به منظور برگزاری جلسات گروه های آموزشی در 

قالب کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف از جمله بررسی بازخورد روش های تدريس 
در پايه اول ، کار با برنامه آزمون ساز ، اختاالت نوشتن ، يررسی لزوم درس تفکر  و 

پژوهش در تمامی پايه ها ، بازی درمانی و ... ، اجرای طرح سودای بندگی با هدف آموزش 
وضو ، نماز و احکام مربوطه. 

* هماهنگی با رابط پژوهشی آموزشگاه به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی با 
موضوعات : اقدام پژوهی ، آموزش نگارش طرح و پيشنهاد ، آموزش مقاله نويسی ، آموزش 

روش تحقيق و ... .
* هماهنگی با واحد بهداشت جهت برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اوليه توسط يکی 
از کارشناسان هال احمر با هدف ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی همکاران در مواجهه با 

حوادث و سوانح . 
* برنامه ريزی جهت مشارکت دانش آموزان در اجرای طرح های آموزشی ، فعاليت های 

فوق برنامه ، جشنواره های مختلف و ... .

ساخت کاردستی توسط دانش آموزان  جهت شرکت در نمايشگاه روز جهانی معلولين

 
معرفی آموزشگاه
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ــه  ــهريار ک ــگان ش ــان فرزان ــتعدادهای در خش ــی اس ــع آموزش مجتم
ــان  ــه  تيزهوش ــه مدرس ــوزان ب ــش آم ــن دان ــی و بي ــان عموم در زب
ــتعداد  ــرورش اس ــی پ ــازمان مل ــه س ــته ب ــت ، وابس ــروف اس ــز مع ني
درخشان)ســمپاد(می باشــد و ازســال 1382 فعاليــت آموزشــی خــود را 
بــا تعــداد55 نفردانــش آمــوز در مقطــع دبيرســتان و50نفــر در مقطــع 
راهنمايــی، آغــاز نمود.ايــن مجتمــع آموزشــی، دانــش آمــوزان خــود را 
از طريــق آزمونهــای سراســری کــه توســط ســازمان ســمپاد برگــزار 
ــش  ــون دارای 120 دان ــرد و اکن ــی پذي ــوز م ــش آم ــود دان ــی ش م
آمــوزدر مقطــع راهنمايــی و 166 دانــش آمــوز در مقطــع دبيرســتان و 
46 دانــش آمــوز در مقطــع پيــش دانشــگاهی مــی باشــد.الزم بــه ذکــر 
اســت پذيــرش   در مــدارس ســمپاد بــر اســاس آزمــون و در دو مقطــع 

راهنمايــی و دبيرســتان برگــزار مــی شــود.
ــوده کــه  ــون دارای يــک ســاختمان دو طبقــه ب ــن مرکــز هــم اکن اي
دارای 14کاس درس و اتاقهــای مديريــت ، معاونــت، پرورشــی 
ــک،  ــيمی و زيســت ،آزمايشــگاه فيزي ــايت کامپيوتر،آزمايشــگاه ش ،س
ورزش ،دبيرخانــه ، کتابخانــه، ، نمازخانــه وســرايداری و ... مــی باشــد و 
همچنيــن دارای فضــای ســبز بــه وســعت 3000 متــر مربــع بــوده کــه 
مجهــز بــه آالچيــق و ســرويس بهداشــتی و آبخوريهــای مجــزا و آب 

ســرد کــن و زميــن بســکتبال و زميــن واليبــال مــی باشــد.
فرزانــگان  درخشــان  اســتعدادهای  پــرورش  آموزشــی  مجتمــع 
ــی  ــای علم ــاد فض ــا ايج ــود ب ــت خ ــال فعالي ــول 9 س ــهرياردر ط ش
ــه  ــی را در عرص ــارات فراوان ــان و افتخ ــای درخش ــب  موفقيته مناس
ــوده  ــری کســب نم ــی و هن ــی ،قرآن ــی ،فرهنگ ــف  علم ــای مختل ه

ــت. اس
تعــداد خروجــی هــای آن ازابتــدا تــا کنــون283 نفــر مــی باشــد کــه 
80 درصــد آنــان در مراکــز آمــوزش عالــی دولتــی در رشــته هــای ســر 
ــه شــرح  ــات آن ب ــل مــی باشــند کــه جزئي ــه تحصي آمــد مشــغول ب

ذيــل مــی باشــد:
تعداد رتبه های   2  رقمی     15 نفر
تعداد رتبه های 3 رقمی       82  نفر

افتخارات
در طــول ســالهای فعاليــت مرکــز آموزشــی  فرزانــگان شــهرياردارای 

افتخــارات بــه شــرح زيــر مــی باشــد.
دارای المپياد  طای کشوری شيمی در سال 88

دارای  المپياد برنز کشوری شيمی در سال 91
همچنيــن دارای پــروژه هــای  برتــر پژوهشــگران جــوان و دارای رتبــه 
هــای برتــر کشــوری و اســتانی قــرآن کريــم  و همچنيــن رتبــه برتــر 
کشــوری و اســتانی مســابقات هنــری و فرهنگــی و ورزشــی را کســب 
ــگاهی در  ــابقات آزمايش ــر مس ــای برت ــه ه ــت و دارای رتب ــوده اس نم
ســطح کشــو و اســتان مــی باشــد. وارائــه پــروژه  برتــر در جشــنواره 

خوارزمــی مــی باشــد

سايت کامپيوتر
در راســتای تحــوالت صــورت گرفتــه در سيســتم آموزشــی و هوشــمند 
ــهريار  ــان ش ــتعداهای درخش ــرورش اس ــز پ ــدارس، مرک ــازی م س
ــت  ــود در جه ــود خ ــات موج ــت از امکان ــوده اس ــعی نم ــواره س هم
افزايــش ســطح کيفــی آمــوزش، گام هــای موثــری را بردارد.باتوجــه 
ــات  ــق امکان ــوزش از طري ــت وآم ــه اينترن ــی ب ــرورت دسترس ــه ض ب
چندرســانه ای ، واحــد ســايت ايــن واحــد آموزشــی از دوســال گذشــته 
راه انــدازی گرديــده اســت کــه ظرفيــت آن حــدود 30 دانــش آمــوزو 
مســاحت آن حدود30متــر مربــع بــوده ومجهــز بــه تختــه هوشــمند و 
16 دســتگاه سيســتم کامپيوتــری بــوده کــه بــه صــورت شــبکه مــی 
باشــد و بوســيله ســرور توســط معــاون فــن آوری مدرســه کنتــرل مــی 
شــود وتمامــی سيســتمها بــه اينترنــت متصــل مــی باشــند و بعــاوه 
ــل در  ــوده و فعاليتهــای ذي ــز مجهزب ــت ني ــه شــبکه اينتران مدرســه ب

ســايت  صــورت مــی گيــرد:
اســتفاده ازايــن ســايت جهــت آمــوزش کاپيوتــر و روان خوانــی قــرآن 
کريــم بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای خــاص توســط دبيــران مربوطــه

ــات  ــت و امکان ــد اينترن ــه نيازمن ــی ک ــای درس ــزاری کاس ه برگ
ــتند. ــانه ای هس چندرس

ارايــه پــروژه هــای درســی ودسترســی دانــش آمــوزان بــه اطاعــات 
موجــود در فضــای مجــازی )اينترنــت( بــا هــدف انجــام هرچــه بهتــر 

پــروژه هــای درســی و پژوهشــی
ــر  ــه بهت ــاط هرچ ــه منظورارتب ــتان ب ــانی دبيرس ــاع رس ــگاه اط پاي
مســئولين مدرســه بــا دانــش آمــوزان و اوليــاء آن هــا طراحــی گرديــده 
و جهــت ارائــه خدمــات ذيــل بــه روز رســانی                مــی شــود   :

دسترسی به آخرين اخبار دبيرستان 
اعام نمرات و کارنامه دانش آموزان 

معرفی دبيرستان و فضاها و امکانات آن 
تقويم اجرايی و آموزشی 

فعاليتهای علمی، پژوهشی، مشاوره ای و پرورشی 
بعــاوه بــرای هــر يــک از دانــش آمــوزان يــک نــام کاربــری و کلمــه 
عبــور در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آن مــی تواننــد 
وارد وب ســايت شــده و مطالــب مربــوط بــه خــود را مشــاهده نماينــد.

همچنيــن بــا اســتفاده ازپيــام کوتــاه کــه از طريــق ســايت مدرســه بــه 
اوليــاء دانــش آمــوزان ارســال مــی شــود.

همچنيــن در مواقــع لــزوم نتايــج امتحانــات ، وضعيــت حضــور و غياب 
دانــش آمــوز، اطــاع رســانی جهــت حضــور در مدرســه و .... از طريــق 
ســايت ياپيــام کوتــاه  بــه اوليــا دانــش آمــوزان ارســال مــی گــردد کــه 

معرفی مجتمع آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان شهریار

 
معرفی آموزشگاه
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ــا اســتفاده از آن ولــی دانــش آمــوز ميتوانــد عــاوه بــر وضعيــت  ب
فرزنــد خــود از ســاير پيــام هــای مربــوط بــه مدرســه مطلــع گــردد.

کتابخانه
کتابخانــه آموزشــگاه دارای فضايــی  حدود50متــر مربــع  بــوده  ودر 
ــن و  ــور س ــون در خ ــن گوناگ ــا عناوي ــاب ب ــد کت ــدود 8120 جل ح
ــن  ــی باشــد . همچني ــود م ــه موج ــف در کتابخان ــای مختل ــه ه پاي
ــرم افــزار آســان و قابــل اجــر  ــا طراحــی  ن ــی  ب ــه ديجيتال کتابخان
جهــت    ثبــت ، تحويــل و بازگشــت کتــب  و ارائــه ليســت کتــاب 
ــال  ــون  در ح ــده  اکن ــدازی  ش ــی 92-91 راه ان ــال تحصيل در س

ــرداری و اســتفاده مــی باشــد. بهــره ب
نماز خانه:

ــه دوم ســاختمان مدرســه  ــه در طبق ــن مجتمــع  ک ــه ی اي نمازخان
ــد.اين  ــی باش ــع م ــاحت300متر مرب ــت دارای مس ــه اس ــرار گرفت ق
نمــاز خانــه مفــروش بــوده ودارای100 جلــد کتــاب قــرآن کريــم و 
ســجاده و چــادر نمــاز وقفســه بنــدی جهــت قــرار گرفتــن ســجاده 
ــی باشــد. ــه م ــم و ادعي ــرآن کري ــاب هــی ق ــاز و کت ــادر و نم و چ

ــی و  ــپيلت گرمايش ــه دو اس ــز ب ــه مجه ــاز خان ــن نم ــن اي همچني
سرمايشــی وتهويــه وامکانــات مالتــی مديــا  جهــت پخــش و 

ــی باشــد. ــش م نماي
کاس های هوشمند

ــا تجهيــز کاســها  و بــه کار گيــری  ايــن مرکــزاز ســال 89-90 ب
ــف  ــه دروس مختل ــگاهی در زمين ــی و آزمايش ــزار آموزش ــرم اف ن
امــکان بهــره بــرداری  الکترونيــک را در اختيــار همــکاران و دانــش 

ــرار داده اســت. ــوزان در ســاعات کاســی ق آم
ــه  ــد چ ــی توانن ــوزان م ــش آم ــکاران و دان ــر هم ــال حاض در ح
ــورت     ــه بص ــی  و چ ــای آموزش ــايت ه ــورت online  از س بص
offline بــا اســتفاده از                نــرم افزارهــای موجــود يــا خــود 
ــه کنفرانــس  ــا ارائ ــا انجــام آزمايــش و ي ــه درس ي ــه ارائ ســاخته ب

ــد . بپردازن
 بخــش آمــوزش الکترونيــک ،ترغيــب  همــکاران و دانــش آمــوزان 
جهــت ارائــه  محتــوای الکترونيکــی توليد شــده در جشــنواره حمايت 
از توليــد کننــدگان محتــوای الکترونيــک ميباشــد کــه بــا اســتقبال از 
ســوی ايــن عزيــزان روبــرو شــد کــه اميدواريــم نتايــج مطلــوب را 

در پــی داشــته باشــد.

 
معرفی آموزشگاه



     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.
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فصل پائیز

21

22

23
24

26

27

28

29

30
31

33

32

35

34

36

37

 امور شاهد و ایثارگران
اصغری واال

 امـور بانــوان و جـوانـان
سليمی

 روابط عمومی
صفر باقری

 مشارکتهای مردمی
سليمانی

انجمن اولیا و مربیان
راحله بغدادی - مهری دژجوی

 کارشناسی آموزش ابتدایــــــی
مفيد آقا احمدی

 کارشناسی مراکز پیش دبستانی
نعمتی

 کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
پارسا

 کارشناسی پشتیبانی
ثريا شريفی - معصومه رمضان زاده

 کارشناسی سالمت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
خوش طينت

 فنی- حرفه ای و کاردانش | کارشناسی تربیت بدنی
شهرياری - حاج يوسفی

 کارشناسی راهنمایی و متوسطه
اسدی - فوالدی

 کارشناسی فعالیتهای اردویی و فوق برنامه
مهدی زاده

 کارشناسی اداره سواد آموزی
طيبه مربانی - جعفر صيدی - زهرا زارعی - خسرو جوادی

 پژوهسرای جوان
اکبر پور

 کارشناسی ارزیابی عملکرد
طايی فرد

فهرست بر اساس چارت سازمانی می باشد.
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 گزارش عملکرد روابـط عمــومی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان شهریار
با عنایت به اهمیت نقش مردم در نظام جمهوری اسالمی و لزوم تداوم پیوند متقابل مردم و مسئوالن ، روابط عمومی 

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

روابط عمومی

يازدهمين جلسه شورا ی آموزش وپرورش شهرستان با نشست مشترک  دانش آموزان واعضا ی شورا  درمحل مدرسه قائم شهر باغستان برگزار شد. 
حجت اال سام پاشاکی امام جمعه ی باغستان اظهارداشت:بر گزاری چنين نشست های مشترک عاوه بر آشنا شدن دانش آموزان با تصميم های شورا 

سبب رشد فکری و اجتماعی دانش آموزان می شود . سيد عباس جوهری فرماندار و رئيس شورای آموزش وپرورش شهرستان شهريار ضمن تشکر 
از آموزش وپرورش و امام جمعه باغستان که تمهيدات اين نشست مشترک را در مدرسه فراهم کردند ، نقش دانش آموزان را در ساختن آينده ايران 

اسامی بسيار مُوثر دانست.

