
 

 



 



 

        دست اندرکاران                                                                                                                

  یی: امور دانشجوازیصاحب امت

 یاری: زهرا ریمسئول و سردب ریمد

 ،ی: زهرا چراغیروابط عموم مسئئئئول

 یعبدالله هیهان

 یالناز طباطبائ ،یدی: نگار رشراستاریو

 

 رهایدب

 : زهرا جاملویاجتماع _ یفرهنگ بخش

 ی: حنانه بهشتیعلم بخش

 یی: فاطمه بابایاسیس بخش

 پوراقدم هی: مهدیگردشگر

 : فائزه آقازادهیفناور

 زادهیعل هی: مهدیصنف

 :ریتحر ئتیه

 ،یانیمعصومه اع ،یآذرگون ماو نینگ ،یدیآتش سف میمر 

اقدم، حنانه  یباقر هیمهد ،یمانیفائزه آقازاده، فائزه ا

 ،یحق یزاده، مهد یزهرا جاملو، فاطمه حاج ،یبهشت

 ،یدینگار رش ،یدلخوش، سحر رحمان الیناز ،یخدائ رضایعل

عبداهلل  هیهان ،یزهرا عباد ،یالناز طباطبائ ،یریش نینگ

 ،یگوزل ههیوج زاده،یعل هیمهد ،ینیحس یعل نیزاده، نگ

 الیل ،یمراد نبیز ،یمحمدزاده، زهرا محمود دهیها

 .یاریزهرا  ،یطاهره هاد ،یموسو



 

 یرا م اتیاز بس که ح د،ینام نینفس زم دیبهار را با    

 یپراکَنَد و بذر شور و سرور را بر خاک دل ها یافشانَد و م

برف  به تن سپاردیرا م ی! و خمودگکاردینشاط م یرایپذ

 دی! و بایچَشم آدم یبرفراز کوه، که آب شوند و سنا یها

  !زیروح انگ یبایز نیگشت به دور ا

 ینم داریاگر بهار نبود، اگر درختان هرگز ب یبه راست   

برزخ زمستان سرد  ریشدند و روحشان تا ابد در زنج

 ینم نیهرگز خنده اش را نثار زم دیاگر خورش ماند،یم

ماندند و هرگز قدوم  یکرد، اگر برف ها تا ابد برف م

و سالم گرمشان  مودیپیها را  نمرودخانه ریمبارکشان مس

شد؟!  یچه م د،یرس یدر انتظار نم یگل پونه ها ههرگز ب

و نو  میاز تن در آور یرخت دلمردگ میخواستیچگونه  م

 یب م،یآموخت یآغاز سبز را از که م م؟یشدن را مشق کن

هرگاه  م؟یکردیلبخند بهار؟! و جوانه زدن را چگونه باور م

هامان خشکشان  یو شاد آمدیبه سراغمان م یپژمردگ

 کرد،یهامان نفوذ م یتا مغز استخوان خوش ماو سر زدیم

 م،یگرفتیم ادیرا  دنیکردن و خند یاز نو زندگ دیچگونه با

 شیدرختان تازه از مرگ برگشته را پ یاگر که شکوفه ها

 !م؟یدیدیچشمانمان نم

نرود، هر  ادمانیتا  دیآفر دیام نهییبهار را آبه گمانم خدا   

 یرا دوباره سبز شدن انتظار م یرا و هر افتادن یزرد شدن

در آغوش  یو خوش یشاد تیرا، در نها یکشد و هر اندوه

صورت اندوهناک نقش  یبلعد و لبخند را رو یخود م

 .زندیم

 یندا یعنیحضرت حق!  یتوانمند ریتصو یعنیبهار    

 اندم؛یعظمت را خشکاندم و از نو رو نیبد ینیبنده من! زم"

 یعنی "را توانمند نباشم؟ تیها یدوباره شاد شیرو

شعبان  مهیوعده ن تیحقان یعنی.  "عسر"بعد از  ی"سرای"

 کند،می آکنده خود عطر از را مانکه سراسر جهان یو عدل

توان در  یچنان آغشته به عشق که مثالش را نم یاتیو ح

روشن  یهاو تمام دل ابدیکه تحقق  یتا روز د،یذهن آفر

 ...ظهور یببندد با شاد نیرا آذ

نوروز، که در  نیو ا دیع نیمبارک باد! مبارک باد ا پس  

و بشر را  دهد،یکوبد و مژده سبز شدن را م یطبل بهار م

 مینس دنی! به وزیبه تن کردن رخت مهربان خوانَد،یفرا م

! تیدرخت آدم از نفس افتاده یهاشاخه انیدر م ،یهمدل

 !روشنمان هایبر دل "نینفس گرم زم " نیو مبارک باد ا

 

 زمین گرم نفس
  زهرا جاملو

ی_اجتماع یفرهنگ  
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 یحنانه بهشت  
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یعلمـــــــــــــ  



 

 یدر تب و تاب بود و انتظار تو را م ایدن

که وجود  یبگذار ایدن نیبر ا یکه پا د،یکش

 دنیبزرگ است؛ مادر با د یتو خود واقعه ا

صورت تو  ییزند، گو یصورت تو لبخند م

از  یمیو عطر مال دیخورش  رگونهیحر یگرما

خانه به  یرا با خود برا یمحمد یگل ها

 .ارمغان آورده است

 یدیکش یچشمان پدرقد م یکه جلو یزمان

و  دیکش ی، چهره تو محمد )ص( را به رخ م

کردند  یشعف در دل پدر پرواز م یپروانه ها

)ع(  یعل یانداز جوانمرد نی؛هر قدم تو طن

 .ص(آور مالحت محمد ) ادیبود و رفتارت 

ها  ایها و در انوسیکه به وسعت اق یبا دل تو

ترانه صلح  ایبر گوش دن یبود، دوست داشت

 رتانیکه بد س فیو صد ح یبخوان یو شاد

سپرده بودند و  یرا به فراموش یعالم، خوب

 ؛در قلب و وجودشان النه کرده بود یبد

 یتوان جلو یشرم بودند، وگرنه چگونه م یب

که هر حرف و  یتیاهل ب ستاد،یا تیاهل ب

 .کالم خدا ادآوریعملشان حق است و 

 ،یجنگ برو دانیبه م یخواست یکه م یروز

توانستند از تو چشم بردارند  ینم گرانید

 امبریپ نهییکه آ یشود کس ی؛آخر چگونه م

خون کرد؟ اما  تو  دانیاست را رهسپار م

 ی،عباس )ع( ،در کنار پدر ماند تیمانند عمو

 .یو خون بر دل لشکر شغاالن زد

تو را دنبال  یکاش ما جوانان، گام ها یا

 را از تو  یرتیو پاک س یو جوانمرد میکن

 چرا که آخر مقصد تو نور م؛یریبگ ادی

  ردیگ یاست، که ما را در آغوش م یاله 

و چه  مینیلبخند خدا را بب میتوان یو م

 با ارزش تر از لبخند خدا؟ یزیچ

 اکبر!  ی)ع( ، عل نیتن حس پاره

 ...یبه جهان خوش آمد

اجتماعی -فرهنگی   

عبدهللا زاده هیهان 
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                                                                                                                                سیشوش قوم هر ریکو                                                                                                                                                            

  ایدن یکجا چیدارد که در ه یآرامش ر،یکو                                                                                                                                      

 !...افتیتوان  ینم                                                                                                                                                      

  زد،ی منطقه سمت به مانناخودآگاه ذهن د،یآ یم رینام کو یوقت                                                                                                                 

 گمشده  ریکو جانیآذربا یکوهستان عتیدر طب یرود ول یت ملو ریکو                                                                                                         

 شوش قوم، در جنوب شهرستان  یوجود دارد. منطقه گردشگرقوم  به نام شوش یا                                                                                          

 قهواقع شده است. منط سیهر یلومتریک ۱۰ و زیتبر یلومتریک ۸۰و در  فاصله  سیهر                                                                            

 یمنطقه با وزش بادها یاست، که به گفته اهال یو نادر یعیطب  دهیآغ قوم، پد ایشوش قوم  یگردشگر                                                            

  ایگو ریشده است؛ در کو دهیکمتر د یشرق جانیمنطقه از آذربا نیکه در ا یغالب در گذر زمان به وجود آمده است. منظره ا                                     

از شش هکتار،  شیبا مساحت ب بایو ز یدنیمنطقه د نی. انندینش یانتها م یابتدا و ب یب فیرد کیدر  ندهیشوند و گذشته و حال و آ یم یکیو زمان  نیزم

و  یواقع شده، که عالوه بر جاذبه گردشگر سیهر یمقصودلو، در بخش مرکز یروستا یو خوش آب و هوا بایکوچک درد دل منطقه ز یریبه مانند کو

حائز  اریبس یصنعت گردشگر یدارد که در راستا انیخنک با آب گوارا جر یچشمه ها ،یمنطقه گردشگر نیدارد. در جوار ا زین یدرمان تیخاص یحیتفر

 .و گردش استفاده کنند حیتفر یمنطقه برا نیا یبایز عتیتوانند از طب یبوده و گردشگران م تیاهم

