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ــه چــاپ رســیده و  ــل ب ــن در شــماره قب ــن نوشــته م ــی هســتم اولی ــرا موذن ــن زه م
ــم دور  ــی ام از اهداف ــه ای از زندگ ــه در بره ــتم ک ــودم را نوش ــته خ ــمتی از گذش قس
ــادی را در  ــای زی ــال ه ــم س ــی های ــناخت و توانای ــدم ش ــردرگمی و ع ــدم و در س ش
ــا اینکــه متوجــه شــدم هــر انســانی یــک طــرح الهــی دارد  تاریکــی  ســپری کــردم ت
ــن  ــه ای ــردن ب ــا کشــف خــود و طــی ک ــه ب ــده اســت ک ــا آم ــه دنی ــی ب ــرای هدف و ب
تکامــل مــی مــی رســد. از خداونــد سپاســگذارم کــه در مســیر رســالتبه ســر مــی بــرم 
. دوســتان عزیــز هــدف مــن از نوشــتن ایــن مطلــب ایــن اســت کــه بــا ارائــه برداشــت 
هــای خــودم از دوره هــای آموزشــی و خالصــه ایــی از قســمت  هــای دوره رونــد خلــق 

ــب موفقیــت کمکــی کــرده باشــم. ــزان  طال ــه عزی ــده ام  ب رویاهــا کــه گذارن
98 در صــد از مــا انســان هــای از بــدو تولــدئ دچــار یــک ســری محرومیــت هــا و خــال 
احساســی مــی شــویم و بــر اســاس عقایــد و یادگیــری هایــی کــه والدیــن مــا هــم  از 
ــا مــا رفتــار و در ناخــودآگاه مــا ثبــت شــده اســت و  ــد ب ــه ارث بردن گذشــتگان خودب
ــرای  یــک طرحــی از کودکیــدر ذهــن  مــا ســاخته شــد و مــا برنامــه ریــزی شــدیم ب

فقــر، شکســت، زندگــی و روابــط نافرجــام و عــزت نفــس  پاییــن و.... 
والدیــن مــا بــد نبودنــد، بلدنبودند...همــان چیــزی را کــه آنهــا هــم یــاد گرفتــه بودنــد 
ــر  ــل تغیی ــر ناخــود آگاه قاب ــه هــای دانشــمندان ضمی ــد. طبــق نظری انجــام مــی دادن
اســت بنابرایــن مــا محکــوم نیســتیم در ایــن چرخــه معیــوب در اســارت یــک ســری  
تعصبــات و باورهایــی باشــیم کــه مانــع رشــد مــا شــوند و قــرار نیســت مــا هــم بــرای 
فرزندانمــان ایــن چرخــه را تکــرار کنیــم. بچــه هــای مــا همانــی مــی شــوند کــه مــا 

هســتیم!!
ولــی مــا در عصــر آگاهــی زندگــی مــی کنیــم، و در قبــال خــود و نســل هــای آینــده 
مســئولیم. اکثــر مــا هــر یــک از تکــه هــای وجودمــان زخمــی در همــان کودکــی رهــا 
ــان  ــاق وجودم ــدم در اعم ــود ق ــفای روح خ ــرای ش ــم ب ــروز ناچاری ــت و ام ــده اس ش
بگذاریــم و کــودک درون مــان را التیــام ببخشــیم  و از وصــل بــودن بــه گذشــته رهــا 
شــویم چــرا کــه بــرای هــر موفقیتــی بایــد بــا کــودک درون مــان ارتبــاط برقــرار کنیــم 
و بــه صلــح برســیم و غــرق  دوســت داشــتن  شــویم و ارزشــمندی و عشــق ببخشــیم 

تادرهایــی از ســالمتی و ثــروت بــر روی مــا بــاز شــود !
ــکار خــود باشــیم  ــال رســالت و خودســازی اف ــه دنب ــا ب ــه امیــد اینکــه تــک تــک م ب
ــه  ــم و ب ــه جــای بگذاری ــرای فرزندانمــان ب ــا ارزشــی ب و یــک ارث معنــوی و ذهنــی ب
ســمت یــک زندگــی الهــی حرکــت کنیــم. دوســتان خوبــم در ایــن شــماره قســمت دوم 
دوره رونــد خلــق رویــا از زبــان جنــاب اســتاد علــی رضــا محمــدی را ارائــه مــی دهــم 

،کــه ایــن دوره شــما  را بــا نقــش مهــم ضمیــر ناخــودآگاه آشــنا مــی کنــد.
بخش دوم:

مــن علــی رضــا محمــدی هســتم بنــده ایــی از بنــدگان اهلل و نــه بنــده شــرایط و نــه 
بنــده انســان هــا

دوســتان جهانــی کــه مــا در آن زندگــی مــی کنیــم از مــاده تشــکیل شــده حتــی بــدن 
مــا، کــه مــاده هــم از مولکــول، اتــم و انــرژی تشــکیل شــده 

افــکاری کــه شــما بــه جهــان مــی فرســتید از انــرژی تشــکیل و زبــان جهــان هســتی 
ــکار  ــد بواســطه  اف ــی آی ــرای انســان بوجــود م ــه ب ــرزی اســت. شــرایطی ک ــم از ان ه

اوســت !

ــز  ــتیم و او نی ــی فرس ــان م ــه ســمت جه ــرژی را ب ــک ان ــم ی ــتی داری ــی درخواس وقت
ــد . ــی را انجــام بده ــک ســری کارهای ــا ی ــی فرســتد ت ــرژی م ان

در جهــان تمــام اتــم هــا ارتعــاش مخصــوص بــه خــود دارنــد و جهــان مــدام در حــال 
تغییراســت مثــل فصــل هــا ....