* توليد بيش از60 مورد خبر مربوط به فعاليت وعملکرد واحدهای اداری ومدارس 
* ارسال بيش از 50 مورد خبردوايرداخلی ومدارس تابعه به سايت ها و رسانه های مختلف 

* تهيه وتوليد بيش از60 مورد خبر و بارگزاری در سايت ويژه مديريت با پرتال اداره کل متبوع 
* هماهنگی بيش از 30 مورد با خبر گزاری ها و رسانه ها و مطبوعات جهت تهيه خبر از مراسم ها –همايش ها و ....

* تهيه وتوليد بيش از 10 مطلب، ويژه مناسبت ها ی هفته در سايت ويژه مديريت با پرتال اداره کل متبوع 
* تهيه و توليد و درج بيش از20 پيام ويژه در سايت مديريت با پرتال اداره کل 

* 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  اداره کّل متبوع 
* مکاتبات با اداره کّل و ساير ادارت شهرستان 

* ارسال پيام های تبريک و تسليت به مسئوالن شهرستان ،اداره کل ، همکاران شاغل دراداره ومدارس تابعه وخبرنگاران 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... 
* تهيه ويژه نامه دهه مبارکه فجر و ارسال به اداره کّل وتحويل به مراکز ذيصاح ديگر 

* اقدام و تمهيدات الزم برای جمع آوری مطا لب فصلنامه شماره 2)زمستان91(
* کمک وهمکاری با واحد های اداری در برگزاری مراسم ها، همايش ها، جلسات و ...

* کمک و همکاری در اجرای 4روزه جشنواره ممتازين )ويژه تقديراز دانش آموزان ممتازشهرستان(
* آماده سازی و تمهيدات الزم برای تحويل اقام فرهنگی عيد نوروز ويژه مديريت به تمامی مدارس تابعه 

* عضويت و شرکت در جلسات کميته ها – کارگروه های تخصصی مربوط به مديريت
* برگزاری جلسات کارگروه اشاعه و اطاع رسانی کميته تحول بنيادين آموزش وپرورش در شهرستان و اقدام برای اجرای مصوبات 

* کمک و همکاری برای اجرای برنامه های مصوب ستاد اسکان نوروزی فرهنگيان 
* کمک وهمکاری برای برنامه های مصوب ستاد اجرايی جشنواره خيرين مدرسه ساز  
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نشست تخصصی با نام تاثیر انقالب اسالمی ،سبک زندگی اسالمی و تحکیم بنیاد خانواده 
با حضور رابطان امور بانوان ازمدارس ابتدایی دخترانه  در بهمن ماه برگزار شد .در این

 نسشت رفتار اسالمی وتاثیر آن بر تحکیم بنیاد د خانواده موردبررسی قرار گرفت 

امور بانوان  مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار  نمایشگاهی از آثار دانش آموزان 
وهمکاران فرهنگی  با نام« حجاب دژ کرامت« در نگارستان  فرهنگسرای استاد شهریار 

برگزار نمود .  جمعی از مسئولین  شهر وفرهنگیان ودانش آموزان از این نمایشگاه  بازدید 
نمودند. در این نمایشگاه نرم افزار وفلش کارتهایی با موضوع حجاب برتر و آسیبهای 

اجتماعی ،بد حجابی جهت عرضه به بازدید کنندگان ودانش آموزان  قرار داشت

مسابقه کتابخوانی ویژه بانوان فرهنگی برگزار شد . زن وهویت حقیقی نوشته مقام معظم 
رهبری 

عنوان  کتاب در این مسابقه بود.برندگان توسط رئیس محترم آموزش وپرورش  مورد 
تقدیر قرار گرفتند 

رئیس محترم اداره آموزش وپرورش شهرستان شهریار در نشستی صمیمانه  در جمع 
خواهران شاغل در اداره حضور یافتند و ضمن تقدیر وتشکر از زحمات ایشان در طول سال 

گذشته طرح وبرنامه هایی در راستای ارتقاء جایگاه بانوان  فرهنگی مطرح نمودند 

امور بانوان و جوانان

ان
نـ

وا
جـ

ن و
وا

ــ
بان

ور 
مـ

ر  ا
مو

ی ا
اس

شن
ار

د ک
کر

مل
ش ع

زار
گ

 
ار

ری
شه

ش 
ور

 پر
ش و

وز
آم

 



 فصلنامه ی نگـــــاه شهــریار مديريت آموزش و پرورش شهرستان شهريار   شماره 2 - زمستان 1391                 23

ی عملکرد
ی ارزیاب

ش عملکرد کارشناس
گزار

کارشناسی ارزیابی عملکرد

 19اهم فعالیتهای کارشناسی ارزیابی عملکرد در سال تحصیلی  )فصل زمستان (

یف
محورهای اصلی  رد

 انتظارات به ترتیب اقدام محور های فرعی برنامه برنامه

 
 
دید 9

باز
 

رت
ظا

 و ن

 1- بازدید از فعالیتهای مدارس
بازدید از عملکرد دوایر -2  

مسوالننظارت بر انتصابات مدیران و معاونین .  -3 
 4-سایر 

 

از مدارس  934بازدید از مدارس راهنمایی ،  513بازدید حوزه معاونت ها وکارشناسی ها از مدارس ابتدایی ،  662ثبت 
  49بازدید از مدارس فنی حرفه ای وکاردانش  در سامانه ارزیابی عملکرد از دی ماه تا اسفند ماه سال  112متوسطه ، و

مورد  1391درفصل زمستان  جمع کل بازدید صورت گرفته  
 

 
2 

یها
زیاب

ار
 

 ارزیابی از عملکرد مدارس -1
 ارزیابی از عملکرد مسولین دوایر -2
 ارزیابی از ستاد طرح تکریم -5
 ارزیابی جلسات و همایشها -9

 نفر 39نفر کارکنان اداری وآموزشی  399تبیین شیوه نامه ارزیابی عملکرد جهت مدیران ومعاونین مدارس 
 برگ تقدیرنامه 2999تایید لیست تقدیرنامه همکاران ، مدیران ، معاونین ومعلمین مدارس بیش از 

 نفر برگزیدگان این طرح 19ارزیابی از طرح تکریم ارباب رجوع وتقدیر از 
 مورد   39ارزیابی از جلسات وهمایش ها بیش از 
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ب

 

 وائیه های کتبیگدگی به شسیر-1
 رسیدگی به شکوائیه های شفاهی -2
 رسیدگی به شکوائیه های تلفنی -5
 سایر -9

در  41مورد از دی ماه تا اسفند ماه  511ثبت ورسیدگی به پرونده شکایات حضوری ،کتبی،وتلفنی به تعداد 
 موضوع های آموزشی ، پرورشی ، اداری مالی وغیره ....

 
 
 

 
 
ایر 4

س
تها 

عالی
ف

 

 همایشهاشرکت در جلسات و -1
نظارت بر عملکرد کمیته ها)برنامه -2

ریزی،تشویقات،نامگذاری مدارس،مناقصات،شیر 
 مدارس،ستاد امتحانات، مقام معلم،مدارس 

 ایجاد بانک اطالعات نیروها-3
 طرح ها و ابتکارات-4
 درج اطالعات مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد -5
 

از مدعوین ، جمع بندی نظرات و تهیه گزارشهای آماری و  هماهنگی ؛ حضور فعال، تهیه فرمهای نظر سنجی
 مصوبه  113دستور کار و  77جلسه شورای معاونین با  12، برگزاری تحلیلی و انعکاس ان به مسولین ذیربط

 تشکیل جلسات شورای اداری وتجلیل از نفرات برتر طرح تکریم ارباب رجوع

 

 

 ای اداره و مدارس )شرکت در جلسات ،کمیته ها، وهمایش ها و......(فعالیتهای جانبی : نظارت بر تمامی فعالیته
 

 فعالیتهای مستمر
 انعکاس نتایج سطح اجرا اهم فعالیتهای مورد انتظار

 )براساس بخشنامه های صادره(
 مستندات

 اداره واحد آموزشی
 سامانه نرم افزاری ثبت درسامانه ارزیابی عملکرد * * پاسخگویی به شکایات -1
 بایگانی گزارش بازدیدها تنظیم گزارش تحلیلی به مسوالن - * بازدیدهای موردی از مدارس -2
  ارسال گزارشات ماهانه به سازمان -3

- 
 سامانه نرم افزاری ثبت درسامانه ارزیابی عملکرد *

تدوین برنامه زمانبندی شورای معاونین ؛حضور  -4
 فعال در جلسات و پیگیری مصوبات

 
- 

بایگانی دفتر صورتجلسات شورای  درسامانه ارزیابی عملکرد ثبت *
 مربوطه

 سامانه نرم افزاری ثبت درسامانه ارزیابی عملکرد * *      انعکاس وقایع مهم به سازمان -5
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ــن  ــای دی – بهم ــاه ه ــاهد در م ــی ش ــتاد اجراي 1- جلســات س
ــت  ــور رياس ــا حض ــران ب ــاهد و ايثارگ ــدارس ش ــفند در م و اس
ــاون آموزشــی  ــرور ومع ــان پ ــای ب ــاب آق ــرورش جن آمــوزش و پ
آقــای داودی و معــاون پرورشــی آقــای عبــادی و کارشــناس امــور 
ــاد شــهيد  ــری واال و رياســت بني ــای اصغ ــران آق شــاهد و ايثارگ
شهرســتان شــهريار آقــای رهنمــا و معــاون فرهنگــی بنيــاد شــهيد 
آقــای کــردی و کارشــناس آموزشــی بنيــاد شــهيد آقــای جعفــری 
ــکات و  ــون مش ــران پيرام ــاهد و ايثارگ ــدارس ش ــران م و مدي
ــاهد  ــده ش ــرح پراکن ــران و ط ــاهد و ايثارگ ــدارس ش ــای م نيازه
ــد. در جلســه اســفند در مدرســه راهنمايــی شــاهد  تشــکيل گردي
طيبــه از مديــران مــدارس برتــر شــاهد تقديــر و تشــکر بــه عمــل 

آمــد. 

2- جلســات شــورای مشــاوره شــاهد در مــاه هــای دی – بهمــن 
و اســفند بــا حضــور معــاون آموزشــی آقــای داودی –کارشــناس 
امــور شــاهد و ايثارگــران آقــای اصغــری واال – کارشــناس هســته 
مشــاوره آقــای نــوروزی – کارشــناس آمــوزش بنيــاد شــهيد آقای 
ــاد شــهيد آقــای طهماســبی و مشــاورين  جعفــری – مــددکار بني
ــون  ــاهد پيرام ــده ش ــرح پراکن ــران و ط ــاهد و ايثارگ ــدارس ش م

مشــکات رفتــاری و آموزشــی دانــش آمــوزان تشــکيل گرديــد.

3-کارگاه آموزشــی مشــاورين مــدارس شــاهد و ايثارگــران و 
ــا ســخنرانی دکتــر  طــرح پراکنــده شــاهد در مــورخ 91/11/17 ب
محمــدی روانشــناس بنيــاد شــهيد اداره کل و بــا حضورمــدد کار 
ــاهد  ــور ش ــناس ام ــی و کارش ــای وکيل ــهيد اداره کل آق ــاد ش بني
و ايثارگــران و کارشــناس هســته مشــاوره و کارشــناس آمــوزش 

ــد. ــهيدبرگزار گردي ــاد ش ــدد کار بني ــهيد و م ــاد ش بني

ــب)س( ــتان حضــرت زين ــواده در دبيرس ــوزش خان 4- جلســه آم
مــورخ 91/11/17 بــا ســخنرانی دکتــر محمــدی روانشــناس اداره 
ــاد شــهيد و کارشــناس  ــاد شــهيد و مــدد کار اداره کل بني کل بني
امــور شــاهد و ايثارگــران و مــدد کار بنيــاد شــهيد شــهريار 

ــد. ــکيل گردي تش

 -5
جلســات آمــوزش خانــواده دانــش آمــوزان طــرح پراکنــده شــاهد 
ــفند  ــن و اس ــای دی، بهم ــاه ه ــر در م ــم کله ــخنرانی خان ــا س ب
ســال 1391 در اداره آمــوزش و پــرورش شــهريار برگــزار گرديــد.

6- بازديــد از خانــواده شــهدا و جانبــازان و فعــاالن سياســی 
ــان پــرور  توســط مديــر اداره آمــوزش و پــرورش جنــاب آقــای ب
ــاهد و  ــور ش ــناس ام ــادی و کارش ــای عب ــی آق ــاون پرورش و مع
ايثارگــران آقــای اصغــری واال و ســاير کارشناســان اداره آمــوزش 
و پــرورش و همــکاران طــرح پراکنــده شــاهد در مــاه هــای دی- 

ــت. بهمــن و اســفند انجــام پذيرف

ــرای دانــش آمــوزان تحــت پوشــش  7- کاس هــای تقويتــی ب
طــرح پراکنــده شــاهد در ســطح مــدارس منطقــه شهريارتوســط 

دبيــران تخصصــی برگــزار گرديــد.
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8- دبيرســتان شــاهد حضــرت زينــب )س( و آموزشــگاه ايثارگــران 
صديقــه کبــری )س( رتبــه اول و مدرســه راهنمايــی شــاهد 
شــهيد درخشــان رتبــه ســوم در ســطح شهرســتان هــای اســتان 
تهــران را کســب و در همايــش برتريــن هــای شــاهد در اداره کل 
ــرورش شهرســتان هــای اســتان تهــران در حضــور  آمــوزش و پ
ــاير  ــهيد اداره کل و س ــاد ش ــرورش و بني ــوزش و پ ــئولين آم مس
ادارات آمــوزش و پــرورش مــورد تقديــر و تشــکر واقــع گرديدنــد 
و مديــر بازنشســته دبيرســتان شــاهد شــهيد کلهرآقــای برخــی بــه 
عنــوان موفــق تريــن مديــر مــدارس شــاهد و ايثارگــران در ســال 

تحصيلــی 91-90 مــورد تقديــر قــرار گرفــت.

