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اولین شماره از نشریه دانشجویی فرثام که نسخه اول آن تحت عنوان اگهنامه  منتشر می شود ویژه           

۶ ماهه تحصیلی سال ۱۴۰۰ هجری است. این نشریه الکترونیک که در ایام پاندمی کرونا توسط دانشاگه 

فرهنگیان خراسان رضوی واحد ثامن الحجج مشهد راه اندازی شده است؛ یک نشریه علمی، 

آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است که با مساعدت مدیریت دانشاگه جناب آقای دکتر میرشجاعیان، اساتید و 

جمعی از دانشجویان این واحد دانشاگهی، اولین نسخه الکترونیک خود را در شهریور ۱۴۰۰ منتشر می نماید.

خداوند بزرگ را شاکریم که علیرغم اینکه حدود دو سال از پاندمی کرونا می گذرد و با توجه به عدم حضور 

دانشجویان که موجب شد آموزش عالی در دانشاگه به صورت مجازی دنبال شود؛ این توفیق را 

نصیبمان گردانید تا با تالش مضاعف جمعی از دانشجویان، اعضای شورای صنفی، فعاالن انجمن 

ها و اکنون های دانشجویی این مهم میسر شود.

در این شماره سعی شده به طرح اخبار و مطالب اکربردی در حوزه های مختلف از جمله تعلیم و تربیت، 

فناوری، سالمت و هر آنچه که می تواند در بهبود دانش و عملکرد دانشجویان موثر واقع گردد پرداخته شود.

بنابود که این نشریه به صورت اکغذی و فیزیکی چاپ شود و در اختیار دانشجویان قرار گیرد اما نظر به آموزش 

های آنالین و غیر حضوری و با هدف ارتباط و دسترسی سریعتر دانشجویان، نشریه حاضر به صورت 

الکترونیک منتشر خواهد شد.

نشریه دانشجویی فرثام در صدد است که در شماره های آتی خود به صورت اگهنامه منتشر شود و در این مسیر 

دشوار از کمک شما دانشجویان و اساتید گرانقدر بی نیاز نیست. لذا از لکیه اساتید و دانشجویان عالقه مند جهت 

هماکری با نشریه حاضر دعوت به عمل می آید. 

 امیدواریم دانشجویان عزیز از این اماکن ارتباطی که لینک آن در انتهای نشریه قرار گرفته است به نحو 

مطلوبی بهره ببرند و یار و همراه ما در باروری این نشریه باشند.

باتشکر
دکترجوادنکونام



رکبالرکبالکُل ارٍضکُل ارٍضعاشورا؛عاشورا؛کُل یوٍمکُل یوٍم
تنهــا واقعــه اي کــه چنــان نگينــي بــر انگشــتري تاريــخ مــي درخشــد و 
ــا واقعــه  قــدر اول آســمان جهــاد و اجتهــاد و قيــام و اقــدام اســت، همان
عاشوراســت؛ زيــرا ســاالر شــهيدان بــراي احيــاي ديــن خــدا قيــام کــرد 
و از آن جــا کــه ديــن الهــي »حــي اليمــوت« اســت، احياگــر ديــن نيــز 
هرگــز نمــي ميــرد و نامــش بــراي هميشــه بــر جريــده عالــم ثبــت اســت.

پــس از واقعــه کربــا و شــهادت امــام حســين )عليــه الســام( و 
يارانــش، امويــان چنيــن مــي پنداشــتند کــه اســام نابــود شــده 
ــرخوش  ــد س ــد. يزي ــد مان ــاي نخواه ــاني از آن برج ــر نش ــت و ديگ اس
ــرود: ــن س ــت و چني ــر کوف ــن ب ــودي دي ــل ناب ــام، طب ــدار خ ــن پن از اي
نــزل وحــي  ال  و  جــاء  فــا **** خبــر  بالملــک  هاشــم  لعبــت 

ــون  ــود و اکن ــم ب ــي هاش ــاي بن ــه ه ــت از بازيچ ــن و حکوم ــي دي يعن
جــز افســانه اي از آن بــر جــاي نمانــده اســت. نــه وحيــي نــازل 
شــده و نــه خبــري آمــده اســت؛ ولــي پــس از ســخنان گهربــار 
)عليهاالســام(  زينــب  و  الســام(  )عليــه  ســّجاد  امــام  حماســي  و 
يــاوه هــاي امويــان باطــل شــد و ديــن، زندگــي جاويــد يافــت.

ــه  ــد: »ب ــان فرمودن ــه اموي ــار شــام ب زينــب کبــری )عليهاالســام( در درب
خــدا ســوگند! هــر نيرنگــي بــه کار بنديــد، هرگــز نخواهيــد توانســت نــام 
ــان  ــدرت اموي ــخن در اوج ق ــن س ــد«. اي ــا بزدايي ــا را از خاطره ــاد م و ي
ــش  ــه و بخ ــياي ميان ــده آس ــاي عم ــش ه ــد. در آن روزگار بخ ــان ش بي
ــا  ــن بخــش ه ــود و همــه اي ــا در قلمــرو حکومــت امــوي ب ــي از اروپ هاي
بــه يزيــد ماليــات مــي پرداختنــد. دو ابرقــدرت ايــران و روم فروپاشــيدند 
ــق  ــدرت مطل ــا ق ــوي تنه ــد و حکومــت ام ــر ســلطه مســلمانان بودن و زي
ــن  ــر چني ــود. حضــرت زينــب )عليهاالســام( در براب ــر جهــان ب حاکــم ب
قدرتــي، مقتدرانــه چنيــن ســخن گفــت: »َفِکــْد کيــدک و أســع 
ــا«. ــت وحين ــا و ال تمي ــو ذکرن ــواهلل التمح ــدک ف ــب جه ــعيک و ناص س

ــان  ــرون، همچن ــاليان و ق ــار س ــس غب ــه الســام( از پ ــام حســين )علي ن
شــهره جهــان اســت و بــه آزادگان سراســر گيتــي فــروغ اميــد مي بخشــد.

ــود )نيــم  نبــرد عاشــورا، گــر چــه از نظــر زمــان، کوتاهتريــن درگيــری ب
ــل  ــتم و باط ــا س ــری ب ــن درگي ــداد، طوالنی تري ــر امت ــی از نظ روز( ول
اســت و تــا هــر زمــان کــه هــر آرزومنــدی آرزو کنــد کــه کاش در کربــا 
ــيد  ــهادت می رس ــم ش ــوز عظي ــه ف ــهيدان،  ب ــام ش ــاری ام ــود و در ي ب
ــرم و  ــا گ ــه کرب ــاً(، جبه ــوزاً عظيم ــوز ف ــم فنف ــا معک ــا کّن ــا ليتن )ي
ــام حســين )ع( وارث آدم  ــه ام ــه ک ــر اســت. آنگون ــورا داي ــری عاش درگي
ــروان  ــت، پي ــد )ص( اس ــی و محم ــی و عيس ــوح و موس ــم و ن و ابراهي
عاشــورايی او نيــز وارث خــط ســرخ جهــاد و شــهادت اند و پرچــم کربــا 
ــر زميــن نمی فهمنــد، و ايــن جوهــر تشــيع در بعــد سياســی اســت. را ب

بايــد دانســت کــه قيــام امــام حســين)ع( و فاجعــه کربــا هــم بايــد از نظــر 
اهــداف و پيامدهــای آن مــورد توجــه و بررســی قــرار گيــرد و هــم از جنبه 
عاطفــی و احساســی. نمی تــوان يــک بُعــد را گرفــت و بُعد ديگــر را رها کرد.

ايــن همــان مســاله شــور و شــعور حســينی مــی باشــد. ســينه زنــی و 
عــزاداری کــه بــدون شــعور و آگاهــی از اهــداف قيــام امــام حســين و 
يــاران شــهيدش باشــد قطعــا بــرای مــا چيــزی جــز عاشــورايی بــدون 
ــدون پيــام باقــی نمــی  ــدون قيــام و کاروانــی ب حماســه ، حســينی ب
گــذارد. اصــوال وقتــی در پشــت هــر عملــی تفکــر و انديشــه ای نباشــد 
انجــام آن عمــل چنــدان نتيجــه مطلوبــی در پــی نخواهــد داشــت چــرا 
ــدار و محــور زندگــی و جامعــه مــی باشــد.  کــه شــعور و انديشــه، م
ــوده  ــادی ب ــای زي ــع و نبرده ــون آبســتن وقاي ــا اکن ــدا ت ــخ از ابت تاري
ــوده  ــا ب ــر از واقعــه کرب اســت کــه برخــی از آنهــا حتــی گســترده ت
اســت. از جنــگ هــای صليبــی ميــان مســيحيان و مســلمانان و حملــه 
مغــول هــا بــه ايــران گرفتــه تــا جنــگ هــای جهانــی در هميــن اواخر.

ــق  ــای ح ــه و نبرده ــی رحمان ــتارهای ب ــن کش ــود اي ــا وج ــا ب ام
ــون  ــخ مدف ــات تاري ــه الی صفح ــا در الب ــی آنه ــل، همگ ــه باط علي
ــه رخ  ــا آنچ ــه ب ــی در رابط ــر کس ــون کمت ــد و اکن ــته ان ــم گش و گ
داده صحبــت مــی کنــد. صــرف مظلــوم بــودن افــراد مقتــول 
در وقايــع و نبردهــای صــورت گرفتــه، موجــب مانــدن آنــان در 
ــان و ســتم  ــه بســياری از مظلوم حافظــه روزگار نشــده )همانطــور ک
ــاهان و  ــه پادش ــد ب ــه برس ــد( چ ــده ان ــوش ش ــخ فرام ــدگان تاري دي
افــرادی کــه بــه دنبــال کشورگشــايی و اهــداف غيــر الهــی بــوده انــد. 
امــا واقعــه روز عاشــورا و آنچــه کــه در صحــرای کربــا در روز دهــم 
محــرم ســال 61 هجــری بــه وقــوع پيوســت بــا همــه آنچــه کــه تــا 
ــه حــال وجــود داشــته و در ادامــه خواهــد داشــت کامــا متفــاوت  ب
ــن  ــر دي ــن و غي ــاس دي ــدا دشــمنان ائمــه در لب اســت. از همــان ابت
ــوده و  ــم ب ــه عظي ــن واقع ــار اي ــردن آث ــن ب ــف و از بي در صــدد تحري
ــد. از  ــد اهلل شــده ان ــا عب ــی اب ــع از برگــزاری مراســم هــای مذهب مان
امويــان گرفتــه تــا رضاخــان کــه حتــی بــه زور چــوب و چمــاق هــم 
کــه شــده بــود نمــی خواســت ايــن مراســم برگــزار گردد.کــم نبودنــد 
حاکمانــی کــه حتــی اجــازه زيــارت مرقــد امــام حســين )ع( را نمــی 
دادنــد و بــه هــر طريقــی کــه شــده مانــع از آن مــی شــدند؛ از جملــه 
متــوکل عباســی کــه شــرط کــرده بــود کــه اگــر کســی بخواهــد بــه 
زيــارت امــام حســين )ع( بــرود بايــد يــک دســتش را قطــع کنــد. بــا 
وجــود ايــن بــاز هــم افــراد کثيــری بــه زيــارت ايشــان رهســپار شــدند.

جــدا از ايــن، شــيوع بيمــاری مرمــوز کرونــا هــم نتوانســت مانــع از اين 
شــود کــه يــاد و خاطــره امــام شــهيدان و يــاران شــهيدش بــرای يکــی 
دوســال هــم کــه شــده کمرنــگ تر از ســال هــای ما قبــل خــود گردد.

بــا وجــود تمامــی ايــن مــوارد نــه تنهــا دشــمنان بــه اهــداف 
و نيــات خبيثانــه خــود دســت نيافتنــد بلکــه روز بــه روز بــر 
و  گرديــد  تــر  اضافــه  اطهــار  ائمــه  و  اهلل  عبــد  ابــا  عاشــقان 
شــد. تــر  جهانــی  شــهيدش  يــاران  و  حســين  امــام  مکتــب 
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دانشجو دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی



؟ چيســت  مانــدگاری  ايــن  راز  راســتی  بــه 
علــت مانــدگاری قيــام امــام حســين )ع( و باقــی 
مانــدن شــور حســينی را بايــد در مانــدگاری قرآن 
کريــم ببينيــم. اينکــه چــرا قــرآن کهنــه نشــده و 
بــرای مــردم جذابيــت دارد، بــه ايــن دليــل اســت 
کــه کتــاب آســمانی مســلمانان مطابــق بــا فطرت 
ــرت  ــر فط ــی ب ــا مبتن ــات م ــت. آي ــری اس بش
ــر  ــه فطــرت بشــر تغيي بشــر اســت و از آنجــا ک
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــای دين ــد، آموزه ه نمی کن
فطــرت انســان مــی باشــد، مانــدگار اســت. 
همــان طــور کــه ديــن اســام مانــدگاری اش بــه 
ــا فطــرت انســان  ــتوراتش ب ــت دس ــل مطابق دلي
اســت، نهضــت ســيد الشــهدا )ع( هــم بــه دليــل 
تطابــق بــا فطــرت انســان مانــدگار شــد. در قيــام 
ســيد الشــهدا )ع( نکاتــی فطــری وجــود دارد. در 
لحظــات پايانــی عمــر شــريف امــام حســين )ع( 
ــه ســمت خيمه هــا  ــی کــه لشــکر دشــمن ب زمان
ــه  ــان تکي ــر شمشيرش ــرت ب ــرد، حض ــورش ب ي
زدنــد، روی زانوهايشــان قــرار گرفتنــد و خطــاب 
ــد ال  ــن نداري ــر دي ــه اگ ــد ک ــمر فرمودن ــه ش ب
ــی  ــی صفات ــی و مردانگ ــيد. آزادگ ــل آزاده باش اق
ــکل  ــان ش ــرت انس ــای فط ــر مبن ــه ب ــت ک اس
می گيــرد. حضــرت درس مردانــه زندگــی کــردن 
می دهنــد. بــه هميــن دليــل آموزه هــای عاشــورا

ــت.  ــی اس ــه جهان ــج جامع ــکه راي ــه س هميش
بــه هميــن دليــل حتــی غيــر مســلمان ها 
از ايشــان الگــو می گيرنــد. زيــر بــار ذلــت 
ــخ  ــول تاري ــردم در ط ــه م ــرای هم ــن، ب نرفت
ــد  ــام کردن ــا قي ــی هندی ه ــت دارد. وقت جذابي
ــم  ــت، الگوي ــد گف ــاب هن ــر انق ــدی رهب گان
در زندگــی حســين ابــن علــی )ع( اســت.

کربــا همچــون دانشــگاهی اســت کــه اســتاد 
آن امــام حســين )ع( و دانشــجويان آن تمامــی 
شــيفتگان ودلباختــگان حضرتــش در سرتاســر 
جهــان مــی باشــد. دانشــگاهی کــه درس 
ــه در  ــه ک ــان آموخت ــه جهاني ــادی ب ــای زي ه
ــده  ــس نش ــه ای تدري ــگاه و مدرس ــچ دانش هي
اســت و از ايــن رو راه و منــش ســيد الشــهدا، 
امــروزه الگــوی بــرای مبــارزات ملت هــای 
ــدون شــک درس  ــده اســت. ب ــان ش آزاده جه
هــای  نهضــت حســينی آن قــدر شــور انگيــز، 
متنــوع و فــروان اســت، کــه هنــوز بــا گذشــت 
چنديــن قــرن هــر روز و هــر دم هــم بــر 
ــرا  ــود، چ ــی ش ــزوده م ــور آن اف ــوه و ش جل
ــين)ع(  ــام حس ــگاه، ام ــن دانش ــتاد اي ــه اس ک
اســت و درس هــای آن  ايمــان، ايثــار، عــزت، 
آزادگــی، عشــق بــه خــدا، شــجاعت، عمــل بــه 
ــن دوره، ــی اي ــای اصل ــه ه ــف و از برنام تکلي

»امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر«، » فــداکاری در 

راه مکتــب«، »آزاده زندگــی کــردن«، »حفــظ عفــاف و 

پاســداری از حجــاب«، » درس توحیــد«، »حفــظ مقدســات 

ــزی«، »جــوان  ــم تی اســالمی«، »درس امــام شناســی«، »ظل

ــن  ــاز«، و همچنی ــه من ــدی ب ــی« و »پایبن ــردی و فرزانگ م

ــا مفاســد اســت. ــارزه ب ــرای اصــالح جامعــه و مب ــالش ب ت

ــای  ــان)ع( حجت ه ــه امام ــم ک ــن باوری ــر ای ــیعه ب ــا ش م

بــر روی زمیــن بودنــد و بهرتیــن و بزرگ تریــن  خــدا 

ــوده  ــرت ب ــا و آخ ــان در دنی ــبختی انس ــعادت و خوش س

نیســتیم  تحریف شــده  مســیحیت  ماننــد  هســتند.  و 

ــاره  ــا کف ــد ت ــته ش ــی)ع( کش ــرت عیس ــد ح ــه بگوین ک

گناهــان امتــش باشــد بلکــه مــا معتقدیــم امــام)ع( از 

ــام و حرکــت خــود درس هــا و آموزه هــای بزرگــی  ــن قی ای

و  مســلمین  همــه  بــرای  و  شــیعیان  پیروانــش،  بــرای 

متــام آزادگان جهــان داد و اگــر کســی در پــی آزادگــی 

کنــد. پیــروی  امــام)ع(  از  بایــد  اســت،  رســتگاری  و 

ــدری  ــه ق ــه رخ داد، ب ــه ای ک ــم فاجع ــرف ه ــا از آن ط ام

در  کــه  اســت  ســوزناک  قــدری  بــه  اســت،  ســنگین 

زیارتنامه هــا داریــم بــر ایــن فاجعــه اهــل آســامن ها 

گریســتند و منی شــود کســی حتــی اگــر دیــن نداشــته 

ــبت  ــد، نس ــرده باش ــره ب ــانیت به ــی از انس ــد و اندک باش

می بينيــم  مباند.مــا  بی تفــاوت  کربــال  فاجعــه  بــه 

ــه  ــی فاجع ــم وقت ــلمانان ه ــر مس ــی غي ــه حت ک
کربــا را مطالعــه می کننــد، بــا اهل بيــت)ع( 
ديده انــد، بزرگــی  مصيبــت  چنيــن  کــه 

ــم  ــد و چــه بســا اشــک ه  همــدردی می کنن
می ريزنــد.  در ســيره امامــان بزرگــوار مــا 
ــه در  ــد ک ــا درس داده ان ــه م ــت و ب ــوده اس ب
ــام  ــداف و راه ام ــگاه داشــتن اه ــده ن ــار زن کن
ــا خطــی اســت  ــرای م )شــعور حســينی(که ب
ــد  ــه بُع ــد ب ــه مســير حــق، باي ــن ب ــرای رفت ب
ــيدن  ــا رس ــت و ب ــه داش ــم توج ــی ه عاطف
محــرم نيــز ســوگوار بود.)شــور حســينی(