 هریس یدست عیصنا

 شهیکه ر باشدیم یهنر عیصنا نیتراز شاخص رانیا یدست عیتمدن و فرهنگ مردم آن منطقه است، که صنا ت،یاز هو یهر شهر نماد یدست عیصنا

 نمانیسرزم گرید یهمانند شهرها سیاست. شهرستان هر یاگسترده یها طهیح یداشته و از نظر تنوع دارا نیسرزم نیا خیدر فرهنگ و تار یقیعم

است و شامل  یو دست یاز نوع کارگاه ترشیشهرستان ب نیا عیاست؛ صنا کیقابل تفک یمختلف یهاشهیاست که به ر یمختلف یدست عیصنا یدارا

اشاره کرد که بعد از صنعت  یساز و درب یبرچوب  ،یجوشکار ،یسازبه پنجره توانیموارد م نی. عالوه بر اشودیم یپزو آهک یزسا کیموزائ

 .اندمنطقه شده نیباعث بهبود اقتصاد ا یبافیقال

 یخوراک عیصنا

مشهور  اریبس ،یسنت رینان فط زیشهرستان ن نیدارند. در ا یمخصوص یهانان شانینقاط مختلف جهان با توجه به فرهنگ، سنت و رسم اجداد مردم

آن  یبرا یخوب یبنداما بسته شود؛یو انبوه انجام م یشهرستان به صورت سنت نیعسل در ا دی. تولشودیاست که سوغات آن مکان هم محسوب م

 یکاف زاتیاز تجه یخوراک عیبه اقتصاد و هم کمک به صناکمک  یکه بهتر است هم برا رسدیبه فروش م یاصورت فلهبه  شتریو ب ردیگینم تصور

 .درست از آن استفاده شود یریگبهره یبرا

یآذرگون ماو نینگ  
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یگردشگــــــــــر  

یزهرا عباد  



 

 مصرف نیکشور مبتال به کرونا، باالتر ۱۰۰دست کم  انیاز م رانیکشور ما ا ر،یاخ یها یطبق بررس     

 در  نترنتیا ادیعامل مصرف ز نیتر یرا به خود اختصاص داده است و اصل نهیقرنط امیدر ا نترنتیا 

  .باشد یم نیآنال یها دئویها و و یباز ام،یا نیا

 یمجاز یبه فضا شیگرا علل

 !م؟گذرانییم یمجاز یدر شبکه ها هودهیوقت خودمان را ب چرا     

  .کنند هیخود را تخل جاناتیبتوانند ه قیطر نیهستند تا از ا ییاز افراد دنبال شبکه ها و کانال ها ی: برخیخواه جانیه -۱

آل  دهیا ریتصو کی م،یگذار یم یمجاز یشبکه ها ریو سا نستاگرامیکه در ا ییها و پست ها یبا استور میخواهی: میفتگیو خودش تیبه محبوب لیم -2

  .میداشته باش یشتریب تیطرق محبوب نیاز ا تا م،یکن جادیا مانیاز خودمان در ذهن دنبال کننده ها یرواقعیو غ

و جست و  ینترنتیا یاز شبکه ها استفاده م،یده شیآورده و لذتمان را افزا نییاضطراب خود را پا میخواه یکه م ییاز راه ها یکیفرار از اضطراب:  - 3

 .مورد است یب یجو ها

 یدر صدد ارتباطات غلط در فضا نیکند، بنابرا ییگدا رونیشود آن را از ب ینشود، مجبور م نیانسان در خانواده تام ی: اگر حس عاطفیخالء عاطف -4

 .دیآ یبرم یمجاز

اما غافل از  میآور یم یو تلگرام و ... رو نستاگرامیمانند ا یمجاز یبه شبکه ها مان،یاطالعات: اغلب ما به بهانه بروز کردن اطالعات هابروز کردن  -5

    نه؟ ایدارند  یعلم یواقعا مبنا میدان ینم یکه حت میکن یرا وارد ذهنمان م یمورد یو ب هودهیکه چقدر اطالعات ب میهست نیا

 .باشد یم یمجاز یبه شبکه ها شیمورد هم از جمله علل گرا نیو داشتن وقت اضافه! ا یکاریب -6

 

آمدن  نییمفرط، پا یخستگ ،یخواب یب

در صورت عدم استفاده  ینمرات، زودرنج

 ،یافسردگ ن،ییعزت نفس پا نترنت،یاز ا

 .و خشونت یاضطراب، پرخاشگر

 :ینترنتیا ادیغلبه بر اعت یراهکارها

 و  یرا که پشت گوش یمعنا که کم کم ساعات نی! به ادیکن نییخودتان حد و مرز تع یبرا-۱

  .دیباش بندیکرده و به آن پارا کمتر دیکن یصرف م انهیرا

  هیرا ته دیانجام ده انهینشستن پشت را یبه جا دیتوان یرا که م ییاز کار ها یستیل-2

 شکل نیبه ا د،ینصب کن دیحضور دار شتریکه ب ییو جا انهیرا توریمان یبه رو و کرده

 .انجام دادن وجود دارد یبرا یکه امور مهم تر دیشو یمتوجه م 

 با  فیگ کی دنیبا ند دیباور کن د،یرا ببند یرضروریغ یکانال ها و گروه ها -3

 د؛یرا از دست نداده ا یبزرگ زیگروه، چ یاعضا ریصبح بخ امیپ ایمزه 

  یصدا دنیشن به محض ستیالزم ن گریکار د نیچون با ا 

 تلگرام و واتس آپ و دیوسوسه شو امیهر پ

  .دیو... را باز کن نستاگرامیا 

  یاعضا د،یریکمک بگ یاز خانواده درمان -4

 یو احساس یعاطف تیتوانند با حما یخانواده م

  یوقت گذران یاز شما باعث شوند تا شما به جا 

 .دیوقت خود را با آن ها بگذران شتریب ،یمجاز یدر شبکه ها

 .دیده رییرا تغ نترنتیاستفاده روزمره از اعادات  -5

 بعداز ظهرها وقت خود را با دیاگر عادت دار 

 کار را به صورت محدود تر نیا د،یبگذران نترنتیا 

 .دیکن مثل صبح ها موکول یگریبه زمان د 

رنتیـــــــاد اینتـــــــاعتی  

 

 یبر سالمت ینترنتیا ادیاثرات اعت

 :انیدانشجو

یعلمـــــــــــــ  
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ینیحس یعل نینگ  



 

ویژگی ذاتی و پذیرفته شده برای  ،مطالبه گری و پرسش و پاسخ  

دانشجو به شمار می رود. با وجود این می بینیم که گاهی مطالبات 

دانشجویی و طرح خواسته ها در تنگناهایی قرار گرفته و دانشجو 

به نتیجه دلخواه، در این مسیر نمی رسد. در این میان، تشکل های 

در تعالی دانشجویی به عنوان بازوهای هدایت کننده، نقش مهمی 

 و ترقی مطالبات دارند.

رهبر معظم انقالب در بیانات و دیدارها بارها مطالبه گری را، حق  

 اصلی جوانان به ویژه دانشجویان عنوان کرده اند.

در این قسمت مهم ترین مطالبه دانشجو معلمان را با هم می   

 خوانیم:

 این کنش دانشجو معلمان درسی عملی است برای نسل بعد، چرا

که اگر دانشجویان و معلمان کنونی نتوانند حقوق خود را مطالبه 

 های موجود باشند، چگونه میکنند و خواستار عدالت و رفع فرق 

توانند الگوی آینده سازان فردای این مملکت قرار بگیرند، در حالی 

توانند نسلی اند؟ چگونه می که از پیگیری حقوق خود عاجز بوده 

چارچوب قانون تربیت کنند، در حالی که نسبت به  گر، در مطالبه

 حقوق خود بی تفاوت بوده اند.

بزرگترین مشکل دانشجویان فرهنگیان، این است که کسر حقوق   

گیرد؛ بدین معنا که سرانه غذایی و خوابگاهی  ها صورت می از آن

درصد از حقوق دانشجویان  45نداریم و این امر باعث شد تا 

درصد از دانشجویان ترددی، کسر شود. در مقابل  25خوابگاهی و 

علوم قضایی، دانشگاه نظامی، انتظامی و حتی دانشگاه  دانشگاه

شهید رجایی که ماهیت تربیت معلمی دارند، از سوی وزارت علوم 

گیرند. متاسفانه دانشجوی دانشگاه فرهنگیان  سرانه غذایی می

هر دانشجو معلم  ها را خود باید پرداخت کند.تمامی هزینه 

دانشگاه فرهنگیان، که از خدمات خوابگاه و تغذیه استفاده می 

ها هزینه های آن را بر  کند، باید همانند دانشجویان سایر دانشگاه

حسب تعرفه های مصوب کشوری پرداخت کند. اما این که بدون 

توجه به میزان استفاده دانشجو از خدمات مذکور، درصدی از 

رت ثابت کسر می شود، غیر منطقی و ناعادالنه حقوق او به صو

در این حالت اهمیتی ندارد که دانشجو  است که باید اصالح شود. 