ــه  ــال کمــک هزين ــغ 4500000 ري ــه البســه و مبل 9- کارت تهي
ــش  ــت پوش ــت تح ــی بضاع ــوزان ب ــش آم ــن دان ــی  بي تحصيل

ــد. ــع گردي ــده توزي طــرح پراکن

10- نشســت هــای دانــش آمــوزی طــرح پراکنــده توســط 
ــن و  ــای دی ،بهم ــاه ه ــاهد در م ــده ش ــرح پراکن ــاورين ط مش

ــت. ــام پذيرف ــی انج ــورت هفتگ ــه ص ــفند 91 ب اس

11- جلســه دبيــران طــرح پراکنــده شــاهد بــا حضــور کارشــناس 
ــای دی  ــاه ه ــد در م ــران ارش ــران و دبي ــاهد و ايثارگ ــور ش ام
ــی  ــی و پرورش ــکات آموزش ــون مش ــفند 91 پيرام ــن و اس ،بهم

ــد. ــزار گردي ــوزان برگ ــش آم دان

ــران  ــا مدي ــران ب ــاهد و ايثارگ ــور ش ــناس ام ــه کارش 12- جلس
مــدارس شــاهد و ايثارگــران بــه صــورت ماهانــه انجــام پذيرفــت

ــاران  ــاهد و ايث ــدارس ش ــرد م ــی ازعملک ــد و ارزياب 13- بازدي
ــران راهنمــا در مــدارس تحــت پوشــش  ــد از عملکــرد دبي وبازدي
ــران و  ــاهد و ايثارگ ــور ش ــناس ام ــط کارش ــده توس ــرح پراکن ط

ــت. ــام پذيرف ــد انج ــران ارش دبي

ــران  ــاهد و ايثارگ ــدارس ش ــت اول م ــات نوب ــج امتحان 14- نتاي
ــران  ــاهد و ايثارگ ــور ش ــناس ام ــط کارش ــده توس ــرح پراکن و ط
ــه  ــد ب ــران ارش ــاورين و دبي ــور مش ــا حض ــدارس ب ــران م و مدي
ــا  ــی ب ــرفت تحصيل ــه پيش ــی ومقايس ــی ارزياب ــورت تخصص ص
ــی و  ــها بررس ــت و چالش ــام پذيرف ــی 91-90 انج ــال تحصيل س

ــد. ــه گردي ــدی ارائ ــای مفي راهکاره

15- نمايشــگاه دهميــن دوره تحقيــق و پژوهــش مــدارس شــاهد 
ــهريار و  ــرورش ش ــوزش و پ ــده آم ــرح پراکن ــران و ط و ايثارگ
مــارد در دبيرســتان حضــرت زينــب )س( تشــکيل و بــا حضــور 
ــوزش  ــران اداره کل آم ــور شــاهد و ايثارگ کارشــناس مســئول ام
و پــرورش شهرســتان هــای اســتان تهــران آقــای نتــاج و 
کارشــناس امــور شــاهد و ايثارگــران آمــوزش و پــرورش شــهريار 
ــران ارشــد انجــام  ــدارس و دبي ــران م ــری واال و مدي ــای اصغ آق
پذيرفــت و ضمنــا آثــار برتــر برگزيــده و بــه اداره کل آمــوزش و 

ــد. ــران ارســال گردي ــای اســتان ته ــرورش شهرســتان ه پ

مــدارس شــاهد و ايثارگــران در اســفند 91 بــا برپايــی   -16
نمايشــگاه ايــران شناســی در آموزشــگاه ضمــن معرفــی فرهنــگ 

ــد. ــوروز رفتن ــد ن ــتقبال عي ــه اس ــران ب ــهرهای اي ش

مــدارس شــاهد و ايثارگــران درراهپيمايــی ســی و   -17
ــران حضــور  ــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی اي ــن پي چهارمي

داشــتند. چشــمگيری 

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 گ

بهترین و برجسته ترین فکرها باید بنشینند و برای آموزش و پرورش 
 طراحی کنند.

مشارکتهای مردمی

بر اساس قانون تشکيل شوراهای آموزش و پرورش ، در شهرستان شهريار نيز حداقل ماهی يک بار شورای آموزش و پرورش با رياست فرماندار محترم شهرستان و 
دبيرخانه مديريت آموزش و پرورش با اهداف ذيل در شهرستان برگزار می گردد که در اين فصل نامه به 22 مورد آن اشاره  می گردد .  

1 ( توزيع اعتبارات دولتی تخصيص يافته به صورت آموزشی و پرورشی بين مدارس 
2 ( تصويب ضوابط مالی مدارس 

3 ( پيشنهاد وضع عوارض برای احداث ، توسعه ، نگهداری و تامين و تجهيز وسايل کمک آموزشی و پرورشی 
4 ( برنامه ريزی و تصميم گيری در مورد اجاره ، احداث و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی 

5 ( تصميم گيری در خصوص توزيع و هزينه کردن عوارض اخذ شده برای احداث ، توسعه و تعمير اماکن آموزشی و پرورشی 
6 ( بررسی و تصميم گيری برای برنامه ريزی نيروی انسانی مورد نياز و ارائه نتايج آن به وزارت آموزش و پرورش 

7 ( صدور مجوز برای بکار گيری افراد مازاد بر سهميه استخدام رسمی از محل درآمدهای منطقه بر اساس قوانين کار و تامين اجتماعی 
8 ( برنامه ريزی و تصميم گيری درباره چگونگی تشويق و تقدير کارکنان شايسته و اليق مدارس 

9 ( تشويق و ترغيب متمکنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث و اهدای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 
10 ( نظارت مستمر بر فعاليت های آموزش و پرورش منطقه و تهيه گزارش ساالنه حاوی نقاط قوت و ضعف فعاليتها 

11 ( برنامه ريزی جهت ايجاد تسهيات و به کار گيری ابزارهای مناسب جهت توسعه مدارس غير انتفاعی ، آموزشگاه های آزاد و ... 
12 ( برنامه ريزی و اقدام جهت تهيه زمين و ساير امکانات الزم به منظور تامين و تجهيز فضاهای آموزشی و پرورشی 

13 ( برنامه ريزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانک ها ، شرکت های دولتی و غير دولتی و کارخانه ها به امر توسعه و تجهيز فضاهای آموزشی 
14 ( کمک به ترويج و گسترش فعاليت های پرورشی و آموزشی و استحکام اعتقادات دينی و مکارم اخاقی دانش آموزان 

15 ( برنامه ريزی و تصميم گيری برای پرداخت کمک هزينه تحصيلی به دانش آموزان کم بضاعت 
16 ( انجام وظايفی که شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای عالی انجمن اولياء و مربيان يا وزارت آموزش و پرورش به موجب اختيارات قانونی خود به شورا واگذار 

می نمايند . 
17 ( بررسی راه های مختلف صرفه جويی و افزايش بهره وری منابع در چارچوب سياست های وزارت آموزش و پرورش 

18 ( تاش در گسترش آموزش و پرورش عمومی و تحت پوشش قرار دادن کليه اطفال واجب التعليم منطقه 
19 ( جلوگيری از افت تحصيلی دانش آموزان و تاش در ارتقاء کيفيت برنامه های آموزشی و پرورشی 

20 ( سازماندهی امکانات برای اجرای آموش های فنی و حرفه ای ، کاردانش و کارآموزی دانش آموزان 
21 ( ارتقای سطح دانش فرهنگيان و پيش بينی و تدارک وسايل رفاهی و معيشتی آنان و فراهم کردن امکانات الزم 

22 ( پيشنهاد برنامه ساالنه توسعه فضای آموزشی و پرورشی و نيروی انسانی بر اساس خط مشی ها و سياست های کلی وزارت آموزش و پرورش 
مديريت آموزش و پرورش شهرستان شهريار هرساله با اهداف ذيل جشنواره خيرين مدرسه ساز را برگزار می نمايد :

 
- ترويج و گسترش فرهنگ مشارکت عمومی

- تقويت روحيه ی گذشت ، ايثار ، وفاق 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

- تقدير از اقدامات سخاوتمندانه و ايثارگرانه خيرين

و  مفتخر است که در سال تحصيلی جديد نيز جهت ايجاد بستر مناسب توسعه و فراخوان عمومی از مردم خير و نيک انديش به بهترين وجه همانند سالهای گذشته 
هر چه با شکوهترو پر بارتر هفتمين جشنواره خيرين مدرسه ساز شهرستان شهريار را  برگزار نمايد .

در راســتای اهــداف ســند تحــول بنياديــن آمــوزش و پــرورش اجــرا شــدن طــرح 6،3،3 ايــن مديريــت توانســته اســت در ســال  تحصيلــی 92-91 تعــداد 130 کاس 
درس بــا  کمــک خيريــن محتــرم مدرســه ســاز ، اداره کل نوســازی مــدارس اســتان تهــران ، انجمــن اوليــاء مــدارس و همچنيــن آمــوزش و پــرورش ايجــاد نمايــد . 
بــر اســاس جلســه مجمــع خّيريــن مدرســه ســاز شهرســتان شــهريار  بــا حضــور اعضــای مجمــع و همچنيــن خّيريــن محتــرم مدرســه ســاز جنــاب آقــای حــاج 
رضــا معمــارزاده و همسرشــان ســرکار خانــم عــذرا ده دشــتی کــه يکــی از خّيريــن بــا ســابقه شهرســتان شــهريار و احــداث کننــدگان مدرســه حضــرت زينــب )س( 
و موســی بــن جعفــر در مرکــز شــهر مــی باشــند ، آمادگــی خــود را جهــت واگــذاری يــک واحــد آپارتمــان مســکونی بــا کليــه امکانــات بــه متــراژ 110 متــر مربــع 
واقــع در تهــران جهــت توســعه فضاهــای آموزشــی شهرســتان شــهريار بــه مجمــع خّيريــن مدرســه ســاز شهرســتان شــهريار          )مديريــت آمــوزش و پــرورش 

شهرســتان شــهريار ( اعــام نمودنــد . 
و همچنيــن خيــر محتــرم مدرســه ســاز جنــاب آقــای محمدعلــی رياضــی  يــک قطعــه زميــن بــه متــراژ 1500 متــر مربــع واقــع در بکــه جهــت توســعه فضاهــای 

آموزشــی بــه مديريــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــهريار واگــذار نمودنــد . 
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ش شهریار
ش و پرور

ی انجمن اولیا و مربیان آموز
ش عملکرد کارشناس

گزار

انجمن اولیا و مربیان

گزارش عملکرد فصل زمستان کارشناسی انجمن اولياء و مربيان سال تحصيلی 1391-92
نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول: راحله بغدادی

نام و نام خانوادگی کارشناس: مهری دژجوی
عملکرد اين کارشناسی در فصل زمستان بطور مختصر به شرح زير می¬باشد:

1- برگزاری جلسات کارگروه حمل و نقل دانش آموزی
            - برگزاری جلسه حل مشکات سرويس شهر باغستان

            - ارسال بخشنامه رعايت شيوه¬نامه و نرخ مصوب سرويس دانش آموزی و ارسال متن ماده 18     
قانون تعزيرات حکومتی جهت الزام رعايت قيمت گذاری های مصوب

2- پيگيری و ثبت مشخصات انجمن ها و کاسهای آموزش خانواده در سايت اداره کل
3- معرفی برگزيدگان مسابقه مجات پيوند

4- برگزاری جلسات فصلی رؤسای انجمن های اولياء و مربيان و مديران مدارس به منظور آموزش و تعامل 
بين رؤسای انجمن و مديران مدارس

- 91/11/15 يکشنبه در سالن همايش امام علی )ع(
- 91/11/18 چهارشنبه در سالن همايش آموزشگاه معارف

- 91/12/2 چهارشنبه در سالن همايش آموزشگاه عزيزاله پزشکی
5- جلسه قطبی مدرسين آموزش خانواده با حضور مدرسين شهرستانهای شهريار، مارد و شهر قدس در روز 

چهارشنبه 91/11/25 در سالن همايش آموزشگاه عزيزاله پزشکی و با سخنرانی جناب آقای بان پرور مدير 
محترم آموزش و پرورش، جناب آقای گلزاری معاون محترم آموزش متوسطه اداره کل، جناب آقای قلی زاده 
مدير محترم گروه انجمن اولياء و مربيان اداره کل و جناب آقای دکتر فاضل استاد مدعو جلسه برگزار گرديد.
6- برگزاری جشن نيکوکاری در مدارس تابعه و جمع آوری 1/064/467/500 ريال که 515/832/500 ريال 

آن بصورت نقدی بوده است و اهداء به دانش آموزان بی بضاعت
7- تشکيل صندوق حمايت از دانش آموزان بی بضاعت با نام صندوق موال علی )ع( توسط کمک ماهانه 

فرهنگيان خير.
8- تشکيل جلسات شورای انجمن اولياء و مربيان
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عملکــرد ایــن کارشناســی درفصــل زمســتان بطورمختصــر بــه 
شــرح ذیرمــی باشــد.