امــا در اينجــا يــک نکتــه بســيار حائــز اهميــت 
وجــود دارد کــه بايــد بــه آن توجــه کــرد و آن 
ــف  ــای مختل ــت ه ــات، بدع ــردن خراف وارد ک
ــاس  ــل و اس ــی اص ــای ب ــری ه ــی گ و افراط
در ديــن و مجالــس عــزاداری اهــل بيــت 
اســت کــه يکــی از راهبردهــای دشــمنان 
جهــت ضربــه وارد کــردن بــه ســاختار و 
شــاکله ديــن مبيــن اســام مــی باشــد. 
نبايــد ظرفيتــی همچــون نهضــت عاشــورا 
ــار،  ــل، ايث ــرای تعق ــته ب ــادی برجس ــه نم ک
ــی   ــانی و دين ــای انس ــام ارزش ه ــان و تم ايم
ــات و  ــی جهــل، خراف ــه آســانی قربان اســت  ب
ــای  ــد ابره ــات مانن ــود. خراف ــری ش افراطی گ
ــی  ــور اله ــار ن ــع انتش ــه مان ــياهی اســت ک س
می شــود. خرافــات در ذات خــود غلوآميــز 
اســت و در مراســم هــای عــزاداری باعــث مــی 
ــام معصــوم)ع( ــی ام ــر حقيق ــه تصوي شــود ک
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مخــدوش شــود و شــيعه بــه صــورت 
ــر  ــود؛ اگ ــی ش ــران معرف ــه ديگ ــه ب وارون
خرافــات  و  تحريفــات  بــا  عزاداری هــا 
آميختــه شــود موجــب وهــن ديــن و 
مذهــب می شــود.کارهايی کــه نــه بــا 
مقــررات اســامی ســازش دارد و نــه از 
نظــر منطــق صحيــح و قابــل درک اســت. 
ــه  زدن«  ــوع »قم ــد موض ــه باي ــرای نمون ب
ــده  ــن عمــل ناراحــت کنن ــاد کــرد. اي را ي
ــی  ــچ اصل ــا هي ــا ب ــه تنه ــدش  آور ن و چن
ــن و  ــه مخالفي ــت، بلک ــير نيس ــل تفس قاب
دشــمنان اســام در داخــل و خــارج، از آن 
بــه صــورت يــک حربــه مؤثــر و قاطــع عليه 
ــا اســتفاده مــی کننــد و  آييــن مقــدس م
ســعی در بــد و وحشــيانه نشــان دادن 
مســلمانان و ديــن اســام دارنــد کــه ايــن 
مــی توانــد آثــار بســيار زيانبــار و غيرقابــل 
ــان داشــته باشــد.  ــی در ســطح جه جبران
ــن  ــی تري ــه اصل ــم ب ــی پردازي ــه م در ادام
اهــداف امــام حســين )ع( در قيــام عاشــورا:

هدف اول: اصاح امت
وصيتنامــه ای  در  )ع(  حســين  امــام 
ــرادرش  ــه ب ــوا ب ــا بســيار پرمحت ــاه، ام کوت
هــوا  ســر  از  می نويســد:»من  محمــد 
و هــوس قيــام نکــردم و قصــد افســاد 



ــی  ــدارم،) و در پ ــم ن ــران ه ــه ديگ ــم ب و ظل
پســت و مقــام و مــال دنيــا هــم نيســتم( بلکه 
بــه منظــور اصــاح امت جــّدم قيام کــرده ام.«

هدف دوم: امر به معروف و نهی از منکر
ــام حســين  ــات ام ــم در کلم ــدف، ه ــن ه اي
)ع( آمــده اســت و هــم اصحــاب آن حضــرت 
بــه آن اشــاره کرده انــد و هــم پيــروان او 
زيارتنامه هــا  در  حضرتــش  شــيفتگان  و 
ــين )ع( در  ــام حس ــه می کنند.ام آن را زمزم
وصيــت نامــه اش خطــاب بــه محمــد حنفّيــه 
فرمود:»هــدف مــن از قيــام امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر اســت.« درزيارتنامه هــای 
مربــوط بــه امــام حســين )ع( از جملــه زيارت 
ــم :»شــهادت می دهــم کــه  وارث مــی خواني
تــو )امــام حســين )ع(( نمــاز را بپــا داشــتی، 
و زکات را پرداختــی و امــر بــه معــروف و 
ــگام شــهادت  ــا هن نهــی ازمنکــر کــردی و ت
از خــدا و رســولش اطاعــت کــردی.« هــدف 
ــرم )ص( ــر اک ــنت پيامب ــای س ــوم: احي س

ــما را  ــد:« ش ــی فرماي ــين )ع( م ــام حس ام
ــام  ــر اس ــنت پيامب ــدا و س ــاب خ ــه کت ب
ــه ســنت رســول  ــرا ک ــم چ ــی کن ــوت م دع
خــدا را ميرانــده و بدعــت را احيــا کــرده 
انــد.« و درجــای ديگــر خطــاب بــه بــرادرش 
ــم  ــی خواه ــی فرمايد:»م ــه م ــد حنفّي محم

ــم و  ــر کن ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــم.«  ــل نماي ــدرم عم ــد و پ ــنت ج ــق س طب
هدف چهارم: حمايت از حق و مبارزه با باطل

ــدن  ــه رو ش ــس از رو ب ــين )ع( پ ــام حس ام
بــا لشــکر حــّر مــی فرمــود:» ای يــاران مــن! 
ــده  ــوش ش ــق فرام ــه ح ــد ک ــا نمی بيني آي
و وباطــل صحنــه جامعــه را فــرا گرفتــه 
ــن  ــان موم ــرايطی انس ــن ش ــت؟ در چني اس
و  زنــده کــردن حــق  ) در مســير  بايــد 
ميرانــدن باطــل( آمــاده لقــای الهــی باشــد.«
ــامی ــت اس ــکيل حکوم ــم: تش ــدف پنج ه

امــام  قيــام  اهــداف  مهمتريــن  از  يکــی 
حســين )ع( تشــکيل حکومــت اســامی 
ــا  ــه صرف ــرای اينک ــام حســين )ع( ب ــود. ام ب
ــه  ــد بلک ــا نيام ــه کرب ــه شــهادت برســد ب ب
در پــی اهدافــی از جملــه تشــکيل حکومــت 
ــه  ــد ک ــر چن ــرد؛ ه ــا ک ــزم کرب اســامی ع
ــود.  ــی ش ــهيد م ــان ش ــت در پاي ــی دانس م
در جملــه ای از آن حضــرت می خوانيــم:« 
بــار خدايــا! تــو خــوب مــی دانــی کــه 
ــه خاطــر حکومــت  انقــاب و نهضــت مــن ب
ــه زرق  ــتيابی ب ــردم و دس ــر م ــلطنت ب و س
و بــرق دنيــا نبــوده بلکــه هــدف مــن از 
ــت  ــم و نشــانه های دين ــه معال ــت، ارائ حکوم
بــه مــردم ، و اصــاح بــاد و شــهرها و 

ايجــاد امنيــت بــرای بندگانــت و عمــل 
بــه فرايــض و ســنتها و احــکام توســت.«
جهــل بــا  مبــارزه  ششــم:  هــدف 

ــين  ــام حس ــام ام ــداف قي ــر از اه ــی ديگ يک
ــاره  ــه آن اش ــن ب ــارت اربعي ــه در زي )ع( ک
ــردم از  ــات م ــل و نج ــا جه ــارزه ب ــده مب ش
ــارت  ــن زي ــت. در اي ــی اس ــت و گمراه ضال
ــش  ــون قلب ــام حســين خ ــم : » ام می خواني
را در راه تــو داد) و نهايــت ايثــار و فــداکاری 
ــی  ــل ونادان ــت را از جه ــا بندگان ــرد( ت را ک
دهــد«. نجــات  ســرگردانی  و  حيــرت  و 
عدالــت اجــرای  هفتــم:  هــدف   

امــام حســين )ع( مــی فرمايــد:» رســول 
خــدا )ص( فرمــود: هــر کــس حاکــم ظالمــی 
را مشــاهده کنــد کــه ) در اثــر ظلــم و 
ــمرده  ــال ش ــی را ح ــات اله ــور( محرم ج
ــته و  ــی را شکس ــای اله ــان ه ــد و پيم و عه
ــت  ــدا مخالف ــول خ ــيره رس ــنت و س ــا س ب
ــاه  ــا گن ــدا ب ــدگان خ ــان بن ــرده و درمي ک
ودشــمنی عمــل مــی کنــد و در مقابــل 
چنيــن حاکــم ســتمگری هيــچ گونــه عکــس 
ــروز  ــود ب ــاری از خ ــا رفت ــاری ي ــل گفت العم
ندهــد خداونــد چنيــن انســانی را در جايــگاه 
همــان ظالــم ســتمگر داخــل می کنــد.«
عظمــا شــفاعت  مقــام  هشــتم:  هــدف 

زيــارت  پايــان  در  کــه  ســجده ای  در 
شــود  مــی  انجــام  حســينی  عاشــورای 

بعــد از حمــد و ســتايش خداونــد، خــدا را بــه 
ــکر  ــرت ش ــت آن حض ــل مصيب ــبب تحم س
ــم  ــی داري ــه م ــپس عرض ــم، س ــی گويي م
:« خدايــا شــفاعت حســين را روز ورود در 
صحنــه محشــر بــه مــن روزی کــن، خداونــدا 
ــودت  ــزد خ ــدق ن ــرا از روی ص ــای م گام ه
ــان  ــدار هم ــت ب ــش ثاب ــين و ياران ــا حس ب
يارانــی کــه خــون خــود را تقديــم اوکردنــد.« 
اســتجابت دعــا زيــر قبــه آن حضــرت و 
بــودن شــفا در تربــت پاکــش جلوه هــای 
ديگــری از ايــن شــفاعت عظمــی اســت.

هدف نهم: امتحان گسترده مسلمين
بعضــی از شــيعيان پرادعــا و کــم محتــوا 
کــه خــود را فدايــی پاکبــاز آن حضــرت مــی 
پنداشــتند بايــد در کــوره امتحــان فــرو مــی 
رفتنــد و بازمانــدگان صحابــه و يــاران پيامبــر 
کــه بارهــا وصف امامان حســن )ع( و حســين 
)ع( را از ايشــان شــنيده بودنــد و کســانی 
ــدر و  ــای ب ــد در جنگ ه ــی کردن ــه آرزو م ک
احــد در خدمــت آن حضــرت بودهــو شــربت 
ــه تأســف  ــا ک ــی نوشــيدند و آنه شــهادت م
مــی خوردنــد کــه ای کاش در رکاب علی )ع( 
ــن«  ــطين«  و »مارقي ــن« و» قاس ــا »ناکثي ب
ــه  ــد ب ــه باي ــه و هم ــد هم ــی کردن ــکار م پي
ــذا قيــام  امتحــان فراخوانــده مــی شــدند و ل
ســيد الشــهدا آزمونــی بــرای همــه آنهــا بــود؛ 
ولــی ازيــن کــوره آزمــون بــزرگ تنهــا اندکی

 پــاک بيرون آمدند . امام )ع( در پاســخ کســی 
ــرود، ــا ن ــه کرب کــه عرضــه داشــت ايشــان ب

فرمــود :» اگــر در مــکان خــود اقامــت کنــم 
پــس ايــن خلــق بخــت برگشــته بــه چــه چيز 
امتحــان شــود و به چــه چيز آزمــوده گردد؟«.

ــون  ــوم طاع ــايه ش ــه س ــت ک ــال اس دو س
ــد  ــنگينی می کن ــان س ــر جهاني ــر س ــرن ب ق
ــعاع  ــر را تحت الش ــی بش ــاد زندگ ــام ابع و تم
خــود قــرار داده اســت و در ايــن ميــان؛ 
ــيوع  ــز از ش ــی ني ــی و مذهب ــم های مل مراس
کرونــا بی تأثيــر نبــوده و نيســتند. شــيوع 
بــا جهش هــای  کرونــا  ويــروس  بی امــان 
ــر  ــال اخي ــا دو س ــده ت ــبب ش ــددش س متع
قبــل خــارج  حالــت  از  محــرم  عــزاداری 
ــای  ــت پروتکل ه ــوب رعاي ــده و در چارچ ش
بــا محوريــت حفــظ ســامت  بهداشــتی 
مــردم برگــزار شــود. امــا آنچــه حائــز اهميــت 
ــواره  ــان هم ــا ايراني ــه م ــت ک ــن اس ــوده اي ب
و تحــت هــر شــرايطی به آئيــن و مراســم 
ملــی و مذهبــی خــود تعصــب خاصــی داريــم 
ــتيم. ــود هس ــی خ ــادات دين ــد اعتق و پايبن

در ايــن ميــان نکتــه کليــدی ايــن اســت کــه 
ــم  ــق بدهي ــرايط وف ــا ش ــود را ب ــد خ ــا باي م
ــورا  ــام عاش ــازی قي ــمت فرهنگ س ــه س و ب
رفتــه و ســعی کنيــم عزاداری هايمــان، صرفــا 
ــد،  ــينه زنی نباش ــته جات و س ــدازی دس راه ان
درس هــای مکتــب انسان ســاز عاشــورا چيــزی 
فراتــر از اشــک ريختــن و ســياه بــه تــن کردن 
اســت؛ »روايــت حادثــه عظــم کربــا « روايــت 
ــخ بشــريت و  ــه وســعت تاري ــی اســت ب بزرگ
تــا هميشــه تاريــخ حــرف بــرای گفتــن دارد. 4



گزیده اخبار 
و رویدادها

پیــام تبریــک دکتــر میرشــجاعیان بــه مناســبت انتصــاب آقــای دکتــر کاظمــی 
ــرورش ــه عنــوان سرپرســت وزارت آمــوزش و پ ب

جناب آقای دکتر کاظمی عضو هيات علمی دانشگاه فرهنگيان واحد ثامن الحجج)ع(مشهد و معاون محترم پرورشی وزارت آموزش و پرورش:

خبر مسرت بخش انتصاب حضرتعالی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش که نشان از توانمندی و درک عميق تعليم و تربيت دارد را تبريک و 
تهنيت عرض می نماييم. اميد اســت با پشــتوانه الطاف الهی ، کمک و حمايت خانواده بزرگ تعليم و تربيت در پيشــبرد اهداف آن موفق و مويد باشــيد.

مديريت، کارکنان ، اساتيد و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان واحد ثامن الحجج)ع(مشهد

چنــدی پيــش رئيــس جمهــور طــی حکمــی، عليرضــا کاظمــی معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش را بــه ســمت سرپرســت ايــن 
وزارتخانــه منصــوب کــرد. کاظمــی تحصيــل کــرده حــوزه و دانشــگاه و عضــو هيــات علمــی دانشــگاه فرهنگيــان اســت و پيــش از ســمت معاونــت 
پرورشــی و فرهنگــی وزارتخانــه، مديــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان خراســان رضــوی بــوده اســت. طــی جريــان رأی اعتمــاد مجلــس بــه وزرای 
ــرورش، از  ــوزش و پ ــنهادی وزارت آم ــه پيش ــاغ گلی؛گزين ــين ب ــر از حس ــه غي ــی ب ــم رئيس ــيد ابراهي ــت س ــی وزرای دول ــيزدهم، تمام ــت س دول

نماينــدگان رأی اعتمــاد گرفتنــد.

دکترعليرضا کاظمیدکترسيدعباس ميرشجاعيان
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عدم غافلگیری و آماده سازی برای پذیرش حضوری 2
دانشجومعلمان؛

دانشــجويی  معــاون  راد  انصــاری  دکتــر 
دانشــگاه فرهنگيــان، در  بيســت و هشــتمين 
ــس  ــتانی و پردي ــای اس ــت ه ــاس مديري اج
ــر  ــان سراس ــگاه فرهنگي ــز دانش ــا و مراک ه
کشــور ضمــن عــرض تســليت ايــام ســوگواری 
و عــزاداری ســاالر شــهيدان و ســرور آزادگان 
ــداهلل الحســين )ع( و  ــا عب ــان حضــرت اب جه
ــکاران  ــران و هم ــش، از مدي ــا وفاي ــاران ب ي
اســتانی کــه در خصــوص فعاليــت هــای 
ــی  ــه خوب ــازی ب ــراهای مج ــه س ــوط ب مرب
اقــدام نمــوده انــد تشــکر کرد.دکتــر انصــاری 
ــد و  ــدار ش ــا پدي ــه کرون ــان اينک ــا بي راد ب
ســامت، امنيــت و آمــوزش فرزنــدان مــا 
ــگاه  ــزود: دانش ــرار داد، اف ــر ق ــت تاثي را تح
تربيــت  ســنگين  وظيفــه  بــا  فرهنگيــان 
ــال  ــوب و فع ــيار خ ــر دوش دارد  بس ــه ب ک
ــا بيــان ايــن  عمــل کرد.معــاون دانشــجويی ب
ــه  ــا نقــش و وظيفــه خــود را ب ســوال کــه آي
ــزان  ــی و مي ــم؟ تواناي درســتی انجــام داده اي
آمادگــی  اســتان هــا بــرای پذيــرش حضــوری 
و بازگشــايی دانشــگاه را مــورد بررســی قــرار 
يــک  دانشــجويی  معاونــت  گفــت:  و  داد 
ــرای مديــران کشــور طــرح مــی  اســتراتژی ب
ــی  ــن تکاليف ــه راه و تعيي ــه آن نقش ــد ک کن
ــزود:  ــم.وی اف اســت کــه در گــذر زمــان داري
دانشــگاه آمادگــی الزم را دارنــد تــا تمــام يــا 

ــوزش  ــود را در آم ــای خ ــت ه ــی از فعالي بخش
دانشــجويان بــه صــورت حضــوری انجــام دهنــد 
ســال  بــرای  دانشــجويی  معاونــت  شــعار  و 
تحصيلــی جديــد عــدم غافلگيــری و آمــاده 
ســازی بــرای پذيــرش حضــوری دانشــجومعلمان 
ــا بيــان اينکــه حــدود  اســت.دکتر انصــاری راد ب
ــد  ــرش خواهن ــد پذي ــجوی جدي ــزار دانش 25 ه
شــد و در واقــع بيــش از ۹2 هــزار دانشــجو 
ــع  ــزود: تمــام مناب ــم داشــت، اف پيوســته خواهي
ــی  ــی کاف ــم الزم اســت ول ــه داري ــی ک و امکانات
ــد تــاش کنيــم  نيســت و در ايــن خصــوص باي
ــداز از  ــری و داشــتن چشــم ان ــده نگ ــا آين ــا ب ت
ــجويی از  ــاون دانش ــذر کنيم.مع ــه گ ــن مرحل اي
تهيــه کتابچــه مهــم تريــن چالــش هــای پيــش 
رو اســتان هــا در خصــوص بازگشــايی دانشــگاه 
ــن  ــرد: اي ــار ک ــرداد و اظه ــا خب ــروس کرون و وي
از ســوی اســتان هــا طــرح و  چالــش هــا 
اســت  ضــروری  کــه  شــد  بنــدی  اولويــت 
ــرد. ــوری ک ــی و ف ــدام اساس ــع آن اق ــرای رف ب

وی در ايــن راســتا  تصريــح کــرد: ممکــن 
ــا  ــز ب ــا و مراک ــس ه ــدادی  از پردي ــت  تع اس
فرســودگی ســاختمان های آموزشــی، محدويــت 
ــی و  ــوازم آموزش ــود ل ــی، کمب ــای خوابگاه فض
ــران  ــه مدي ــند ک ــه باش ــی مواج ــات رفاه خدم
اســتانی ضمــن داشــتن چشــم انــداز و نقشــه راه 
و بــا بودجــه ای کــه در نظــر گرفتــه مــی شــود

ــری هــای  ــا و پيگي ــا هماهنگــی ه ــد ب  باي
پــرورش  و  آمــوزش  کل  ادارات  بــا  الزم 
اســتان هــا، نوســازی هــا و اســتانداری 
ارتقــا  و  حفــظ  در  خيريــن  و  هــا 
ــند. ــم بکوش ــت معل ــای تربي ــاختمان ه س

اينکــه  بيــان  بــا  راد  انصــاری  دکتــر 
ــر واکسيناســيون  ــگان در ام دانشــگاه فرهن
دانشــجويان اســاتيد و کارکنــان پيشــرو 
بــا  نشــان کــرد:  اســت، خاطــر  بــوده 
هماهنگــی هــای صــورت گرفته بــا اداره کل 
امــوزش و پرورش هر اســتان واکسيناســيون 
ــگاه  ــان دانش ــاتيد و کارکن ــجويان اس دانش
فرهنگيــان از عيــد غديــر آغــاز و تــا پايــان 
رســيد. خواهــد  ســرانجام  بــه  مــرداد 