در یک روز تمایل به استفاده از غذای آن روز را دارد یا ندارد، یا از 

غذا استفاده می کند یا نه؛ بلکه بدون توجه به استفاده دانشجو، 

 شود.ز حقوق او کسر می هزینه ها به صورت درصدی ثابت ا

 

های مالی و حقوقی دانشجویان است، این ها بخشی از دغدغه 

حداقل حقوقی که با پیگیری ها و اما و اگر های فراوان به نتیجه 

درصد ثابت،  45رسید، اما غافل از آن که وجود قانون نانوشته کسر 

نهاد  کند! شورای صنفی به عنوان یک تاثیر آن را تقریبا هیچ می

دانشجویی است، که با نامه ها و پیگیری های زیاد، در بهبود و 

ارتقای شرایط نقش مهمی را ایفا می کند و پل ارتباطی دانشجویان 

 با مسئولین است.

، بندی «ی»باید بگوییم که بند « ی»همچنین در رابطه با بند   

در احکام تمامی کسانی که مشمول  ۱3۹۸است که از ابتدای سال 

نون خدمات کشوری می شوند، گنجانده شد. معلم ها و دانشجو قا

معلم ها نیز مشمول این بند شدند. که متاسفانه در نگارش بهمن 

حذف شد؛ که در صورت  ۹4این بند از احکام ورودی های  ۹۸ماه 

بی توجهی به این نکته یک شکاف بین حقوق بگیران قبل و بعد 

ن شکاف رفته رفته بیشتر ایجاد خواهد شد، که ای ۹4از ورودی 

از احکام دانشجو معلمان « ی»خواهد شد. همینطور حذف بند 

باعث خواهد شد، تا دریافتی آن ها در زمان ورود به مناطق، حدود 

پانصد هزار تومان کاهش یابد؛ چنین اقدامات تبعیض آمیز، مسلما 

خسارات جبران ناپذیری بر روحیه و معیشت این نو معلمان رقم 

 زد. خواهد

در این راستا، با وجود نقد و انتقاد های مختلف از ریاست محترم   

فراکسیون فرهنگیان مجلس، که با رایزنی های گسترده، سعی در 

پوشش و حل مسائل و مشکالت دانشجو معلمان شاغل در دانشگاه 

فرهنگیان را دارند، کمال امتنان را داریم، هر چند باید منتظر بود 

 خواهد داد...در آینده چه رخ 
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 ۱3۹4نژاد محصول سال اهلل والیکنندگی حبیبایستاده در غبار، فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدحسین مهدویان و تهیه  

در سینماهای ایران اکران  ۱3۹5خرداد  ۱۹ درام و جنگی تولید و در تاریخ _ای اوج است. این فیلم در ژانر مستندسازمان هنری رسانه

است. این فیلم برای حضور در بخش نگاه نو، سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر انتخاب شد. همچنین سیمرغ بلورین بهترین شده 

لباس را از آن خود های ویژه بصری و بهترین طراحی صحنه و های ویژه میدانی و جلوهبهترین جلوه ،۱3۹4فیلم جشنواره فیلم فجر 

 اند. فر، امیرحسین هاشمی، فرهاد فداکار و سایر هنرمندان به هنرنمایی پرداختهکرد. در این فیلم بازیگرانی چون هادی حجازی

 انـــخالصه داست

های در دروازهشود که باید اش را در سکوت گذرانده و اکنون بزرگ تر شده، فرمانده لشکری میاحمد متوسلیان که دوران نوجوانی  

زندگی احمد متوسلیان  خورد. این فیلم دربارهها دورتر از مرزهای ایران رقم میخرمشهر با دشمن بجنگند؛ اما سرنوشت او فرسنگ

 است. 

 دــــنق 
اثر  نکهی، مستقل از ا«در غبار ستادهیا» دارهیدار و ماجان لمیشک ف یب 

در دگرگون  میعظ یاست، اما متن اثر، انقالب یدرخور و کامال انقالب یارزش

در حوزه هنر  تیو توسعه بحث نسب یینمایمرسوم س یهاساختن قالب

که  ستا نیا« در غبار ستادهیا» لمیدر مورد ف لیتحل نیاست. بهتر نمایس

محور است بدون  تیو روا یداستان ران،یا ینمایس خیبا ارزش تار لمیف نیا

 نیبهتر گر،ید یرا دارا باشد. از سو نمایس خیتار یا شهیکل یهاآنکه آرمان

از سرداران  یکی یهایمستند است، در مورد دالور ینمایاثر متعلق به س

 یو حت یهم مستند است و هم داستان یعنیهشت سال دفاع مقدس؛ 

که  یرادیهم باشد؛ اما عمده ا دیها نباشد و شا نیکدام از ا چیه تواندیم

وارد دانست، عدم  انیمتوسل یمستندوار از زندگ تیروا نیتوان به ا یم

باشد که باعث شده وجه درام  یم انیاحمد متوسل تیسترش شخصگ

 یوبرا به خ انیمتوسل ان،یموضوع که مهدو نیداستان دچار مشکل شود. ا

 نکهیمثبت است، اما ا یژگیو کیکند  یم یشناخته و به تماشاگر معرف

 یسردار به خوب نیا یمختلف زندگ یمخاطب بتواند درباره بخش ها

 لمیاست که ف یافزوده شود، بخش شیهااطالعات به دست آورد و بر داشته 

 .آن بازمانده حیاز ارائه صح

 یدر حوزه دفاع مقدس م یاثر ارزشمند« در غبار ستادهیا»هر حال،  در 

است و چنانچه  رانیا ینمایس ریچند سال اخ یها نیاز بهتر یکیباشد که 

که  لمیف یزمان طوالن نیو همچن لمنامهیآزار دهنده ف راداتیاز ا دیبتوان

 .دیلذت ببر لمیاز ف دیتوان یم د،ینمائ یشود، چشم پوش یم دهید یگاه

 ایستگاه فیلم

 اجتماعی -فرهنگی 
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 یباال تیظرف یریمطلوب، به کارگ یریادگیاز عوامل مهم در  یکی

مطالعه است و  یو علم حیصح یبا استفاده از روش ها یریادگی

آن را  دیاست که هر شخص با یمهارت و هنر ح،یداشتن روش صح

 کیشناخت و تحر یاز راه ها یکیچون  رد؛یگرفته و به کار بگ ادی

از  یاریکه منشاء بس یارتمطالعه کردن است، مه یحس کنجکاو

 اریبس یها تیاست و اگر درست انجام شود، موفق یزندگ یمهارت ها

 .به همراه خواهد داشت یو روح یرا به لحاظ علم یادیز

کنند  یمطالعه م ادیز ندیکه بگو دیبرخورد کن یاست به افراد ممکن

 یبرا یحیافراد متاسفانه روش صح نی. ارندیگ ینم یخوب جهینت یول

 یریادگیپردازند و   یمطالب م نیمطالعه ندارند و به حفظ روت

 یمطالب م یامر موجب فراموش نیدارند و ا یمعنادار را از نظر دور م

 نیشیپ یکه کامل آموخته شده با اندوخته ها یمطلبآنکه  یشود. برا

صورت احتمال  نیحتما معنا داشته باشند؛ در ا دیبا ابد،ی وندیپ

افراد خود را به نداشتن استعداد و  نیخواهد بود ا شتریب یریادگی

نواقص  نکاریا یبه جا میبهتر است بدان یکنند ول یمحکوم م ییتوانا

 یو با حذف عادت ها میکن داید  پیمطالعه کردن را در خودمان با

مطلوب به لذت مطالعه  یعادت ها نیگزینامطلوب و اصالح و جا یها

 .میبرس یواقع

 یو برا دیکن نییهدف تع ی! به هنگام مطالعه مجاززیدوستان عز

 د،یو مطالعه فعاالنه داشته باش دیکن نییمطالعه خود مدت زمان تع

داشته  تی. جددیخود را فعال و بروز کن یشده با خالصه برادر یحت

 قهیدق 45هر  ی. برا دیحال به خودتان استراحت ده نیو در ع دیباش

به  دی. اجازه ندهدیبه خود استراحت ده قهیدق ۱5 یال ۱۰مطالعه 

مطالعه  یمناسب برا هنگام مطالعه افکار مزاحم مانع شما شود. برنامه

. از دیمطالعه انتخاب کن یبرا یو مکان مشخص دیخود داشته باش

مطالعه را  رایز د،یکن ینامناسب خوددار طیمطالعه در هنگام شرا

  .شما کسل کننده خواهد کرد یبرا

sQ3R مطالعه  یروش ها نیاز بهتر یکیاست که به عنوان  یروش

 یگفته م زیشناخته شده است که به آن رروش پس ختام ن ایدر دن

روش شامل  نیحافظه است. ا سازی¬معروف به یشود و از روش ها

 یبرد و برا یرا باال م یریادگیآن، قدرت  یپنج مرحله است که اجرا

به دقت  ازین یمجاز یحت یطیشراروش هر شخص در هر  نیا یاجرا

روش  نیا یمطالعه دارد و در ابتدا اجرا یبرا  یاصول یزیو برنامه ر

 .خواهد بود یو عال قیدق جینتا یاست ول ریسخت و وقت گ

محمدزاده هایده 
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 .کرد یرا در نام تو هِجّ یزندگ میبه توکل ناِم اعظمش، که برا