1-برگــزاری طــرح درمحضــر قــرآن درمــدارس وبصــورت 
باحضور2300نفرازهمــکاران درمحورهــا  جمعــی 

2-برگزاری جلسات آموزشی الگوهای برترتدریس 
وداوری  آموزشــی  هــای  طراحــی  وبررســی  آوری  3-جمــع 
وانتخــاب طرحهــای برتــر وارســال اســامی منتخبیــن به اســتان

4-جمع آوری وداوری مستندسازی تجربه های برتر
درخصــوص  همــکاران  فعالیــت  وداوری  آوری  5-جمــع 

مصــرف الگــوی  خالقیــت 
6-پیگیــری نحــوه اجــراء هوشــمند ســازی کالســها وارائــه 

ــوا محت
7-رسیدگی به اموراتباع خارجه

8-برگزاری کالسهای طرح ارتقاء ششم ابتدایی
9-برگزاری آزمون هماهنگ طرح ارتقاءواعالم نتایج

10-هماهنگــی جهــت برگــزاری جلســات تحــول آمــوزش 
مســتندات وارســال  وپــرورش 

11-برگــزاری دومرحلــه مســابقه علمــی ششــم ابتدایــی 
باپوشــش 100درصــدی دانــش آمــوزان

12-بررســی درصــد قبولــی آزمــون هــای هماهنــگ پایــه 
ششــم ابتدایــی 

13-جمع آوری ونظارت برطرح آداب ومهارتهای زندگی 
14-تقدیرازمعلمین ساعی

ششــم  ممتازیــن  جشــنواره  دربرگــزاری  15-همــکاری 
ابتدایــی

16-بازدیدازمدارس منطقه
17-اجرای طرح نظارت وهمیاری
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کارشناسی آموزش ابتدایی

 نام ونام خانوادگی کارشناس مسئول
مفیدآقا احمدی
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ش شهریار
ش و پرور

ی آموز
ش دبستانــــ

ی پیـــــ
ش عملکرد کارشناس

گزار

کارشناسی پیش دبستانی

 ما رد آموزش و رپورش احتیاج هب تحول داریم آموزش و رپورش کنونی کشور ما ساخته و رپداخته فکر ما و ربانهم اهی  ما  و فلسفه ما 

نیست  بنای کار رب آن فلسفه ای نبود هک امروز دنبال آن هستیم.

 عنوان خبر : همايش حافظان قرآن
نظر به آشنايی و انس نوآموزان با مفاهيم قرآنی همايش منتخبين 

نوآموزان حافظان قرآن و مربيان برتر خاق طرح در روز 
چهارشنبه مورخ 91/11/25 در سالن امام علی فاز 3 برگزار گرديد 

و تقدير و تشکر از نوآموزان انجام گرفت

همايش ورزش؛ سامت- شادابی
نظر به اهميت ورزش در سامت روحی و جسمی نوآموزان پيش 

دبستانی و تقويت روحيه ورزش آنها همايش ورزش؛ سامت؛ 
شادابی منتخبين 7 محور در روز دوشنبه مورخ 91/11/30 در 

سالن فتح برگزار گرديد و لوح قهرمانی طی مراسمی به نوآموزان 
اهدا گرديد.

جشنواره شعر کودک
جشنواره شعر کودک در سطح پيش دبستان در دو مرحله با 

موضوعات آموزشی؛ مرحله اول در 7 محوری برای 110 مرکز 
پيش دبستانی برگزار گرديد منتخبين محور مرحله اول در تاريخ 
91/12/2 در سالن شهيد کافی به صورت مرکزی در مرحله دوم 

شرکت کردند 

جلسه نمايندگان  موسسين مراکز غيردولتی 
برگزاری جلسه نمايندگان موسسين مراکز پيش دبستانی 

غيردولتی مستقل؛ ضميمه مدارس دولتی و ضميمه مدارس 
غيردولتی جهت جلوگيری از فعاليتهای مراکز پيش دبستانی 
که بصورت غيرمجاز در سطح  شهرستان فعاليت می کنند و 

ناهماهنگ بودن آنها در امر آموزش باعث آسيب های آموزشی 
نوآموزان برای ورود به پايه اول می شوند.

طرح مربی، مشاور 
همايش خانواده، تربيت و امنيت اجتماعی در قالب طرح مربی، 

مشاور در سالن شهيد کافی رو ز جمعه مورخ 91/11/27 با 
سخنرانی جناب آقای محمدرضا طاهری از استاتيد برجسته 

آموزش خانواده و با حضور پدران و مادران نوآموزان با هدف 
آموزش صحيح خانواده ها در جهت تربيت درست نوآموزان و 
اهميت آن در 7 سال نخست زندگی کودکان در جهت شکل 
گيری شخصيت آينده آنان برگزار گرديد. چرا که در اين دوره 

است که شخصيت و جهت زندگی آينده نوآموان رقم خواهد خورد  
به نوعی می توان اين دوره را موثرترين دوره از جهت تربيت 

خانواده دانست.

عنوان خبر : برگزاری جشن هفت سين  در تمامی مراکز پيش 
دبستانی 

به مناسبت فرارسيدن ايام نوروز و آشنايی نوآموزان پيش دبستانی 
با فرهنگ و رسوم اصيل ايرانی جهت معرفی آيين ها و سنت 

های نوروزی روز يکشنبه مورخ 91/12/20 به طور همزمان در 
تمامی مراکز پيش دبستانی جشن هفت سين برگزار گرديد. و 

به صورت مرکزی در فرهنگسرای کوثر با حضور رياست محترم 
آموزش و پرورش شهرستان شهريار جناب آقای بان پرور و 

معاونت پشتيبانی و کارشناسان اداری  برگزار گرديد . 
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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

توزيع شير مدارس در سطح تمامی مدارس دولتی ابتدايی،راهنمايی،پيش دبستانی ومهدهای کودک شبانه روزی تحت 
نظربهزيستی دربيست نوبت،برگزاری همايش ويژه سرايداران تمامی مدارس وخدمتگزاران طی دوجلسه جداگانه وباحضوربيش 

از400 نفراز نيروها درسالن شهيدکافی .
مهمترين اقدامات کارشناسی امورپشتيبانی طی 3ماه اخير)فصل زمستان( به طورمختصربدين شرح می باشد .

- انتخاب اين کارشناسی به عنوان مسئول قطب سه منطقه )قدس ، مارد ، رباط کريم ( از سوی اداره کل متبوع .
-کسب رتبه اول کميته تعمير و تجهيز استان .

- تقدير از کارشناسان اين کارشناسی به عنوان کارشناسان برتراستان .
- همکاری با اداره کل متبوع درخصوص اجرای طرح نمون ارزيابی از مناطق درسطح استان درقالب تنظيم نمون فرم .

- انجام تمامی امورمربوط به سرويس دانش آموزان وايجاد رضايت نسبی از طرف همکاران .
- تنظيم و ارسال بخشنامه بيش از 17 بخشنامه ودستورالعمل به مدارس وجمع آوری اطاع خواسته شده ودسته بندی آن .

- تنظيم و ارسال بخشنامه به تمامی مدارس دولتی و غيردولتی درخصوص اعمال بهای گاز مصرفی با تخفيف %50 به شرکت 
گاز.

- پيگيری امور مربوط به حامل های انرژی )برق ، آب ( مدارس درخصوص تخفيف %50 با رؤسای محترم اداره برق وآب و 
ارسال دستورالعمل به مدارس وجمع آوری اطاعات .

- انجام اقدامات الزم جهت جمع آوری اطاعات مورد نياز فضا ، تجهيزات مورد نياز مدارس درسال تحصيلی 93-1392 وبرنامه 
ريزی درخصوص آن .

- تشکيل کميته وتجهيز مدارس وکمک از نيروهای مديردرخصوص تعمير و بازسازی ميز و نيمکت ها، صندلی ، تعميرات و... 
در مدارس .

- منطقه پيشرو در تنظيم اسناد مالی براساس کد اقتصادی )موديان مالياتی( .
- شناسايی وتقدير وتشکراز نيروهای سرايدار و خدمتگزار ساعی در سطح منطقه .

- سازماندهی بيش از140 نيروی خدمتگزار جديدالورود اوايل بهمن ماه 1391.
- برگزاری همايش تمامی سرايداران مدارس.

- برگزاری کاس توجيهی برای تمام سرايداران درخصوص آموزش های الزم ونحوه استفاده کپسول های آتش نشانی و امور 
مربوط به سيستم گاز مدارس توسط استادان سلزمان آتش نشانی .

- برگزاری کاس توجيهی برای تمامی نيروهای خدمتگزار قطب 5 باحضورمسئولين اداره کل متبوع .
- بازديد از تمام مدارس تخريبی و جمع آوری اطاعت مربوط به آن .

- جمع آوری نيازمنديهای قطب5) شهريار، قدس ، مارد ، رباط کريم ( طی جلسات مختلف وارسال آمار مربوط به اداره کل 
متبوع .

- ايجاد فرهنگ سازی درخصوص مصرف شيرمدرسه در بين دانش آموزان با برگزاری مسابقه ، ارسال بروشور.....
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اداره سواد آموزی

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

 نام ونام خانوادگی رئیس سوادآموزی:سید محمد بختیاری

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

• برگزاری هفته سوادآموزی براساس جدول روز شمار هفته سوادآموزی
• برگزاری همايش با آموزشياران وتقدير وتشکراز آنها به مناسبت هفتم دی ماه

• جلسه با امام جمعه محترم شهرستان درخصوص عملکرد سوادآموزی وتاکيد ايشان در خطبه های نماز جمعه درامرمشارکت بی 
سوادان درکاسها ونيروی آموزش دهنده درتعليم بی سوادان 

• پيگيری وثبت سوادآموزان ازطريق کپی شناسنامه
• طراحی فرم تعيين وضعيت سواد برای شناسايی بيشتر بی سوادان وارسال به مدارس

• شرکت درهمايش استانی وتجليل ازآموزشياران ومديران مدارس ودريافت لوح تقديرازمعاون وزير
• بازديد ازکاسهای سوادآموزی در مجتمع های آموزشی ومدارس مستقل وتوجيه مديران نسبت به شناسايی ،جذب،حفظ 

ونگهداشت
• ارسال فرم های بی سوادان به تفکيک مقطع برای مدارس جهت جذب بی سوادان

• برگزاری امتحانات فردبه فرد به طورمستمردرواحد های آموزشی واداره
• ثبت وصدور کارنامه های سوادآموزان 

• پيگيری شناسايی،جذب ونگهداشت ازطريق جلسات گروه بهبود کيفيت
• ارسال لوح تقديرازطرف مديريت برای مديران فعال درامر سوادآموزی

• تفاهم نامه همکاری با بهزيستی در خصوص همکاری مددجويان وشناسايی افراد بی سواد ومعرفی به سوادآموزی
• تفاهم نامه همکاری با مديريت محترم حوزه علميه شهرياردرجهت استفاده طاب ومبلغان به عنوان نيروی آموزش دهنده

• تحت پوشش سهميه اباغی به ميزان بيش از80درصد درسوادآموزی با تاش وپيگيری های مديريت محترم ومديران محترم 
مدارس ومسئولين سوادآموزی
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ش شهریار
ش و پرور

ی و متوسطه آموز
ی راهنمای

ی کارشناس
ش عملکرد واحدها

گزار

انعقاد تفاهم نامه آموزشی با تمامی مديران مدارس 
ــزارش  ــم گ ــاالن ) تنظي ــدارس بزرگس ــی م ــور مال ــام ام 2- انج
ــش  ــهريه دان ــی ش ــغ دريافت ــه مبال ــال اول – حوال ــی نيمس مال
ــدود  ــای اختصاصــی اســتان )ح آمــوزان بــه حســاب درآمده
ــا  /1/350/000/000 ريــال ( و تنظيــم اســناد چهارماهــه  مهــر ت

ــفند  ــن و اس ــه بهم دی و دو ماه
ــی  ــال تحصيل ــال اول س ــب آزاد نيمس ــناد داوطل ــم اس 3- تنظي

1391-92
4- همــکاری بــا مديــر اداره در برگــزاری جشــنواره دانــش 
آمــوز ممتــاز منطقــه ) تنظيــم ليســت ممتازيــن منطقــه- صــدور 

ــوزان ( ــش آم ــه دان ــويق نام ــه و تش دعوتنام
ــران درخصــوص کاس بنــدی ســال  ــا مدي 5- انعقــاد قــرارداد ب

آينــده و توســعه متــوزان 
ــی  ــد قبول ــت درص ــدارس و درياف ــه م ــنامه ب ــال بخش 6- ارس
ــال اول  ــج نيمس ــل نتاي ــه و تحلي ــدارس و تجزي ــت اول م نوب
ــوزش از  ــطه و آم ــروه متوس ــتانی گ ــات اس ــرکت در جلس 7- ش

راه دور . 
ــر  ــد مدي ــات بازدي ــراه هي ــه هم ــتان ب ــدارس اس ــد از م 8- بازدي

اداره 
ــزر  ــدارس ب ــی م ــی و آموزش ــی ، پرورش ــور مال ــد از ام 9- بازدي

ــاالن گس
10-بازديــد از حــوزه هــای اجــرای برگــزاری آزمــون در ديمــاه ) 
ــات  ــی متوســطه و امتحان ــی و داخل ــات نهاي ــای امتحان حــوزه ه

ــوزش از راه دور (  ــگ آم هماهن
ــدارس  ــی در م ــهای تقويت ــزاری کاس ــوز برگ ــدور مج 11- ص

ــطه  متوس
تکميــل فــرم توســعه متــوزان بــرای تمامــی مــدارس متوســطه و 

فنــی و حرفــه ای و کاردانــش
بــا توجــه بــه اهــداف برنامــه توســعه چهــارم و پنجــم دولــت در 
خصــوص رشــد آمــوزش فنــی و حرفــه ای و توســعه هنرســتانهای 
ــد  ــری از رش ــن جلوگي ــش و همچني ــه ای و کاردان ــی و حرف فن
نامتــوازن رشــته هــای نظــری و ناهمگونــی بــا نيازهــای جامعــه 
، فــرم خاصــی از  طــرف اداره کل تنظيــم و بــه مــدارس ارســال 
گرديــد . بــا توجــه بــه افزايــش قابــل توجــه آمــار رشــته تجربــی 
ــداد  ــش تع ــر، کاه ــداف مدنظ ــی از اه ــه يک ــدارس دختران در م
دانــش آمــوزان در ايــن رشــته و هدايــت دانــش آمــوزان بــه رشــته 
هــای ديگــر و کيفيــت بخشــی بــه رشــته انســانی مــی باشــد .   