ــری  ــر و بازنگ ــجويی از تغيي ــاون دانش  مع
مصاحبــه  جلســه  در  مصاحبــه  شــيوه 
دانشــگاه  دانشــجومعلمان  پذيــرش 
و  کــرد  بيــان  را  مطالبــی  فرهنگيــان 
افــزود: مديــران اســتانی بــه عنــوان رييــس 
ــد  ــا خواهن ــتان ه ــه در اس ــتاد مصاحب س
ــود را در  ــاش خ ــام ت ــد تم ــه باي ــود ک ب
خــاق،  دانشــجويان  پذيــرش  جهــت 
ــد. ــم نماين ــل عل ــاط و اه ــا نش ــن، ب متدي

ــده  ــناخته ش ــهريور 1۳5۷ ش ــداد 1۷ ش روي
بــا نــام »جمعــه ســياه« کــه در برخــی 
منابــع از آن بــا عنوان »کشــتار 1۷ شــهريور« 
نيــز يــاد می شــود، رويــدادی در جريــان 
ــوع  ــه وق ــت ب ــه در نهاي ــود ک ــی ب ناآرامی هاي
انقــاب 1۳5۷ ايــران انجاميــد. در تاريــخ 
ــرات  ــيدی، تظاه ــهريور 1۳5۷ خورش 1۷ ش
ــی  ــات جنوب ــون در مح ــان و انقابي مخالف
پيشــين )خيابــان  ژالــه  تهــران، خيابــان 
ــه  ــدان ژال ــی( و مي ــام کنون ــن اس مجاهدي
)ميــدان شــهدا کنونــی(، منجــر بــه ســرکوب 
خونيــن تظاهرکننــدگان توســط نيروهــای 
ــا  ــد. ب ــران ش ــاهی اي ــش شاهنش ــی ارت نظام
وجــود اينکــه از ســاعت 6 صبــح روز جمعــه 
ــی  ــبد غامعل ــران، ارتش ــدار ته ــط فرمان توس
ــود ــده ب ــام ش ــی اع ــت نظام اويســی حکوم

امــا مــردم بــه ايــن موضــوع اعتنايــی نکردنــد و 
بــه ميــدان ژالــه تهــران رفتنــد. دســتگاه امنيتــی 
ــردم و  ــن م ــور در بي ــدون حض ــوی ب ــم پهل رژي
را  نظامــی شــرايط  از طريــق هليکوپترهــای 
تحــت کنتــرل خــود درآوردنــد و نظاميــان 
شــروع بــه کشــتار مــردم معتــرض کردنــد. 
ــی گســترده ای  پــس از آن، درگيری هــای خيابان
درگرفــت. کشــور  مختلــف  شــهرهای  در 

1۷ شــهريور 1۳5۷ اغلــب بــه عنــوان آغــاز 
پايــان کار دودمــان پهلــوی ايــران در نظــر 
گرفتــه می شــود کــه هــر گونــه اميــد بــه 
انقابيــون و ســلطنت طلبان  مصالحــه ميــان 
روز  ايــن  رويدادهــای  بــرد.  ميــان  از  را 
عمــا امــکان بــه ثمــر رســيدن اصاحــات 
تدريجــی، آرام و ليبرالــی را ناممکــن گــذارد.
شــدگان کشــته  تعــداد  درخصــوص 

آمــار مختلفــی  تظاهــرات 1۷ شــهريور 
وجــود دارد. فرمانــداری نظامــی تهــران 
معتقــد بــود ۸۷ کشــته و 2۰5 مجــروح 
ــت.  ــده اس ــا مان ــه ج ــرات ب ــن تظاه از اي
ــد کــه  امــا مخالفــان حکومــت اعــام کردن
در ايــن روز بيــش از 4۰۰۰ نفــر کشــته 
شــدند. خبرنــگار فرانســوی کــه بــرای 
پوشــش دادن رويدادهــای انقــاب در يــک 
روزنامــه ايتاليايــی بــه محــل حــوادث رفتــه 
ــن  ــن در اي ــود مدعــی شــد کــه 4۰۰۰ ت ب
روز هــدف گلولــه قــرار گرفته انــد. ايــن 
فاجعــه خونيــن در روزنامه هــا، راديــو و

بــا  اروپايــی  کشــورهای  تلويزيون هــای 
بــود.  همــراه  شــديدی  واکنش هــای 
ــن روز،  ــبت اي ــه مناس ــه ب ــوری ک ــه ط ب
راهپيمايی هــای بزرگــی در پاريــس و آلمــان
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ــذا  ــاب غ ــل اعتص ــازمان مل ــجويان در ادارات س ــدادی از دانش ــم تع ــدن ه ــد. در لن ــزار ش ــوی برگ ــم پهل ــه رژي علي
کردنــد. نشــريات کشــورهای اروپايــی از ايــن کشــتار بــه عنــوان ســپتامبر ســياه و ۸ ســپتامبر خونيــن يــاد کردنــد.

پس از وقوع فاجعه 1۷ شــهريور، خبر حمايت کارتر از شــاه ايران در رســانه ها منتشــر شــد. اگر چه تا پيش از اين آمريکا 
خود را حامی حقوق بشــر معرفی کرده بود اما کارتر در تماســی با محمدرضا شــاه، اين عمل خشــونت آميز را تاييد کرد.

استارلینک در ایران!!!حقیقت یا شایعه؟؟ 4
ــور  ــر حض ــی ب ــی مبن ــای داغ ــا خبره ــن روزه اي
ــران  ــراز اي ــتارلينک(بر ف ــواره ای)اس ــت ماه اينترن
ــت  ــد و دانس ــد دي ــا باي ــود ام ــی ش ــاهده م مش
کــه ايــن اخبــار در زمــان اعــام طــرح صيانــت از 
ــت دارد  ــران در فضــای مجازی،حقيق ــوق کارب حق
ــز  ــل از هرچي ــت؟! قب ــش نيس ــايعه ای بي ــا ش ي
الزمــه کــه بدونيــم اينترنــت ماهــواره ای چيســت 
؟اينترنــت ماهــواره ای پديــده ی جديــدی نيســت و 
هميــن حــاال نيــز شــرکت هايی وجــود دارنــد کــه 
ــات اينترنــت ماهــواره ای ارائــه می دهنــد.  خدم
اينترنــت  ارائه دهنده هــای  بزرگ تريــن 
وياســت  ماهــواره ای درحال حاضــر دو شــرکت 
)ViaSat( و هيوزنــت )HughesNet( هســتند. جالــب 
اســت بدانيــد هــر دو ايــن شــرکت ها بــرای 
اينترنــت  ســرويس   2۰12 ســال  در  اولين بــار 
ــت 1٫۳  ــد و هيوزن ــه دادن ــود را ارائ ــواره ای خ ماه
ــرا  ــا چ ــکا دارد.ام ــر مشــترک در آمري ــون نف ميلي
ــا  ــد و همــه ی دني ــرق می کن ــار داســتان ف ــن ب اي
بــا اشــتياق فــراوان اخبــار پــروژه ی اســتارلينک را 
ــه ی  ــر عرض ــه منتظ ــد و بی صبران ــال می کنن دنب
ــتند؟  ــس هس ــپيس ايک ــواره ای اس ــت ماه اينترن
جــواب پرســش بــاال در تفــاوت سيســتم منظومه ی 
ــای  ــر منظومه ه ــا ديگ ــتارلينک ب ــواره ای اس ماه
ــتارلينک  ــت: اس ــه اس ــی نهفت ــواره ای اينترنت ماه
قــرار اســت جهانــی باشــد و ازلحــاظ تئــوری 
منطقــه ی  مختــص  آن  ســرويس دهی  قابليــت 
جغرافيايــی خاصــی نخواهــد بــود. اســتارلينک بــا 
ــد  ــای بان ــواره، پهن ــتر ماه ــداد بيش ــه تع ــه ب توج
ــه  ــه ب ــت و درنتيج ــد داش ــتری خواه ــيار بيش بس
ــد داد. ــرويس خواه ــتری س ــيار بيش ــران بس کارب

 ازهمــه مهم تــر، اســتارلينک ســرعت بســيار 
بيشــتر و تأخيــر يــا Latency بســيار کم تــری 
ــواره ای دارد. ــای ماه ــر اينترنت ه ــه ديگ ــبت ب نس

اينترنت ماهواره ای استارلينک در ايران
اگرچــه ازلحــاظ تئــوری می تــوان از اينترنــت 
ماهــواره ای در هرکجــای دنيــا اســتفاده کــرد 
و تنهــا الزمــه ی آن داشــتن يــک آنتن اســت، 
ــا  ــح باره ــی واض ــس خيل ــپيس ايک ــی اس ول
اعــام  کــرده اســت که قصــد ارائــه ی اينترنت 
ماهــواره ای بــدون اجــازه ی دولت هــا را نــدارد.

گوييــن شــاتول )Gwynne Shotwell( رئيــس و 
مديــر ارشــد عملياتی اســپيس ايکــس پيش از 
ايــن گفتــه بــود کــه شــرکتش قصد شکســتن 
ــدارد و به هميــن دليــل  قوانيــن کشــورها را ن
شــرکت متبوعــش از هميــن حــاال کشــور بــه 
کشــور و دولــت بــه دولت بــرای ارائــه خدمات 
ــت ماهــواره ای درحــال مذاکــره اســت. اينترن

البتــه حتــی اگــر اســپيس ايکــس در مذاکــره 
بــا مســئوالن ايرانــی موفــق به کســب اجــازه ی 
ــد  ــود، بســيار بعي ــران ش ــرويس دهی در اي س
آمريــکا  تحريم هــای  به دليــل  کــه  اســت 
ســرويس  رســمی«  »به صــورت  بتوانــد 
اينترنــت خــود را در ايــران ارائــه دهــد.

ايــان ماســک در پاســخ بــه توييــت کاربــری 
ــردم  ــتفاده ی م ــکان اس ــاره ی ام ــی درب ايران
ايــران از اينترنــت ماهــواره ای اســتارلينک 
ــم پشــتيبانی  ــه بتواني ــی ک ــا جاي نوشــت: »ت
داغ شــدن  بــا  هم زمــان  امــا  می کنيــم.« 
از  »صيانــت  بــه  موســوم  طــرح  بحــث 
کاربــران  از  بســياری  کاربــران«،  حقــوق 
دسترســی  محدودشــدن  نگــران  ايرانــی 
بــه اينترنــت آزاد و ســرويس های جهانــی 
»اينترنــت  موضــوع  درنتيجــه  و  هســتند 
ماهــواره ای« و مخصوصــا اســتارلينک، بــار 
ــی از  ــاده اســت. يک ــا افت ــر برســر زبان ه ديگ
ــار باعــث شــده بســياری  ــن ب داليلــی کــه اي

بــه ارائــه ی رســمی خدمــات اســتارلينک 
نمايــش  شــوند،  اميــدوار  ايــران  در 
درصــورت  ايــران،  در  مناطقــی  نــام 
صفحــه ی  در  آن هــا  جســتجوی 
اســت. اســتارلينک  ســايت  اول 

ــام  ــال درصــورت جســتجوی ن ــرای مث ب
ــت«  ــران دش ــه ی »ته ــران، دو گزين ته
درکنــار  تهران-کــرج«  »آزادراه  و 
ــنهاد  ــر پيش ــه کارب ــر ب ــای ديگ گزينه ه
ــن  ــه در اي ــی ک ــا مکان هاي ــود. ام می ش
ــنهادهايی  ــا پيش ــد، تنه ــت می بيني ليس
بــرای راحت تــر کــردن قابليــت جســتجو 
ــردن روی  ــک ک ــورت کلي ــت و درص اس
ــوز در  ــتارلينک هن ــام »اس ــا پي ــا ب آن ه
ــت«  ــترس نيس ــما دردس ــدوده ی ش مح
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ــه در  ــری ک ــام تصاوي ــا تم ــد تقريب بداني
ســايت هايی ماننــد ديــوار، کانال هــای 
ــس  ــه ی عک ــوان نمون ــی و... به عن تلگرام
بســته ی آنتــن اســتارلينک در ايــران 
از آن هــا اســتفاده می شــود )جعبــه ی 
درواقــع  فــرش(،  روی  اســتارلينک 
ــت  ــه پس ــوط ب ــان مرب ــری يکس تصوي
کاربــری آمريکايــی در رديــت اســت.

ســوال  بــه  پاســخ  بــرای  آخــر  در 
ــتارلينک در  ــران اس ــه در اي ــی ک احتمال
دســترس اســت يــا نــه مــی تــوان گفــت 
ــی  ــاز ابتداي ــتارلينک در ف ــت اس اينترن
ــترس  ــمالی دردس ــکای ش ــا در آمري تنه
بــا  نيــز  آن  از  پــس  و  بــود  خواهــد 
ــای  ــران و تحريم ه ــن اي ــه قواني ــه ب توج
ــی  ــورت قانون ــت به ص ــد اس ــکا بعي آمري
بگيــرد. قــرار  دردســترس  ايــران  در 
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ــذار  ــی واگ ــش دولت ــه بخ ــنزار را ب ــان ش ــک بیاب ــت ی ــر مدیری اگ
کنیــد، بعــد از پنــج ســال بــا کمبــود شــن مواجــه می شــوید، جملــه 
ای معــروف از میلتــون فریدمــن اقتصــاددان مطــرح امریکایــی و 
برنــده جایــزه نوبــل اقتصــاد کــه حتــام به گوشــتان رســیده و تحقق 
عینــی آن را بــه وضــوح در حــوزه هــای تحــت مدیریــت حاکمیتــی 
ــده اید.چنــد ســالی میشــود  ــر دی بویــژه در ایــن ســال هــای اخی
کــه اجــرای اصــل ۴۴ قانــون اساســی بهانــه ای شــده تــا سیاســت 
خصوصــی ســازی از ســوی نهــاد هــا و دســتگاه هــای ارائــه دهنــده 
ــی  ــت( اجرای ــت،آموزش،حمل نقل،امنی ــی )بهداش ــات عموم خدم
ــات را  ــن خدم ــه ای ــداوم ارائ ــا راه ت ــه تنه ــه ای ک ــه گون ــود، ب ش
ــر دیگــر  ــه تعبی ــن خدمــات و ب ــه خصوصــی ســازی ای منحــرا ب
بــرون ســپاری تدریجــی آن دانســته و هــر روز شــاهد تحقــق 
ــی باشــیم؛یک روز در  ــا م ــی از آن حــوزه ه ــن سیاســت در یک ای
آمــوزش و پــرورش و داســتان مــدارس خریدخدمتــی و روز دیگــر 
ــک  ــا و کلینی ــتان ه ــرتش بیامرس ــد و گس ــالمت و رش ــوزه س درح
ــع الزم  ــود مناب ــدم وج ــواره ع ــا هم ــی ه ــی . دولت ــای خصوص ه
ــه  ــات را بهان ــع انســانی و امکان ــع مالی)بودجه(،مناب اعــم از مناب
ایــن تغییــر سیاســت دانســته انــد. البتــه هنگامــی کــه از خصوصــی 
ســازی ســخن مــی گوییــم بالفاصلــه افکار،تجربیــات تلــخ خصوصی 
ســازی دولــت هــای یازدهــم و دوازدهــم را بیــاد مــی آورنــد امــا 
بایــد بگوییــم درســت اســت ایــن رویکــرد گل رسســبد برنامــه هــای 
دولــت مذکــور بــود امــا منیتــوان ادعــا کــرد که فقــط منحربــه این 
دولــت و یــا جنــاح سیاســی بــوده بلکــه رگــه هایــی از آن در فعــل 
و قــول ســایر اشــخاص رسشــناس در دیگــر ســاختار هــای حاکمیــت 
یــا تفکــرات سیاســی دیــده مــی شــود. فرقــی هــم منیکنــد اصــالح 
ــن  ــود ش ــروف کمب ــت مع ــا حکای ــرا. گوی ــا اصولگ ــد ی ــب باش طل
ــته  ــداوم داش ــه ادوار ت ــن در هم ــای فریدم ــاب آق ــنزار جن در ش
ــای  ــره ه ــادل از چه ــداد ع ــای ح ــاب آق ــال جن ــرای مث ــت؛ ب اس
ــردی  ــی کارب ــت علم ــداری(در نشس ــه اصولگرا)پای ــناس جبه رسش
ــاه  ــه در شــهریور م ــامت اســالمی ک ــع تعلی ــدارس جام ــران م مدی
ســال ۱۳۹۴ برگــزار شــد اظهــار داشــتند: واگــذاری مــدارس دولتــی 
ــت و  ــرورش، دول ــوزش و پ ــه آم ــی ب ــی کمک ــش خصوص ــه بخ ب
کســانی اســت کــه می خواهنــد مــدارس غیــر دولتــی ایجــاد کننــد

ــای  ــاب آق ــهروندان جن ــی ش ــت عموم ــن امنی ــوزه تأمی ــا در ح و ی
ــی  ــی ط ــروی انتظام ــت نی ــده وق ــدم فرمان ــدی مق ــامعیل احم اس
اظهاراتــی در آذر مــاه ســال ۹۳ بیــان مــی کنــد کــه مــردم عــالوه بــر 
ــد، اگــر مایــل  امنیــت عمومــی کــه کالنرتی هــا آن را تأمیــن می کنن
ــت  ــه تح ــی ک ــات حفاظت ــای خدم ــا رشکت ه ــد ب ــند می توانن باش
ــک  ــزار و ی ــد و ه ــرارداد ببندن ــت، ق ــی اس ــروی انتظام ــارت نی نظ
مثــال و اظهــارات گوناگــون کــه رشح مقــال نگنجــد در ایــن مجــال 
...هامنطــور کــه اشــاره کردیــم تغییــر حرکــت لوکوموتیــو سیاســت 
ــن  ــد و تأمی ــال متهی ــود در قب ــف خ ــرش وظای ــل پذی ــت از  ری دول
خدمــات عمومــی در قبــال مــردم و شــهروندان بــه ریــل خصوصــی 
ســازی منحــر بــه ایــن دولــت نبــوده امــا مــی تــوان گفــت کــه در 
ایــن بــازه زمانــی هشــت ســاله شــتاب بیشــرتی گرفــت؛ بــه گونــه 
ــت از  ــی شــدن شــانه دول ــی شــاهد خال ــش از هــر زمان ــه بی ای ک
زیــر بــار وظایفــش بودیــم. حــوزه آمــوزش و پــرورش یکــی از هــامن 
عرصــه هایــی اســت کــه بــه لطــف همیــن سیاســت دچــار صدمــات 
عمیــق جــران ناپذیــری شــد؛ بطوریکــه تــا ســال هــای ســال عواقــب 
و پیامدهایــش همــواره همــراه آن خواهــد بود.رئیــس دولــت دهــم 
ــه بزرگداشــت مقــام  در اردیبهشــت مــاه ســال۹۴ و مبناســبت هفت
ــار  ــروش اظه ــوزش و پ ــای آم ــه ه ــش هزین ــون افزای ــم پیرام معل
داشــت :آمــوزش و پــرورش از حالــت دولتــی بــودن محض بــه تدریج 
و قــدم بــه قــدم بایــد خــارج شــود. ایــن آمــار خیلــی خــوب بــود 
کــه بیــش از ۱۰ درصــد مــدارس مــا االن غیردولتــی اســت، ایــن بایــد 
بیشــرت شــود. ایــن یــک طــرف قصــه اســت و از طــرف دیگــر، ایــن 
ــم،  ــد خدمــت می خواهی ــرورش را خری ــوزش و پ ــا آم ــه م ــه ک جمل
پــرده از رویکــرد دولتــش در قبــال آ.پ برداشــت و مــی تــوان ادعــا 
داشــت کــه درســت از همیــن مقطــع آهنــگ رشــد تصاعــدی فرآینــد 
واگــذاری مــدارس بــه بخــش خصوصــی شــدت گرفت. چهــار تعویض 
وزیــر در زمیــن آمــوزش و پــرورش و رفــت و برگشــت هــای پــی در 
پــی در ایــن وزارتخانــه عریــض و طویــل، نشــان از آن داشــت کــه 
دولــت حداقــل در ایــن مــورد بنایــی بــر تحــول نداشــته و رصفــا بــه 
دنبــال یــک مجــری میگــردد کــه بجــز اداره امــورات جاریــه آ.پ و 
تحقــق بخشــیدن بــه سیاســت خصوصــی ســازی دولــت کار دیگــری 
ــار متــام نقــاط قــوت ــه کــه همــه وزرا در کن نداشــته باشــد و البت