ــم ایــن ســیب هــم منحصــر بفــرد اســت  ــم و ات ــرای مثــال: مــا ســیبی برمــی داری  ب
ــرد خــودش را دارد ماننــد دی  ــه ف ماننــد هــر انســانی کــه یــک مشــخصه منحصــر ب
ــر مــی  ــم آن ســیب تغیی ــم ات ــرق بیاندازی ــا اگــر ســیبی را ب ــر انگشــت. م ان  ای و اث
کنــد و ایــن تغییــر در جهــان روی اتــم هــای دیگــر مــواد هــم تاثیــر گــذار اســت. ایــن 
چرخــه در جهــان تــداوم پیــدا مــی کنــد. افــکار مــا هــم روی اتــم یــک ســری چیزهــا 

تاثیــر گــذار اســت . 
وقتــی فکــری مــی کنیــم کائنــات فکرهــای هــم شــکل و مشــابه بــا فکــر مــا را پیــدا 

مــی کنــد. مثــال یــک نفــر فکــرش ایــن اســت کــه پــول در آوردن ســختی اســت. ایــن 
فکــر شــرایطی را بــرای او مهیــا مــی کنــد کــه پــول در آوردن بــرای او ســخت باشــد. 

ــی  ــما م ــه ش ــرژی ک ــد. ان ــی ده ــخ م ــا پاس ــکار م ــه اف ــت و ب ــمند اس ــان هوش جه
ــردد. ــی گ ــاز م ــما ب ــه  ش ــتید ب فرس

اکثــرآ فکــر مــی کننــد بــرای موفقیــت و پــول دار شــدن بایــد ســاعات زیــادی را کار 
کننــد و یــا کار پــر مشــقت یــا خاصــی را انجــام دهنــد ولــی شــما دقــت کنیــد چــه 

احساســی را منعکــس و ارســال مــی کنیــد.

افکار انسان از دو بخش تشکیل شده است : پوسته و هسته 
پوســته : آنجایــی کــه مــا خواســته ایــی داریــم،، مثــال همــه دوســت دارنــد بــه ارتقــای 
شــغلی برســند و یــا روابــط خوبــی داشــته باشــند ولــی چــون هســته افکارشــان کــه 
همــوا ناخــودآگاه شــان هســت ایــراد دارد، اتفاقــی نمــی افتــد. بــه عنــوان مثــال خــود 
مــن در هشــت ســال متوالــی فقــط حــس ظاهریــم  بــه همــه چیــز خــوب بــود ولــی 
اتفاقــی نمــی افتــاد چــون افــکارم از درون خــوب نبــود، شــکرگذاری مــی کــردم امــا 

حــس مالکیــت آن چیــز را نداشــتم.

ــاس  ــد احس ــی کن ــک م ــان نزدی ــته هایت ــه خواس ــما را ب ــه ش ــی ک ــی از چیزهای یک
ــد  ــدا ون ــی از خ ــته ای ــی خواس ــادق)ع( : وقت ــام ص ــی از ام ــه ای ــت. جمل ــت اس مالکی

ــده. ــته ش ــت در گذاش ــته پش ــد آن خواس ــد بدانی داری
در برهــه ایــی مــن بایــد مدرکــی را خــارج ازکشــور مــی گرفتــم، گرفتــن ایــن مــدرک 
بــرای کــن مهــم بــود امــا هســته افــکار مــن ایــن بــود و بــه نداشــتن پــول فکــر مــی 
کــردم و تــرس از نرســیدن بــه ایــن خواســته را داشــتم. پوســته افــکار مــا مثــل یــک 
پاکــت نامــه اســت و هســته همــان محتوایــی اســت کــه داخــل پاکــت نامــه قــرار مــی 
گیــرد. وقتــی خواســته ای بــه جهــان هســتی مــی فرســتیم جهــان و کائنــات بــه پاکــت 
کاری ندارنــد داخــل  پاکــت همــان ارتعاشــاتی هســت کــه مــا مــی فرســتیم . آدم هــا 
بــه ایــن دلیــل بــه خواســته هــای شــان نمــی رســند زیــرا هســته مرکــزی افکارشــان 

بــا پوســته افکارشــان متفاوتــت اســت . 

ــازی اســت چــون ناخــودآگاه  راه هایــی هســت بــرای تغییــر باورهــا . یکــی ازآن هــا ب
عاشــق بــازی کــردن اســت. وقتــی کــه حــس خوبــی داریــد یعنــی بــاور درســت داریــد 

و مرحلــه  بــه هــر مرحلــه  ایــن تغییــر را مــی توانیــد بــه چشــم بــازی نــگاه کنیــد.
ــاد دارم کــه مــی گفــت مــن پــول نداشــتم امــا چــک  ــه ی ــه ایــی از بزرگــی را ب جمل
کشــیده بــودم بــه مبلــغ ده میلیــون دالر و بــه خــودم فرصــت داده بــودم کــه در  مــدت 
ــه  ــم در حــال کهن ــن چــک در جیب ــه دســت آورم و ای ــغ را ب ــن مبل ــا 5 ســال ای 3 ت
شــدن بــود، فهمیــدم بــرای فیلــم احمــق و احمــق تــر ده میلیــون دالر دریافــت مــی 
کنــم و  در ایــن مــدت مــی گفتــم مــن ایــن پــول را دارم  و فقــط بایــد زمانــش برســد.

دوســتان بــه آزوهایتــان اینطــور نــگاه کنیــد. ضمیــر ناخــودآگاه همــه چیــز را درســت 
مــی کنــد.  