به راه  یکوب یستارگان در آسمان پا دنشیشد که از شن ینام نامت،

 ...انداختند

 نهییشد تا آ یآمد و بَدر رونیشد، که از تکرارش ماه از مُحاق ب ینام نامت

 چهره ماهت؛ یباشد برا یا

شد که  یکه به گمانم ماه را از چشم آسمان انداخت؛ و نامت نام یا چهره

 یکیباشد بر تار ینقاب افکند تا خاتمه ا دیاز وسعت درخشش، خورش

 .روزگار

 د،یرس انیکه نامت به سمع عرش یکه نامت پر زعرش خداست؛ هنگام یا

 سان سپهر را به سور بستند، نیبد

 کنند؟ یچه م انینیسقف آسمان، زم ریدر ز اما

پس  م؛یکن یامروز را فردا م م،یزن یروزگار را ورق م میتقو یگمانم وقت به

 میدر تقو نکهیفارغ از ا م،یرا سخت چشم انتظار گریاز بهار، بهار د

لمحه ها را  نکهی. فارغ از امیروز انتظار بدان انیرا پا یانتظارمان، بهار واقع

جمعه  یعصرها راچ میبدان نکهیفارغ از ا م؛یو نامت رج نزن ادتیبدون 

 !است؟ ریهوا دلگ

 نه،یآد یصاحب روزها یبلکه ا ست،ین ریجمعه دلگ یعصرها به گمانم   

است  ریما، دلت گ یاست، دلت تنگ است، دلت تنگ است برا ریتو دلت گ

 یاما نم اری یکو انیاست م ریکه دلشان گ یانینیزم ان،ینیدل ما زم انیم

 ...یخودت هست اری ارِی نیدانند که بهتر

 !یسخ حضرت

 !ها یخوب حضرت

معشوقش و  مهیو شعبانِ عاشق به ن دیسال دگر، ماه به شعبان رس کی

خورم، افسوس که ندبه خوان  یسال دگر هم به حالمان افسوس م کی

 یشده است و ما منج یمهر یدچار ب مانیکه برا یبه حال روزگار میهست

دل  ی. افسوس که مأوامیکن یجست و جو م یگرید یروزها را جا نیا

 !میدان یخسته مان را ناکجاآباد م یها

 ...افسوس

 ...افسوس

 ...افسوس گریهزاران هزار بار د و

 .مان را به قرارت مختوم کن یقرار یقرار! ب حضرتِ

 .نشان ده یمحبوب! خودت رخ حضرت

 ...است یماریتو سخت دچارِ ب یب جهان
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روش  جادیاز همکارانش خواست تا به ا ی( و گروهنهی)آلفرد ب یفرانسه از روان شناس فرانسو یآموزش عموم ری، وز۱۹۰4در سال 

توجه فراوان اند.  ازمندیو ن یلیتحص یدر معرض ناکام ،ییاقدام کنند که نشان دهد کدام دسته از دانش آموزان مقطع ابتدا ییها

 زانیم ،ینیع یریمذکور، امکان اندازه گ ی. آزمون هادیهوش انجام یآزمون ها نینخست یزیر هیپا هافراد، ب نیا یتالش ها جهینت

   .شدند معروف( بر)هوشویک یآ یکه به آزمون ها کرد یهوش افراد را فراهم م

، «هووارد گاردنر»از روان شناسان دانشگاه هاروارد به نام  یکی(، ۱۹۸3هوش) یآزمون ها نینخست جادیهشتاد سال بعد از ا باًیتقر

 یآزمون ها یاعتراض به محتوا یو نادرست از هوش در جامعه معاصر خود پرداخت. سپس در پ یا شهیکل فیبه مخالفت با تعار

افزود.  نیشیجموعه پبه م زین گرینمونه هوش د کیبعدها  یاشاره کرد. و یهفت هوش اصل ودبه وج یهوش، در کتاب حاالت روح

 .معروف شدندام   یچندگانه آ یهوش ها هیشده توسط گاردنر به نظر یمعرف یانواع هوش ها

 ام یچندگانه آ یهوش ها هیاساس نظر

افراد  هایچندگانه، محترم شمردن تفاوت یهوش ها هینظر اساس

است. توجه به ابعاد هوش  یریادگی یو تنوع فراوان روش ها

دانش آموزان است، چراکه  یریادگیموثر در امر  یچندگانه راهکار

چندگانه  هایهوش لهیبه وس یریادگی قیاز طر یآموزش تیفیک

 .باالتر است

با  یریادگی یداریلذت بخش تر است، پا یبا روش ام آ یریادگی

باالتر است ودانش  یآموزش یمند تیاست، رضا شتریب یروش ام آ

 .آموزان و معلمان فعال ترند

 چندگانه و کاربرد آن ها یاز هوش ها یبرخ یمعرف

 یهوش زبان -1

 .ینوشتار ای یدرست لغات، به صورت شفاه یریبه کارگ ییتوانا

استفاده  گران،یزبان در متقاعد کردن د یریبه کارگ وهی: شکاربرد

  دادن، صحبت کردن حیاطالعات، توض یادآوری یاز زبان برا

 هوش مکان -2

 رییتغ جادیو ا یبصر_یدرک درست جهان به صورت مکان ییتوانا

 .در ادراک

استعاره،  ،یلیّتخ یها یباز ،یهنر تیّفعال ،یبصر ی: معرفکاربرد

 ینقشه ذهن

 یجسمان_یهوش حرکت -3

 .افکار و احساسات انیب یکل بدن برا یریبه کارگ مهارت

 ورزش شنامه،ینما ،یعمل یها یریادگی: کاربرد

 یهوش درون فرد -4

 .ندیعملکرد مناسب براساس آن را گو ییخود و توانا شناخت

 یمطالعات مستقل، امکانات دوره ها ،یفرد ی: آموزش هاکاربرد

 عزت نفس جادیا ،یمطالعات

 

ی
گ
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ما هستند و به آن ها به  زانیعز ان،یدانشجو

و  ندهیبزرگ جامعه، که آ یها هیعنوان سرما

   میکن یکنند، نگاه م یم نییسرنوشت جامعه را تع

که حوزه  میخرسند و خوشحال هست اریخدا را شاکر و بس

به خصوص  ز،یعز انیبا تالش دانشجو ،ییامور دانشجو

 هیشماره از نشر نیتوانستند اول ،یمحترم صنف یشورا

انتشار  ییدانشجو اتیو در تراز نشر نیکوثر را به شکل وز

 نیقرار دهند و تقارن انتشار ا زیو در منظر خوانندگان عز

 نیو تدف عییگمنام، و تش دیشه نیبا حضور عطرآگ هینشر

تداوم و استقامت  ،ییایپو امیدر وفات کوثر ناب، پ شانیا

 دهد یرا نشان م

       

                                                                                                                   
 

 

 یو امکان حضور در دانشگاه وجود ندارد، سع میبر یم شیپ یمجاز یرا توسط فضا مانیکه همه کارها ییکرونا یدر روزها

 .میداشته باش یا مانهیصم یمعاونت توسعه منابع گفتگو ،یدکتر توکل یو با آقا میبزن ییبه امور دانشجو یسر میکرد

 .(ی)به همراه سوابق کار د،یکن یخدمت شما، لطفا خودتان را معرف ریسالم و وقت بخ

 :کنم یشروع م د،یکن یکه گفته بودند خودتان را معرف امیاز خ تیب نیخود، با ا یپاسخ به معرف در

 میبه استاد شد یچند، به کودک کی

 میخود شاد شد یچند، به استاد کی

 د؟یسخن شنو که ما را چه رس انیپا

 ...میو بر باد شد میخاک در آمد از

 طیچشم به جهان گشودم. در مح ۱35۱ بهشتیارد ۱2در  ن،یو متد یخانواده روحان کیشهرستان هشترود، و در  یاز روستاها یکی در

در حوزه  یرساندم. مدت انیرا در هشترود به پا رستانیو دب ییراهنما ،ییابتدا التیپدر، با قرآن آشنا شدم؛ تحص میخانواده تحت تعل

 زیدانشگاه تبر یتیرا از دانشکده علوم ترب یتیعلوم ترب سانسیشروع کردم. ل زیرا از دانشگاه تبر یدانشگاه التیصتلمذ نمودم و تح هیعلم

 میممتاز دو دوره در رشته فلسفه تعل یادامه دادم. به عنوان دانشجو رازیرا در دانشگاه ش تیو ترب میفلسفه تعل سانسیاخذ کردم و فوق ل

 نیرا در دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان( گذراندم. در ح یشدم. دوره دکتر لیدانشگاه فارغ التحص نیاز ا ۱3۸۰در سال  تیو ترب

و  یاجتماع ،یمختلف فرهنگ یآموزش و پرورش، معاون فرماندار و حوزه ها ریاداره، دب سیرئمختلف اعم از؛  یها تیدر مسئول لیتحص

 در آزمون معاونت نظارت، وارد یبا قبول ۱3۹3بزرگوار بوده ام. در سال  ممختلف در خدمت مرد یها تهیو کارگروه ها و کم یاسیس

 معاون توسعه منابع و امور دانش دانشگاه را بر عهده گرفتم و هم اکنون به عنوان نینظارت ا تیشدم و مسئول انیدانشگاه فرهنگ       

 خدمت شما هستم.در            

 د؟یکنیم فیکلمه چطور توص کیخودتان را در                     

 .و پاسخگو هستم ریپذ تیمسئول                               
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 .دیسه مورد از نقاط قوت و ضعف خود را نام ببر

است و نقطه ضعفم، زود جوش آوردن، عجول بودن و دل رحم  یریپذ تیو پشتکار و مسئول زهیمن، به نظر خودم با انگ تینقطه مثبت شخص 

 بودن است.