ــه  ــتان ب ــل زمس ــی درفص ــن کارشناس ــرد اي عملک
ــی باشــد. ــر م ــه شــرح زي ــور مختصــر ب ط

1: جمــع آوری تــراز هــای چهارگانــه فــوق برنامــه 
مــدارس مجــری بيــش از60%ازمــدارس راهنمايــی 
ســاعات خالــی يــا پنجــره بــاز مدرســه رابــا فعاليــت 

فــوق برنامــه پوشــش مــی دهنــد.
2: جمــع آوری اســامی همــکاران منتخــب درطــرح 
ــد از کاس درس  ــرح بازدي ــری )ط ــارت و رهب نظ
همــکاران توســط مديــر مدرســه(و ارســال اســامی 

ــه اداره کل. ــن ب منتخبي
ــکاران  ــکر ازهم ــر وتش ــه تقدي ــزاری جلس 3: برگ
ــی ســال  ــی ســال تحصيل مجــری طرحهــای وزارت

ــته. گذش
ــردودی  ــوزان م ــش آم ــامی دان ــع آوری اس 4: جم
ــه  ــه باتوج ــی ک ــه اول راهنماي ســال گذشــته درپاي
دوم  تحصيلــی  درپايــه  وزارتــی  بخشــنامه  بــه 
ــت  ــتند جه ــل هس ــه تحصي ــغول ب ــی مش راهنماي
ــت  ــری ازاف ــی وجلوگي ــهای تقويت ــزاری کاس برگ

ــی تحصيل
5: جمــع آوری آمــار واطاعــات پيــش بينــی کاس 
ــی) 93- ــال تحصيل ــازماندهی س ــت س ــا جه وفض

)92
6: ارســال بخشــنامه ارزيابــی ازدفاتــر کاســی 
ــق  ــکاران موف ــر ازهم ــک نف ــال ي ــکاران وارس هم

ــی. ــی راهنماي ــه کارشناس ب
7:  بازديــد ازمــدارس طرحهــای پنــج گانــه وزارتــی 
وجمــع آوری گــزارش فصــل زمســتان وارســال بــه 

اداره کل

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

کارشناسی راهنماییکارشناسی متوسطه

متوسطه - راهنمایی

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

1- سرکارخانم آراسته
 2- محسن طاهری پور
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تربیت بدنی

عملـکرد اين کارشناسـی درفصل  زمسـتان  بطور مختصر به شرح زير می باشد:
1- اجرای طرح ملی آموزش شنا ويژه دانش آموزان پايه سوم ابتدايی 

2- اجرای طرح طناورز ويژه دانش آموزان پايه چهارم ابتدايی
3- اجرای طرح تنيس روی ميز ويژه دانش آموزان پايه پنجم ابتدايی

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

6- نظارت بر کانون های ورزشی
7- برگزاری مسابقات ورزشی در سطح منطقه

8- برگزاری همايش دوی صحرانوردی به مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر
9- نظارت بر تمرينات دانش آموزان منتخب مدارس

10- شرکت در مسابقات ورزشی سطح استان و کسب مقام های:
پســران:

واليبال مقطع راهنمايی مقام دوم  - واليبال مقطع متوسطه  مقام سوم -فوتبال مقطع متوسطه مقام اول – طناب زنی مقطع 
راهنمايی مقام سوم -مينی واليبال مقطع ابتدايی مقام دوم

دختـران: 
واليبال مقطع ابتدايی مقام دوم –واليبال مقطع راهنمايی مقام دوم –واليبال مقطع متوسطه مقام دوم- هندبال مقطع ابتدايی 

مقام اول-هندبال مقطع متوسطه مقام اول-طناب زنی مقطع ابتدايی مقام اول- دووميدانی مقطع ابتدايی مقام اول-دووميدانی 
مقطع راهنمايی مقام اول-دووميدانی مقطع متوسطه مقام سوم

 نام و نام خانوادگی کارشناسان:
 1- محمد حاجی یوسفی    2- زهره محسنی

1- برگزاری مرحله اول و دوم آزمون گام به گام هنرستانهای فنی و حرفه ای
2- برگزاری مرحله اول و دوم آزمون پيشرفت تحصيلی هنرستانهای کاردانش

ــوم  ــتان و س ــوزان اول دبيرس ــنايی دانش آم ــت آش ــتان ) جه ــک روز در هنرس ــرح ي ــرای ط 3- اج
ــتانی( ــته های هنرس ــا رش ــی ب راهنماي

4- برپايــی نمايشــگاه دســتاوردهای هنــری هنرجويــان و هنرآمــوزان هنرســتانها بــه مناســبت دهــه 
فجــر در هنرســتانهای گلشــن، فاطمــه معلميــان، پوينــدگان، صبــا، علــم و هنــر و حرفــه ای شــهدا

ــی و  ــراه کارشناســی فن ــه هم ــش اداره کل ب ــه ای و کاردان ــی و حرف ــروه فن ــد تخصــص گ 5- بازدي
ــتان ها ــهريار از هنرس ــه ای ش حرف
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نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول  :  الهام خوش طینت مرکز
نام و نام خانوادگی کارشناس :  مریم  خوش طینت مرکز 

عملکرد این کارشناسی در فصل زمستان بطور مختصر به شرح زیر می باشد : 
1- برگزاری کارگاههای آموزشی) آموزش مهارتهای زندگی( ، سبک های فرزند پروری و پیشگیری از اعتیاد و 

آموزش 2000 نفر از والدین . 
2- برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری ایدز و راههای پیشگیری از آن و آموزش 650 نفر از والدین . 

3- برگزاری کارگاههای  آموزشی آموزش مهارتهای زندگی و پیشگیری از اعتیاد و آموزش 1600 نفر از دانش 
آموزان متوسطه . 

4- برگزاری همایش طرح آهن یاری ) توزیع رایگان قرص فرفولیک (  و آموزش مجریان طرح در مدارس 
راهنمایی ، متوسطه و هنرستانها و کارو دانش دخترانه  

5- برگزاری سومین جشنواره بسیج همگانی تغذیه سالم با شعار تهیه و مصرف غذاهای بومی با ارزش غذایی 
باال . 

6- افتتاحیه برنامه شیر مدرسه شهرستان در دبستان شهید رودگاه  
7- گرامیداشت  هفته هوای پاک و برگزاری جلسات آموزشی و توزیع بروشور درمدارس 

8- برگزاری همایش فجر و سالمت 
9- برگزاری مسابقه جهانی  ویژه هفته سالمت با عنوان فشار خون را جدی بگیریم و ارسال آثار برتر دانش 

آموزان به سازمان جهانی بهداشت 
10- شرکت در کارگروه ارتقای ایمنی چهارشنبه آخر سال و ارسال دستورالعمل آن به تمامی مدارس 

11- تکثیر لوح فشرده پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال و تهیه بروشور آموزشی و توزیع به 
تمامی مدارس 

12-برگزاری جلسات آموزشی و توزیع بروشور در مدارس متوسطه جهت پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر 
سال با حضوررئیس پلیس راهور ، رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی ، رئیس پلیس فتا ، رئیس پلیس 

آگاهی ،  رئیس پلیس پیشگیری و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و روسای کالنتری های شهرستان و معاونت 
اجتماعی ناجا 

13- تهیه نهال با همکاری جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی شهرستان و توزیع در مدارس و برگزاری جشن 
درختکاری و کاشت نهال در مدارس و اداره به نام و یاد شهدای گرانقدر با عنوان طرح  » به یاد هرشهید نهالی 

بکاریم « 
14- انجام معاینات و غربالگری دانش آموزان 

15-  بازدید از مدارس مجری طرح های سالمت و پیشگیری توسط کارشناسان محترم اداره کل 
16- بازدید از مدارس مجری طرح مروج سالمت و انجام ممیزی خارجی و ثبت امتیازات . 

17 – ارائه خدمات رایگان معاینه چشم و عینک دانش آموزان 

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

 نام و نام خانوادگی کارشناس:
 نرگس فریدی 

1- صــدور مجوزهــای بــرون و درون اســتانی و درون 
شهرســتان

2- ارســال گزارشــات ســه ماهــه اول اردویــی و فــوق 
برنامــه بــه اداره کل و روابــط عمومــی 

ــج  ــران در پن ــور پس ــان ن ــزاری اردوی راهی 3- برگ
کاروان

و  نــور پســران  راهیــان  ارســال گزارشــات   -4
دختــران )بــه فرمانــداری ،بســیج اداره کل ومعاونــت 

فرهنگــی و پرورشــی اداره کل (
و  مربــی  بعنــوان  کــه  ازهمکارانــی  تقدیــر   -5
سرپرســت در اردوی راهیــان نــور پســران و دختــران 

ــد. ــرکت نمودن ش
ــه در  ــی ک ــه کنندگان ــدارس  و مراجع ــر از م 6- تقدی

ــت مجــوز اردو ســعه صــدر داشــتند . دریاف
ــزارش  ــه گ ــی ک ــش آموزان ــه دان ــا ب ــدا هدای 7- اه

ــد ــال نمودن ــه اداره ارس ــه ب ــوق برنام ــی و ف اردوی
8- شــرکت در همایــش هــا ،راهپیمایــی هــا، جشــن 

هــا، جلســات 
9- بازدید های متعدد از مدارس

ــهر  ــا، ش ــوزه ه ــا ،م ــگاه ه ــد از نمایش 10- بازدی
ــاو.... ــازی ه ب

11- آمــوزش اتوماســیون بــه کارشــناس جدیــد اردو 

هــا و فــوق برنامــه
12- طــرح ســوال قرآنــی بــرای مربیــان و معاونیــن 
پرورشــی  بمناســبت هفتــه امــور تربیتــی و انتخــاب 

نفــرات برتــر و اهــدا جوایــز 
 13- همراهی با همکاران اداری در برنامه اردویی 

ــال  ــوزی و ارس ــش آم ــورای دان ــا ش ــه ب 14- جلس
کارت و چــارت شــورا هــای دانــش آمــوزی بــه 

ــدارس م
ــورای  ــه ش ــات رئیس ــای هی ــی از اعض 15-  قدردان
دانــش آمــوزی در جلســه ای کــه در شــورای معاونین 

برگــزار شــد
ــگاه  ــه پای ــی ک ــات مدارس ــی اطالع ــت تمام 16- ثب

ــع ــال جام ــتند در پرت ــتانی داش تابس
ــش  ــواری دان ــه دی ــابقه  روزنام 17- داوری در مس
ــده( ــرکت کنن ــی )132 ش ــدارس ابتدای ــوزان م آم

18- کمــک و همــکاری بــا کارگزینــی از ســوی 
ــه ــک هفت ــدت ی ــه م ــی ب ــناس اردوی کارش

ــه دوم و  ــه ماه ــی س ــار اردوی ــع آوری آم 19- جم
گزارشــات اردویــی و فــوق برنامــه جهــت ارســال بــه  

کل اداره 

عملکرد فصلی فعالیتهای اردویی و فوق برنامه

فعالیتهای اردویی
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ش شهریار
ش و پرور

ی جوان آموز
ش عملکرد واحد پژوهسرا

گزار

مسئول پژوهش سرا : علیرضا اکبرپور

برگزاری مسابقات داستان كوتاه 
ــه  ــوان ب ــوزی ج ــش آم ــرای دان ــش س پژوه
ــتن  ــدن و نوش ــگ خوان ــترش فرهن ــور گس منظ
ــابقه  ــوزان مس ــش آم ــن دان ــندگی( در بی )نویس
بــزرگ داســتان کوتــاه در مقاطــع مختلــف 
 300 تعــداد  کــه  كــرد  برگــزار  تحصیلــی 
ــد.  ــال ش ــرا ارس ــش س ــه پژوه ــده ب اثرارزن
نتایــج منتخبیــن دراردیبهشــت مــاه اعــالم مــی 

ــردد. گ

معرفــی آثــار برگزیــده دانــش آمــوزان در 
پژوهــش هفتــه  نمایشــگاه 

آثــار منتخــب دانــش آمــوزان در هفتــه پژوهــش 
بــا نظــر کارشناســان بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

1- محدثه احمدی از هنرستان علم و هنر
گلســتان  دبیرســتان  از  کشــوری  ســارا   -2

معرفــت
ــی  ــر از مدرســه راهنمای ــی امی 3- شــقایق کیوان

اســماء
4- محمدرضــا ربــاط سرپوشــی از دبســتان 

شــاخص
5- علیرضا آصف نیا از دبستان بهار

برگــزاری مراســم تولیــد شــعله هــای رنگــی بــا 
رویكــرد علــم شــیمی

ــیمی  ــم ش ــرد عل ــت و کارب ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

ــوزی  ــش آم ــرای دان ــش س ــی ، پژوه در زندگ
ــا  ــی ب ــای رنگ ــعله ه ــد ش ــم تولی ــوان مراس ج
رویکــرد علــم شــیمی را در روز چهارشــنبه مــورخ 
ــه  ــرد ک ــزار ك ــرا برگ 91/12/23 در پژوهشس
تعــداد زیــادی از دانــش آمــوزان در ایــن مراســم 

ــد.  ــرکت کردن ش

پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی
ثبــت نــام پانزدهمیــن جشــنواره خوارزمــی آغــاز 
گردیــد ، ایــن جشــنواره در شــانزده گــروه علمی 
ــال  ــت ارس ــن مهل ــردد و آخری ــی گ ــزار م برگ
طــرح هــا بــه پژوهــش ســرای جــوان 10 
ــته   ــال گذش ــد، در س ــی باش ــاه م ــت م اردیبهش
ــدا  ــتانی راه پی ــه اس ــه مرحل ــرح ب ــداد 35 ط تع
کــرد کــه از میــان آنهــا یــک طــرح بــه مرحلــه 
ــوزش و  ــومی آم ــام س ــت و مق ــوری راه یاف کش
ــی را کســب  پرورشــی جشــنواره جــوان خوارزم

کــرد.

آدرس وب ســایت پژوهــش ســرای دانــش 
ــوان: ــوزی ج آم

 www.Iranschl.ir 

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

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

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

پژوهسرای جوان
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نمایش قضیه ی فیثاغورس به کمک نرم افزار جئوجبراشقایق 
گروه ریاضی مقطع راهنمایی

 کلید پل
گروه حرفه و فن

بهداشت روان و خانواده
 گروه علوم اجتماعی راهنمایی

فرزانه جاويد، معصومه دلفان

 خواص میوه ها
گروه تکنولوژی ابتدايی

تفاوت وسیله ي آموزشي با رسانه ي آموزشي چیست ؟ ؟
گروه تکنولوژی ابتدايی - خانم ليا سبحانی

 برترین ها
معرفی دانش آموزان برگزيده

 حرف آخر ...
حجت حاتمی - گرافيست

ویژه نامه تکنولوژی و گروههای آموزشی
ابتدایی - متوسطه

فهرست
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 کلید یک پل
کارشناسی حرفه و فن

گروه حرفه و فن

• کاربرد مدار الکتریکی کلید یک پل:
از اين مدار برای قطع و وصل وسايل الکتريکی و روشن و خاموش کردن المپها در اتاق 

های کوچک ، انباری ، حمام ، آشپزخانه و توالت استفاده می شود. 