ــدر روی  ــه چق ــن  دارد ک ــه ای ــم بســتگی ب ــه آن ه ــد ک ــی مان ــان م ــط بحــث زم فق
ــت. ــده اس ــیرطی ش ــد مس ــورت 70 درص ــن ص ــه ای ــد و ب ــودآگاه کار کنی ــر ناخ ضمی

همراهان گرامی سپاسگزارم که وقت گذاشتید و این مطلب را مطالعه کردید.
منبع : دوره جامع خلق روند رویاها از سایت دنیای ثروت زهرا موذنی

به خود آ )قسمت دوم (

ــد زناشــویی  ــر پیون ــواده یــک واحــد زیســتی اســت کــه تشــکیل آن مبتنــی ب خان
ــا یکدیگــر  ــوده و ب ــا نســبی ب اســت کــه براســاس آن افــراد دارای رابطــه ســببی ی

ــتند. خویشاوندهس
خانــواده درمانــی مداخلــه ای اســت کــه بــر تغییــر تعامــالت بیــن اعضــای خانــواده 
ــدی  ــوان واح ــه عن ــواده ب ــرد خان ــود کارک ــالش می ش ــت و در آن ت ــز اس متمرک
متشــکل از تــک  تــک اعضــای خانــواده بهبــود یابــد. بالیــن گــری کــه بــه خانــواده 
ــه  ــی را ک ــل انعطاف ــلی غیرقاب ــن نس ــای بی ــد الگوه ــردازد می کوش ــی می پ درمان
ســبب ناراحتــی در درون افــراد یــا در روابــط بیــن فــردی می شــود، درهــم بشــکند. 
ــواده را مطــرح  ــوان دغدغه هــای هــر یــک از اعضــای خان ــی می ت ــواده  درمان در خان
نمــود. امــا ایــن روش درمانــی بیشــتر بــر روی کــودکان موثــر اســت. زیــرا واقعیــت 

روزمــره کــودکان مســتقیما تحــت تاثیــر بافــت خانــواده قــرار دارد.
ــته  ــی، هس ــد درمان ــه در آن، واح ــت ک ــی اس ــی گروه درمان ــی، نوع ــواده  درمان خان
ــا تمــام اعضــا  ــا چنــد درمان گــر ب ــی یــک ی خانوادگــی اســت و در جلســات درمان
خانواده)یــا بخشــی از آن هــا( ســر و کار دارد و هــدف از آن حــل و فصــل یــا تخفیــف 

تعارضــات بیمــاری زا و اضطــراب در درون واحــد خانــواده اســت.
چرا باید خانواده درمانی را جدی بگیریم:

ــای  ــی اعض ــخصی او و زندگ ــی ش ــع زندگ ــه مان ــکلی دارد ک ــه مش ــی ک هرکس
خانــواده اش شــده اســت می توانــد از خانواده درمانــی بهــره بگیــرد. معمــوالً، هرچــه 
ــر خواهــد  ــرد بیمــار نیــز پایین ت ــر باشــد، ســطح اســترس ف ــواده بهت عملکــرد خان

ــود. ب
ــیار  ــرایط بس ــا در ش ــواع خانواده ه ــان ان ــت در درم ــا موفقی ــی ب ــواده  درمان خان
ــرد: ــام ب ــر را ن ــوارد زی ــوان م ــان می ت ــه از آن می ــت ک ــه اس ــکار رفت ــف ب مختل

* والدینی که در رابطه خود دچار مشکل هستند.
* کودکی که مشکالت رفتاری یا تحصیلی دارد.

* کودکان یا نوجوانانی که در کنار آمدن با یکدیگر دچار مشکالتی هستند.
* یکــی از اعضــای خانــواده مشــکل روانــی بلندمــدت )مزمــن( یــا مشــکل 
ســوءمصرف مــواد، مثــل افســردگی حــاد یــا اعتیــاد بــه الــکل داشــته باشــد.

خانــواده درمانــی می توانــد قبــل از آغــاز مشــکل نیــز مفیــد باشــد. برخــی 
ــه  ــد، ب ــرار می گیرن ــی ق ــزرگ در زندگ ــری ب ــتانه تغیی ــی در آس ــا وقت خانواده ه
ــرای مثــال، زن و مــردی کــه هــردو از ازدواج  ــد. ب ــوع درمــان می رون ــن ن ســراغ ای
قبلــی خــود دارای فرزنــد هســتند می تواننــد در هنــگام ازدواج و تشــکیل خانــواده ای 
ــواده کمــک  ــام اعضــای خان ــه تم ــا ب ــد ت ــی برون ــواده درمان ــه ســراغ خان ــد ب جدی

ــار بیاینــد. ــا هــم کن ــر ب کننــد کــه بهت
مفاهیــم خانــواده درمانــی در جلســات درمــان فــردی نیــز قابل اســتفاده بــوده و برای 
ــد  ــد خواه ــد بســیار مفی ــار آمده ان ــا بیم ــای مشــکل دار ی ــه از خانواده ه کســانی ک
ــز  ــزرگ شــده اند نی ــف ب ــا عملکــرد ضعی ــی ب ــه در خانواده های ــود. بزرگســاالنی ک ب
ــد ــره گیرن ــی به ــم خانواده درمان ــر مفاهی ــی ب ــردی مبتن ــای ف ــد از درمان ه می توانن

نظریه های خانواده درمانی:
1- درمان های ترکیبی- التقاطی:

خانــواده درمانــی بــه عنــوان شــاخه جدیــدی از علــم روانشناســی در نیمــه دوم قــرن 
بیســتم پدیــد آمــد. جنبــش خانــواده درمانــی عمدتــا تحــت تأثیــر نظریــه سیســتم 
ها،گسترشــدرمان روانــکاوی بــه حــوزه خانــواده ، پیدایــش مراکــز راهنمایــی کــودک 