 د؟یکنیاز همه افتخار م شیب یزیچ خود به چه در حرفه 

 .میاز مشکالت دانشگاه بگشا یکنم، تا گره یو همکاران افتخار م انیمنت، به دانشجو یب یبه خدمت گزار شتریب 

 د؟یکنیم فیرا چگونه توص تیموفق

مطلوب خود را محقق سازد و در  یخواسته ها زه،یباشد، و بتواند با برنامه و انگ دواریام ندهیبهتر و به آ روزشیاست که امروزش از د یموفق کس 

 گام بردارد.  یو اجتماع یفرد شرفتیپ ریمس

 د؟یدار یانتظارات                                                                    و چه  تئسیچ هیرئراجع به نش انئنظرت

مجموعه  کیها و عملکرد  شهیانعکاس افکار و اند                                                                     م ئزار مهئانه و ابئرس ه،یبه نظرمن نشر 

 یکه برا نید. و از ائباش یموعه مئهر مج یافتگئی                                                                   توسعه یشاخص ها نیاست و از مهمتر

 میخوشحال هست اریبس ابد،ی یانتشار م هینشر نیا                                                                   فاطمه الزهرا )س(،  سیبار در پرد نیاول

ذاب تر باشند. در مورد ئوا و جئر و پرمحتئبار تر ئپ                                                                   یدئبع یها ارهئکه شم مئیکن یو آرزو م

 یها لیتحل نیرا در ع قیرود که حقا یانتظار م                                                                      هینشر کیاز  م،یبگو یستیانتظارات هم با

ته باشد؛ ئداش یصئشخ التیائدور از اغراض و تم                                                                 ازنده و به ئد سئکاس دهد، نقئت انعئدرس

قال خواسته ها و مطالباتشان ئم به انتئت، و هئدرساطالعئات                                                                    را هم به  انیدانشجو یدسترس

 د.ئببخش لئیهئتس نئیولئمسئ یرائرا ب

 (.دیدار انیدانشجو یبرا                                                          که  یو سفارش هیحرف آخر، )هر توص نکیا و

و سرنوشت  ندهیبزرگ جامعه، که آ یها هیعنوان سرما                                                           ما هستند و به آن ها به  زانیعز ان،یدانشجو

که دانشگاه  یبا تالش وکوشش خود در بستر میدار                                                         و انتظار میکن یکنند، نگاه م یم نییجامعه را تع

آموزش  رکردن، بهترآموختن و بهت یزندگ                                                             بهتر یالزم را برا یها یستگیفراهم کرده، بتوانند شا

 ادی دی! ما بازانیعز نکه،یا                                                                                                         دادن استفاده کنند. و حرف آخر

کردن، کنار هم  یزندگ                                                                                                                                  چگونه  م؛یریبگ

را دوست داشتن، تحمل                                                                                                                             گریهم د ستن،یز

 یاسالم رانیساختن ا                                                                                                                                کردن، ساختن و 

 را و ...
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و گرما را در وجودم شعله ور ساخته  یانرژ دیدرخشد! خورش یم یآفتاب در آسمان آب کنم،یچشمانم را باز م

 !!!ستمیاما متوجه آن ن

 یخود از سرما هستم، اما افسوس بر چشمان ینجات زندگ یبرا ینگرم. به دنبال منبع یمدام به اطراف م 

 !است دنیمحکوم به ند یچشمان نی!چن نندیبیکه خود را نم

که نور  نمبییماه را م یشود؛ گاه یظاهر م یدر آسمان زندگ دیجد یداستان هر روز و هر روز در لباس نیا

در  دیخورش یماه دشمن پنهان نیکه هم نمیب یکند و من به چشم م یرا به نام خود منعکس م دیخورش

  .دل آسمان است

 !!داندیخود نم دیتلخست که خورش نیریچه ش و

 . دیغرق گرد یزندگ قیعم انوسیدل کند و در اق الیخ انوسیاق یاز موج ها دیبا یگاه

 یخود را به تماشا خواهد نشست؛ شکوفه ها زهیغم انگ انیپا  یکه دفتر زمستان هم روز میبدان دیبا اما

 دیبهار با یگلستان را فرا خواهد گرفت اما ا یو آباد یرا جوانه خواهند داد، سرسبز یآزاد ادیبهار، فر

 وه؛یو غنچه ها را به م یکن لیشکوفه ها را به غنچه تبد تیو با گرما یرا حفظ کن یسرسبز نیا شهیهم

 یکه هرگز فراموش نکن میگو-یبهار! باز هم به تو م ی. و تو ادیخزان تو هم فرا خواهد رس ینکن نیاگر چن

 ... دارد یرفتن کی یهر آمدن

 شد! یمرگ خواه یرهسپار واد یهم روز تو

زاده حاجی فاطمه   
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 عطار نیشابوری

 تئاتر

 اما است؛ نیشابوری عطار ملی روز ایران تقویم در فروردین25 روز

 بود؟ که عطار

 عطار، شیخ به معروف نیشابوری عطار محمد حامد ابو فریدالدین

. است هفتم قرن آغاز و ششم قرن در ایران آور نام عارف و شاعر

 از کدکن در میالدی ۱۱46 با برابر هجری 54۰ سال به والدتش

 عطار نیشابور، شادیاخ در وی پدر. است افتاده اتفاق نیشابور توابع

 کرد دنبال را پدر کار الدین فرید او، وفات از بعد و بود القدری عظیم

 .داشت آراسته( فروشی دارو) عطاری دکان و

 بوده مغول حمله هنگام به قمری هجری 6۱۸ سال در عطار مرگ

 مغول سربازان دست به شهر دروازه نزدیکی در وی است؛         

 . شد کشته          

 دست در او از آثاری و شد سوزانده آثارش تمام این، بر عالوه          

 که است اثری داریم اختیار در او از که آثاری تنها نیست،            

 .بود شده برده شهرها سایر به مغول حمله از قبل            

 این ۸ قرن شاعر شبستری محمود شیخ سخن در عطار            

 :است آمده چنین            

 

 

 موسسه پیشنهاد به و میالدی ۱۹6۱ سال در

 روز به مارس 27 روز ،(ITI) تئاتر المللی بین

 مارس 27 امسال. شد گذاری نام تئاتر جهانی

 جهانی روز ،۱4۰۰ فروردین 7 با برابر ،2۰2۱

 تئاتر جهانی انستیتوی ملی مراکز. است تئاتر

(ITI)، عضو ۱۰۰ از بیش از متشکل که 

 روز مختلفی، مراسم برگزاری با هستند،

 هاینمایش و دارندمی گرامی را تئاتر جهانی

  .کنندمی برگزار میدانی و ایصحنه

 از یکی ساله هر راستا، همین در

 به را متنی تئاتر، هنر بزرگ هایشخصیت

 اساس بر تئاتر جهانی روز پیام عنوان

 و هنری هایپنداشت و هابزرگداشت

 پیش سال در نمایش هنر از آنها که انتظاراتی

 در و آورندمی در تحریر رشته به را دارند رو

 .دهندمی قرار آی تی آی اختیار

 چیزی معنای به است، یونانی ایواژه «تئاتر» 

 تئاتر به فارسی در. کنندمی نگاه آن به که

 ایران در تئاتر هنر. گویندمی نمایش

 در آن از سبکی و دارد طوالنی ایپیشینه

 گذار بنیان. است یافته نمود تعزیه هاینمایش

  الدین میرسیف» ایران، تئاتر

  .است «کرمانشاهی

 اندیشم می تئاتر به روز این در سال هر

 شوم می یادآور خود به و اهدافم به و 

 همان نروم؛ خطا به را راه تا را، راستین هنر 

 که است، دور به حسد و دروغ از که هنری

 به و پویاست و رونده که خالق، و است خالص

 از تا بیاندیشیم، تا. دهد نمی تن شدن مرداب

 خود و بگیریم درس هایمان ضعف و خطاها

 آرزوی با. باشیم جاری و بسازیم را 

 ...انسان و زمین سالمتی 

 مرا از شاعری خود عار انید               که ات صد قرن چون عطار انید
 اگر چه این نمط صد عالم اسرار           بود یک شمع از دکان عطار
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 به دانش آموزانتان  یآموزش مبحث یبرا دیفرض کن