به قلم
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بخشــیدن  تحقــق  در  حداقــل  ضعفشــان  و 

کوشــیدند. مجدانــه  سیاســت  همیــن  بــه 

طبــق آخریــن آمــار و مســتندات کــه چنــدی پیــش از 

ســوی خــرو نظــری رئیــس مرکــز برنامــه ریــزی آ.پ 

ــا ۱۱۰ هــزار  ــد در حــال حــارض مجموع منتــر گردی

ــع  ــی در مقاط ــر دولت ــی و غی ــم از دولت ــه اع مدرس

تحصیلــی پیــش دبســتانی تــا متوســطه دوم در حــال 

ارائــه خدمــات آموزشــی بــه ۱۵ میلیــون دانــش آمــوز 

ــرت الزم  ــی بیش ــرای آگاه ــتند و ب ــر هس ــرت و پ دخ

اســت بدانیــد کــه بالــغ بــر ۱۴ درصــد از مــدارس مــا 

ــش  ــزار از دان ــون ۵۰ ه ــوده و ۱ میلی ــی ب ــر دولت غی

آمــوزان مــا مشــغول تحصیــل در ایــن مــدارس هســتند 

ــایر  ــل در س ــوزان محص ــش آم ــاب دان ــا احتس ــه ب ک

مــدارس نظیــر ســمپاد،منونه دولتــی و اســتعداد هــای 

درخشــان حــدود ۱۰ درصــد از دانــش آمــوزان مــا در 

ــل هســتند  ــه تحصی ــی مشــغول ب ــر دولت ــدارس غی م

کــه بــا نگاهــی گــذرا شــاهد ســیر صعــودی واگــذاری 

ــه بخــش خصوصــی  ــش ب ــات توســط دولت ــن خدم ای

ــی  ــی در بعض ــه حت ــت ک ــی اس ــتیم.این در حال هس

ــی  ــه خواســتگاه مبان ــه ک ــعه یافت ــورهای توس ازکش

اقتصــادی بــازار آزاد نیــز هســتند در رونــد خصوصــی 

ســازی از مــا آهســته تــر حرکــت کــرده و گاهــا ترمــز 

ایــن حرکــت پرشــتاب را کشــیده انــد؛ بــرای مثــال اگــر 

هــم اکنــون ۱۴ درصــد از کل مــدارس مــا مرتبــط بــه 

بخــش غیــر دولتــی اســت ایــن رقــم در ایالــت متحــده

ــوده آن  ــدارس ب ــد از کل م ــادل ۱۱ درص ــکا مع آمری

ــون اساســی  ــه اصــل ســی ام قان هــم در رشایطــی ک

تأمیــن  در  دولــت  وظیفــه  از  رصیحــا  کشــورمان 

وســایل و ملزومــات تحصیــل رایــگان بــرای همــه 

ملــت ســخن گفتــه در صورتــی کــه ایــن قیــد در 

قانــون اساســی ایالــت متحــده امریــکا وجــود نــدارد.

البتــه هنــوز قصــد بررســی و تحلیــل درســت یــا غلــط 

بــودن حرکــت در ایــن ریــل خصوصی ســازی را نداریم 

چــرا کــه بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در برخــی 

از کشــورهای دیگــر نظیــر ژاپــن کــه درصــد بیشــرتی 

از نظــام آموزشــی خــود را بــه بخــش خصوصــی 

ــر  ــوب ت ــع مطل ــب وض ــه مرات ــد ب ــوده ان ــذار من واگ

اســت؛ تــا جاییکــه امــروزه از آن در زمــزه موفــق 

ــود.  ــی ش ــاد م ــان ی ــای آموزشــی جه ــام ه ــن نظ تری

ــی  ــات آموزش ــذاری خدم ــزان واگ ــه می ــس در نتیج پ

ــار  ــد معی ــه تنهایــی منــی توان ــه بخــش خصوصــی ب ب

و مــالک مناســبی بــرای تحلیــل و ارزیابــی باشــد.

در گزارش های آتی اطاعات بيشتری را در اين باره به شما مخاطبان عزيز ارائه خواهم داد.
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رسالترسالت
دانشگاه فرهنگیاندانشگاه فرهنگیان
در قرن پانزدهمدر قرن پانزدهم

 همانگونــه کــه اســتحضار داريــد دانشــگاه فرهنگيان دانشــگاهی مأموريت 
گــرا اســت کــه در اساســنامه آن وظيفــه ی تربيــت معلمانــی شايســته در 
طــراز نظــام جمهــوری اســامی  بــرای پيشــبرد اهــداف گام دوم انقــاب 
تبييــن شــده اســت. عنايــت ويــژه مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه ايــن 
دانشــگاه کــه نقطــه عطــف آن حضــور تاريخــی ســال 1۳۹۷ ايشــان در 
يکــی از پرديــس هــای ايــن دانشــگاه در تهــران ، بيانگــر توجــه خــاص و 
بــه تبــع آن انتظــارات ويــژه معظــم لــه از ايــن دانشــگاه و اهــداف واالی 
آن مــی باشــد. عليرغــم جــوان بــودن دانشــگاه فرهنگيــان ، در ســالهای 
اخيــر اقــدام هــای در خــور توجهــی جهــت تحقــق ايــن راهبرد برداشــته 
شــده اســت؛اما بــه واســطه شــرايط خــاص ملــی و بيــن المللــی،  ســرعت 
و نحــوه اجــرا ، انتظــارات دلســوزان نظــام را بــرآورده نکــرده اســت کــه 
ــرورش  ــوزش و پ ــی و وزارت آم ــزاران و مســئولين مل ــد اســت کارگ امي
و وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوری اطاعــات و دانشــگاه فرهنگيــان بــا 
ترســيم نقشــه راه و ارائــه راهبــردی مشــخص نســبت به تعريــف و تقويت 
ــات عاجــل و در  ــن دانشــگاه شــريف اقدام ــاری و توســعه اي ــداف ج اه
عيــن حــال کارشناســی شــده و قابــل دســتيابی ترســيم و اجــرا نماينــد . 
اواخرســال 1۳۹۸  فراگيــری ويــروس کرونــا موجــب شــد  دانشــجويان 
ايــن دانشــگاه امــکان حضــور در مراکــز و پرديــس هــا را پيــدا نکننــد که 
البتــه ايــن موضــوع هــم موجــب نقصــان در امــر تعليــم و تربيت دانشــجو 
معلمــان شــد و طبيعتــاً اجــرای برخــی از برنامه هــای تربيتــی و آموزشــی 
را در ابتــدا بــا خلــل مواجــه کــرد کــه البتــه بــا تــاش فراگيــر و شــبانه 
روزی عوامــل بخــش هــای مختلــف دانشــگاه و تمهيــد امکانــات و زيــر 
ســاخت هــای فنــاوری،  بخشــی از ايــن نقيصــه بــا آمــوزش هــای مجازی 
ــار اجــرا  ــرای اوليــن ب ــوع خــود بی نظيــر و ب کــه بســياری از آنهــا در ن
مــی شــد مانــع از آســيب های جــدی بــه فراينــد تعليــم و تربيــت شــد. 
ــل  در هــر حــال حضــور دانشــجو در دانشــگاه و ارتباطــات رو در رو قاب
مقايســه باهيــچ تکنيــک آمــوزش مجــازی نمــی باشــد. اميــد اســت بــا از 
بيــن رفتــن ايــن ويــروس منحوس، شــرايط حضــور دانشــجويان در مراکز 
و پرديس هــا مهيــا گــردد کــه انشــااهلل امــر تعليــم و تربيــت در باالتريــن 
کيفيــت و کميــت خــود مجــددا از ســر گرفتــه شــود. در ســال 14۰۰ 
برنامه هــای مهمــی در دانشــگاه فرهنگيــان در حــال برنامه ريــزی يــا در 
دســت اجــرا مــی باشــد کــه بــه چنــد مــورد از آنهــا اشــاره خواهيــم کرد:

و  کارکنــان    ، معلمــان  دانشــجو  کليــه  واکسيناســيون  بحــث   -1
کــه  بــوده  اجــرا  حــال  در  فرآينــد  اســت.اين  محتــرم  اســاتيد 
و  علوم پزشــکی  دانشــگاه  بــا  آمــده  عمــل  بــه  هماهنگــی  بــا 
از  واکســن  دريافــت  اســتان،  سراســر  پــرورش  و  آمــوزش  ادارات 
ســوی گــروه هــای هــدف فــوق الذکــر در اولويــت قــرار گرفــت .

2- مســئله تنظيــم و اباغ تقويم آموزشــی تــرم آينده که از ســوی مديران 
محتــرم  گــروه هــا و اســاتيد معــزز در حــال برنامــه ريــزی و انجام اســت .

  
ــروس کرونا،فرصــت  ــيوع وي ــت ش ــه عل ــی دانشــگاه ب ــام تعطيل ۳- در اي
ــا بازســازی کاملــی از ســراها ، ســلف ســرويس  مغتنمــی حاصــل شــد ت
هــا و فضاهــای آموزشــی،محوطه ســازی ، خريــد و و نصــب تجهيــزات  و 
امکانــات زيرســاختی ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات انجــام شــود؛ در واقع 
تغييــرات اساســی در شــرايط ، امکانات،تأسيســات و تجهيــزات مراکــز و 
پرديس هــا انجــام شــد کــه البتــه در نــوع خــود در کشــور بــی نظير اســت.

ــان  ــگاه فرهنگي ــی دانش ــه متقاض ــی ک ــه دانش آموزان ــام مصاحب 4-انج
مرکــز  ســه  و  مشــهد  پرديــس  دو  در  اکنــون  هــم  کــه  هســتند 
ــی  ــان دارد . هماهنگ ــه جري ــت حيدري ــتان سبزوار،نيشــابور و ترب شهرس
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  زدنــی  مثــال  همــکاری  و 
ســنگين  و  حســاس  پروســه  برگــزاری  در  فرهنگيــان  دانشــگاه  و 
ــای  ــم ه ــکی ، اداری ، تي ــف پزش ــهای مختل ــامل بخش ــا ش ــه ه مصاحب
معلمانــی  انتخــاب  نظارت،نويــد  و  گر،پشتيبانی،حراســت  مصاحبــه 
نخبــه و شايســته بــرای فرزنــدان ايــن مــرز و بــوم را خواهــد داد. 

ــوزه  ــن ح ــاش متخصصي ــی و ت ــف اله ــه لط ــد ب ــا امي ــال ب ــر ح ــه ه ب
ــاک  بهداشــت و درمــان جهــت ريشــه کــن نمــودن ايــن ويــروس خطرن
، کارکنــان دانشــگاه فرهنگيــان و اســاتيد محتــرم چشــم بــه راه حضــور 
ــه  ــامتی هم ــظ س ــاظ حف ــه لح ــا ب ــتند ام ــز هس ــجومعلمان عزي دانش
ــدم  ــه ع ــر ادام ــی ب ــرم کشــور مبن ــزان و تشــخيص مســئولين محت عزي
ــل  ــای قب ــرم ه ــه از ت ــی ک ــا تجارب حضــور دانشــجويان  دانشــگاه ها  ، ب
ــه  ــاهلل ادام ــت؛ انش ــده اس ــت آم ــه دس ــازی ب ــوزش مج ــوص آم در خص
ــه انجــام خواهــد رســيد.  ــا کيفيــت و بهــره وری بهتــر  ب ايــن شــرايط ب
اســت  ايــن  دارم  عزيــز  معلمــان  دانشــجو  خدمــت  کــه  توصيــه 
کــه از شــرايط بــه وجــود آمــده بــرای افزايــش دانــش ، بينــش 
،  آگاهــی ، مهــارت و جامعــه پذيــری حتمــاً اســتفاده و خــود را 
واجــد مهــارت هــای الزم بــرای شــغل شــريف معلمــی نماينــد . 

در پناه ایزد منان موفق و سالمت باشید.

به قلم
جناب آقای امیدی

ریاست محرتم اداره حراست مراکز استان خراسان رضوی
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هفــت مهــارت 

ــان  ــرای معلم ــم ب مه
ــرن21 ق
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ــال  ــن ح ــذاب و در عي ــای ج ــغل ه ــی از ش ــه يک ــی هميش معلم
ــدد در عصــر  ــای متع ــا وجــود پيشــرفت ه ــوده اســت. ب ســخت ب
امــروز شــايد بنظــر برســد معلمــی کار راحــت تــری شــده اســت. 
ــن  ــذاب و در عي ــای ج ــغل ه ــی از ش ــه يک ــی هميش ــا معلم ام
ــدد  ــای متع ــرفت ه ــود پيش ــا وج ــت. ب ــوده اس ــخت ب ــال س ح
ــری  ــت ت ــی کار راح ــد معلم ــر برس ــايد بنظ ــروز ش ــر ام در عص
ــه  ــرا ک ــت چ ــه نيس ــد اينگون ــی رس ــر م ــا بنظ ــت. ام ــده اس ش
ــه در  ــتند ک ــی هس ــارت هاي ــه مه ــز ب ــما مجه ــدگان ش يادگيرن
ــا برخــوردار  ــی توانســت از آن ه ــم م ــط معل ــل فق ــای قب ســال ه
ــی و  ــدد الکترونيک ــف و متع ــری مختل ــع يادگي ــند.امروزه مناب باش
ــا  ــا ب ــد ت ــی کنن ــک م ــوزان کم ــش آم ــه دان ــی ب ــر الکترونيک غي
ــم  ــند و معل ــاء بخش ــان را ارتق ــای ش ــارت ه ــی مه ــرعت خوب س
ــگی  ــی هميش ــرای آمادگ ــتری ب ــاش بيش ــد ت ــر باي ــر حاض عص
ــی و  ــای اجتماع ــی ه ــر ويژگ ــوی ديگ ــد.از س ــته باش ــود داش خ
عاطفــی يادگيرنــدگان نيــز تغيــر کــرده و بــرای اداره بهتــر فضــای 
ــند. ــته باش ــا داش ــی از آنه ــی کامل ــد آگاه ــان باي ــی معلم آموزش

مهــارت  حاضــر  عصــر  در  بــودن  خــوب  معلــم  يــک  بــرای 
در  کــه  دارد  وجــود  يادگيــری  بــرای  متعــددی  هــای 
کنيــم: مــی  اشــاره  شــان  مهمتريــن  از  تــا   ۷ بــه  اينجــا 

1. صبور بودن
مهمتريــن مهارتــی کــه هر معلمی بايد داشــته باشــد صبوری اســت. 
شــکيبا بــودن در زمانــی کــه دانــش آمــوزان پــر انــرژی، بــا هيجــان 
بــاال، کنجــکاو و بازيگــوش داريــد بســيار مــی توانــد کمــک کننــده 
باشــد. همچنيــن دانــش آمــوزان امــروز کســانی هســتند کــه بيشــتر 
مــی پرســند و عاقــه منــدی بيشــتری بــرای دانســتن بيشــتر دارند. 

2. آشنايی و درک فناوری های جديد
ــال  ــا در 1۰ س ــم. تنه ــی کني ــی م ــال زندگ ــر ديجيت ــا در عص م
گذشــته شــاهد پيشــرفت هــای بســيار چشــمگيری در زمينــۀ 
فنــاوری هــای آموزشــی و يادگيــری بوديــم، و همچنــان و بســرعت 
ــوان  ــی ت ــن شــرايطی م ــن هســتند.آيا در چني ــش رفت در حــال پي
ــم  ــق ندهد؟معل ــاوری وف ــن فن ــا اي ــود را ب ــی خ ــرد معلم ــور ک تص
ــنا  ــا آش ــاوری ه ــن فن ــا جديدتري ــد ب ــا باي ــه تنه ــد ن ــر جدي عص
ــش  ــرای دان ــاوری ب ــدام فن ــد ک ــی بدان ــد بخوب ــه باي ــد بلک باش
ــی مناســب اســت. ــا چــه موقعيت ــان، و ي ــوزان و کاس درس ش آم

۳. ايفای نقش گروهی
بــر عهــده گرفتــن نقش معلمــی يعنــی پذيرفتن بــه عنــوان عضوی از 
يــک گــروه و کار مشــارکتی. در واقــع معلــم بايــد بتواند با همــکاران و 
معلمــان ديگــر بخوبــی در آمــوزش و تدريــس همکاری کنند. روشــی 
کــه بــه عنوان»تدريــس گروهــی« )team teaching( نام برده می شــود.

مــی  کار  يکديگــر  بــا  تيــم  يــک  عنــوان  بــه  کــه  زمانــی 
مــی  فراهــم  آمــوزان  دانــش  بــرای  را  امــکان  ايــن  کنيــد، 
باشــند و  يادگيــری داشــته  بــرای  بهتــری  تــا شــانس  کنــد 
ســازد. مــی  تــر  کننــده  ســرگرم  را  آنهــا  يادگيــری  حتــی 

4. مديريت معروفيت آناين
در عصــر مــدرن، اگــر نگوييــم همــه، ولــی اغلــب معلمــان در 
فضــای مجــازی حضــور دارنــد . ايــن بديــن معنــی اســت کــه شــما 
ــه  ــد چگون ــد بدانن ــان باي ــز داريد.معلم ــن ني ــت آناي ــک معروفي ي
ــی  ــب و محتواهاي ــب مطال ــر شــوند. و مراق در فضــای مجــازی ظاه
ــرا  ــند. چ ــد باش ــی گذارن ــتراک م ــه اش ــازی ب ــای مج ــه در فض ک
کــه اگــر محتــوای شــما برخــاف تصــورات دانــش آمــوزان 
ــد زد. ــه خواه ــدار شــما لطم ــار و اقت ــه اعتب ــادی ب باشــد بطــور زي

همچنيــن برخــی از شــبکه اجتماعــی ماننــد لينکديــن )Linkedin( بــا 
توجــه بــه تخصصــی و حرفــه ای بــودن آن فضــای بســيار مناســب تر 
بــرای فعاليــت هــای حرفه ای اســت تــا شــبکه ای مانند اينســتاگرام.



5. ارتباطات
ــن و  ــا والدي ــه ب ــوزان بلک ــش آم ــا دان ــا ب ــه تنه ــاط ن ــی ارتب تواناي
ــی  ــر معلم ــه ه ــروری اســت ک ــيار ض ــی بس ــان مهارت ــر کارکن ديگ
ــر روزه در  ــا ه ــت تقريب ــوان گف ــی ت ــد. م ــته باش ــد آن را داش باي
حــال ارتبــاط بــا دانــش آمــوزان و کارکنــان ديگــر هســتيد، 
ــه  ــد، ب ــت کني ــق صحب ــح و دقي ــد واض ــاش کني ــد ت ــن باي بنابراي
ــه  ــرا ک ــد. چ ــی کني ــد و همدل ــوش دهي ــه گ ــور فعاالن ــا بط آنه
هميــن ارتباطــات اســت کــه شــخصيت شــما را معرفــی مــی کنــد.