و مشــاوره زناشــویی وگــروه درمانــی شــکل گرفــت.
2-خانواده درمانی مبتنی بر روان تحلیلی:

ــودور  ــن و تئ ــن وای ــون، الیم ــن ، ویلیامس ــان آکرم ــی آن نات ــران اصل ــب نظ صاح
کیــدز هســتند کــه شــیوه درمــان آنهــا ریشــه در نظریــه فرویــد دارد. درایــن شــیوه 
ــه یکدیگــر مرتبــط دانســته مــی شــوند و  ــواده ب فرایندهــای ناهشــیار اعضــای خان
ــه بایســتی روی نیروهــای ناهشــیار کــه آســیب را بوجــود  ــن اســت ک ــر ای اعتقادب

ــرد. ــد، کار ک آورده ان
3- خانواده درمانی تجربیاتی:

در ایــن رویکــرد خانــواده درمانگــر تــالش مــی کنــد انعطــاف پذیــری ، صمیمیــت 
ــون  ــد و از فن ــش ده ــواده افزای ــه را در خان ــرای تجرب ــیل ب ــس ،پتانس ــزت نف ، ع
مجســمه ســازی ، صحنــه آرایــی خانوادگــی ، شــوخی ، مصاحبــه بــا عروســک هــای 
خانــواده ، هنردرمانــی خانــواده ، بــازی نقــش ،بازســازی خانــواده و ... اســتفاده مــی 

شــود.
۴- خانواده درمانی های رفتاری و شناختی- رفتاری:

ــه ،  ــوزف ولپ ــون ، ج ــا جانس ــترز ، ویرجنی ــده آن ویلیاممس ــردازان عم ــه پ نظری
بنــدورا و.. هســتند. ایــن شــیوه درمانــی بــر اساســن ظریــه هــای رفتــاری و شــناختی 

معتقــد اســت، رفتــار از طریــق پیامدهــا ابقــا یــا حــذف مــی شــود.
5- خانواده درمانی ساختی:

ســالوادور مینوچیــن ، مونتالــوو ، فیشــمن ، روزمــن و ... نظریــه پــردازان اصلــی ایــن 
شــیوه از خانــواده درمانــی هســتند کــه کارکــرد خانــواده را متضمــن ســاخت خانواده 
، زیــر منظومــه هــا و مرزهــا مــی داننــد. درمانگــران نقشــه خانــواده را بطــور ذهنــی 
ترســیم مــی کننــد و در پیــاده کــردن ســاخت مناســب خانــواده تــالش مــی کننــد 

و در واقــع همچــون کارگــردان تئاتــر عمــل مــی کننــد.
۶- خانواده درمانی های استراتژیک ، سیستمی و متمرکز بر راه حل:

ــاه مــدت هســتند کــه هــر ســه مرهــون کار  ــدار و کوت ــن ســه رویکــرد روش م ای
میلتــون اریکســون مــی باشــند و از میــراث مشــترکی برخوردارنــد. هــدف ، شــیوه 
کار و فنــون مــورد اســتفاده در ایــن ســه رویکــرد مشــابه یکدیگــر اســت و از فنونــی 
چــون بــاز تعبیــر ، کمرنــگ کــردن تعبیــر و تفســیر ، تعییــن تکالیــف شــاق ، تکیــه 
بــر فراینــد ســواالت حلقــوی ، تمرکــز روی راه حــل هــای فرضــی ، تعییــن کــردن 

تشــریفات و .. اســتفاده مــی شــود.
7- خانواده درمانی سیستمی:

خانــواده درمانــی سیســتمی در واقــع کوششــی بــرای درک خانــواده بــه مثابــه یــک 
سیســتم )و نــه افــرادی کــه صرفــا بــا هــم در یــک محــل زندگــی مــی کننــد(و بــه 
مثابــه زیرسیســتمی تحــت تاثیــر عوامــل موجــود در محیــط بزرگتــرو اعضــاء بــرای 
ــار ون برتاالنفــی  ــن ب ــن رویکــرد را اولی ــی کنند.ای ــت م ــادل خــو دفعالی حفــظ تع

مطــرح کــرد.

خانواده درمانی

تاثیر افکار بر جهان هستی

افکار هم از انرژی تشکیل شده است 

افکار در جهان هستی تاثیر گذارند

برای تغییر زندگی نیاز به کار بدی نیست 

نسبت به خواسته هایتان احساس مالکیت کنید.

در موقع تغییر افکار، احساس بازی داشته باشید.

افکار انسان از دو بخش تشکیل شده است
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در ســایه ســار عنایــات خداونــد ســبحان، بــا عزمــی راســخ و ذهنــی خــالق و تالشــهای 
ــف  ــاد مختل ــای دل در ابع ــه ه ــان  در کوچ ــا و مربی ــی اولی ــخت کوش ــه و س ــی وقف ب

ــی ســراییم. ــث افتخــار م ــی ، آموزشــی ، پرورشــی و ... حدی ــت ، اجرای مدیری
ــتن  ــا و داش ــعت دری ــه وس ــتانی ب ــت در گلس ــی نهای ــک راه ب ــاز ی ــا آغ ــه ب ــد آنک امی
ــم آنهــم در  ــی داری ــر م ــدم ب ــت و پیشــرفت ق ــور بســوی موفقی ــی از جنــس بل فرزندان
آموزشــگاهی بــا بیــش از ســه دهــه قدمــت و عــزت و تربیــت چندیــن نســل از مــادران 

ــهرمان. ــه ش ــران فرهیخت و دخت
پیروزی پرشی دارد به اندازه عشق

گلواژه های زیبا و دلنشین ، ذوق سلیم و طبع روانتان در دریای احساس ، فضای 
ارزشمندی را فراهم ساخت در ساحل ادب