 از  یکه طرح خالقانه ا دیدار یبه دست سازه ا ازین

 کردن و ساختنش ادهیپ یول دیدار آن را در ذهنتان

                                                      حتما  ای !باشد لیبه نظرتان کار حضرت ف دیشا 

                                                       دارند و در یخالق اریکه کودکان ذهن بس ددانییم

را داشته باشند  نیا یایآن ها رو دی. شامینیب یرا م یجالب توجه اریآنها موارد بس یها ینقاش

 .کنند یتا بتوانند با آنها باز د،یدرآ یاسباب باز کی شکل به شانخارق العاده یها یکه نقاش

در حال رشد است. استفاده روزافزون از  یاست که با سرعت سرسام آور یعیاز صنا یکی آموزش

را  یدیجد یو آموزش، راه ها یریادگی یبرا یبه عنوان روش ،یانوآورانه رسانه  یها یفناور

 .گشوده است یفناور یها شرفتیپ یبرا

 یسنت یریادگیکند تا آموزش خود را فراتر از آموزش و  یبه ما معلم ها کمک م یفناور امروزه،

 یلیما خ یبرا دیکند. شا ریدرگ یریادگی یعمل یها وهیکرده و دانش آموزان را با ش تیتقو

 یخواهد افتاد و در آموزش مدرن برا ییچه اتفاق ها نده،یباشد که در مدارس آ زیشگفت انگ

 .آموزش استفاده خواهد شد یبرا ییها یدانش آموزان از چه فناور شرفتیپ

آموزش دارد و به لطف  خیدر تار یقدمت دور و دراز ا،یساخت اش یو آموزش بر مبنا یریادگی

 ای نگیپیکه با عنوان پروتوتا یپر رنگ تر شده است. چاپ سه بعد یسه بعد نتریپر یفناور

و  یکیزیف هیتجر کیدهد تا  یشود، به دانش آموزان اجازه م یشناخته م زین هیاول ینمونه ساز

 یتواند به راحت یدانش آموز م کی ،یسه بعد ی. به لطف چاپگرهارندیبگ ادیرا  یملموس تر

توانند به  یم یشکل دهد. دانش آموزان با چاپ سه بعد یواقع یش کیخود را به صورت  دهیا

 انیبه دانش جو یسه بعد یچاپگر ها ،یدهند. در موسسات آموزش تیخود رنگ واقع لیتخ

          کسب  یرینظ یب یکنند و تجربه ها ادهیو پ انیخود را ب قانهخال یها دهیکند تا ا یکمک م

سه  نتریپر یتوان با کمک تکنولوژ یم یاضیر یش هاعنوان مثال؛ در کالس ها و آموز به .کنند

   کنند، چاپ کرد.  یکمک م یاضیرا که در درک راحت تر و بهتر توابع ر یو اشکال ایاش ،یبعد

و قابل  یواقع ینسخه ها جادیبه معلم ها و دانش آموزان در ا یسه بعد نتریکار با پر یروش ها

   فیتعر یو مثلثات یتوابع جبر ای یاضیتوانند به صورت معادالت ر یمختلف، که م یزهایلمس چ

 .کنند تیشود را تقو

 با توان می ریاضی های آموزش و ها کالس در مثال؛ عنوان هب .کنند

 راحت درک در که را اشکالی و اشیا بعدی، سه پرینتر تکنولوژی کمک

 با کار های روش. کرد چاپ کنند، می کمک ریاضی توابع بهتر و تر

 واقعی های نسخه ایجاد در آموزان دانش و ها معلم به بعدی سه پرینتر

 ریاضی معادالت صورت به توانند می که مختلف، چیزهای لمس قابل و

 .کنند تقویت را شود تعریف مثلثاتی و جبری توابع یا

 آقازاده فائزه 
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. 
  تا چه اندازه قابل اعتماد است؟ "یو کیاسپوتن" یروس واکسن                                   

 مقابله با کرونا یبرا "یو کیاسپوتن"کشور جهان از واکسن  5۰ در                                      

از  زیاست؟ همه چ یواکسن خوب "یو کیاسپوتن" ای. آشودیاستفاده م                                 

 دیروز خبر تول نیدر ا هیروس یجمهور سیرئ ن،یپوت ریمیاوت سال گذشته آغاز شد. والد ۱۱روز 

ر سطح مقابله با کرونا بود که د کسنوا نینخست نیکرد. ا یارا رسانه "یو کیاسپوتن"واکسن 

از همان  "یو کیاسپوتن". ثبت واکسن شدیو مجوز استفاده از آن صادر م دیرسیجهان به ثبت م

معتقد بودند،  یعفون یها یماریرو شد.کارشناسان بروبه یاز دانشمندان غرب یاریابتدا با انتقاد بس

آن است. اکنون  یاز عوارض جانب شیب واکسن نیمطمئن شد که سود ا توانیم قیطر نیتنها از ا

 یبرا خطریب یهاروسیو از و کندیچگونه عمل م "یو کیاسپوتن"روشن شده است که واکسن 

 روسیاز و ییهاحمل بخش یبرا هاروسی. از آدنووشودیکرونا استفاده م روسیاز و ییهاحمل بخش

وارد کروموزوم  تواندیها نمکه ژنوم آن تندهس ییهاروسیو ها،روسی. آدنووکنندیکرونا استفاده م

 نی. بدن انسان پس از ورود اشوندیم یو گوارش یتنفس فیخف یهایماریانسان شود و تنها باعث ب

 یمنیا ستمیس بیترت نیو به ا کندیم دیکرونا پادتن تول روسیمقابله با و یحامل، برا یهاروسیو

در واکسن  هاروسیاز آدنوو استفاده رادی. تنها اشودیبه کرونا م دیشد یبدن، مانع از ابتال

 .است یواکسن نیچن دیتول یها برابه آن ی، مربوط به محدود بودن امکان دسترس"یو کیاسپوتن"

از آن دارد که  تیمنتشر شده است، حکا ینیبال یهاشیکه اکنون پس از انجام آزما یاطالعات

 دیکرونا موثر است. افزون بر آن، با روسیدرصد در مقابله با و ۹۱از شیب "یو کیاسپوتن"واکسن 

محدود است، و در اکثر  اریواکسن بس نیا یگفت که بر اساس اطالعات منتشر شده، عوارض جانب

مشاهده شده  یسرماخوردگ یاند، نشانه هاکرده افتیرا در "یو کیاسپوتن"که واکسن  ینکسا

 .است

 دیواکنسن آغاز شده است، اما ام نیافراد با ا ونیناسیواکس رانیحال حاضر از در کشور ما ا در   

 دایبه ساخت واکسن دست پ ۱4۰۰سال  انیتا پا زیما ن یرانیاست با تالش محققان و دانشمندان ا

 .میکن

( به لیآور ۱7) نیفرورد ۱۸همه ساله، روز      

 یبهداشت در کشورها یعنوان روز جهان

شود. امسال با توجه  یداشته م یمختلف گرام

، بهداشت ۱۹ دیکوو روسیو وعیو ش شیدایبه پ

برخوردار  یباالتر اریو بس ژهیو تیاز اهم یجهان

و سالمت، کار بر  یمنیروز، ا نیاست و شعار ا

 یها ستمیکننده س تیتقو یها یاستراتژ

 یو سالمت کار در کشورها یمنیا یتیریمد

و مقابله با  یتاب آور جادیمختلف به منظور ا

بر  نده،یکرونا در حال حاضر و آ روسیبحران و

کار تمرکز دارد.  یایاساس تجارب گذشته در دن

 یبه معرف هیبخش از نشر نیدر ا میما درنظر دار

  جمله از رهااز کشو اریکه در بس ،یروس واکسن

 ونیناسیواکس یکشور خودمان برا

 .میبپرداز شود، یاستفاده م
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 دریاچه فیوا
جاذبه  نیتر یطول، اصل لومتریک 4عرض و  لومتریک5/۱با  وایف اچهیدر    

انعکاس کوه  یو نما بایسرسبز معابد ز یبخارا است. وجود تپه ها یگردشگر

گشت  یشود گردشگران، شلوغ یاست که باعث م یاز عوامل اچهیدر نیها در ا

 .کنند دیمنطقه را به جان بخرند و از آن بازد نیو گذار در ا

 :وایف اچهیدر مناظر

 و اگر صبح ها هوا مساعد باشد، ستا یآب زالل و شفاف یدارا اچهیدر نیا    

صاف  یآب ها یبر رو ،«یماچاپوچر»و « آناپورنا» یانعکاس فوق العاده کوه ها

 نیباتریاز ز یکی زین یقابل مشاهده است. معبد براه نهیهمچون آ وایف اچهیدر

قرار دارد  وایف اچهیدردر پخارا است که در وسط  یمذهب هایمکان نیترو مهم

  یها قیتوانند با استفاده از قا یو گردشگران م

 یکنند و از مناظر گل ها یسوار قیقا اچهیدر نیا یآب ها یرنگارنگ بر رو

 .سرسبز لذت ببرند یو تپه ها یوحش

 اواخر سپتامبراز  یعنی زییمنطقه فصل پا نیسفر به ا یزمان برا نیبهتر   

 زمان  نیدر ا رایز باشد؛ یآذر( م ۹مهر تا  ۸تا اواخر نوامبر)