اگــر احســاس مــی کنيــد در ايــن زمينــه ضعيــف هســتيد، 
ــد. ــاش کني ــت آن ت ــرای تقوي ــود ب ــی ش ــه م ــدی توصي ــور ج بط

6. يادگيری مداوم
اگــر مــی خواهيــد يــک معلــم موثــر و معتبــر باشــيد، بــا توجــه بــه 
ــروز، بيــش  ــای ام ــدد در دني ــای متع ــه ه پيشــرفت ســريع در جنب
ــن  ــداوم هســتيد. بنابراي ــد و م ــای جدي ــد يادگيريه ــش نيازمن از بي
بهتــر اســت کتــاب هــای مختلفــی را مطالعــه کنيــد، در ســمينارها، 
ــری و در  ــه يادگي ــه ب ــر کاری را ک ــد و ه ــرکت کني ــا ش کارگاهه
ــان کمــک مــی کنــد انجــام دهيــد. نتيجــه بهتــر شــدن معلمــی ت

۷. انطباق پذيری
ــه  ــروزه در جنب ــی ام ــرات زندگ ــاالی تغيي ــا توجــه ســرعت ب ب
ــی  ــر معلم ــرای ه ــری ب ــاق پذي ــی انطب ــف، تواناي ــای مختل ه
ــيد و  ــد باش ــر جدي ــم عص ــه معل ــت؛ چ ــروری اس ــيار ض بس
ــای  ــيوه ه ــاق ش ــه انطب ــادر ب ــد ق ــان باي ــيد. معلم ــا نباش ي
ــای  ــوزان، رفتاره ــش آم ــری دان ــوع يادگي ــا ن ــود ب ــس خ تدري
ــا باشــند. ــد اينه ــا و مانن شــان در کاس درس، طــرح درس ه

بــا توجــه بــه تعريــف ژان پيــاژه روانشــناس سوييســی از هــوش 
ــرده«،  ــف ک ــط تعري ــا محي ــری ب ــاق پذي ــزان انطب ــه آن »مي ک
بــه عنــوان معلــم هــر چــه انطبــاق بهتــری بــا شــرايط مختلــف 
ــری هــم هســتيد. ــا معلمــان باهــوش ت داشــته باشــيد، طبيعت

12



میــــکــــرو
لـرنــــیــــنگ
micro

learning
بــا توســعه علــم و فنــاوری روش هــای مختلفــی بــرای 
ــه مــی  يادگيــری در کشــورها و جوامــع مختلــف ارائ
ــش ســطح  ــرای افزاي ــا ب ــن روش ه ــی اي شــود. تمام
علمــی، کاهــش هزينــه هــا و افزايــش حافظــه طوالنی 
ــرای  ــی ب ــای مختلف ــت. روش ه ــراد اس ــدت در اف م
دســتيابی بــه ايــن منظــور انجــام گرفتــه کــه يکــی از 
مهــم تريــن و شــايد بتــوان گفــت جالــب تريــن آنهــا 
 )Micro learning( ميکرولرنينــگ  روش  از  اســتفاده 
ــما  ــه ش ــم ب ــد داري ــا قص ــش م ــن بخ ــت. در اي اس
اطاعــات جامــع و کاملــی در مــورد ميکــرو لرنينــگ 
ــما را  ــم و ش ــيوه آموزشــی بدهي ــک ش ــوان ي ــه عن ب
ــا مزايــا - معايــب و ويژگــی هــای آن آشــنا کنيــم. ب

ــن ســوال کــه  ــه اي ــم پاســخ ســاده ای ب گــر بخواهي
ــه  ــت ک ــد گف ــم، باي ــت بدهي Micro learning چيس
ميکرولرنينــگ هــا همــان يادگيــری هــای خــرد 
ــه  ــی ب ــوای آموزش ــن روش، محت ــه در اي ــتند ک هس
ــرای  ــولی ب ــاً کپس ــک و اصطاح ــای کوچ ــش ه بخ
ســپردن بهتــر آن بــه ذهــن، توليــد و ارائــه مــی شــود. 
بــرای مثــال اگــر شــما يــک فيلــم آموزشــی 6۰ دقيقه 
ای داريــد و تماشــای آن در يــک ســاعت ممکن اســت 
شــما را خســته کنــد، ميکرولرنينــگ آن را بــه بســته 
هــای کوچــک 5 تــا 6 دقيقــه ای تبديــل مــی کنــد.

ديگــر  آموزشــی  محتواهــای  فيلــم،  بــر  عــاوه 
هــا  بــازی  هــا، جــزوات،  کتــاب  متــون  ماننــد 
هــای  بخــش  بــه  روش  ايــن  بــا  نيــز  غيــره  و 
شــوند.  مــی  تبديــل  ای  ســاده  و  کوچــک 
ــن  ــد از اي ــه بداني ــد ک ــب باش ــان جال ــايد برايت ش
ــی  ــا م ــه ج ــب در هم ــد و جال ــی جدي روش آموزش
تــوان اســتفاده کــرد. اســتفاده از ايــن روش آموزشــی 
ــی  ــرای شــما نداشــته و شــما م ــی ب ــچ محدوديت هي
ــرای دوره هــای آموزشــی مختلــف در  توانيــد از آن ب
ــد. ــتفاده کني ــا اس ــگاه ه ــازمانها ادارات و آموزش س

ــا  فايــل هــای کنکــوری و فرمــول هــای خــاص آن ب
اســتفاده از ايــن شــيوه آموزشــی بــه راحتــی در ذهــن 
ــگ در  ــرد. ميکرولرنين ــی گي ــرار م ــوزان ق ــش آم دان
ــد يــک شــيوه  مــدارس و دانشــگاه هــا نيــز مــی توان
انتقــال مســتقيم و ســاده اطاعــات باشــد. بنابرايــن از 
ــوان در تمــام ادارات، ســازمان هــا،  ايــن روش مــی ت
آموزشــگاه هــا، مــدارس و دانشــگاه هــا اســتفاده کــرد.

مزايا:
1. ارائه سريع تر اطاعات

يادگيری خرد به معنی بخش بندی کردن همۀ يک 
محتوای طوالنی و ارائه آن در قسمت ها کوتاه نيست.

ــاب  ــک کت ــب ي ــام مطال ــا تم ــر م ــال اگ ــرای مث ب
مســاوی قســمت  صــد  بــه  را  ای  صــد صفحــه 

تقســيم کــرده و آنهــا را در غالــب يــک اســايد يــا 
ويدئوهــای 1 تــا ۳ دقيقــه ای ارائــه دهيــم از راهبرد 
يادگيــری خــرد اســتفاده نکرديــم بلکــه بــرای 
يادگيــری خــرد بايــد بــرای مثال هــر فصــل از کتاب 
ــه  ــا ۷ دقيقــه ای ارائ ــوی 5 ي را بصــورت يــک ويدئ
دهيــم. بنابرايــن مــی توانيــم محتــوای آموزشــی را 
بطــور ســريع تــر و در زمــان کمتــری ارائــه دهيــم.

2. راحتی اماده سازی و ارائه
وقتــی مــا بتوانيــم يک محتــوای 1 ســاعته را بصورت 
ــه دهيــم  ــا محتــوا 1۰ دقيقــه ای ارائ ــو ي يــک ويدئ
طبيعتــا نيــاز بــه منابــع کمتــری اســت و مــی توانيم 
ــل  ــف ماننــد موباي در پلتفــرم هــا و ابزارهــای مختل
ــه دهيــم ــه راحتــی ارائ و شــبکه هــای اجتماعــی ب

۳. درگيرکننده سازی يادگيرنده
ــک  ــه ي ــد ک ــاده باش ــاق افت ــما اتف ــرای ش ــايد ب ش
تيتــر خبــری يــا موضــوع علمــی جذابــی را مشــاهده 
کــرده باشــيد و عاقــه منــد بــه مطالعــه يا مشــاهده 
آن شــده باشــيد امــا بــا مشــاهده محتــوای طوالنــی 
ــه قســمت  ــط ب ــا فق ــيد و ي ــده باش ــال آن ش بيخي
ــوا  ــيد.ارائه محت ــرده باش ــه ک ــی توج ــای ابتداي ه
ــه پيگيــری  ــان را تشــويق ب ــاه مخاطب بصــورت کوت
و درک کامــل آن مــی کنــد. و ايــن يکــی از علــت 
هــای اصلــی موفقيــت برخــی از شــبکه هــای 
اجتماعــی ماننــد اينســتاگرام و تويئتــر اســت.

4. نگهداری بيشتر دانش و اطاعات
بــا توجــه به کوتــاه بــودن محتــوا در يادگيــری خرد، 
ــار  ــدا مــی کننــد کــه يکب ــل پي ــراد تماي بيشــتر اف
ديگــر آن را مــرور کننــد و در نتيجۀ تکــرار، اطاعات 
بطــور طوالنــی تــری در ذهــن باقــی مــی مانــد چــرا 
ــدت  ــاه م ــۀ کوت ــات از حافظ ــرار، اطاع ــا تک ــه ب ک
يــا فعــال بــه حافظــۀ درازمــدت انتقــال مــی يابــد.

5. آزادی بيشتر يادگيرنده
اگــر محتــوای يادگيــری طوالنــی باشــد نمــی تــوان 
ــا  ــا ب ــت. ام ــاد گرف ــی آن را ي ــا و زمان ــر ج در ه
ارائــۀ کوتــاه محتــوا ايــن فرصــت بــرای يادگيرنــده 
ــی  ــای کوتاه ــان ه ــا در زم ــود ت ــی ش ــم م فراه
ــتفاده  ــا اس ــود از آنه ــی ش ــم م ــش فراه ــه براي ک
ــی در  ــه راحت ــاه ب ــای کوت ــن محتواه کند.همچني
بســتر اينترنــت قابــل دانلــود کــردن هســتند.

6. جلوگيری از بارشناختی باال
بار شناختی به مقدار تاشی که ذهن برای دريافت، 

اطاعــات  فهــم  و  پــردازش 
دارد. اشــاره  دهــد  مــی  انجــام 

افــراد  طوالنــی  محتــوای  فهــم  بــرای 
ــود  ــن خ ــه ذه ــتر ب ــار بيش ــد فش مجبورن
وارد ســازند و در نتيجــه زودتــر خســته 
شــده و يــا تمرکــز الزم را نخواهنــد داشــت. 
ــده  ــد يادگيرن ــاه باش ــوا کوت ــر محت ــا اگ ام
مــی توانــد بطــور راحتــی مطالــب دريافتــی 
را در ذهنــش ســازماندهی و درک کنــد.

معايب:
مناسب آموزش عمقی نيست

برای مفاهيم پيچيده مناسب نيست
احتمال سردرگمی

چند نکته مهم در استفاده از يادگيری خرد 
)ميکرولرنينگ(:

ببينيــد آيــا متناســب بــا مورداســتفاده 
شماســت: اگــر موضــوع شــما پيچيــده 
ــا  ــق دارد ي ــه عمي ــه مطالع ــاز ب ــت، ني اس
مســتلزم آمــوزش حضــوری اســت، احتمــاال 
مناســب  شــما  بــرای  ميکرولرنينــگ 
کــه  می شــود  گفتــه  بيشــتر  نيســت. 
ايــن يــک متــود تکميلــی آمــوزش اســت.

شــاخ و بــرگ آن را کــم کنيــد: همــان 
ــوان  ــه عن ــازی را ب ــوزش مج ــای آم تکه ه
واحدهــای ميکرولرنينــگ قــرار ندهيــد. 
ــز  ــی متمرک ــر محتواي ــاه بنويســيد و ب کوت
می خواهيــد  آنچــه  ذات  کــه  شــويد 
می کنــد. بيــان  را  کنيــد  تدريــس 

ــن  ــد: مت ــتفاده کني ــانه ای ها اس از چندرس
ــد.  ــته می کن ــر را خس ــی فراگي ــه تنهاي ب
ويدئــو،  همچــون  چندرســانه ای  منابــع 
عکــس، تصويرســازی و انيميشــن اســتفاده 
کنيــد تــا مخاطــب را جــذب کنــد. در 
کنيــد.  دقــت  انتخــاب چندرســانه ای ها 
ــه  ــط باشــد ن ــا موضــوع شــما مرتب ــد ب باي
اينکــه تنهــا بــرای زيبايــی آنهــا را بيفزاييد.

ارزيابــی  بــرای  خــرد  ارزيابی هــای  از 
پيشــرفت اســتفاده کنيــد: يادگيــری خــرد 
ــوب  ــيار خ ــرد بس ــی خ ــا ارزياب ــراه ب هم
و  کوچــک  تســت های  از  می کنــد.  کار 
آزمون هــای کوتــاه اســتفاده کنيــد تــا 
ــد  ــما فرآِين ــران ش ــويد فراگي ــن ش مطمئ
ــد. ــی می کنن ــی ط ــه خوب ــری را ب يادگي
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ــی  ــر م ــه فک ــتید ک ــی هس ــم های ــته معل ــر از آن دس اگ
ــا  ــد در آن ب ــا بای ــه ه ــه بچ ــت ک ــی اس ــد کالس  جای کنن
لــذت کار کننــد وکالس برایشــان خســته کننــده و ملــول 
آور نباشــد حتمــا قصــه گفتــن را در کالس اجــرا کنیــد, 
چــون بســیار لــذت بخــش خواهــد بــود؛ هــم بــرای شــما  
کــه داریــد بــه بچــه ها قصــه مــی گوییــد و هم بــرای بچه 
هــا کــه دارنــد قصــه ای کــه شــما برایشــان تعریــف مــی 
کنیــد را بــا نهایــت التــذاذ وشــادمانی گــوش مــی دهنــد.

کــودکان و بــه خصــوص دانــش آمــوزان ابتدایــی شــیفته 
ي قصــه و قصــه گویــي هســتند ولــی نــه هــر قصــه ای؛ 
در واقــع قصــه ای کــه باعــث لــذت دانــش آمــوزان شــود 
ــري  ــه تاثی ــد. قص ــوک کن ــا را ک ــف آن ه ــی کی ــه نوع وب
عمیــق بــر روان ، زبــان ،  رفتــار و شــخصیت کــودک مــي 
گــذارد. یــک قصــه زیبــا کــه در محــدوده ذهــن دانــش 
آمــوز بگنجــد وبتوانــد آن را درک کنــد ممکــن اســت کــه 
ــر دهــد و  ــاد تغی ــودک را بســیار زی ــی ک شــخصیت ذهن
حتــی دوســت داشــته باشــد خــودش را جــای شــخصیت 
اصلــی قصــه قــرار بدهــد. از دیگــر کارکــرد هــای قصــه 
گویــی در دانــش آمــوزان وکــودکان ایــن اســت کــه قصه 
گویــی باعــث تقویــت حــس کنجــکاوي وعالقــه  در دانــش 
آمــوزان مــی شــود در واقــع قصــه هــا کــودک را وا مــي 
دارنــد کــه بــه تعقیــب حــوادث بپــردازد یــا آن چــه را در 
قصــه مــي شــنود, در دنیــاي بیــرون جســت و جــو کننــد. 
ــتر  ــاي بیش ــزه ه ــه، انگی ــنیدن قص ــس از ش ــودک پ ک
ــن کاري  ــراي چنی ــتری ب ــر و بیش ــزون ت ــکاوي اف و کنج
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــه م ــی اســت ک ــد .گفتن ــي کن ــدا م پی
معلــم بایــد نیــرو و انگیــزه ای کــه باعــث افزایــش ایــن 
کنجــکاوی در دانــش آمــوزان و کــودکان مــی شــود را در 
ــم. ــره بگیری ــا از آن به ــم وحتم ــش دهی ــان افزای خودم

بــرای دانــش  بایــد  یــک معلــم  عنــوان  بــه  مــا  امــا  
و  کنیــم  تعریــف  را  هایــی  قصــه  چــه  آمــوزان 
؟ کنیــم  خوانــی  قصــه  گونــه  چــه  برایشــان  یــا 

ــی  ــف م ــوزان تعری ــش آم ــرای دان ــا ب ــه م ــی ک قصــه های
کنیــم بایــد 1- طوالنــی و مــالل آور نباشــد؛ یعنــی کوتــاه  
ــد و  ــا دانــش آمــوزان از شــنیدن آن لــذت ببرن باشــد ت
برایشــان خســته کننــده نباشــد.2-  قصــه هــا نبایــد 
بالفاصلــه لــو برونــد و کــودک بتوانــد تــا آخــر قصــه آن را 
حــدس بزنــد.3- کتابــی کــه مــا قــرار اســت بــرای دانــش 
آمــوزان قصــه گویی کنیم بایــد دارای ظاهری متناســب با 
ســن دانــش آمــوزان باشــد تــا آنــان را جــذب خــود نماید. 
ــگ  ــا، رن ــای بصــری , نقاشــی هــای زیب )طراحــی هــای زیب
آمیــزی شــامل ترکیبــی از رنــگ هــای گــرم و ســرد و …(

امــا از قصــه مهمتــر، قصــه گــو مــی باشــد . تمریــن 
دنیــای  شــناخت  و  قصــه  داشــتن  دوســت   ، تســلط   ،
اســت  گویــی  قصــه  کار  هــای  ضــرورت  از  کــودک 
کــه حتمــا بایــد در یــک معلــم وجــود داشــته باشــد.

ــان  ــا آب و ن ــه ه ــرای بچ ــه ب ــد قص ــی کنی ــر م ــر فک  اگ
روان  گاردنــر  کــه  بدانیــد  اســت  خــوب  نمــی شــود، 
شــناس مشــهور آمریکایــی مــی گویــد: » یکــی از راه 
ــت  ــن اس ــا، ای ــه ه ــری در بچ ــی راهب ــاد توانای ــای ایج ه
قصــه  یــک  بلنــد  صــدای  بــا  کنیــم  مجبورشــان  کــه 
تعریــف کننــد. بــه ایــن ترتیــب، آن هــا افــق دیدشــان را 
گســترش مــی دهنــد، تخیــل شــان را تقویــت مــی کننــد، 
و خودشــان را بــرای زندگــی پیــش رو آمــاده مــی کننــد.
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تاصول کلی م و رتبی تعلی دینی
یی بتدا رد دوره ا

در آمــوزش دينــی بايــد بــه اصــول کلــی زيــر توجــه نمود:
1- اعتــدال در آمــوزش ديــن : الفــارٌض و البکرعــوان 
ــدک  ــل ي ــطها- و التعج ــور اوس ــک – خيراالم ــن ذل بي
ــرار  ــط- ق ــطها کل البس ــک و ال تبس ــی عنق ــه ال مغلول
ــن. ــاز نک ــًا آن را ب ــت و کام ــه گردن ــتت را ب ــده دس ن

ــش  ــوع بين ــی تن ــوزش دين ــی در آم ــکات اساس از مش
ــت  ــاس تربي ــر اس ــس ب ــه هرک ــت ک ــی اس ــان دين معلم
ــری  ــيتهای فک ــی و حساس ــوابق تحصيل ــی و س خانوادگ
نظــرش درشــت  تعاليــم دينــی در  از  بعــد خاصــی 
ــرار  نمايــی پيــدا کــرده و ســاير ابعــادرا تحــت الشــعاع ق
ــت  ــم اهمّي ــرای معل ــه ب ــی دهــد و همــان بعــدی را ک م
ــر  ــگ ت ــر رن ــش پ ــش آموزان ــرای دان ــتری دارد ب بيش
ــدال  ــن اعت ــه چني ــيدن ب ــی رس ــت دين ــد. تربي ــی کن م
فکــری و جامعيــت در شــخصيت اســت و کتابهــای هديــه 
ــت را  ــن جامعي ــدور اي ــی المق ــد حت ــمانی باي ــای آس ه
ــه  ــه توج ــک جنب ــه ي ــد ب ــا نباي ــد. و تنه ــس نماي منعک
داشــته باشــد و نقــش معلــم در توجــه بــه ايــن جامعيــت 
ــه ی ارزش  ــه هم ــد ب ــی توان ــم م ــت و معل ــر اس مهمت
ــد. ــته باش ــه داش ــادل و ميان ــری متع ــامی نظ ــای اس ه

2- تدريج در آموزش:
ــی  ــتعدادهای ذهن ــد اس ــتن رش ــر داش ــا در نظ ــف: ب ال
و روحــی و نيــز تفــاوت در معلومــات و تجربيــات و 
ــوزان  ــش آم ــی دان ــی فرهنگ ــون اجتماع ــرايط گوناگ ش
ــم  ــدرت فه ــر و ق ــا ســطح فک ــب متناســب ب ــد مطال باي
ــم النــاس علــی قــدر عقولهــم  ــه شــود. کلّ فراگيــران ارائ
) بــا مــردم بــه انــدازه عقلشــان صحبــت کنيــم(. از ايــن 
رو در پاســخ بــه يــک ســؤال در دوره دبســتان يــک نــوع 
ــگاه  ــطه و دانش ــی و متوس ــع راهنماي ــخ و در مقاط پاس
ــود  ــی ش ــؤال داده م ــان س ــه هم ــی ب ــخهای متفاوت پاس
دقيــق  و  کامــل  پاســخها  ابتدايــی  مراحــل  در  کــه 
ــود  ــات وج ــرای اثب ــی ب ــًا در دوره ابتداي ــتند. مث نيس