افتخار آفرینان مسابقات قرآن و معارف در سطح استان و شهرستان

 رتبه در
 قطب و
استان

 رتبه
شهرستان نام و نام خانوادگی رشته

ف
ردی

اول- اول اول احکام نرگس ناصحی 1

اول- سوم اول حفظ کل فرناز کریمی 2

اول- سوم اول حفظ عمومی فاطمه موسی عرب 3

اول- سوم اول ترتیل فاطمه ایزدی 4
اول اول قرائت محدثه مطهری 5
دوم اول نهج البالغه راحله کاظمی 6

اول حفظ20 جزء مطهره اکبری 7
اول حفظ 5 جزء صبا آیتی پور 8
اول حفظ موضوعی نگین شمس 9
دوم صحیفه سجادیه زهرا قورئیان 10
دوم قرائت مهسا قادری 11
دوم ترتیل مریم گلی 12
دوم تفسیر نسرین یعقوبیه 13
دوم حفظ10 جزء تارا رضایی 14
دوم تواشیح فاطمه بهارلویی 15
دوم تواشیح فاطمه محمدی 16
دوم تواشیح فاطمه نهازی 17
دوم تواشیح سارامطلبی 18
دوم تواشیح فاطمه ایزدی 19
دوم تواشیح فاطمه موسی عرب 20
دوم درسهایی از قرآن زهرا فرقانی 21
دوم درسهایی از قرآن یاسمن سبحانی 22

سوم حفظ عمومی سمیه بهارلویی 23
سوم نهج البالغه فائزه غالمی 24
سوم صحیفه سجادیه زهرا کرمی 25
سوم درسهایی از قرآن الهه زمانی 26
سوم درسهایی از قرآن فاطمه سادات موسوی 27
سوم ترتیل زهرا طاهرزاده 28
سوم تفسیر فاطمه سادات موسوی 29
سوم انشاء نماز فاطمه هاشمی 30
سوم احکام نرگس پاینده 31

برگزیده چهل حدیث زهرا فرقانی 32
برگزیده چهل حدیث فاطمه سادات موسوی 33

افتخار آفرینان مسابقات فرهنگی هنری در سطح استان و شهرستان

 رتبه در
استان

 رتبه
شهرستان نام و نام خانوادگی رشته

ف
ردی

اول اول  مقاله پژوهشی هانیه گلشادی 1

اول اول مقاله پژوهشی فهیمه مهدیان 2

اول اول نشریه الکترونیکی غزاله منتظریان 3

اول اول نشریه الکترونیکی عارفه زمانی 4

دوم اول خوشنویسی ثلث فاطمه زهرا شهیدی 5

دوم اول وب نوشت زهرا کاظمی 6

دوم اول نمایش صحنه ای مطهره رضازاده 7

دوم اول نمایش صحنه ای کوثر منتظری 8
دوم اول نمایش صحنه ای فاطمه عنایتی 9
دوم اول نمایش صحنه ای زهرا سادات حسینی 10

دوم اول نمایش صحنه ای سارا مطلبی 11
دوم اول نمایش صحنه ای زهرا نجف آبادی 12
دوم اول نمایش صحنه ای مریم میرزایی 13
دوم اول نمایش صحنه ای مهسا امامی 14
دوم اول نمایش صحنه ای محدثه رادی 15

اول نقالی فائزه فرهمندی 16
اول تکنوازی نقالی فاطمه یزدانیان 17
اول نگار گری مبینا فقهی 18
اول تذهیب زهرا قورئیان 19
اول کتابخوانی زهرا مهرپرور 20
اول شعر نرگس لطفی 21
اول مشاعره ریحانه باقری 22
اول شعر محدثه مطهری 23
اول نشریه الکترونیکی نازنین نوروز باقری 24
اول نشریه الکترونیکی نگار منتظری 25

سوم اول شعر یاسمن بهارلویی 26
اول مقاله)پرسش مهر( هانیه گلشادی 27

سوم نقد ادبی زهرا کرمی 28
دوم قلم زنی مهسا امامی 29
دوم وب نوشت مبینا فقهی 30
دوم وب نوشت زهره بهاریون 31
دوم وب نوشت مبینا فقهی 32
سوم تکنوازی مهتاب پیرمرادیان 33
سوم داستان نویسی نگین بدیهی 34
سوم نشریه الکترونیکی فرزانه وصیله ها 35
سوم نشریه الکترونیکی سرور حقیقی 36
سوم سخنوری نرگس پاینده 37

سوم تصویر سازی فاطمه ایزدی 38
 

جسم هیچ است جان معنا بود                               با پژوهش جان ما برنا بود
خالقیت و علم پژوهی فرزندان مستعد آموزشگاه سرمایه ای است گرانبها برای 

آبادانی و توسعه کشور
عزیزان تالشگر شمع وجودتان همیشه پاینده باد

  
 برگزیدگان آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله ی دوم

رتبه در منطقه پایه نام و نام خانوادگی

ف
ردی

1 یازدهم ادبیات فاطمه محمدی 1

2 یازدهم ادبیات مریم السادات  میر باقری 2

3 دهم ریاضی فهیمه مهدیان 3

5 یازدهم ادبیات نگین بدیهی 4

7 یازدهم ادبیات مولود مصدق 5

7 دهم ادبیات فاطمه یزدانیان 6

8 یازدهم ادبیات فرحناز غفاری 7

9 یازدهم ادبیات مهسا نساج 8

رتبه های زیر 1000 کنکوردر سال 1395-139۶
رشته نام و نام خانوادگی
ریاضی فاطمه مدهنی
زبان زهرا صالحی