 آمده و رفته اند،  یموسم یو بادها یفصل یها یبارندگ

 .ها برطرف شده اند یو صاف است و آلودگ زیو هوا تم

 فرهنگ بومی نپال
 است  دهیفرهنگ نپال با فرهنگ مرز شبه قاره هند و تبت در هم تن   

 یهااست. گروه افتهیها تکامل نپال در طول قرن یفرهنگ راثیو م

و هر  کنندیم یزندگ گریکدیدر نپال در کنار  یمتعدد و مختلف یقوم

 نیکدام آداب و رسوم خاص خودشان را دارند. در دره کاتماندو که ا

 یزندگ یهاها و سبکتنوع پوشش شوند،یم بیهم ترک با شتریاقوام ب

  .باال هستند

خود  وهیبه ش دیسالم کردن با یبه جا د،یبرخورد هایبه نپال یوقت     

 نی؛ ا(Namaste) «ناماسته»: دییها بگوها رفتار کرده و به آنآن

درون تو درود  یمن به خدا» یمردم به معن نیعبارت در زبان ا

 ها را به حالت دعاآن دست یبوده و معموالً موقع ادا «فرستمیم

 ادب احترام و تینها دیخواهی. البته اگر مچسبانندیبه هم م 

 یکی (Namaskar)»ناماسکار»: دییبگو دیبا دیرا نشان ده 

 روشنپال،  جیرا یاز رسوم جالب توجه و دوست داشتن گرید

 تر،بزرگخواهر  یبه معن «یدید»است.  گریخطاب کردن همد

 تربرادر بزرگ یبه معن «یدا»تر، خواهر کوچک یبه معن «ینیباه»

 نیعناو نیهم اتر است. اگر شما برادر کوچک یبه معن «یبها»و  

 .دینیبیرا م یمالعمل گرعکس د،یریرا به کار بگ

طرف  کیسر خود را باال برده و به  یاندک دیاعالم موافقت با یبرا    

 زیمخالفت ن یو برا دیاوریب نییکج کرده و سپس به جهت مخالف پا

 که کف آن رو به مخاطب باشد یخود را در حال یهااز دست یکی دیبا

 .دیاز مچ تکان ده یاندکباال برده و           

رحمانی سحر  
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 استیر ینامزدها یاصل یاز شعارها یکیهمواره 

بانوان  یها تیو استفاده از ظرف ییجوان گرا یجمهور

کار  یکه بعد از رو یدر اداره کشور بوده است؛ شعار

وعده را  نیآمدن دولت ها، عمدتا مغفول مانده است. ما ا

از وعده شهرداران  م؛ینیب یم زیتر ن نییدر سطوح پا

 مجلس و ... ندگانیگرفته تا نما

گفت که شعار درباره جوان  دیدر واقع با 

 ریو غ یغاتیصرفا تبل یوعده ا ،ییگرا

 یآن را م قیبوده است و مصاد ییاجرا

جوان ها، عدم بهره  یکاریتوان در ب

 تیریجوانان در مد لیاز پتانس یریگ

کشور، موج بازنشستگان شاغل در 

و...  یرتیمد یها گاهیجا ژهیادارات به و

 .مشاهده کرد

آمده است توجه  ریکه در ز ینکات به

 :دییفرما

راه  یانقالب اسالم میرهبر حک"

و عالج  یسعادت و بهرورز

دولت  لیمشکالت کشور را، تشک

 ".کردند یمعرف یجوان حزب اله

 کی ،یلیدر برهه حساس جنگ تحم"

ساله فرمانده سپاه شد و همه  27جوان 

  3۰ ریکه منصوب کرد، ز یفرماندهان

 ".بودسال 

باتوجه به سخن رهبر انقالب و تجربه 

 استفاده از فرماندهان جوان در جنگ

جوان راه  یرویاستفاده از ن ،یلیتحم

حل مشکالت کشور است. در اغلب 

 میمشاوران و تصم ایدن یکشور ها

اما  سازان، افراد با تجربه هستند؛

 دیکه با رندگانیگ میمسئوالن و تصم

 انجام دهند، جوان ها ییکار اجرا

 هستند؛

 قایمساله دق نیاست که در کشور ما ا یدر حال نیا

پا به سن گذاشته  رانیبرعکس است؛ مشاوران جوان و مد

باز  یریبه کار گ تیممنوع "مثل  ینیاند! ما شاهد قوان

برند و  ینم شیاز پ یکه کار ینیقوان م،یبود "نشستگان 

 ...تر شدند ریکه پنج سال پ یدولت رانیمد

بود که،  نیا جیبس لیتشک یمعنا

 نیمتعال به امام بزرگوار ا یخدا

الهام را کرد که  نیرا داد و ا میتعل

سرنوشت انقالب را سپرد دست 

آن روز؛  یجوان ها، نه فقط جوان ها

پابه سن  رانیاما ما امروزه شاهد مد

 یبرا یتین چیکه ه میگذاشته هست

خود به جوان ها  یمقام ها یواگذار

جمله  نیآنان به ا رایز رند،را ندا

آنچه جوان در  "اعتقاد دارند که 

در خشت خام  ریپ ند،یب ینم نهییآ

کار و  دانی. اگر مسئوالن م"ندیب

جوان ها باز کنند،  یتالش را برا

 یدشمن برا ریبدانند که ت دیقطعا با

جوان ها به سنگ  دنیبه فساد کش

جوانان مشارکت  یخواهد خورد. وقت

جامعه داشته  دارهدر ا یشتریب

باشند، حس تعلق خاطر آن ها به 

شود و  یم شتریانقالب و کشور ب

 نیتماد آن ها به نظام و مسئولاع

 .شود یم شتریب

است که مسئوالن در همه قوا و  دیام

 یدر همه سطوح به دستور رهبر

کارگاه  کیعمل کنند و کشور را به 

فتنه  یبزرگ مبدل سازند و جلو

 .رندیدشمنان را بگ یها

 از شعار

 تا

 واقعیت

دولتجوان گرایی در   
یاســـیســـ  

 موسوی لیال 
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« باشد ادتی » 

: محمد رسول  سندهینو

یمالحسن  

یکاظم دیشه انتشارات  

۳۲۲صفحات :  تعداد  

 شویم، می آشنا شهدا زندگی با بیشتر هرچقدر. ریخت اشک آن با روزها و خندید آن با شود می ها ساعت که است کتابی ،«باشد یادت«

 زندگی از عاشقانه، است روایتی «باشد یادت» کتاب! شوند شهید که ان از قبل بودند، شهید داشتند؛ ای عاشقانه زندگی چقدر فهمیم می تازه

 پاییز آری رسد، می شهادت به ۱3۹4 سال پاییز در و کرد ازدواج ۱3۹۱ سال پاییز در که مرادی، سیاهکالی حمید شهید حرم، مدافع شهید

 .هاست عاشقانه فصل

 که است هایی کتاب دست آن از یقین به قطع. دهید هدیه عزیزانتان به و بخوانید را کتاب این هستید، روح آرامش برای کتابی دنبال به اگر

 .شود می بیشتر قلب تپش شوید، می نزدیک کتاب اخر به هرچقدر و برید می لذت خواندنش از

 کشم می خجالت ها آن پیش هستند هم بقیه بزنم، زنگ بهت روم می که سوریه! فرزانه:»  گفت می من به رفتن موقع: کتاب از برشی

 را ها پله آمد، خوشش پیشنهادم از« .فهمم می را منظورت من! باشه یادت بگو گوشی پشت» :گفتم حمید به« !دارم؟ دوستت بگم چطوری

 .«هست یادم:»  گفتم می و زدم می لبخند هم من«. !باشه یادت فرزانه،:»  گفت می بلند و رفت می پایین

 در ای خامنه امام رهبری، معظم مقام تقریظ

 :کتاب این مورد

 خیلی من برای که ام، خوانده ها تازگی کتابی یک

 برای هفتادی دهه جوان پسر و دختر. بود جالب

 نگیرد، صورت گناهی شان عروسی روز در اینکه

 دختر که بگیرند؛ روزه روز، سه گیرند می تصمیم

 حضرت حرم مدافع و رود می پسر و است دانشجو

 در باید را ها این من نظر به. شود می( س)زینب

 جوان چنین یک ما جوان نسل در. کرد ثبت تاریخ

     ...دارند حضور هایی

اجتماعی - فرهنگی  

سفیدی آتش مریم  
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 طراحی برگه امتحانی تنها با تلفن همراه

 

یفنـــــــــــاور  

ایمانی فائزه  
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 ۱۹۹۰است که در سال  یدیمفهوم جد «یجانیهوش ه«  