وجــود خــدا از برهــان نظــم اســتفاده مــی شــود و در دوره 
متوســطه و دانشــگاه از واجــب الوجــود بحــث مــی شــود. 
ب( در هــر مرحلــه از آمــوزش در حــد خاصــی کــه ظرفيت 
و تــوان دانــش آمــوزان اجــازه مــی دهــد بايــد بــه بيــان 
کــردن مباحــث پرداخــت و تنهــا بــه ابعــادی از موضوعــات 
ــًا  ــرد مث ــه اســت توجــه ک ــم در آن مرحل ــل فه ــه قاب ک
اگــر بحــث در مــورد خداشناســی و توحيــد اســت نبايــد 
ــًا  ــوع کام ــاد موض ــه ابع ــاً هم ــه حتم ــت ک ــار داش انتظ
ــه  ــچ نکت ــرد و هي ــرار گي ــع ق ــق و جام ــورد بحــث دقي م
فروگــذار نگــردد. ج( رعايــت اصــل تدريــج بــه ايــن معنــی 
نيســت کــه در آمــوزش ديــن از مطالــب غلــط و بــی پايــه 
اســتفاده نماييــم بلکــه وظيفــه معلــم اســت کــه تنهــا از 
ــر درســتی آنهــا اطمينــان  مطالبــی اســتفاده کنــد کــه ب
ــت و  ــب سس ــرداری از مطال ــره ب ــه به ــل دارد وگرن کام
ــاه  ــرات ظاهــراً مثبــت در کوت ــه ممکــن اســت اث ــی پاي ب
مــدت بــه دنبــال داشــته باشــد امــا در دراز مــدت اثــرات 
ــت  ــن اس ــا ممک ــه بس ــه چ ــت ک ــد داش ــاری خواه زيانب
ــت  ــن و ديان ــاورد کــه از دي ــار بي ــردی ب ــده او را ف در آين
زده شــود. د( رعايــت اصــل تدريــج در نــوع مطلــب: 
ــًا صحيــح کــه از  ــن معنــی کــه يــک مطلــب کام ــه اي ب
ــر ســنی  ــد در ه ــر اســت نباي ــًا معتب ــی کام لحــاظ دين
ــی از  ــای عرفان ــودن بحثه ــًا مطــرح نم ــود مث مطــرح ش
ــه روی و  ــت ميان ــال رعاي ــر ح ــه ه ــه اســت. ب ــن مقول اي
پرهيــز از هرگونــه افــراط و تفريــط از اصــول مهمــی اســت 
ــرد  ــرار گي ــه ق ــورد توج ــد م ــی باي ــوزش دين ــه در آم ک
ــش  ــم دان ــل فه ــاز و قاب ــورد ني ــی و م ــث اساس و مباح
ــوند و  ــوزش داده ش ــوده و آم ــر ب ــد نظ ــد م ــوزان باي آم
ــه ندانســتن  ــی ک ــه مطالب ــن ب ــه پرداخت ــازی ب ــی ني حت
آنهــا صدمــه ای هــم بــه کســی نمــی زنــد جايــز نيســت. 
۳- ارتبــاط دادن درس بــه مســائل زندگــی دانــش آموزان:
اگــر مطالب درســی که بــه فراگيران آموزش داده می شــود
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بــا مســائل روزمــره زندگــی دانــش آمــوزان و محيــط اطــراف و نيازهــا 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــد ب ــته باش ــتری داش ــاط بيش ــا ارتب ــات آنه و تماي
ــری  ــات يادگي ــد و موجب ــی کن ــوف م ــه درس معط ــا را ب ــه آنه توج
ــم  ــد ه ــئله باي ــن مس ــی آورد و اي ــم م ــر فراه ــی را بهت ــب دين مطال
ــا  ــرد ت ــرار گي ــد نظــر ق ــم م ــس معلّ ــاب درســی و هــم در تدري در کت
نتيجــه بهتــری بــه دنبــال داشــته باشــد و آمــوزش مفاهيــم تعليمــات 
دينــی بــه ايــن شــکل مطلوبتــر و قابــل درک و فهــم تــر خواهــد بــود 
ــوذ  ــا نف ــه ی آنه ــن و حافظ ــر ذه ــق ت ــطوح عمي ــه در س و در نتيج
ــردد. ــی گ ــم م ــان فراه ــرای آن ــتری ب ــردازش بيش ــکان پ ــرده و ام ک

4- تأثير دانستنيهای عمومی معلّم بر درک و فهم بهتر ديگران:
ــان  ــه هم ــد ب ــر باش ــی پربارت ــات عموم ــر اطاع ــم از نظ ــه معلّ ــر چ ه
انــدازه هــم در امــر آمــوزش مفاهيــم دينــی موفــق تــر خواهــد 
ــع  ــر منب ــا ذک ــواره ب ــد هم ــی باي ــب دين ــات و مطال ــان اطاع ــد. بي ش
موثــق باشــد تــا دانــش آمــوزان يــاد بگيرنــد کــه بــرای گفتــه 
هايشــان از مســتندات موثــق و مــورد اطمينــان اســتفاده نماينــد. 

5- پاسخ به سؤاالت دانش آموزان:
ــی دانــش آمــوزان بايــد از  ــخگويی بــه ســؤاالت دين معلّــم در پاس
اطاعــات دينــی الزم برخــوردار بــوده و اگــر پاســخ بــه ســؤالی نيــاز بــه 
ــد و در صــدد  ــه آن ســؤال جــواب ده ــه الزم ب ــا مطالع ــه دارد ب مطالع
ــد  ــرخود واکن ــوزان را از س ــش آم ــن دان ــق ممک ــر طري ــه ه ــد ب نباش
ــش  ــهای دان ــه پرسش ــدر ب ــعه ص ــا س ــی و ب ــای منطق ــيوه ه ــه ش و ب
آمــوزان جــواب دهــد. از خــال پرسشــهای دانــش آمــوزان معلــم مــی 
ــا نيازهــا ، احساســات ، مســائل و مشــکات فکــری مخاطبيــن  توانــد ب
ــد. ــق بيشــتری کســب کن ــه ی درس توفي خــود آشــنا شــود و در اراي

دانــش  ذهــن  معلــم  کــه  رســد  مــی  نظــر  بــه  ضــروری  گاه 
نيســت  آنــان  حــد  در  کــه  پاســخی  و  ســؤال  از  را  آمــوزان 
بپــردازد. ديگــری  مطلــب  بيــان  بــه  و  ســازد  منحــرف 

6- استفاده از منابع معتبر و مفاهيم ُمْتَقْن و مورد قبول دانش آموزان:
اســتفاده از آيــات قــرآن و روايــات صحيح پيامبــر اکرم )ص( ضمن آشــنا 
نمــودن فراگيــران بــا مهمتريــن منبــع ) منابــع( صــدور احــکام اســام؛ 
يکــی از اهــداف مهــم هديــه هــای آســمانی کــه آشــنا ســاختن دانــش 
آمــوزان بــا ايــن سرچشــمه اصيل معــارف دين اســت را محقق می ســازد

 .
۷- بهــره گيــری از بيان شــيوا و رســا در امر تدريس هديه های آســمانی:

گفتــار يکنواخــت، خســته کننــده ، بــی حالــت و نارســا از تأثيــر 
ــون  ــتفاده از فن ــا و اس ــا ، رس ــان زيب ــر عکــس بي ــد و ب ــی کاه کام م
ســخنوری بــر جاذبــه کام مــی افزايــد. عــاوه بــر آن اســتفاده 
داســتانهای  و  المثــل  ضــرب   ، خــوب  شــعر  از  متعــادل  و  بجــا 
ببخشــد. بيشــتری  شــتاب  يادگيــری  بــه  توانــد  مــی  آموزنــده 

۸- پويايی و نشاط و شادابی در کاس:
ــدان و  ــاداب و خن ــه ای ش ــا قياف ــد ب ــی باي ــم دين ــاً معلّ ــم و خصوص معلّ
ــت  ــن حال ــا اي ــود ت ــر ش ــته در کاس حاض ــاده و آراس ــره ای گش ــا چه ب
نشــاط و شــادابی او نيــز موجــب شــادابی دانــش آمــوزان گردد.ســام کــردن 
معلــم در هنــگام ورود بــه کاس ، دلســوزی بــه دانــش آمــوزان نســبت بــه 
ــن  ــی – پذيرفت ــرادات و اشــکاالت جزئ ــن اي ــده گرفت ــری درس- نادي فراگي
عــذر دانــش آمــوزان پــس از ارتــکاب خــاف- کينــه بــه دل نگرفتــن نســبت 
ــا دانــش آمــوزان رفتــار  ــا مهــر و محبــت ب ــه دانــش آمــوزان خاطــی – ب ب
نمــودن- پرهيــز از ســخت گيريهــای بيجــا و توقــع زيــادی نداشــتن از آنهــا 
عواملــی هســتند کــه کاس دينــی را بــا معنويــت همــراه مــی ســازند و در 
ــر  ــم و دانــش آمــوز بســيار مهــم و مؤث ــراری رابطــه عاطفــی بيــن معل برق
هســتند.  معلّمــی کــه بــا بــی حالــی و فقــط بــرای انجــام وظيفــه تدريــس 
مــی کنــد هرگــز در کار خــود موفــق نخواهــد شــد بنابرايــن ســعی کنيــم 
ــيم. ــادابی ببخش ــاط و ش ــن نش ــق ممک ــر طري ــه ه ــان ب ــه کاس خودم ب

۹- توّجه به تفاوتهای فردی دختران و پسران در امر آموزش:
ــا  ــی ب اگــر چــه درک مفاهيــم دينــی در پســران و دختــران تفــاوت چندان
ــی  ــا هــم تفاوتهاي ــان ب ــا ويژگيهــای جســمانی و روحــی آن ــد ام هــم ندارن
داردکــه توجــه بــه ايــن امــر در آمــوزش مفاهيــم ديــن مفيــد خواهــد بــود. 
ــردان و  ــران از م ــرای پس ــد ب ــی باي ــای دين ــه ه ــو و نمون ــان الگ ــرای بي ب
ــان احســاس  ــا آن ــان الگــو و اســوه اســتفاده نماييــم ت ــرای دختــران از زن ب
ــد. ــوردار باش ــر الزم برخ ــز از تاثي ــی ني ــوزش دين ــد و آم ــی نکنن بيگانگ
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چگونه همدلیچگونه همدلی
مهــارت همدلــی یکــی از مهــارت هــای زندگــی اســت کــه بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر الزم و ضــروری اســت. 

زندگــی سرشــار از اســترس و تعــارض هایــی اســت کــه بایــد بــا آنهــا مقابلــه کــرد. همدلــی یکــی از کارهایــی اســت 
کــه بــه مقابلــه بــا ایــن اســترس هــا کمــک مــی کنــد. فــردی کــه بــا دیگــران همدلــی مــی کنــد عــالوه بــر کســب احتــرام 
و محبوبیــت در اجتمــاع و خانــواده، اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری نیــز پیــدا مــی کنــد و احســاس مفیــد بــودن مــی کنــد.

افــرادی کــه بــا دیگــران همدلــی نمــی کننــد غالبــاً افــرادی ســرد و دوســت نداشــتنی بنظــر مــی رســند، و 
ــت  ــرم و دوس ــرادی گ ــد اف ــه دارن ــس همدالن ــه ح ــانی ک ــل، کس ــد. در مقاب ــه ای دارن ــه گیران ــی گوش ــب زندگ اغل
داشــتنی بنظــر مــی رســند. همدلــی توانایــی درک و بــه اشــتراک گذاشــتن احساســات و هیجانــات دیگــران 
ــیم. ــته باش ــران داش ــا دیگ ــخصی ب ــی ش ــم در زندگ ــم در کار و ه ــی ه ــط خوب ــا رواب ــت ت ــم اس ــیار مه ــت. بس اس

تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه توانایــی همدلــی کــردن قســمتی درونــی و قســمتی آموختــه شــده اســت، و 
هــر کســی مــی توانــد آن را تقویــت کنــد. در اینجــا بــه 8 راهــکار بــرای تقویــت همدلــی اشــاره مــی شــود:

تــان  راحتــی  منطقــۀ  و  حالــت  از  را  شــما  کــه  انگیــزی  چالــش  تجــارب  بکشــید:  چالــش  بــه  را  خــود   -1
خــارج مــی کنــد بــر عهــده بگیــرد. مهــارت جدیــدی یــاد بگیریــد؛ بــرای مثــال، یــک ســاز، بــازی، یــا زبــان 
چنیــن  انجــام  دهیــد.  توســعه  را  آن  یــا  کنیــد  کســب  را  جدیــدی  ای  حرفــه  مهــارت  بگیریــد.  یــاد  خارجــی 
اســت. کــردن  همدلــی  بــرای  کلیــدی  عامــل  بــودن  متواضــع  و  شــده،  شــما  تواضــع  باعــث  کارهایــی 

2- بازخــورد دهیــد. دربــارۀ مهــارت هــای ارتباطــی تــان )بــرای مثــال، گــوش کــردن( از خانــواده، دوســتان، همــکاران 
بازخــورد بگیریــد، و نحــوۀ انجــام آن را در ارتبــاط تــان کنتــرل کنیــد تــا ببینیــد در انجــام مناســب آن چقــدر موفقیــد.

بلکــه  بایســتید  آنهــا  کنــار  در  نبایــد  کــردن  همدلــی  هنــگام  یعنــی  برویــد.  راه  دیگــران  کفــش  بــا   -3
بدانیــد  بیشــتر  هایــش  دغدغــه  و  هــا  نگرانــی  دربــارۀ  دهیــد.  قــرار  دیگــران  جایــگاه  در  را  خــود  بایــد 
کنیــد. درک  بخوبــی  را  او  اینگونــه  تــا  بگیریــد  بازخــورد  بگذاریــد،  اشــتراک  بــه  را  خــود  ادراکات  و 

4- تعصبــات و ســوگیری هــای تــان را بررســی کنیــد. همــۀ مــا تعصبــات پنهانــی )و گاهــی اوقــات آشــکاری( 
مــی دهــد.  قــرار  منفــی  تاثیــر  تحــت  را  کــردن  و همدلــی  فعاالنــه  گــوش دادن  بــرای  توانایــی  کــه  داریــم 
دارد.  قــرار  جنــس  و  قومیــت،  نــژاد،  ســن،  ماننــد  لمســی  قابــل  عوامــل  تاثیــر  تحــت  غالبــا  تعصبــات  ایــن 
کنیــم. همدلــی  دیگــران  بــا  تعصبــی  و  ســوگیری  گونــه  هــر  بــدون  تــا  باشــیم  مراقــب  بایــد  بنابرایــن 

در  پرســیدن ســوال  چنــد  باشــید. هــر  تــان  پرســیدن ســوال هــای  مراقــب  بپرســید.  بهتــری  5-ســواالت 
همدلــی عنصــری بســیار مهــم اســت امــا اگــر ســواالت مناســب و بجایــی پرســیده نشــود احتمــاال احســاس 
ناخوشــایندی در طــرف مقابــل شــکل خواهــد گرفــت کــه ایــن بــرای ایجــاد یــک همدلــی بســیار مضــر اســت.
6- در زمــان همدلــی از مقایســه خــودداری کنیــم، زیــرا بــه احساســات طــرف مقابــل لطمــه وارد مــی کنــد.

7- شنونده خوبی باشیم و از نصیحت کردن بپرهیزیم
8-در زمان همدلی افراد را مقصر ندانیم و آنها را سرزنش نکنیم.

1۷

با دیگران رابا دیگران را
تقویت کنیم؟تقویت کنیم؟



معرفی
روحانیمیشن

sou
l

کارگردانــی  بــه   Soul انميشــن 
پيــت داکتــر، محصولــی در ژانــر ماجراجويــی 
ــی  و کمــدی درام اســت کــه توســط دو کمپان
بــزرگ پيکســار و والــت ديزنی در ســال 2۰2۰ 
انيميشن ســازی  اســتوديوی  شــد.  منتشــر 
ــی  ــای کارتون ــاخت فيلم ه ــابقه س ــار س پيکس
اســباب بازی  داســتان  ماننــد  بی نظيــری 
را در کارنامــه خــود دارد؛ امــا اکنــون بــه 
عنــوان يکــی از زيــر مجموعه هــای والــت 
ــد. ــه می ده ــود ادام ــت خ ــه فعالي ــی ب ديزن

کمپانــی پيکســار همــواره توانســته اســت نظــر 
ــود  ــه خ ــنين را ب ــی س ــدان در تمام عاقه من
ــع  ــر مواق ــی در اکث ــن کمپان ــد. اي ــب کن جل
انســان ها  احساســات  نــوع  بديهی تريــن 
را در آثــار خــود نمايــش می دهــد. بــرای 
مثــال انيميشــن Inside Out بــه درون مغــز 
ــت وی  ــه و احساس ــوان رفت ــر نوج ــک دخت ي
را بيــان می کنــد. البتــه مفاهيمــی کــه در 
ــده  ــه ش ــدان پرداخت ــز ب ــول ني ــن س انيميش
اســت بــه نوعــی بســيار پيچيــده و متافيزيــک 
عاقه منــدان  توجــه  قطعــا  کــه  اســت 
کــرد. خواهــد  جلــب  را  ســينما  بــه 

انيميشــن روح، ابتــدا در جشــنواره فيلــم لنــدن 
در 11 اکتبــر اکــران شــد. ابتــدا قــرار بــود برای 
اکــران ســينمايی در نظــر گرفتــه شــود امــا بــه 
دليــل شــيوع ويــروس کروناويــروس بــه صورت 
ــد.  ــر ش ــاس منتش ــی پ ــی در ديزن ديجيتال
ــيقی  ــگی و موس ــتان، صداپيش ــن، داس انيميش
اثــر مــورد تحســين منتقــدان قــرار گرفت.ايــن 
انيميشــن برنــده جايــزه اســکار بهتريــن فيلــم 
پويانمايــی و موســيقی فيلــم شــده اســت.