تجربی فائزه بهرامی
اوراق زرین تربیت جامعه در انسانهای متعهدی است که با تزکیه و تعلیم کاخ 

بلند پایه ی علم و فضیلت را بنا نهاده اند.
شما را ای عصاره های مهربانی می ستاییم و شادمانیم از تالش ها و موفقیتهایتان

کسب رتبه های برتر علمی توسط همکاران تالشگر
عنوان مسابقه رتبه نام خانوادگی نام

جشنواره تدریس پنجم کشور ماندگار مهین
جشنواره تدریس اول استان ماندگار مهین

علمی اول منطقه حبیب الهی فاطمه

علمی اول منطقه عزیزالهی رضوان
علمی اول منطقه باقری رضوان

علمی اول منطقه شریعتی عفت 

علمی اول منطقه  روح اهلل مریم
علمی دوم منطقه منتظری اعظم
علمی دوم منطقه خلیلی زهرا
علمی سوم منطقه حقیقی محترم
علمی سوم منطقه ملک زاده زهره

پژوهش های دبیران در چند بخش انجام پذیرفت:
ــم  ــک آســیب اجتماعی،خان ــا موضــوع ی ــور ب ــم اعظــم غی ــت پژوهی)خان ــف( روای ال
ــا  ــم فریب ــکل در کالس ریاضی،خان ــک مش ــی ی ــوع بررس ــا موض ــد ب ــت نورمحم عصم
عابدینــی بــا موضــوع مشــکل یــک دانــش آمــوز وخانــم زهــرا حجتــی باموضــوع تــالش 

ــرای بهتــر شــدن( ب
ب(  درس پژوهــی )درس اصــل برنولــی  فیزیــک دهــم ریاضــی و تجربــی، درس ســوم 

زبــان انگلیســی پایــه یازدهــم، درس انحــالل گاز هــا شــیمی تجربــی و ریاضــی و درس 
پژوهــی عربــی(

ــت  ــتم اف ــه توانس ــوع چگون ــا موض ــی ب ــه چاوش ــم مرضی ــی )خان ــدام پژوه ج(  اق
ــگاهی  را  ــش دانش ــک پی ــوزم در درس فیزی ــش آم ــودن دان ــه ب ــی عالق ــی و ب تحصیل
ــودن درس  ــذاب نم ــای ج ــوع روش ه ــا موض ــزدی ب ــعله ای ــم ش ــم؟،  خان ــود بخش بهب
ادبیــات بــرای دانــش آمــوزان،  خانــم زهــرا حجتــی بــا بررســی موضوعاتــی کــه از نظــر 
دانــش آمــوزان نیــاز بــه پژوهــش دارنــد.، خانــم رضــوان عزیزالهــی بــا موضــوع بررســی 
ــوع  ــا موض ــری ب ــوان باق ــم رض ــالدورگر، خان ــهید س ــوزان ش ــش آم ــراب دان ــل اضط عل
ــم  ــدام پژوهــی خان ــردم؟و اق ــد ک ــاز جماعــت عالقمن ــه نم ــم را ب ــش اموزان ــه دان چگون
ــه تلفــن همــراه را  ــه مــی توانیــم میــزان وابســتگی ب ــا موضــوع چگون مهیــن مانــدگار ب
ــاد  ــش آمــوزان دختــر یکــی از دبیرســتان هــای شهرســتان نجــف آب در تعــدادی از دان

ــم؟( ــش دهی کاه
احــرام مهربانــی برتــن خــود و مــا مــی پوشــانید تــا در تکــرار صفــا و مــروه ی زندگــی بــه 
روزمرگــی نرســیم.در کالســهای خاطــره و در مکتــب عشــق اندیشــه مــان را بــارور مــی 
ــه و هدایــت مــا دانــش آمــوزان مشــتاق  ــا ســاخت دســت ســازه هــای خالقان نماییــد ب

در ایــن راه.
ســاخت دســت ســازه هــای مختلــف توســط دانــش آمــوزان و حضــور در نمایشــگاه هــای 

دســت ســازه هــای زیســت و فیزیــک
ــوری، مــوالژ  ــاط صلیبــی، ســلول جان دســت ســازه هــای زیســت: دســت مصنوعــی، رب
ــه ای، نمایــش  ــو، ماکــت نشــان دهنــده گاز هــای گلخان ــوالژ زان دســت ســاز انســان، ن

ــدن انســان ، دســتگاه گــردش خــون ماهیچــه هــای ب
دســت ســازه هــای فیزیــک و شــیمی : دســتگاه تشــخیص ســالم بــودن فــاز و نــول در 
پریــز تکفــاز، دســتگاه هشــدار دهنــده ی حرکــت، ماشــین هــای کنترلــی، کبریت روشــن 
کــن، میــدان مغناطیســی بــا ســیم پیــچ ، اصــل برنولــی، موتــور الکتریکــی، چککننــده 
ســالم بــودن درگاه USB  ، محتــوای الکنرونیکــی دبیــران ، ماشــین اســترلینگ ،  وســیله 
ای بــرای نشــان دادن رابطــه مســتقیم بیــن عمــق مایــع وفشــار  ، وســیله ای بــرای نشــان 

دادن نیــروی کــه دو ســیم حامــل جریــان مــوازی بــه یکدیگــر وارد مــی کننــد.
نمونه دست سازه ها 

پیشــرفت هــای علمــی و تربیتــی حاصــل برنامــه ریــزی برپایــه ی تعامــل اولیــا و مربیــان 
و معلمــان و دانــش آمــوزان اســت.