• طریقه اتصال کلید یک پل: 
در اين مدار ابتدا سيم فاز به کنتاکت تخت فيوز وصل و سپس از کنتاکت سر فيوز به 

جعبه تقسيم می رود. سيم فاز از جعبه تقسيم به يکی از ترمينال های کليد يک پل وصل 
می شود. از ترمينال دوسيم کليد يک پل ، سيم برگشت به يکی از ترمينالهای سرپيچ 

وصل و سيم نول به ترمينال بدنه ی سرپيچ متصل می شود. 

کلید دوپل:
• کاربرد کلید دوپل: 

اين مدار در محلهايی که دو دسته المپ در کنار هم وجود دارد به کار می رود. مانند اتاق 
های پذيرايی بزرگ که بيش از يک المپ و يا لوستر دارند که بايد در يک زمان يک 

دسته و زمان ديگر دسته ديگری از المپها و در موقع ديگر دو دسته المپها روشن شوند. 

• طریقه اتصال کلید دوپل: 
سيم فاز را بعد از عبور از فيوز به جعبه تقسيم برده و از آنجا به پيچ مشترک کليد دوپل 
که معموال به رنگ قرمز يا با حرف P مشخص گرديده است وصل می کنيم. از دو پيچ 

غير مشترک کليد دو سيم به نام سيمهای برگشت فاز به ته دو سرپيچ برده و به آن وصل 
می کنيم. سرپيچ ها را از بدنه به طور مستقيم به نول شبکه متصل می نماييم. 

چنانچه تعداد المپها بيشتر از دوتا باشد. سرپيچها به دو دسته تقسيم می شوند که هر 
دسته دويا چند سرپيچ باهم موازی شده اند. در اين صورت سيم برگشت و هم چنين سيم 

نول به نقطه ی اتصال مشترک سرپيچها وصل می شوند. 

کلید تبدیل:
• کاربرد کلید تبدیل: 

از کليد تبديل برای روشن و خاموش کردن يک المپ يا يک گروه المپ از دو نقطه 
مورد استفاده قرار می گيرد. معموال برای راهروها ، راه پله ها و سالن های بزرگ که 

خروجی های مختلف دارند و نيز واحدهای مسکونی استفاده می شود. 

• طریقه اتصال کلید تبدیل: 
سيم فاز بعد از عبور از فيوز به پيچ مشترک يکی از کليدها وصل می شود. از دو پيچ غير 

مشترک کليد تبديل دو سيم برگشت به دو پيچ غير مشترک کليد تبديل دو سيم می رود. 
از پيچ مشترک کليد دوم يک سيم به طرف ته سر پيچ برده می شود و سيم نول به طور 

مستقيم به طرف دوم سرپيچ المپ متصل می شد. 

رله راه پله:
• کاربرد رله راه پله: 

اين مدار برای خاموش و روشن کردن المپ راه پله ها از چندين نقطه مورد استفاده قرار 
می گيرد. 

• طریقه اتصال رله راه پله: 
چون رله راه پله دارای يک کليد سه وضعيتی و يک رله )سيم پيچ( و کنتاکت )کليد( 

وصل است، بايد به صورت زير عمل کرد: 
سيم فاز به مشترک کليد سه وضعيتی وصل می شود و از پيچ شماره يک سيمی به 

شستی ها برده می شود. برگشتی شستی ها را به رله )سيم پيچ( متصل می کنيم و از 
طرف ديگر سيم پيچها را به سيم نول وصل می کنيم. از همان نقطه شماره يک به کليد 
اتصال دهنده رله برده )اين عمل معموال در داخل رله انجام شده( و بازگشت فاز را به ته 

سرپيچهای المپ متصل می کنيم. 
هرگاه کليد در حالت يک باشد با فشار دادن شستی ها ، المپها برای زمان تنظيمی روشن 
مانده و بعد از گذشت آن زمان مدار قطع می شود. برای اينکه بتوانيم به طور دايم المپها 

را روشن نگه داريم سيمی از پيچ شماره دو گرفته و به ته سرپيچها می بريم. بايد توجه 

داشت که کارخانه سازنده رله راه پله ، طريقه اتصال آن رله را رسم کرده ، روی بدنه آن 
نصب می کند که بايد در موقع استفاده از آن به نقشه آن توجه کرد. 

کلید صلیبی:
• کلید صلیبی و کاربرد آن: 

از اين کليد در جاهايی استفاده می شود که بخواهند يک يا چند المپ از چند نقطه )بيش 
از دو نقطه( روشن و خاموش کنند. برای اين کار ، بايد در ابتدا و انتهای مدار يک کليد 

تبديل و بين آنها يک يا چند کليد صليبی قرار داد. 

• طریقه اتصال کلید صلیبی:
از دو پيچ کليد صليبی به دو سر يک کليد تبديل و از دو پيچ ديگر به کليد تبديل بعدی 

وصل می کنيم. معموال دو پيچ کليد صليبی را برای ورودی و دو پيچ ديگر را برای 
خروجی در نظر می گيرند که در هيچ شرايطی اين پيچها به هم ارتباط نداشته باشند. اين 
دو پيچ را می توان بوسيله يک اهم متر تشخيص داد. سپس يک مشترک کليد تبديل را 

به فاز و از مشترک کليد تبديل بعدی به المپ وصل می کنيم. 
دو نوع کليد صليبی موازی و کليد صليبی متقاطع وجود دارد که عملکرد آنها يکی است. 

ولی از نظر ساختمان و سيم کشی با يکديگر تفاوت دارند. در نوع متقاطع دو سيم ورودی 
به دو پيچ کليد که در يک امتداد هستند وارد می گردد و از دو پيچ ديگر که آنها نيز در 

يک امتداد هستند، دو سيم خروجی گرفته می شود. 

کلید فتوسل:
• فتوسل: 

برای روشن و خاموش کردن اتوماتيک المپهای خيابانها و محوطه های عمومی از اين 
مدار استفاده می شود. در اين مدار فتوسل از طريق تقويت کننده به رله ای فرمان قطع 

يا وصل را می دهد. يک کليد يک پل دوراهه می تواند کل مدار را قطع کند. در صورتی 
که کليد وصل باشد اگر با فرمان فتوسل رله نيز وصل شود، کنتاکت باز رله سيته شده و 
چراغ ها روشن می شوند. در اين مدار تقويت کننده نيز بايد از طريق شبکه تغذيه شوند. 

دیمر:
• دیمر و کاربرد آن: 

ديمر وسيله ای است که توسط آن می توان شدت نور المپ را کم يا زياد کرد. ديمر 
معموال در سالن های نمايش مورد استفاده قرار می گيرد. 

• طریقه اتصال دیمر: 
ابتدا سيم فاز به ترمينالی که فيوز داخل ديمر پشت آن قرار دارد، وصل می شود. سپس 

از ترمينال ديگر ديمر سيم برگشت فاز به سرپيچ المپ می رود. سيم نول نيز مستقيما به 
سرپيچ وصل می شود. 

کلید کولر:
• کلید کولر و کاربرد آن: 

از اين کليد برای روشن و خاموش کردن کولر و تغيير دور موتور آن و خاموش و روشن 
کردن پمپ کولر استفاده می شود. 

• طریقه اتصال کلید کولر: 
فاز را به پيچ کليد يک پل روشن و خاموش برده و همان محل به کليد يک پل پمپ 
اتصال می دهيم. از پيچ ديگر کليد پمپ سيمی به پمپ کولر برده و طرف ديگر پمپ 

کولر را به سيم نول وصل می نماييم. برگشت فاز از کليد روشن و خاموش به مشترک 
کليد تبديل )جهت تند و کند کردن دور کولر( برده می شود )اين عمل معموال در خود 
کليد انجام گرفته است(. از دو پيچ غير مشترک کليد تبديل به موتور کولر سيم کشی 
 Com کند( وصل می کنيم و( Lo و ديگری را به )تند( Hi می نماييم و يکی را به

)مشترک( موتور کولر را به سيم نول اتصال می دهيم. 
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آماده سازی
• يک پنجره ی جديدباز کنيد.

• زاويه ی ديد را درحالت هندسه قرار دهيد.
• نام گذاری را فقط برای نقاط جديد فعال کنيد )منوی گزينه ها- نام گذاری(

مراحل ترسيم
بهينه سازی شکل ترسيم شده برای نمايش

متن های ايستا و پويا به ترسيم تان اضافه کنيد که به تفهيم قضيه ی فيثاغورس)c2=b2+a2( کمک کند 
کهaو bاضاع زاويه ی قائمه و c وتر مثلث قائم الزاويه است.

در رسم اين شکل ها و نوشتن متن های ايستا و پويا توجه به اندازه ها اهميت ويژه ای دارد....

یک تجربه:«داستان زندگی«
كاس چهارم » دونا« هم مثل هر كاس چهارم ديگری به نظر می رسيد كه در گذشته ديده بودم. 

بچه هاروی شش نيمكت پنج نفره می نشستند و ميز معلم هم رو به روی آنها بود. از بسياری از جنبه 
ها اين كاس هم شبيه همه كاسهای ابتدايی بود، با اين همه روزی كه من برای اولين بار وارد كاس 

شدم احساس كردم در جو آن، هيجانی لطيف نهفته است.   »دونا« معلم مدرسه ابتدايی شهركوچكی 
درميشيگان، دوسال تا بازنشستگی فرصت داشت. درضمن به عنوان عضو داوطلب دربرنامه«بهبود و 

پيشرفت آموزش استان« كه من آن را سازماندهی كرده بودم، شركت داشت. من هم به عنوان بازرس 
در كاسها شركت می كردم و سعی داشتم در امر آموزش تسهياتی را فراهم آورم. آن روز به كاس 

»دونا« رفتم و روی نيمكت ته كاس نشستم. شاگردان سخت مشغول پركردن اوراقی بودند. به شاگرد 
ده ساله كنار دستم نگاه كردم وديدم ورقه اش را با جماتی كه همه با » نمی توانم« شروع شده اند 

پر كرده است.«من نمی توانم درست به توپ فوتبال لگد بزنم.« » من نمی توانم عددهای بيشتر از سه 
رقم را تقسيم كنم.«« من نمی توانم كاری كنم كه دبی مرا دوست داشته باشد.«نصف ورقه را پر كرده 

بود و هنوز هم با اراده و سماجت عجيبی به اين كار ادامه می داد. از جا بلند شدم و روی كاغذهای همه 
شاگردان نگاهی انداختم. همه كاغذها پر از » نمی توانم » ها بود. كنجكاويم سخت تحريك شده بود. 

تصميم گرفتم نگاهی به ورقه معلم بيندازم. ديدم كه او سخت مشغول نوشتن » نمی توانم » است. » من 
نمی توانم مادر » جان« را وادار كنم به جلسه معلمها بيايد.««من نمی توانم دخترم را وادار كنم ماشين 
را بنزين بزند.« » من نمی توانم آلن را وادار كنم به جای مشت از حرف استفاده كند.«سردر نمی آوردم 

كه اين شاگردها و معلمشان چرا به جای استفاده از جمات مثبت به جمات منفی روی آورده اند. سعی 
كردم آرام بنشينم و ببينم عاقبت كاربه كجا می كشد. شاگردان ده دقيقه ديگر هم نوشتند. خيلی ها يك 

صفحه را پر كرده بودند و می خواستندسراغ صفحه جديدی بروند. معلم گفت:همان يك صفحه كافی 
است. صفحه ديگر را شروع نكنيد. بعد از بچه ها خواست كه كاغذهايشان را تا كنند و يكی يكی نزد او 

بروند. روی ميز معلم يك جعبه خالی كفش بود. بچه ها كاغذ هايشان را داخل جعبه انداختند. وقتی همه 
كاغذها جمع شدند،« دونا« درجعبه را بست، آن را زير بغلش زد و همراه با شاگردانش از كاس بيرون 

رفتند.من پشت سرآنها راه افتادم. وسط راه، » دونا« رفت و با يك بيل برگشت. بعدراه افتاد و بچه ها هم 
پشت سرش راه افتادند. باالخره به انتهای زمين بازی كه رسيدند، ايستادند. بعد زمين را كندند.آنها می 

خواستند » نمی توانم » های خود را دفن كنند! كندن زمين ده دقيقه ای طول كشيد چون همه بچه های 
كاس چهارم دوست داشتند دراين كار شركت كنند. وقتی كه سه چهارمتری زمين را كندند، جعبه » نمی 
توانم« ها را ته گودال گذاشتند و بسرعت روی آن خاك ريختند.سی و يك شاگرد ده يازده ساله دور قبر 

ايستاده بودند. هر كدام از آنها حداقل يك ورقه پر از » نمی توانم« درآن قبر دفن كرده بود. معلمشان هم 
همين طور،       و« دونا« سخنرانی كرد:- دوستان! ما امروز جمع شده ايم تا ياد و خاطره » نمی توانم« 

را گرامی بداريم. او دراين دنيای خاكی با مازندگی می كرد و در زندگی همه ما حضور داشت. متاسفانه 
هر جا كه می رفتيم نام او را می شنيديم، درمدرسه، در انجمن شهر، در ادارات اينك ما » نمی توانم« 
را درجايگاه ابدی اش به خاك سپرده ايم. البته ياد او در وجود خواهر و برادرهايش يعنی » می توانم«، 

» خواهم توانست« و » همين حاال شروع خواهم كرد« باقی خواهد ماند. آنها به اندازه اين خويشاوند 
مشهورشان شناخته شده نيستند، ولی هنوز هم قدرتمند و قوی هستند. شايد روزی با كمك شما شاگردها، 

آنها سرشناس تر از آنچه هستند، بشوند.خداوند » نمی توانم« را قرين رحمت خود كند و به همه آنهايی 
كه حضور دارند قدرت عنايت فرمايد كه بی حضور او به سوی آينده بهتر حركت كنند. آمين!هنگامی كه 
به اين سخنرانی گوش می كردم فهميدم كه اين شاگردان هرگز چنين روزی را فراموش نخواهند كرد. 