کارگردانــی  ســابقه  کــه  داکتــر  پيــت 
هيوالهــا،  کارخانــه  نظيــر  انيميشــن هايی 
 Inside( هيوالهــا  کارخانــه  و   )Up( بــاال 
افــراد  از  و  دارد  خــود  کارنامــه  در  را   )Out

محســوب  پيکســار  کمپانــی  تاثيرگــذار 
ــی  ــرای کارگردان ــز ب ــار ني ــن ب ــردد، اي می گ
اســت. شــده  انتخــاب  روح  انميشــن 

ــر روی  ــه ب ــی فيلم نام ــز اصل تمرک
ــات انســان و آن چيــزی کــه شــخصيت  دروني
ــت.  ــده اس ــته ش ــازد گذاش ــرد را می س ــک ف ي
صــرف نظــر از ايــن کــه انيميشــن روح تــا چــه 
ــد  ــانی مانن ــف انس ــات و عواط حــدی احساس
خشــم، لــذت، غــم و تــرس را بــه تصويــر 
از صحبت هــای عوامــل آن  خواهــد کشــيد، 
کامــا مشــخص اســت کــه داســتان آن دربــاره 
دنيــای واقعــی انســان ها مــی باشــد.در حقيقــت 
داســتان انيميشــن Soul دربــاره يــک معلــم 
موســيقی در شــهر نيويــورک اســت کــه ناگهــان 
درگيــر موضوعــی عجيــب می شــود. جــو گاردنــر 
ــک  ــش ي ــس نق ــی فاک ــگی جيم ــا صداپيش ب
ــا لحظــه خــروج  ــه ب ــم موســيقی را دارد ک معل
ــن  ــش مواجــه شــده و از دســت رفت روح از بدن
عشــق بــه موســيقی را از نزديــک مشــاهده 
ــک  ــراه ي ــه هم ــال او ب ــن ح ــد. در همي می کن
روح بــه نــام 22 بــرای بازگردانــدن اشــتياق 
ــد. 22  ــاش می کن ــود ت ــدن خ ــه ب ــيقی ب موس
هرگــز انســان بــودن را درک نمی کنــد؛ بنابرايــن 
جــو گاردنــر تصميــم می گيــرد مفهــوم زندگــی 
را بــرای او تعريــف کنــد و در ايــن ميــان خــود 
گاردنــر نيــز بــا برخــی از مفاهيــم زندگــی آشــنا 
ــی از قبيــل زندگــی پــس از  می شــود. موضوعات
مــرگ و دنياهــای عجيــب همــواره مــورد توجــه 
ــرار داشــته  ــی انيميشن ســازی پيکســار ق کمپان
اســت؛ امــا انيميشــن روح داســتان زندگــی 
می کند.کمپانــی  روايــت  را  تولــد  از  پيــش 
پيکســار معمــوال بــا بازيگــران مطــرح ســينمای 
ــرای صداپيشــگی انيميشــن های خــود  جهــان ب
همــکاری می کنــد؛ بــرای مثــال همــکاری ايــن 
کمپانــی بــا بازيگــر بزرگــی چــون تــام هنکــس 
در ســری فيلم هــای داســتان اســباب بــازی 
ــته  ــرار داش ــان ق ــه مخاطب ــورد توج ــواره م هم
اســت. در فيلــم انيميشــن روح نيــز از بازيگــران 
ــتفاده  ــگی اس ــش صداپيش ــرای بخ ــی ب مطرح
ــا. ــس و تين ــی فاک ــون جيم ــت همچ ــده اس ش

سخن آخر
بــار اول کــه انيميشــن روح را مــی بينيــد، 
ــک  ــذاب و موزي ــن ج ــم، انيميش ــل مفاهي تمثي
بــه  را  شــما  حــواس  تمــام  آن  حيــرت آور 
خــود معطــوف می کنــد. امــا در مرتبــه دوم 
ــه  ــر چ ــم به ــده ام؟ آمدن ــا آم ــئوال “از کج س
بــود؟” ذهنتــان را درگيــر خواهــد کــرد. در 
ــد دو دســتی  ــی را باي ــن زندگ ــه اي ــد ک می يابي
لــذت  لحظاتــش  تــک  تــک  از  و  چســبيد 
ــن را دو  ــن انيميش ــم اي ــه می کني ــرد. توصي ب
ــا  ــام آن ب ــون پي ــد چ ــا کني ــاری تماش ــه ب س
ــد! ــد ش ــتگيرتان نخواه ــدن، دس ــار دي ــک ب ي
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ــراد  ــن اف ــه بی ــد ک ــیده ای ــود پرس ــون از خ ــا تاکن آی
ثروتمنــد و فقیــر و یــا افســرده و شــاد و در کل بیــن 
انســان هــای موفــق و نــاکام چــه تفاوتــی وجــود دارد؟ 
چــرا اکثــر مــردم در بیمــاری، فقــر و گمنامــی زندگــی 
مــی کننــد و بعضــی ها، قلــه هــای پیــروزی و موفقیت 
…؟ و  کننــد  مــی  فتــح  دیگــری  از  پــس  یکــی  را 

کتــاب معجــزه ذهــن اثــری از دکتــر مرتضــی احمــدی 
منــش اســت کــه بــه دنبــال پاســخگویی بــه ایــن 
ــال  ــه دنب ــر ب ــی دیگ ــه بیان ــت. ب ــواالت اس ــوع س ن
ذکــر عواملــی اســت کــه انســانها را بــه ســمت و 
ســوی ســعادت و موفقیــت ســوق مــی دهــد. از نظــر 
نویســنده هــدف نهایــی زندگــی، تســلط بر سرنوشــت 
و رســیدن بــه آرزوهــا اســت و هدفــش از نــگارش 
ایــن کتــاب ایــن اســت کــه مــا را بــا روش های بســیار 
ســاده امــا پرقــدرت موفقیــت آشــنا نمایــد و تجربیات 
خــود را در ایــن زمینــه در اختیــار همگان قــرار دهد.

کتــاب معجــزه ذهــن بــرای رســیدن بــه آرزوهــا، 
راهنمــای ذهــن قدرتمنــد انســان اســت و در آن 
ــا روشــی  ــان، ب ــروی بی پای ــن نی نحــوه اســتفاده از ای
بســیار ســاده و کاربــردی ارائــه شــده اســت. محتوای 
کتــاب بیانگــر مکانیســم دســتیابی بــه اهــداف و خلــق 
ــودن  ــردی ب ــی و کارب ــد. علم ــواه می باش ــده دلخ آین
ــی و  ــگ دین ــا فرهن ــب آن ب ــز تناس ــاب و نی ــن کت ای
ــاه در ردیــف  ــا در مدتــی کوت ــی، باعــث شــده ت ایران
بگیــرد. قــرار  ایــران  کتاب هــای  پرفروش تریــن 

داشــته  خوبــی  زندگــی  می خواهیــد  چگونــه 
از  اســتفاده  نحــوه  کــه  حالــی  در  باشــید، 
نمی دانیــد؟ را  خــود  درونــی  نیروهــای 

کتــاب معجــزه ذهــن بــرای رســیدن بــه آرزوهــا 
ایــن  از  کــه چگونــه  بــه شــما خواهــد آموخــت   ،
نیروهــا اســتفاده کنیــد و زندگی تــان را سرشــار 
ثــروت ســازید. و  آرامــش  از معنویــت، ســالمت، 
خوانیــم: مــی  کتــاب  ایــن   16 صفحــه  در 

 »انســان بزرگتریــن شــگفتی آفرینــش اســت و ذهن 
او قدرتمندتریــن ابــزار موجــود در جهــان هســتی می 
باشــد. نیــروی ذهــن از تولــد تــا مــرگ بــا شماســت و 
ایــن تنهــا قدرتــی اســت کــه لحظــه ای از شــما جــدا 
نمــی شــود. آثــار عظیــم و قابــل تحســینی کــه در طــی 

حیــات بشــر بــه وجــود آمــده اســت، قطعــا بــه دلیــل اســتفاده 
از ایــن نیــروی عظیــم درونــی بــوده اســت. دانشــمندان 
معتقدنــد کــه یــک انســان در حالــت عــادی کمتــر از 10درصــد 
ــی  ــد. وقت ــی کن ــتفاده م ــود را اس ــتعدادهای خ ــا و اس نیروه
ــه  ــا بخــش عظیــم قــدرت خــود آشــنا شــوید و آن را ب شــما ب
ــه گــروه انســانهای بــزرگ خواهیــد پیوســت.« کار بگیریــد، ب
در ادامــه بیــان شــده اســت کــه کار و رنــج زیــاد بــه تنهایــی، 
نــه تنهــا باعــث موفقیــت نمــی شــود و مــا را بــه آرزوهایمــان 
نمــی رســاند بلکــه باعــث از بیــن رفتــن انــرژی و ایجــاد بیماری 
ــز مــی گــردد. او معتقــد اســت کــه  هــای روحــی و جســمی نی
ــیدن  ــرای رس ــه ب ــد ک ــه ان ــا آموخت ــه م ــط ب ــه غل ــی ب از کودک
بــه آرزوهایمــان فقــط بایــد تــالش و کوشــش کنیــم چــرا کــه 
ــط  ــود فق ــد خ ــن ح ــمی در باالتری ــالش جس ــدرت اراده و ت ق
بخــش اندکــی از نیروهــای مــا را بــه کار مــی گیــرد. در واقــع 
آنچــه کــه باعــث موفقیــت مــا در زندگــی مــی شــود بهــره 
گیــری از قــدرت عظیــم ذهــن )کــه شــامل دو قســمت ضمیــر 
خــود آگاه و ضمیــر ناخــود آگاه اســت( و در کنــار آن تــالش و 
ــا اســتفاده از قســمت راکــد  کوشــش جســمانی مــی باشــد. ب
ذهــن شــاهد افزایــش معنویــت، ســالمت، آرامــش، قــدرت، 
ثــروت، حافظــه و در کل شــاهد یــک زندگی عالــی خواهیم بود. 
هنگامــی کــه کتــاب معجــزه ذهــن را بــه پایــان برســانید دیگــر 
هرگــز وقتــی یــک فــرد موفــق را مــی بینیــد، حســرتش را نمی 
خوریــد و موفقیــت او را بــه حســاب قــدرت جســمی، هــوش 
و یــا بخــت بلنــدش نمــی گذاریــد؛ بلکــه پیــروزی او را نتیجــۀ 
آشــنایی و کاربــرد اصــول موفقیــت مــی دانیــد و متوجــه 
مــی شــوید کــه چــرا تاکنــون بــرای رســیدن بــه آرزوهایتــان 
ــاکام مانــده ایــد و از همــه مهمتــر کــه هرکســی مــی توانــد  ن
ــه هرچــه مــی خواهــد برســد. ــا اجــرای ایــن اصــول ب فقــط ب
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ــی  ــر کس ــه اگ ــت ک ــرده اس ــان ک ــه بی ــان دارد ک ــود اطمین ــاب خ ــرات کت ــان از تاثی ــش آن چن ــدی من احم
پــس از خوانــدن ایــن کتــاب نتیجــه ای نگرفــت، ناشــی از عــدم بــه کارگیــری نــکات و تمرینــات ذکــر شــده 
ــاب.  ــن کت ــدی ای ــه ناکارآم ــت و ن ــته اس ــادت گذش ــق ع ــود طب ــی خ ــال قبل ــه اعم ــن ب ــاب و پرداخت در کت
او مــی گویــد مــن مطمئنــم در هــر زمینــه از مســائل زندگــی، در هــر مرحلــه ای کــه هســتید، قطعــا بــا مطالعۀ 
ایــن کتــاب مــی توانیــد به اهداف و آرزوهایتان برســید. تقدیر و سرنوشــت شــما در اختیار خودتان اســت. 

درباره مرتضی احمدی منش:
دکتــر مرتضــی احمــدی منــش پــس از بــه پایــان رســاندن تحصیــالت متوســطه در رشــته ریاضــی فیزیــک و 
اخــذ مــدرک مهندســی عمــران، از ســال 1369 بــا توجــه بــه عالقه بســیار بــه علــوم متافیزیک، ضمــن ارتباط 
بــا دانشــمندان، محققــان و نویســندگان اروپــا و آمریــکا بــه تحقیــق و مطالعــه در زمینــه هــای عرفــان، علــوم 
ذهنــی و متافیزیــک، مهــارت هــای زندگی، روانشناســی کاربردی، مدیریــت، موفقیت فردی و ســازمانی و در 
طــول ایــن مــدت موفــق بــه اخــذ مــدرک فــوق لیســانس مدیریــت بازرگانــی و دکتــرای روانشناســی گردید. 
وی از ســال 1375 تاکنــون بــا ایراد ســخنرانی های شــورانگیز در شــهرهای مختلف و برگــزاری صدها دوره 
و ســمینار بــرای بیــش از صدهــا هــزار نفــر، آنــان را بــا دســتاوردهای تحقیقــات و مطالعــات خود آشــنا نمود.
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يکــی از حســاس تريــن و مهــم تريــن گرايشــهای علــوم تربيتــی، »برنامــه ريــزی درســی« مــی باشــد. 
هــدف از ايجــاد دوره کارشناســی ارشــد برنامــه  ريــزی درســی عبــارت اســت از: تقويــت قــدرت تفکــر انتقــادی 
ــدارس کشــور و تربيــت  ــای آموزشــی و درســی م ــه  ه ــل برنام ــه و تحلي دانشــجويان جهــت بررســی و تجزي
افــرادی کــه قــادر باشــند بررســی تطبيقــی روی برنامه هــا، طرح هــا و الگوهــای متــداول و پيشــرفته  ای کــه 
در ســاير کشــورها بــا موفقيــت طراحــی و اجــرا شــده را انجــام داده و پيشــنهادات الزم را در جهــت تطبيــق 
ــی، فرهنگــی، اجتماعــی، سياســی و  ــات آموزشــی، عقيدت ــه خصوصي ــا توجــه ب ــا ب ــه  ه ــا و برنام ــن طرح ه اي

اقتصــادی افــراد جامعــه امــروز کشــور، ارائــه دهنــد. 
مولــد آمــوزش در همــه کشــورها، آمــوزش پــرورش و دانشــگاه هــا هســتند. بنابرايــن برنامــه ريــزی درســی بــا 
ايجــاد مهارتهــای تشــخيصی، ارزشــيابی و از همــه مهمتــر برنامــه ريــزی بــه ايــن دو نهــاد کمــک مــی کنــد تــا 
بتواننــد مباحــث بــه روز و نوظهــور را در محتــوای علمــی و آموزشــی – پژوهشــی بگنجاننــد. .هــدف از رشــته 
برنامــه ريــزی درســی در نهايــت ايــن اســت کــه ايــن متخصصيــن بتواننــد بــا توجــه بــه تغييــرات بــه وجــود 
آمــده در نظــام آموزشــی اصاحــات مــورد نيــازی را در برنامــه هــای درســی مقاطــع مختلــف آموزشــی ايجــاد 
ــا دانشــجو در مقاطــع  ــد اصــاح شــود کــه يــک دانــش آمــوز و ي ــی باي ــرای مثــال چــه محتواهاي نماينــد. ب

مختلــف، بتوانــد از آنهــا بــه ســود خــود، جامعــه واطرافيــان خــود اســتفاده کنــد.
 بازار کار کارشناسی ارشد برنامه ريزی درسی  بازار کار کارشناسی ارشد برنامه ريزی درسی 

مشــاوره برنامه ريــزي درســي بــراي داوطلبــان کنکــور و همچنيــن دانش آمــوزان و دانشــجويان تمــام مقاطــع، 
ــي  ــي پذيراي ــگاه هاي خصوص ــتان ها و آموزش ــدارس، دبيرس ــه م ــد ک ــش  مي باش ــن گراي ــاي اي از تخصص ه
ــرورش و  ــوزش و پ ــد جــذب آم ــش می توانن ــن گراي ــان اي ــر آن فارغ التحصي ــاوه ب ــراد مي باشــند. ع ــن اف اي
ــوند.  ــی ش ــب درس ــف کت ــزی و تالي ــت وبرنامه ري ــازمان های مديري ــه س ــی از جمل ــازمان های دولت ــی س برخ
ــه نســبت از نظــر جــذب و اســتخدام خــوب اســت. ايــن افــراد امــکان اخــذ مجــوز  ــازار کار ايــن گرايــش ب ب
مرکــز مشــاوره تحصيلــی را بــه شــرط داشــتن ســوابق کار مرتبــط و يــا داشــتن مــدارک مشــاوره ای مرتبــط 
خواهنــد داشــت. رويکــرد اســتخدامی نســبت بــه ايــن رشــته افزايــش يافتــه اســت و امــکان ادامــه تحصيــل 

درمقطــع دکتــرا بــرای ايــن رشــته وجــود دارد.
ــه   ــزی آموزشــی برنام ــه  ري ــی برنام ــزی درســی(: مبان ــه ري ــا گرايــش برنام ــاب مرجــع )جهــت آشــنايی ب کت

ــده مشــايخ، انتشــارات مدرســه ــر فري ــوی و ترجمــه دکت ــف ل ــدارس، نوشــته ال ــزی درســی م ري
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از سه رشتهاز سه رشته
معرفی کارشناسی ارشد علوم اجتامعی گرایش مردم شناسیمعرفی کارشناسی ارشد علوم اجتامعی گرایش مردم شناسی

ــرد  ــه رويک ــت ک ــی اس ــوم اجتماع ــته عل ــد رش ــی ارش ــای کارشناس ــش ه ــی از گراي ــی يک ــردم شناس ــش م گراي
ــی   ــاختارهای  اجتماع ــگ  در س ــش فرهن ــه نق ــن اصــل ک ــرش اي ــا پذي ــردم شناســی ب ــگ دارد . م ــه موضــوع فرهن ــژه ای ب وي
ــه و  ــف  پرداخت ــع  مختل ــون و در جوام ــا کن ــاز ت ــگ  از ديرب ــه  فرهن ــه مطالع ــت، ب ــده ای  اس ــن  کنن ــم  و تعيي ــيار مه ــش  بس نق
ــد. ــف  را بياب ــع  مختل ــرد آن در جوام ــی  و کارب ــرات  فرهنگ ــل  تغيي ــگ ، عل ــول  فرهن ــير تح ــه  س ــا مطالع ــا ب ــد ت ــی کوش م

ــه  ــوم اجتماعــی گرايــش مــردم شناســی ب ــه موضوعــات تخصصــی کــه دانشــجويان کارشناســی ارشــد رشــته عل ــه نمون ازجمل
مطالعــه آن مــی پردازنــد، فرهنــگ و توســعه، مــردم شناســی شــهری، روســتايی، ايــل شناســی، باســتان شناســی، مــوزه داری و 

تکنيــک ضبــط اســناد مــی تــوان اشــاره کــرد
همچنين رشته مردم شناسی در برگيرنده علوم مرتبط با خصايص فرهنگی و اجتماعی گروهی از اجتماعات انسانی می باشد. اين 

گروه انسانی می توانند ساکن در محدوده های جغرافيايی معين بوده و در بازه های زمانی معين زيست نمايند.
مذهــب ، زبــان ، روابــط خويشــاوندی ، ســنت هــای تولــد ، ازدواج ، فرزند آوری ، مشــاغل ، مــرگ و ديگــر آداب و روش های زندگی 
مربــوط بــه ايــن گونــه اجتماعــات ، همگــی تعريــف کننــده آن اجتمــاع بــوده و مــورد مطالعــه علم مــردم شناســی قرار مــی گيرند.

جامعــه کنونــی ايــران تشــکيل شــده از مردمــان گوناگــون بــا فرهنــگ هــا و آداب زندگــی بومــی و قومــی زيــادی 
مــی باشــد. دانــش مــردم شناســی نيــز بــا مطالعــه کامــل گــروه هــای انســانی و روش هــای زندگــی و برخــورد بــا 
ــی و  ــوم ايران ــگ و رس ــتر فرهن ــه بيش ــر چ ــناخت ه ــرای ش ــزار الزم را ب ــات و اب ــا اطاع ــروه ه ــن گ ــک از اي ــر ي ــائل ه مس
ــد. ــرار ده ــق ق ــه دقي ــی و مطالع ــورد بررس ــد م ــی توان ــايری م ــهری و عش ــتايی ، ش ــطوح روس ــن آن در س ــکل يافت ــوه ش نح

فارغ التحصيان رشته مردم شناسی در زمينه های زير مهارت های الزم را به دست خواهند آورد :فارغ التحصيان رشته مردم شناسی در زمينه های زير مهارت های الزم را به دست خواهند آورد :

آنان دانش کافی برای درک و تجزيه و تحليل مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه را خواهند داشت.
می توانند در روستاها و شهرها در اقوام مختلف مردم نفوذ کرده و به تحقيقات و مطالعات فرهنگی بپردازند.

در ارگان ها و پژوهشگاه های فرهنگی می توانند به عنوان کارشناسان در امور فرهنگی و برنامه ريزی ها مشارکت داشته باشند.
 در مدارس و مراکز آموزشی به تدريس بپردازند.

 ادامه تحصيل داده و به هيات علمی دانشگاهی تبديل شوند
راهنمای تورهای جهانگردی شوند

در حوزه مطالعات باستان شناسی در فرهنگسراها و پژوهشگاه ها فعاليت نمايند
به عنوان نويسنده در دفاتر مجله و روزنامه ها فعاليت نمايند

به ترجمه و تاليف کتب روی بياورند
حوضه خبرنگاری را انتخاب کنند

همچنين می توانند در آژانس های مسافرتی نيز کار نمايند.