همراهــان همیشــگی ، اولیــا گرامــی : بــا ایمــان بــه خداونــد و برنامــه ریــزی منســجم و 
بــا تکیــه برتوانمندیهــا و نوآوریهــا و خالقیــت هــا ، تصویــری روشــن از آینــده آموزشــگاه 
را ترســیم نمودیــد. بــه راســتی ایــن تعامــل و هــم افزایــی شــما مــورد لطــف حــق بــوده 
ــر و تربیــت در  ــش ، هن ــراخ جهــت ســرافرازی اصحــاب دان ــس ف و راهــی می گشــاید ب

گلســتان شــهید ســالدورگر . مهرتــان روزافــزون
برخی از مشارکت های اولیاء در سالی که گذشت:

*گلکاری و شاداب سازی فضای آموزشگاه متناسب هر فصل
*خرید دو دستگاه دیتا

*تجهیز کتابخانه های کالسی
*مشــارکت در پذیرایــی جشــن هــا، اعیــاد ، مناســبتهای ملــی و مذهبــی و ختــم قــرآن 

آموزشــگاه
*مشارکت در خرید تجهیزات آزمایشگاهی

*مشارکت در حمل و نقل

گذری کوتاه بربرخی فعالیتهای دبیرستان هیات امنایی شهید سالدورگر سال تحصیلی 96-97
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گزارش فعالیتهای پژوهشی آموزشگاه شهید کمرانی
1-اقدام پژوهی: الف- سرکارخانم زهرا کافی موسویان با موضوع 

چگونه توانستم مشکل دست دربینی کردن دانش آموز س. ر  را رفع 
نمایم.

ب- سرکارخانم نیلوفر محمدی با موضوع چگونه توانستم خودکنترلی 
وتسلط برخشم را در دانش آموزم) آ.ن (تقویت نمایم.

ج- سرکارخانم الهه طالبی با موضوع چگونه توانستم اضطراب  دانش 
آموزم) ف.غ (و وابستگی اوبه مادرش درساعات مدرسه را رفع نمایم.

2-درس پژوهی : الف - درس پژوهی تیم همکاران دوره ی اول : 
با موضوع )خوا استثنا( توسط همکاران دوره اول خانمها غفوری، 

صالحین، رجایی، سوداگری، غیور، طالبی واصغری

ب- تیم درس پژوهی دوره ی دوم: با موضوع تقسیم فرایندی توسط 
همکاران دوره دوم خانمها مهدیه ، چوپانی، پزشکی، معینی، قدیریان، 

انتشاری، محمدی وکافی موسویان . 
موفقیتهای پژوهشی: انتخاب تیم درس پژوهی دوره دوم درمنطقه 

وراهیابی به استان وهمچنین انتخاب گزارش اقدام پژوهی خانم کافی 
موسویان درمنطقه و راهیابی به استان 

پذیرش وچاپ گزارش اقدام پژوهی خانم طالبی در مجله ی علمی 
تخصصی آکادمی را به ایشان وجامعه ی فرهنگ دوست وکادرپژوهش 

محور دبستان شهید کمرانی تبریک می گوییم .
مدیریت دبستان شهید کمرانی، این موفقیتهارا به همکاران پرتالش 

تیم های پژوهشی تبریک گفته موفقیت همگان را از درگاه ایزد منان 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سمیه طالب   

سر دبیر : احمد شریعتی

هفته نامه فرهنگی اقتصادی دیباگران شهرستان نجف آباد 

 ۴ صفحه - قیمت : 1000 تومان   
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ــه شــنیدن موســیقی مناســب  ــر از نواختــن آن نیســت و می تــوان همچنــان ب اگرچــه تاثیــر شــنیدن موســیقی هیــچ گاه کــم اهمیت ت
ــه عنــوان فعالیتــی صــد درصــد مفیــد ســالمتی اشــاره کــرد، امــا در دهه هــای اخیــر بحث هــا و تحقیقــات علمــی  و انتخــاب شــده ب
پیرامــون تاثیــر یادگیــری موســیقی بــر عملکــرد مغــز و سیســتم عصبــی بــه گونــه ای متقاعدکننــده مطــرح شــده کــه کمتــر خواننــده ای 

هســت از کنــار ایــن آثــار بدیهــی بی تفــاوت بگــذرد؛ بــه طــور مثــال، چنــد نمونــه از آثــار مثبــت موســیقی عبارت انــد از:
ــا همســاالن؛  کاهــش اســترس، تپــش قلــب و کنتــرل فشــار خــون؛ باالرفتــن هــوش افــراد درحــال یادگیــری موســیقی در مقایســه ب
ــه  ــه خصــوص در ســالمندان؛ بهبــود حافظــه؛ دســتیابی ب ارتقــا کیفیــت زندگــی اجتماعــی؛ بهبــود مهارت هــای حرکتــی و فیزیکــی ب
کنتــرل فکــر و خامــوش کــردن ذهــن؛ کنتــرل ســرعت اندیشــه و ســرعت حرکت هــای بدنــی؛ تقویــت حــس شــنوایی و تفکیــک صوتــی؛ 

باالرفتــن اعتمــاد بــه نفــس؛ آشــنایی و درگیرشــدن بــا دنیایــی جدیــد و غنــی و شــکوفایی خالقیــت هنــری و موســیقایی.
ممکــن اســت بــا لیســت فوایــد یادگیــری موســیقی شــبیه بــه آنچــه در بــاال ذکــر شــد مواجــه شــده  باشــید کــه از پشــتوانه ی هــزاران 
تحقیــق علمــی بهره منــد شــده اند و بــه تدریــج هــر خواننــده ای را متقاعــد می کنــد کــه ســوال »چــرا بایــد موســیقی یــاد بگیریــد« را بــا 
ســوال های دیگــری جایگزیــن کنــد. پرســش بســیار رایجــی، کــه هــر کســی را قبــل از تصمیــم بــه آموختــن موســیقی درگیــر می کنــد 
ســن یادگیــری موســیقی اســت. افــراد بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه فراگیــری موســیقی بایــد از کودکــی آغــاز شــود و بــا باالرفتــن ســن 
امــکان یادگیــری بــه شــکلی کــه در کودکــی وجــود دارد در بزرگســالی امکان پذیــر نیســت، امــا ایــن تصــور باعــث شــده کــه بســیاری 