اين حركت شكوهمند سمبوليك چيزی بود كه برای همه عمر به ياد آنها می ماند و در ضمير ناخود آگاه 
آنها حك می شد. آنها » نمی توانم » های خود را نوشته و طی مراسمی تدفين كرده بودند. اين تاش 

شكوهمند، بخشی از خدمات آن معلم ستوده بود.ولی هنوز كار معلم تمام نشده بود. در پايان مراسم، معلم 
شاگردانش را به كاس برگرداند. آنها با شيرينی، ذرت و آب ميوه، مجلس ترحيم » نمی توانم« را برگزار 

كردند. » دونا » روی اعاميه ترحيم نوشت:« نمی توانم : تاريخ فوت 1980/3/28« و كاغذ را باالی تخته 
سياه آويزان كرد تا در تمام طول سال به ياد بچه ها بماند. هروقت شاگردی می گفت: » نمی توانم«، 

دونا به اعاميه اشاره می كرد و شاگرد به ياد می آورد كه » نمی توانم« مرده است و او را به خاك سپرده 
اند.با اينكه سالها قبل من معلم » دونا« و او شاگرد من بود، ولی آن روز مهمترين درس زندگيم را از او 

گرفتم.حاال سالها ازآن روز گذشته است و من هر وقت می خواهم به خود بگويم كه » نمی توانم« به ياد 
اعاميه فوت » نمی توانم« و مراسم تدفين او می افتم.

ای کاش با اجرای مواردی شبيه اين تجربه در کاس درس به جای تاکيد بر نمره و...به جايی نرسيم که 
بگويند:غفلت از اندازه تا چه اندازه!!! 

نمايش رابطه فيثاغورس به کمک بازی اريگامی:
يکی از محورهای آموزش توجه بيشتر به فرآيندآن ، نسبت به محصول نهايی کار است. يعنی آن چه در 
مسير رسيدن به هدف اتفاق می افتد از خود هدف مهم تر است. [3]   نتايج تحقيقات )حسين نژاد، بالغ 
زاده، 138۶( نشان دادکه با آن که هنر می تواند به عنوان ابزار آموزشی بسيار قوی به کار گرفته شود ، 

اما متاسفانه دانش آموزانی که از هوش هنری بااليی برخوردارند در نظام های سنتی آموزشی نمی توانند 
پيشرفت چشمگيری حاصل کنند. براستی چه بر سر اين دانش آموزان می آيد؟ هنگامی که برنامه درسی 
آنچنان محدود باشد که هيچ روزنه ای برای نشان دادن اين قبيل توانايی های دانش آموزان باز نگذارد 
و زمانی که اطاعات کافی در مورد فرديت آنها نداشته باشيم . [۴] با توجه به تفاوت های فردی دانش 
آموزان شيوه های مختلفی برای آموزش رياضی به آنان می توان به کار گرفت که يکی از اين شيوه ها 

استفاده از بازی اريگامی است.همان رابطه فيثاغورس که به کمک نرم افزار جئوجبرا مراحل رسمش آورده 
شد را می توان به کمک بازی اريگامی به دانش آموزان تفهيم نمود.مشاهده و تجسم يک مسأله چيزی 
باالتر از مشاهده ی ظاهری با چشم است و بيشتر به معنی درک و فهم مسأله است، البته آن نوع درک 

و فهمی که با نگرش در تصاوير و اشکال درون مغز و چشم بوجود می آيد. [۵]اثبات رابطه فيثاغورس به 
کمک تصاوير هندسی هماهنگی جالب و ماهرانه ای را بين شکل هندسی و نمادهای جبری به معرض 

نمايش ميگذارد. مراحل ساخت و باز کردن نمکدان به ترتيب 
1-مراحل ساخت و باز کردن نمکدان و نمايش رابطه فيثاغورس

با توجه به تصوير آخر که رنگ شده رابطه فيثاغورس نمايش داده شده است.
در اينجا نيز بايد اندازه نگه داشت!

منابع:
www.geogebra.org/book/intro-en.zip ]1[

www.Iranschl.ir ]2[
[3]  رستگار،طاهره،)138۶( . ارزشيابی در خدمت آموزش،موسسه فرهنگی منادی تربيت. 

[۴] حاجی حسين نژاد،غامرضا؛ بالغی زاده،سوسن)138۶(،آموزش رياضی ويژه دانش آموزان عادی و دير 
آموز، جهاد دانشگاهی واحد تربيت معلم

 [۵] شريف پور، شقايق   ) 1390(.  نقش بازی اريگامی بر توسعه تفکر هندسی دانش آموزان، پايان نامه 
کارشناسی ارشد.

گروه رياضی راهنمايی شهريار:شقايق شريف پور.عليرضا رحمتی

کارشناسی مقطع ریاضینمایش قضیه ی فیثاغورس به کمک نرم افزار جئوجبرا
گروه ریاضی

گروه ریاضی راهنمایی
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گروه علوم اجتماعی

ــت  ــواده اس ــرد ، خان ــار ف ــری  رفت ــکل گی ــر در  ش ــل مؤث ــی از عوام یک
. فضــای خانــه ، نخســتین و بــادوام تریــن عاملــی اســت کــه ، در رشــد 
شــخصیت افــراد تــأ ثیــر مــی گــذارد . بــه گونــه ای کــه مــی تــوان گفــت 
ــوزش  ــت. آم ــی اس ــراد در زندگ ــوزگار اف ــن آم ــادر نیرومندتری پدروم
خانوادگــی پایدارتریــن آمــوزش و محیــط خانــه مهمتریــن آموزشــگاه 
بــرای هــر فــرد مــی باشــد . فرامــوش نکنیــم کــه کــودکان شــما پیــش 
از آنکــه بــه پنــد و انــدرز شــما عمــل کننــد  رفتــار شــما را الگــو قــرار 
مــی دهنــد . نفــوذ والدیــن در ایــن موضــوع تنهــا محــدود بــه جنبــه هــای 
ــگ  ــی و فرهن ــی جمع ــه زندگ ــودک ب ــردن ک ــنا ک ــت . در آش ــی نیس ارث
ــزان  ــد . می ــی نمای ــراء م ــری را اج ــیار مؤث ــش بس ــواده نق ــه ، خان جامع
آگاهــی خانــواده درطــرز رفتــار بــا کــودکان، موقعیــت اجتماعــی خانــواده 
، وضعیــت مالــی آن ، اندیشــه و باورهــا ، آداب و رســوم ، ایــده آل هــا 
و آرزوهــای والدیــن، تأثیــر فــراوان دارد. چنانچــه مــی دانیــم خانــواده 
هــا در زمینــه اجتماعــی ، اقتصــادی ، تربیتــی ، دینــی ، هنــری و ماننــد 
ــا هــم اختــالف هایــی دارنــد .ترکیــب خانــواده هــا طــرز ارتبــاط   اینهــا ب
اعضــای هــر خانــواده بــا یکدیگــر و جامعــه ای کــه خانــواده در آن بســر 
ــواده  ــر خان ــن تأثی ــوارد یکســان نیســت . بنابرای ــام م ــرد ، در تم ــی ب م
هــا در رفتــار افــراد متفــاوت اســت . اغلــب افــراد مبتــال بــه مشــکالت 

مختلــف شــخصیتی از خانــواده هــای ناســالم برخاســته انــد.
از اینــرو تأمیــن بهداشــت روانــی افــراد خانــواده ســهم بــه ســزائی در 
ــت  ــن بهداش ــدم تأمی ــه دارد و ع ــت روان جامع ــظ بهداش ــن و حف تأمی
روان خانــواده آســیب هــای شــدیدی بــر پیکــره جامعــه وارد مــی کنــد.

ــک  ــک ت ــت ت ــواده الزم اس ــالمت روان در خان ــظ س ــاد و حف ــرای ایج ب
ــت  ــوند. بهداش ــنا ش ــی آش ــرای زندگ ــای الزم ب ــا مهارته ــای آن ب اعض
ــد و  ــت رش ــا در جه ــد ت ــی کن ــک م ــراد کم ــه اف ــه هم ــواده ب روان خان

تکامــل و بهــره گیــری از اســتعدادهای خــود گام بردارنــد.
تــالش در جهــت ارتقــاء بهداشــت روان خانــواده کمــک بــه ارتقــاء 
بهداشــت روان جامعــه مــی باشــد ، پــس بــرای رســیدن بــه یــک جامعــه 

ــیم . ــته باش ــالمی داش ــواده س ــدا خان ــد ابت ــالم بای س
بــرای رســیدن بــه یــک خانــواده ســالم و شــاد بایــد بــه نــکات زیــر توجــه 

: کنیم
1-ایجــاد روابــط ســالم بیــن اعضــای خانــواده: شــیوههای ارتباطــی 
ــت.  ــد داش ــالمت او خواهن ــرد و س ــری روی ف ــرات مض ــب تأثی نامناس
ــای دارای  ــز ،    خانوادهه ــت آمی ــرم و محب ــط گ ــد رواب ــای فاق خانوادهه
وابســته در  ارتباطــی شــدیداً  و شــیوههای  آمیــز  روابــط خصومــت 
ــواده معمــوالً ناســالم گــزارش شــدهاند. برقــراری شــیوه ارتباطــی  خان
منطقــی ، محترمانــه و در عیــن حــال گــرم و صمیمانــه نشــان دهنــده ی 

ــت. ــالم اس ــواده س خان
2-توجه به سالمت جسمی افراد خانواده

ــرف  ــز از مص ــب، پرهی ــی)ورزش( مناس ــت فیزیک ــالم، فعالی ــه س تغذی
دخانیــات و کنتــرل بیماریهــای مزمــن بــه حفــظ ســالمت جســمی مــا کمــک 

مــی کنــد.
3- تالش در جهت شناخت یکدیگر وتقویت اعتماد به نفس

ــا  ــر ب ــای یکدیگ ــرف ه ــه ح ــر: ب ــای یکدیگ ــه صحبته ــوش دادن ب 4- گ
دقــت گــوش کنیــم ، بــه یکدیگــر توجــه کنیــم بــدون اینکــه قضــاوت، 

ــم. ــت کنی ــا نصیح ــداوری وی پیش
ــراد  ــه اف ــرای هم ــر ب ــادل نظ ــو و تب ــرایط گفتگ ــردن ش ــم ک 5- فراه

خانــواده
بــا فراهــم کــردن محیطــی گــرم وصمیمانــه فرصــت اظهــار نظــر بــه 
همــه افــراد خانــواده داده شــود تــا همــه بتواننــد مشــکالت خــود را در 

ــد. ــرح کنن ــتانه مط ــی دوس محیط
6- انجــام فعالیــت هــای گروهــی: برنامــه ریــزی جهــت انجــام گروهــی 
ــه صــورت  ــی ب ــواده ،تماشــای برنامــه تلویزیون برخــی از وظایــف در خان

ــی و.... جمع

7- خود داری از سرزنش افراد خانواده
8- مسئولیت پذیر بودن نسبت به یکدیگر

ــای  ــه ارزش ه ــیدن ب ــا بخش ــی وغن ــادات مذهب ــه  اعتق ــرام ب 9- احت
ــواده  ــراد خان ــوی اف معن

10- عمل کردن به آنچه می گوییم
11-هماهنــگ بــودن والدیــن بــا یکدیگرواطــالع از نیازهــای افــراد 

ــواده خان
12-پرهیــز از توهیــن و ســرزنش و پــر خاشــگری والدیــن نســبت بــه 

هــم
13-توجــه بــه رفتارهــای مثبــت یکدیگــر وتشــویق وترغیــب رفتارهــای 

پســندیده اعضــای خانــواده
ــارت دیگــر  ــه عب ــکار وجــود دارد و ب ــادل اف ــواده ســالم تب ــک خان در ی
خانــواده ســالم خانــواده ای اســت کــه از ســالمت روان و آرامــش روانــی 

و معنــوی هــر یــک از اعضــای خانــواده حمایــت مــی کنــد.
ــا  ــد، مــی آمــوزد کــه دنی ــا دوســتی مــی گذران کودکــی کــه زندگــی را ب

ــرای زیســتن اســت. ــا ب ــی زیب مکان
ــده و  ــهیل کنن ــد تس ــی توان ــن م ــار والدی ــرش و رفت ــی نگ ــور کل ــه ط ب
ــودک  ــت ک ــد. موقعی ــودک باش ــل ک ــد و تکام ــت رش ــی در جه ــا مانع ی
درخانــواده ، تعــداد و جنســیت فرزنــدان ، ترتیــب تولــد آنهــا ، روابــط 
بیــن آنهــا ، وجــود ارزش هــا و معیارهــای صحیــح اخالقــی و اعتقــادی در 
خانــواده ، حضــور دیگــر افــراد فامیــل در خانــه ، روابــط بــا همســاالن و      
بچــه هــای محــل و عواملــی ماننــد عوامــل اقتصــادی و فرهنگــی در کنــار 

اســتعداد سرشــتی کــودک، شــخصیت او را شــکل مــی دهنــد .
ــت  ــدارد . مراقب ــازگاری ن ــار س ــونت و اجب ــا خش ــا ب ــان ه ــت انس طبیع
ــدازه و دلســوزی  ــت بیــش از ان ــداوم ، تســلط بیــش از حــد ، محافظ م

ــاند . ــی رس ــیب م ــودکان آس ــخصیت ک ــه ش ــن ب ــی والدی افراط
بــرای رســیدن بــه خانــواده ســالم والدیــن بایــد بــه بچــه هــا توجــه کننــد 
و وقــت کافــی بــرای آنهــا و نیازهــای عــادی آنهــا در نظــر بگیرنــد، بــا آنهــا 

صــادق باشــند و از توهیــن و ســرزنش و تنبیــه بدنــی آنهــا بپرهیزنــد .
اگــر خانــواده از ســالمت کافــی برخــوردار نباشــد ، افــراد بیمــار خانــواده 
نیــز پــس از ورود بــه جامعــه، بیمــاری خویــش  را بــه دیگــران انتقــال 
داده و ســاختار جامعــه را از هــم فــرو مــی پاشــند . گاهــی ممکــن اســت 
یــک رفتــار نامعقــول اجتماعــی در اثــر همیــن تعامــالت بــه صــورت یــک 