و همکارانش، عنوان  لییاستاد دانشگاه  ،یترسالوویتوسط پ

در  جاناتیکنترل احساسات و ه ییکه شامل توانا دیگرد

افراد و کنترل روابط  ریسا دگاهید رشیپذ گران،یخود و د

و مهارت  ییاز توانا یسر کی یجانیاست. هوش ه یاجتماع

فرد را در مقابله با فشارها  ییاست که توانا یشناخت ریغ یها

انجام شده  قاتیدهد. تحق یم شیافزا یطیمح ییو اقتضاها

 ،یبه طور کل یلیتحص شرفتیو پ یجانیدر مورد هوش ه

 یلیتحص شرفتیدر پ یجانینقش معنادار هوش ه انگریب

و  یدو نوع متفاوت هوش شناخت یاست. مغز انسان دارا

دو نوع هوش اساساً متفاوت از  نیا ،است یجانیهوش ه

 کیفرد در تعامل هستند. هر  یروان یدرزندگ یول گر،یکدی

. هوش شوندیاز مغز کنترل م یدو توسط منطقه خاص نیاز ا

توسط  یو هوش شناخت کیمبیتوسط منطقه ل یجانیه

ها  جانیشوند .توجه به ه یپردازش م کالیمنطقه نئوکورت

درک احوال خود و  ،یانسان وابطو کاربرد مناسب آن ها درر

 ،یآن یهاو تسلط بر خواسته داری¬شتنیخو گران،ید

ها در تفکر و  جانیو استفاده مثبت از ه گرانیبا د یهمدل

. مفهوم هوش باشدیم یجانیشناخت موضوع هوش ه

 نیاست، ا دهیبه هوش انسان بخش یاتازه یژرفا یجانیه

که  یدر حال( است، ی)عملکرد فردیکیتاکت یتوانمندهوش

 درازمدت( است، تی)قابل کیاستراتژ تیقابل یهوش شناخت

 رایز سازد،یرا ممکن م تیموفق ینیبشیپ یجانیهوش ه

بال  تیرا درموفق یدانش یکه چگونه فرد دهدینشان م

برد. آنچه که فکر روانشناسان را به خود  یدرنگ به کارم

از افراد با  یادیتعداد ز است که چرا نیمعطوف داشته، ا

 خود شکست  یباال در کارها یوجود داشتن هوش شناخت

 نییپا یهوشاز افراد با بهره  یادیو بر عکس تعداد ز خورندیم

 ندبدان دیکه افراد با نجاستیا شوند؟یخود موفق م یدر تالش ها

صرفاَ  ،یزندگ ایو  لیکار، تحص طیدر مح شتریب تیموفق یبرا

هم در  یجانیو هوش ه ستین یکاف یاستفاده از هوش شناخت

 .نقش دارد شتر،یب تیبه موفق یابیدست

 جینتا نیمورد مطالعه کرده اند که ا نیهم در ا یادیز محققان

  :به دست آمده است

بیان کرد:  هوش هیجانی حتی بیشتر از هوش تحلیلگر  گلمن

 پیش بینی کننده موفقیت در مدرسه، کار و محیط خانواده 

فانین در پژوهشی به بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش 

تحلیلی با پیشرفت تحصیلی پرداخت نتایج تحقیق نشان داده 

است. رابطه معناداری بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 

دارد. پارکر و همکاران و پترایدز و همکاران، بر اهمیت و  جودو

معناداری هیجان ها، تنظیم هیجانی و هوش هیجانی در 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاکید داشتند. گربر، در تحقیقی 

ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی را بررسی کرد و 

هیجانی نمره  وشبه این نتیجه رسید که دانش آموزانی که در ه

کسب کردند موفقیت تحصیلی بیشتری داشتند.  یهای باالتر

و همکاران، اخیرا تحقیقات گسترده ای در خصوص اختالل  سیل

در هوش هیجانی و اثرات آن بر کیفیت زندگی، موفقیت شغلی 

و کیفیت روابط  یو تحصیلی، مقاومت در برابر استرس، سالمت

بر موفقیت و  نیا ،استاجتماعی و ازدواجی صورت گرفته 

 نیهوش ب ریشادکامی در زندگی حکایت دارد.مطالعات از تاث

دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد  یلیتحص شرفتیپ

از پسران  شتریدختران ب یلیتحص شرفتیکه پ یبه طور

پسران و دختران  نیب یجانیه ،ی. در نمره هوش کلباشد¬یم

 یجانیهوش ه یهامؤلفه سهیمقاتفاوت معنادار وجود ندارد و در 

 ،یاجتماع یاریهوش ،یخودکنترل ،یخودآگاه ،یزی)خودانگ

 یاجتماع یاریفقط نمره مؤلفه هوش زی( نیاجتماع یمهارتها

 ها تفاوت مؤلفه ریاز پسران است و در سا شتریدختران ب

 .معنادار مشاهده نشد  

هوش هیجانی
یعلمـــــــــــــ  

هادی طاهره  
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 تصویر کردن تماشا حال در و پله روی امنشسته! برداشته را محله هم شاید و حیاط و خانه کل دودی ماهی بوی

 ننه همه که مادربزرگ به گرفته، را بزرگ دیگ سر یک که حالی در خانم، عمه. هستم چشمانم روی پیش

 اما ننه« !ها نالیمی پادرد از بشود فردا جا، یک بشین برو جان، ننه سرت قربان»: گویدمی زنیم می صدایش

 از یکی به مبادا که کشدمی سرک کارها به و رودمی راه و کندمی ذوق نیست، بدهکار گوشش ها وقت اینجور

 نگفتم مگر: سرشان زندمی غر مامان! مادرها کنار چپندمی و آیندمی کوچه از کوچک هایبچه. بگذرد بد ما

 ببینم، را خانه داخل چرخانممی را سرم شویم؟ بیچاره و بزند را شما ماشین عیدی شب ترسیدنمی کوچه؟ نروید

 تمام را صلواتش. خواندی دیدم خودم ها،بودی خوانده را نمازت آقاجان،: پرسممی! جانماز پای نشسته جان آقا

 همه عیالم و اهل که خواندم، شکر نماز دختر، شوم اتپروانه: گویدمی و صورتش روی کشدمی دست کند،می

 ایپروانه مانند یعنی دانم، می خوب را منظورش! "شوم اتپروانه" جمله برای رودمی غنج دلم. هستند کنارم

  .بگردم سرت دور گردد،می شمع دور که

 خطیر وظیفه. کندمی نگاهم دارد شیشه طرف آن از اصغر عمو بینم،می که رقصدمی صورتم روی هنوز لبخندم

 "ها" توانش تمام با بینممی که دیگری سمت بکشم را نگاهم خواهممی. اندسپرده او به را هاپنجره کردن تمیز

 !مبارک 14۰1 عید: نوشت رویش سریع بعد و شیشه روی کرد

عیدِ
 

ی
ب

کویید
 !

 
 بزرگ  نیدر ا یکه چه راز دمیئنفهم چگاهیاما من ه                            

 وجود دارد که   شئئدن طالح آدم بزرگئشدن و به اص                           

 ینگئدلت کیود به ئش یم لیکوچکش تبد یها یدلخوش                         

 !و غول آسا قیعم                         

  نیهستم که بزرگ تر ییاز هرروز دلتنگ روزها شتریمن ب امروز                     

 آن موقع ها برعکس  م؛یها داشت زیچ نیها را از کوچک تر یخوش                     

 انئئمیت. باغ پدر بزرگ برائداش یگرید یبدرها صفا زدهیامروز، س                    

 هرچقدر هم از آنجا دور شئیماهایبود که هواپ یمثل فرودگاه  درست                 

 ع ئهمه در آنجا جم ند؛یائیفرود ب جاان ئمجبورند هم تئیوند، در نهائش                 

 راهمئرا ف یزغال یبدر و چا زدهیناهار و آش س بزرگ ترها بساط میشد یم               

 قام همهئانت میتئخواس یانگار م م،یکرد یمی ردند و اما ما، ما فقط بازئک یم              

 ...میاوریدرب چارهیب زدهینکرده خود را از س یباز یروزها            

 میکرد یرا جمع م مانیو آرزوها الیتمام ام د،یرس یبه گره زدن سبزه که م نوبت           

 انه همئتند رودخ انیجر یکه حت م،ئیزد یم چارهئیب یزه هائبه سب یان گره ائو چن         

 گرفتهان ئروب اما حالمئدور و دراز را از هم باز کند. غ یائت آن گره آرزوهئسئتوان ینم       

 !چیه مچش که هشت صبح یو مدرسه ا ختهوئو سر و صورت آفتاب س میودئشد؛ ما ب یم      

 و ستیانبار خاطره گوشه ذهنمان باق کئیوش ئه حال خئانتظارمان بود. امروز اما، از آن هم     

 ادئاست ولئو بق ینگئو دلت می! ما هستیو نه فرودگاه یهست و نه باغ ینه پدر بزرگ گری! دچیه  

 » ... کز همه عالم بدرم زدهمیمن خود آن س»امروز  ار،یشهر 
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