افــراد خــود را از مواهــب ایــن هنــر محــروم کننــد.
در مــورد نوابــغ موســیقی داســتان های بســیاری وجــود دارد؛ از موتــزارت کــه اولیــن ســمفونی خــود را در هشــت ســالگی نوشــت تــا 
اســتاد شــجریان کــه بــرای اولیــن بــار در 12 ســالگی صدایــش از رادیــو پخــش شــد. کســی نمــی توانــد منکــر ایــن حقیقــت شــود کــه 
تجربــه ی موســیقی در ســال های اول زندگــی در توســعه ی ذهنــی کــودکان بــی نهایــت اهمیــت دارد، امــا ماننــد دوچرخــه ســواری و 
ــری  ــر یادگی ــه تاثی ــان ب ــات همچن ــوان در ســال های بعــدی زندگــی آموخــت. تحقیق ــز می ت ــارت موســیقی را نی ــان، مه ــری زب یادگی
موســیقی روی ســنین باالتــر و حتــی روی بیمارهــای حــادی کــه روزگاری هیــچ کــس حتــی تصــور بهبــود آن هــا را نداشــت پــی بــرده 
اســت. نتایــج تحقیقــات حاکــی از آن اســت کــه نواختــن یــک ســاز بــه ســالمندان در حفــظ مهارت هــا ی شــنیداری کمــک و از تحلیــل 
ــا موســیقی نشــان  ــز را ب ــا توســعه ی توانبخشــی مغ ــن یافته ه ــد. ای ــری می کن ــه ســن جلوگی ــوط ب ــای شــناختی مرب ــن توانایی ه رفت
ــای  ــود مهارت ه ــه بهب ــه ســرعت ب ــه ب ــه طــوری ک ــد ب ــر می ده ــز را تغیی ــواج مغ ــا روی ســاز ام ــن صداه ــری نواخت ــد. یادگی می دهن

شــنوایی شــخص منجــر می شــود.
چه سنی برای یادگیری موسیقی مناسب است؟

در هــر ســنی می تــوان موســیقی را آموخــت. پیــش از هــر چیــز بایــد هــدف از یادگیــری موســیقی مشــخص و مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
اگــر هــدف تربیــت و پــرورش یــک متخصــص، موســیقیدان و نوازنــده ی حرفــه ای باشــد بهتــر اســت ایــن کار از کودکــی بالفاصلــه پــس 
ــرای تســهیل زندگــی اســت بایــد نگاه مــان  ــردن از علــم موســیقی ب ــد کــودک برنامه ریــزی و اجــرا شــود، امــا اگــر هــدف بهره ب از تول
بــه آن هماننــد ســایر علــوم باشــد. هــر فــردی در هــر جامعــه ای، علــوم پایــه ی همچــون ریاضــی، جغرافــی و دیکتــه را آمــوزش دیــده 
و بــدون شــک از ایــن آموخته هــا بــه شــکل های گوناگــون اگــر چــه ســاده، ولــی ضــروری بهــره بــرده اســت و تعــداد کمــی آن را بــه 
ــن  ــا چنی ــز دقیق ــا نویســنده شــده اند. موســیقی نی ــدان، پزشــک ی ــال ریاضی ــه طــور مث ــد و ب ــه ی خــود انتخــاب کرده ان ــوان حرف عن
رویکــردی دارد؛ بنابرایــن، اولیــن و مهم تریــن نکتــه ی روشــنگر ایــن اســت کــه موســیقی بــا عنــوان یــک علــم در زندگــی ضــروری اســت 

و بــه هــر ســنی خدمــات مخصوصــی ارائــه می دهــد.
در واقــع، موســیقی خدمــات خــود را بــا شــنیدن و نواختــن در اختیــار مــا می گــذارد. طبیعتــا همــه بــا شــنیدن موســیقی آشــنایی دارنــد، 
امــا مایــل هســتند در مــورد نواختــن موســیقی بداننــد. شــنیدن موســیقی گام اول و ســپس گام دوم نواختــن اســت. شــنیدن موســیقی 

بــه نوبــه ی خــود شــامل انتخــاب موســیقی خــوب، نحــوه ی شــنیدن و... اســت همان طــور کــه نواختــن هــم اصــول متعــددی دارد.
مزیت های آموزش موسیقی در آزموشگاه ارغوان )فرهنگ سازان معاصر( 

1- استفاده از اساتید فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر در رشته موسیقی
2- فضای آموزشی مناسب  وانجام کلیه امور به صورت الکترونیکی

ــار،  ــون، گیت ــار، ویول ــه ت ــار، س ــیقی کودک)اُرف(،ت ــیقی، موس ــوری موس ــلفژ، تئ ــازها )آواز، س ــه س ــوزش کلی 3- آم
ــک و ...( ــه، دف، تنب ــود، کمانچ ــنتور، پیانو،نی،ع س

۴ -کلیه آموزش ها توسط مربیان آقا و خانم 
5- آموزش به صورت آکادمیک و علمی

چرا باید موسیقی یاد بگیریم؟
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مشاوره خانواده-شغلی-تحصیلی-ازدواج  
روان درمانی اختالالت خلقی، اضطراب، وسواس و ...  
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