رفتــار پســندیده در جامعــه ظهــور کنــد . 
همیــن طــور اگــر خانــواده هــای یــک جامعــه بــه صــورت متعــادل و ســالم 
باشــند جامعــه نیــز از ســالمت روانــی برخــوردار خواهــد بــود . بچــه در 

خانــه بــا فلســفه ی اجتماعــی جامعــه آشــنا مــی شــود .
درخانــواده ســالم اشــتراک و همراهــی آنهــا بــرای تعییــن هدفهــای 
خانــواده و تأمیــن مصالــح خانــواده، پیــروی از روشــهای عقالنــی در کلیــه 
امــور خانوادگــی،  شــرکت دادن تمــام اعضــای خانــواده در تصمیــم گیری 
هایــی کــه مربــوط بــه امــور خانوادگــی اســت و تقســیم کار و مســئولیت 
میــان اعضــا ی خانــواده و همچنیــن فرصــت دادن بــرای اظهــار نظــر 

افــراد در محیــط خانــواده بــه چشــم مــی خــورد . 
ــه ایــن ترتیــب بچــه نیــز از ایــن وضــع اســتفاده مــی کنــد و اســباب  ب
ــردد.  ــی گ ــم م ــر فراه ــخصیتی بهت ــف ش ــای مختل ــه ه ــد او  در جنب رش
خانــواده هــا در آشــنا کــردن بچــه هــا بــه میــراث ادبــی ، علمــی ، فلســفی 
، دینــی ، و هنــری جامعــه بســیار نقــش آفریننــد و اهمیــت ایــن میــراث 
را در زندگــی اجتماعــی و وحــدت معنــوی جامعــه بــرای فرزنــدان خــود 
روشــن مــی کننــد و در ایــن راســتا بایــد بــدون تعصــب ارزش و اعتبــار 
ایــن میــراث را بــرای بچــه هــای خــود مشــخص ســازند و در ایــن بــاره 
بــه بچــه هــا کمــک کننــد تــا آنهــا بوســیله مطالعــه بــه شــناخت میــراث 
فرهنگــی و ملــی خــود اقــدام نماینــد . ضمنــاً آنهــا را تشــویق کننــد ، کــه 

بــرای توســعه و پیشــرفت ایــن میــراث فعالیــت نماینــد .

بهداشت روان و خانواده
فرزانه جاوید، معصومه دلفان

سرگروه هاي آموزشي علوم اجتماعي راهنمایي
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شركت الكترونيكی فيليپس در تاشی برای محقق ساختن دسترسی به منبع نور داخلی طبيعی، با الهام از كرمهای شب تاب و 
جانداران اعماق دريا چراغهای سبز رنگی را ابداع كرده كه منبع انرژی آن برق يا نور خورشيد نبوده و نور آن را باكتری های درخشان 

توليد می كنند
اين شركت سيستم نوری را ابداع كرده است كه انرژی آن از زباله های معمولی كه در خانه های مسكونی توليد می شوند، تامين 

خواهد شد. برای تامين انرژی باكتری هايی كه درون حبابهای شيشه ای دست ساز قرار گرفته اند، از متان حاصل از زباله های 
غذايی استفاده می شود، اين گاز از طريق لوله هايی باريك سيليكونی به مخازن شيشه ای وصل می شود.

نور توليد شده توسط اين باكتری ها بر خاف ديگر چراغهايی كه به واسطه حرارت از خود نور توليد می كنند، بدون حرارت بوده و 
می توان از آنها به صورت نامحدود استفاده كرد، در واقع اين چراغها تا زمانی كه ماده اوليه انرژی زايشان تامين باشد به نورافشانی 

ادامه می دهند.
با وجود اينكه نور توليد شده توسط اين چراغها به اندازه ای نيست كه بتواند به صورت كامل جايگزين نورهای مصنوعی شود، اما 
قدمی جديد است كه در مسير درست برداشته شده به ويژه به اين خاطر كه افراد را وادار خواهد كرد تا درباره منابع انرژی خانگی 

بيشتر بيانديشند.
بر اساس گزارش گيزمگ، فيليپس در كنار كاربرد خانگی از اين چراغهای سبز، تصميم دارد طرح استفاده از اين نور را در ابزارهايی از 

قبيل نوارهای درخشان هشدار دهنده بر روی پله ها و ديوارها، درهای خروجی و حاشيه جاده ها نيز عملی سازد. 

گروه علوم تجربی
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تفاوت وسیله ي آموزشي با رسانه ي آموزشي چیست ؟ ؟
مولف : لیال سبحانی 

كارشناس تكنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی 

  تکنولوژی و گروه های آموزشی

اصطاح وسايل آموزشی يا وسايل كمك آموزشی اغلب اشتباها مترادف رسانه ی آموزشی بكار می رود !!!
حال به تفاوت اين دو می پردازيم :

رسانه ی آموزشی ابزاری است برای ارايه آموزش به فراگير و طبيعتا جزئی از فرايند آموزش و تكنولوژی آموزشی 
محسوب می شود. اما وسايل آموزشی كليه ی ادوات و اشيايی هستند كه در كنار رسانه ی آموزشی برای تفهيم بهتر و 

عمق بخشی به موضوع آموزشی به فراگيران به كار می روند. 
برای مثال ،اگر معلمی برای تفهيم بهتر بعضی از مفاهيم علوم از موالژ استفاده كند ،در اين صورت رسانه ی آموزشی 

شخص معلم و وسيله ی آموزشی موالژ است. چنانچه در برنامه ی آموزشی تلويزيون از تابلو و ماژيك هم استفاده شود 
رسانه آموزشی تلويزيون و وسيله ی كمك آموزشی تابلو و ماژيك خواهد بود.

بنابراين تدريس موثر كاما متكی به رسانه ها ووسايل آموزشی است . بنابراين هيچ وسيله ی خاصی را نمی توان به 
عنوان بهترين وسيله برای تمام هدف های آموزشی بكار گرفت بلكه بر اساس هدفهای آموزشی و شناخت دانش آموزان 

می توان رسانه و وسيله ی آموزشی مناسب را انتخاب كرد. 

راهکارهایي براي تقویت دست خط کودکان
تهیه کننده فاطمه آگاهی – سرگروه ابتدایی

خط خوب يکی از مهارت هايی است که بايد از سن کم يعنی از دوره ی آمادگی به دانش آموزان آموخته شود در غير اين صورت بخشی از فرايند ياددهی ، يادگيری دچار نقص خواهد شد )آموزش 
وپرورش بايد از خرد سالی شروع شود زيرا در اين مرحله اگر آموزش صورت گيرد پايدار تر خواهد بود. 

از اين رو درک صحيح مکانيسم ها و عواملی که می توانند باعث مشکات دست خط شوند ضروری به نظر می رسد در بسياری موارد ديده شده که مشکات خوانايی دست خط بدون مداخات در 
مانی بر طرف نمی گردد .

شرايط موثر بر بدخطی دانش آموزان 
گانيه معتقد است که برای يادگيری دو دسته شرايط وجود دارد : شرايط درونی يادگيری و شرايط بيرونی يادگيری . البته در بررسی علل بدخطی و بد آموزی خطی دانش آموزان دوره ی ابتدايی عاوه 

بر عوامل آموزشی و تربيتی و در حقيقت ، کار معلم ، که جزء شرايط بيرونی هستند بايد شرايط درونی که مربوط به شرايط روانی کودکان می باشند نيز مورد توجه قرار گيرند چه بسا بدخطی دانش 
آموزان  به دليل حاالت عاطفی نامطلوب  و نداشتن هدف و انگيزه برای زيبا نويسی و يا ضايعات استخوانی  و يا نداشتن آمادگی روحی روانی و محيط  نامناسب و فقر آموزش همچنين تمرينات غلط و 

فقدان رسيدگی باشد برای ارائه ی راهکار های مناسب عوامل به طور کلی به سه گروه عمده تقسيم بندی می شود. 
الف - عوامل مربوط به خانواده 

بی توجهی اوليا به خط بچه ها وطرز نوشتن آنها  و يا سر مشق نادرست دادن  و همچنين والدينی که خودشان بد خط هستند زمينه هايی برای بد خطی فرزندان را فراهم می کنند بدخطی والدين  سر 
مشق نا مناسبی برا ی کودکان است از انجا که خوشنويسی مهارتی است  که بايد آموخته  شود  چنان چه  کودک  در خانواده ای زندگی کند که  اعضای آن از ذوق  و استعداد بيشتری برخوردار باشند 

کودک زمينه ی بيشتری برای خوب نوشتن دارد خانواده هايی که به صورت  ديکتاتور ی و دموکراسی و آزادی مطلق اداره  می شوند نيز تاثيرات متفاوتی  بر عملکرد  دانش آموز دارند افرادی که 
دوران کودکی  خود را در خانه ای آکنده از استبداد و خود خواهی می گذرانند هيچ گاه فرصتی برای ابراز وجود و نشان دادن قابليت ها و گرايش های خود به دست نمی آورند  کودکانی که در خانواده 

هايی زندگی می کنند که نسبت به فرزندان خود       بی تفاوت اند واز تشويق و تنبيه به موقع برای انجام تکاليف فرزندانشان استفاده نمی کنند در واقع انگيزه ی الزم  را برای انجام بهتر تکاليف 
در فرزندان خود به وجود نمی آورند چنين کودکانی اغلب با اکراه و بی ميلی اقدام به نوشتن می کنند و نتيجه ی  عملکرد آنها رضايت بخش نخواهد بود همچنين مو قعيت کودک در خانه يعنی تنها 

فرزند خانواده بودن يا کوچکترين کودک يا تنها پسر خانواده بودن وارتباطی که کودک با خواهر و برادران خود دارد سبب يادگيری های مهارتی بدنی متفاوتی می شود 
انتظارات خاص والدين از فرزندان خود اگر با واقع بينی همراه باشد اختالی در رفتار بچه ها به وجود نمی آورد ولی اگر اين انتظارات بدون توجه به امکانات فرزند باشد سبب بروز عکس العمل های 

شديد از طرف بچه ها می شود و سبب شکست بچه ها در انجام کارهای معين می گردد همچنين وضعيت طبقاتی خانواده بر روی يادگيری دانش آموز تاثير دارد وضع مادی و معنوی خانواده در رشد 
نوشتن بچه ها تاثير دارد تحقيقاتی که درباره ی اختاف استعداد بچه ها در طبقات مختلف به عمل آمده است نشان می دهد که پرورش استعداد بچه ها در حد وسيعی مربوط به فرهنگ و راه و روش 

زندگی آنان است . 
ب - عوامل مربوط به معلمان 

مسئله ی آماده سازی معلمان برای کاری که بر عهده دارند در همه ی کشور ها به ويژه کشور های در حال رشد از اهميت ويژه ای بر خوردار است. از طرفی هميشه گفته می شود که مدرسه يک قدم 
از اجتماع عقب تر است . زيرا تحوالت اجتماعی سريع تر از آن رخ  می دهند که مدرسه و معلم بتوانند خود را با آن تطبيق دهند در اين صورت معلم چه بايد بکند.

اگر معلم خط خوبی داشته باشد و حروف را هم به خوبی آموزش دهد و در اين رابطه با استفاده از بازی و تمرين عضات بچه ها را تقويت کند بيشترين تاثير را در خوب نويسی و خوانا نويسی دارد 
گاهی اوقات کتاب های درسی هم اشکاالتی در اين زمينه دارند که معلم بايد ان ها را به خوبی ببيند و با تذکر به موقع اجازه ندهد در شاگردانش دو گانگی ايجاد شود و بد خطی و خوانا نبودن  خط 

آموزگار  و بی توجهی او به خط  شاگردان نيز عاملی در ايجاد بد خطی و اختال خط می باشد بهتر است معلمان از دادن تکاليف زياد در منزل خود داری کنند. 
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برترین ها

 معرفی دانش آموزان برگزیده ی مجتمع آموزشی استعدادهای درخشان
  

 دارالــــــفنون
در رقابت های علمی، قرآنی، فرهنگی و هنری

 نام: محمد جواد
 نام خانوادگی: کوثری فر

 پایه: دوم راهنمایی
رتبه: حائز رتبه در سطح 

 منطقه
مسابقه احکام ومعارف 
اسالمی  مرحله استانی

 نام: ابوالفضل
 نام خانوادگی: چهار راهی

 پایه: دوم راهنمایی
حافظ یک جزء از کالم اهلل 

 مجید
طرح ملی حفظ قرآن کریم

 نام: ابوالفضل
 نام خانوادگی: چهار راهی

 پایه: دوم راهنمایی
رتبه: حائز رتبه در سطح 

استانی و راه یافته به 
 مرحله ی کشوری
مسابقات شطرنج

 نام: ساالر
 نام خانوادگی: عباسی

 پایه: اول متوسطه
رتبه: حائز رتبه در سطح 

 منطقه
مسابقات حفظ قرآن کریم

 نام: ساالر
 نام خانوادگی: عباسی
 پایه: اول دبیرستان

 رتبه: حائز رتبه در سطح منطقه
مسابقه حفظ قرآن کریم

 نام: میر محمد
نام خانوادگی: قریشی

 پایه: اول دبیرستان
رتبه: حائز رتبه در سطح 

 منطقه
مسابقه تک خوانی



ایــن دومیــن شــماره ی فصلنامــه ی مدیریــت 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان شــهریار بــا 
عنــوان نــگاه شهریاراســت. و قاعدتــا خالــی از 
اشــکال و کمبــود نیســت، نظــرات، انتقــادات و 
پیشــنهادات شــما مــی توانــد در هــر چــه بهتــر 

و پــر محتواتــر شــدن آن مــا را یــاری کنــد.

پس ما را همراهی کنید.
shahryar.teo@chmail.ir

فتر د یــن  ا مد  آ ن  یا پا بــه 
. . . قیســت  با ن  همچنــا یــت  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 دوم         زمستان 1391



مطهری
فرزند زعزی ی هک پاره ی تنم بود ...

امام خمینی )ره(