* دانشجويان اين رشته امکان دريافت بورس تحصيلی را دارند و امکان ادامه تحصيل در مقطع دکترا نيز برای داوطلبان اين رشته 
مهيا می باشد.
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معرفی کارشناسی ارشد معارف اسالمی گرایش فلسفه و حکمت اسالمیمعرفی کارشناسی ارشد معارف اسالمی گرایش فلسفه و حکمت اسالمی

ــش  ــتی و آفرين ــی از راز هس ــت و آگاه ــه حقيق ــيدن ب ــرای رس ــا ب ــه، م ــم و انديش ــخ عل در تاري
ــر مــی خوريــم، راه عقــل و راه عشــق. در تاريــخ فلســفه و عرفــان اســامی  ــه دو راه اصلــی و اساســی ب ب
نيــز ايــن دو راه وجــود دارد و بــرای کشــف حقيقــت، هــر دو روش کشــف و شــهود و اســتدالل و 
ــا  ــوان ب ــد کــه مــی ت ــت عقــل معتقدن ــداران اصال ــان طرف ــن مي ــوده اســت. در اي ــورد توجــه ب منطــق م
ــه در  ــادی ک ــت. اعتق ــی ياف ــش آگاه ــيد و از راز آفرين ــناخت رس ــت و ش ــه معرف ــان ب ــتدالل و بره اس
ــته  ــن رش ــجويان اي ــع دانش ــويم و در واق ــی ش ــرو م ــا آن روب ــز ب ــامی ني ــت اس ــفه و حکم ــته فلس رش
ــب  ــه مکات ــه مطالع ــر پاي ــا ب ــد و نظــام آموزشــی آنه ــی پردازن ــه م ــن زمين ــه و پژوهــش در اي ــه مطالع ب
فلســفی مثــل مّشــاء، اشــراق يــا ماصــدرا اســتوار اســت. بــه عــاوه بــه جهــت ضــرورت مطالعــات تطبيقــی 
ــت. ــده اس ــده ش ــان دروس گنجان ــی در مي ــفه تطبيق ــث فلس ــرب و مباح ــفه غ ــخ فلس ــک دوره تاري ي

اهداف رشته فلسفه و حکمت اسامیاهداف رشته فلسفه و حکمت اسامی
1- تربيت انديشمندانی که بتوانند عرضه کنندهی تفکر ناب اسامی در حوزهی فلسفه وحکمت باشند.

2- انجام پژوهشهای بنيادی کاربردی در زمينهی فلسفه و حکمت اسامی
۳- تربيــت محققانــی کــه بــا توجــه بــه مطالعــات حــوزوی، کامــی و فلســفی غربــی واســامی، 
باشــند. اســامی  حکمــت  و  فلســفه  مباحــث  در  جديــدد  ديددگاههــای  کننــده  ارائــه  بتواننــد 

توانايی های الزمتوانايی های الزم
قــدرت تحليــل و اســتدالل، خاقيــت ذهنــی و فن بيان خوب الزمه موفقيت در اين رشــته اســت. دانشــجوی 
رشــته فلســفه و حکمــت اســامی بايــد بــا فرهنــگ غنــی و ارزشــمند اســامی, پيوند عميقی داشــته باشــد.

وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع باالتروضعيت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر
ــه  ــر ادام ــاوه ب ــد ع ــی توانن ــته م ــن رش ــد اي ــی ارش ــی و کارشناس ــع کارشناس ــان مقط ــارغ التحصي ف
ــفه وکام و  ــته فلس ــات، رش ــته الهي ــا رش ــط ب ــای مرتب ــته ه ــی رش ــته در تمام ــن رش ــل در اي تحصي
ــا  ــد ب ــی توانن ــز م ــه ني ــوزه علمي ــل در ح ــه تحصي ــه ادام ــدان ب ــد. عاقمن ــته فلســفه شــرکت نماين رش
ــد. ــل دهن ــه تحصي ــطح ۳ و 4( ادام ــر حوزه)س ــع باالت ــته در مقط ــن رش ــی اي ــدرک تحصيل ــت م درياف

ــده  ــه کنن ــد عرض ــی توانن ــه م ــطح جامع ــه در س ــن ک ــر اي ــاوه ب ــته ع ــن رش ــان اي ــارغ التحصي ف
ی تفکــر نــاب اســامی در حــوزه ی فلســفه و حکمــت باشــند و بــه تدريــس در ايــن حــوزه 
بپردازنــد، مــی تواننــد بــا انجــام پژوهشــهای بنيــادی کاربــردی و مطالعــات تطبيقــی حــوزوی 
و دانشــگاهی ، ارائــه کننــده ديدگاههــای نــو در زمينــه ی فلســفه و حکمــت اســامی باشــند.

ــغلی  ــت ش ــده و فرص ــوند ، از آين ــی ش ــل م ــارغ التحصي ــته ف ــن رش ــه در اي ــجويانی ک ــفانه دانش متاس
مناســبی برخــوردار نيســتند. فــارغ التحصيــان بــا توجــه بــه مهــارت و توانايــی هــای خــود مــی تواننــد 
ــه برخــی  ــه کار شــوند. البت ــدرس مشــغول ب ــوان م ــه عن ــف ب ــز مختل ــا و مراک ــدارس ، دانشــگاه ه در م
ــد. ــی کنن ــد را جــذب م ــده ان ــل ش ــارغ التحصي ــته ف ــن رش ــه در اي ــز پژوهشــی دانشــجويانی ک از مراک

TechSmith Camtasia StudioTechSmith Camtasia Studio
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معرفیمعرفی
نرم افزارنرم افزار

TechSmith Camtasia StudioTechSmith Camtasia Studio

نــرم افــزار TechSmith Camtasia Studio نــرم افــزار کاربــردی و حرفــه ای ســاخت محصــوالت آموزشــی الکترونيــک، 
مخصوصــا آمــوزش هــای الکترونيــک نــرم افزارهــای کاربــردی رايانــه، اســتفاده از نــرم افــزاری حرفــه ای جهــت 
فيلــم بــرداری از صفحــه مونيتــور و ثبــت تمامــی لحظــات آمــوزش بــه صــورت کامــا چندرســانه ايســت . انتخــاب 
نــرم افــزاری ســاده و در عيــن حــال  قدرتمنــد و بــا کيفيــت و قابليــت هــای بــاال بــرای تهيــه ايــن آمــوزش هــای 
ــی کامــل و  ــن مســير اســت. Camtasia Studio Screen Recorder راه حل ــی موفقيــت در اي الکترونيــک شــرط اصل
مطمئــن بــرای خلــق انــواع فيلــم هــای آموزشــی مالتی مدياســت کــه بــا امکانــات بســيار و متنوعی کــه پيش روی 
کاربــر در ســه زمينــه ضبــط حرفــه ای، ويرايــش حرفــه ای و انتشــار حرفــه ای مــی گــذارد، وی را از هرگونــه نــرم 
افــزار جانبــی بــی نيــاز مــی ســازد. بــه عــاوه ايــن نــرم افــزار در کنــار قابليــت هــای متعــدد ســاخت آمــوزش های 
الکترونيــک، قــادر بــه خلــق ازمــون هــای الکترونيــک و چندرســانه ای مفيديســت کــه بــر اهميــت آن مــی افزايــد.

: : CamtasiaCamtasia قابليت های نرم افزار قابليت های نرم افزار
بخش ضبط تصاوير

ضبط کوچکترين تصوير و حرکت روی صفحه 
نمايشگر مانيتور

ضبط تصاوير ويديويی وب کم با کيفيت عالی 
در محيط اينترنت

ضبط صدا با کيفيت خوب و با کمترين نويز 
ضبط تمامی عناصر يک پروژه PowerPoint اعم 

از زمانبندی اسايد ها، انيميشن ها و اصوات 
درونی اسايد ها 

قابليت ضبط تمامی کليک های موس و کليد 
های کيبورد 

ذخيره تصاوير به صورت فريم های انفرادی 
 AVI برای ساخت اسايد های

ويرايش متن، سايز، ظاهر، رنگ و ….
 توانايی افزودن افکت های زيبا و متعدد از 

پيش طراحی شده نرم افزار به تصاوير ويديويی
قابليت ضبط تمامی کليک های موس و کليد 

های کيبورد
و........
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وقتی آسمان خراشوقتی آسمان خراش
به مزرعه تبدیل می شود!!!!!به مزرعه تبدیل می شود!!!!!

قصــد  ايتاليايــی  شــرکت  يــک 
در  را  آســمان خراش  يــک  دارد 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــد ک ــا کن ــن بن چي
بــه  اداری،  فضــای  بــودن  دارا 
محصــوالت  و  گياهــان  پــرورش 
ــود. ــز اختصــاص داده ش ــی ني غذاي

شــايد ديــدن آســمان خراش های 
پوشــيده از گيــاه در ســال های اخيــر 
نســبتا عــادی شــده باشــد امــا اگــر 
ايــن آســمان خراش ها عــاوه بــر 
ــرای  ــهرها، ب ــه ش ــت ب آوردن طبيع
ــد،  ــه کار برون ــز ب ــذا ني ــرورش غ پ
ــری  ــن تفک ــد؟ اي ــش می آي ــه پي چ
ســاخت  ايــده  ورای  کــه  اســت 
 )Farmscraper( »مزرعه خــراش« 
در شــرکت ايتاليايــی »کارلــو راتــی 
 )Carlo Ratti Associati( »اسوســياتی
وجــود دارد. ايــن شــرکت بــاور دارد 
کــه ايــن ايــده می توانــد تــا 4۰ 
هــزار نفــر را در ســال تغذيــه کنــد.

ــمی  ــوان رس ــه عن ــراش ک مزرعه خ
 )Jian Mu Tower( »بــرج جيــان مــو«
ــر  ــا 21۸ مت ــت ب ــرار اس را دارد، ق
ــا  ارتفــاع در شــهر شــنژن چيــن بن
شــود. بيشــتر فضاهــای موجــود در 
51 طبقــه ايــن ســاختمان، به فضای 
اداری اختصــاص داده خواهنــد شــد 
امــا يــک فودکــورت و فروشــگاه 
ــت.  ــد داش ــود خواه ــز در آن وج ني
مزرعه خــراش،  نمــای  بيشــتر 
هيدروپونيــک  کشــت  بــرای 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــوالت م محص
ــی  ــاالنه بازده ــت و س ــد گرف خواه
داشــت. خواهــد  را  مطلوبــی 

براســاس گــزارش شــرکت ســازنده، 
بــرج جيــان مــو آخريــن قطعــه 
موجــود در منطقــه تجــاری مرکــزی 
شــنژن را اشــغال می کنــد. ايــن 
ــر  ــزار مت ــری، 1۰ ه ــرج 21۸ مت ب
مربــع از فضــای نمــای بيرونــی خــود 
را بــه کشــت محصــوالت کشــاورزی 
تخميــن  داد.  خواهــد  اختصــاص 
ــودی  ــه عم ــه مزرع ــود ک زده می ش
ــدود 2۷۰  ــاالنه ح ــک، س هيدروپوني
ــد  ــد کن ــذا تولي ــرم غ ــزار کيلوگ ه
کــه نيازهــای حــدود 4۰ هــزار نفــر 
را پوشــش می دهــد. بــرج جيــان 
ــن  ــره مســتقل تامي ــک زنجي ــو، ي م
ــی آن،  ــه ط ــد ک ــاد می کن ــذا ايج غ
کشــت، برداشــت، فــروش و مصــرف 
ســاختمان  يــک  در  محصــوالت 
ــن،  ــر اي ــاوه ب ــود. ع ــام می ش انج
ــگاه  ــو، ادارات، فروش ــان م ــرج جي ب
دارد. بــر  در  نيــز  را  فودکــورت  و 

قابــل  ويژگی هــای  ديگــر  از 
می تــوان  مزرعه خــراش  توجــه 
بــه مجموعــه تراس هايــی اشــاره 
ــد  ــی مانن ــان گياهان ــه ميزب ــرد ک ک
نيلوفــر آبــی، ســرخس و »ســرخالو« 
هســتند   )Lychee( »ليچــی«  يــا 
و باغ هايــی پــر از گيــاه را بــرای 
اســتراحت کارکنــان اداری در بــر 
ايــن  بــه عــاوه، وجــود  دارنــد. 
در  انداختــن  بــه ســايه  گياهــان 
ــای  ــش نيازه ــی و کاه فضــای داخل
ــد. ــی کن ــک م ــوع کم ــه مطب تهوي
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به مزرعه تبدیل می شود!!!!!به مزرعه تبدیل می شود!!!!!
googlegoogleقابلیت findfind My DeviceMy Device

صــورت  در  و  کنیــد  مشــاهده  نقشــه  روی  را  خــود  اندرویــدی  تبلــت  و  گوشــی  موقعیــت  می توانیــد   Google Find My Device قابلیــت  بــا 

کــه  خورده انــد  گــره  مــا  زندگــی  بــا  آن قــدر  هوشــمند  کنید.گوشــی های  پــاک  کامــل  به صــورت  را  اطالعــات  یــا  قفــل  را  خــود  دســتگاه  نیــاز، 

باشــید  تاکســی جــا گذاشــته  پیــدا کنیــد، فــورا دچــار اســرتس خواهیــد شــد؛ چــه آن را در  نتوانیــد گوشــی گمشــده ی خــود را به رسعــت  اگــر 

ــتفاده  ــدی اس ــی  اندروی ــر از گوش ــه اگ ــند. البت ــرده باش ــت ب ــه رسق ــه آن را ب ــی ک ــه زمان ــد و چ ــاده باش ــرون افت ــان بی ــی از جیبت ــورت تصادف ــه به ص چ

می کنیــد، بــا قابلیــت Find My Device می توانیــد گوشــی گمشــده خــود را پیــدا یــا اطالعــات خــود را از راه دور به صــورت کامــل حــذف کنیــد.

ــی گــوگل روشــن باشــد و حســاب گــوگل خــود را وارد  ــد، رسویــس مکان یاب ــن ویژگــی پشــتیبانی کن ــد گوشــی از ای ــرای اســتفاده از Find My Device بای ب

ــوگل و  ــل های گ ــال در پیکس ــوان مث ــتند؛ به عن ــز هس ــی Find My Device مجه ــه ویژگ ــمند ب ــی های هوش ــر گوش ــروزه اک ــه ام ــید. البت ــرده باش ــی ک گوش

ــی های  ــی از گوش ــت. در بعض ــده اس ــب ش ــرض نص ــورت پیش ف ــی Find My Device به ص ــد ویژگ ــتفاده می کنن ــص اس ــد خال ــه از اندروی ــی هایی ک گوش

دیگــر ماننــد محصــوالت سامســونگ، برنامــه متفاوتــی بــه نــام Find My Mobile اســتفاده می شــود کــه خــود سامســونگ آن را طراحــی و اجــرا کــرده اســت.

اگر می  خواهید از برنامه Google Find My Device استفاده کنید، باید در مسیر زیر بررسی کنید که این ویژگی بخشی از سیستم عامل گوشی شام است یا 

Settings > Security :خیر

اگــر در ایــن مســیر Find My Device را پیــدا کردیــد، آن را روش کنیــد؛ امــا درصورتی کــه Google Find My Device را در مســیر گفته شــده پیــدا 

نکرده ایــد می توانیــد اپلیکیشــن Google Find My Device را از گــوگل پلــی دانلــود کنیــد. در مرحلــه بعــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بخــش 

ــه  ــدام برنام ــی دارد و ک ــام دسرتس ــت ش ــه موقعی ــه ب ــدام برنام ــه ک ــد ک ــی کنی ــد بررس ــه Find My Device می توانی ــت. در برنام ــن اس Location روش

به تازگــی از موقعیــت مکانــی شــام اســتفاده کــرده اســت. در صــورت متایــل می توانیــد دسرتســی برنامه هــا بــه موقعیــت مکانــی را خامــوش کنیــد.

ــم  ــی گ ــود را در جای ــی خ ــر گوش ــد، اگ ــام داده ای ــاال را انج ــامت ب ــه تنظی ــاال ک ح

ــارت Find my device را  ــوگل، عب ــتجوی گ ــس جس ــت در باک ــی اس ــد کاف کرده ای

ــه  ــد. در صفح ــه را بدهی ــن صفح ــه ای ــی ب ــازه دسرتس ــوگل اج ــه گ ــد و ب وارد کنی

بازشــده می توانیــد مــکان گوشــی خــود را پیــدا کنیــد، صــدای هشــداردهنده 

کنیــد. پــاک  کامــل  به صــورت  را  خــود  گوشــی  اطالعــات  یــا  کنیــد  پخــش 

زمانــی کــه گوشــی خــود را پیــدا کرده ایــد، ســه گزینــه بــه شــام منایــش 

ــه شــام بســتگی دارد کــه  ــن گزینه هــا ب داده خواهــد شــد. انتخــاب ای

آیــا احســاس می کنیــد گوشــی در جــای امنــی قــرار دارد یــا خیــر.

پخش صدا به مدت ۵ دقیقه: با این گزینه گوشی حتی در صورت 

سایلنت بودن به مدت ۵ دقیقه زنگ می زند.

ایــن روش  بــا  قفــل کــردن دســتگاه و خــروج از حســاب گــوگل: 

گوشــی قفــل می شــود و بــرای اســتفاده دوبــاره نیــاز بــه اکانــت 

ایــن گزینــه بــرای زمانــی کاربــردی  گــوگل صاحــب گوشــی دارد. 

ــته اید. ــا گذاش ــر ج ــی دیگ ــا مکان ــی ی ــی را در تاکس ــه گوش ــت ک اس

حــذف کامــل اطالعــات: بــا ایــن گزینه متــام اطالعات گوشــی شــام حذف 

خواهد شــد. این گزینه بیشــرت برای زمانی اســتفاده می شــود که اطمینان 

داریــد گوشــی شــام بــه رسقــت رفتــه اســت و قابــل برگشــت نیســت. بــا 

ایــن گزینــه از ســوء اســتفاده احتاملــی از اطالعتــان جلوگیــری می کنیــد.

اســت  ایــن  باشــید  داشــته  توجــه  بایــد  کــه  مهمــی  نکتــه 

دارد.  بســتگی  اینرتنــت  بــودن  فعــال  بــه  ویژگــی  ایــن  کــه 

کنیــد،  گــم  اینرتنــت  دسرتســی  بــدون  را  خــود  گوشــی  اگــر 

داشــت. نخواهــد  شــام  بــرای  کاربــردی  ویژگــی  ایــن  متأســفانه 
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هــــــــایهــــــــایدر زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان در زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
قدیم...!!!قدیم...!!!

آب خنک...آب خنک...  ‼‼‼‼

درزمــان قديــم کــه يخچــال نبــود، خنك تريــن آب قنــات در تهــران، قناىت 

بــود كــه بعدهــا زندان قر در آن ســاخته و بنا شــد. بعــد از آن، هركس 

بــه زنــدان مي افتــاد، مي گفتنــد رفتــه آب خنــك بخــوره و ايــن اصطــالح 

ــد!! ــدان مي افتادن ــه زن ــه ب ــد ك ــي ش ــه زنداين هاي ــامل هم ــا ش بعده

تعارف شاه عبدالعظیمی …!تعارف شاه عبدالعظیمی …!

قدیــام کــه تهرانیهــا با ماشــین دودی میرفنت زیارت شــاه عبدالعظیم؛ پول 

رفــت و برگشــت ماشــین رو بایــد اول میدادنــد. بــرای همین اهالی شــهر 

ری کــه مطمــن بــودن اینــا چون پول بلیــط رو قبال دادن حتــام برمیگردن 

خونــه هاشــون, الکــی تعــارف میکــردن کــه تــو رو خــدا شــب پیــش مــا 

باشــین!!! از اونجــا بــود کــه تعــارف شــاه عبدالعظیمی رضب املثل شــد...

تا بوووووق سگ تا بوووووق سگ ‼‼‼‼
در قدیــم بازارهــا دارای چهــار مدخــل بودنــد کــه شــبانگاهان آنهــا را بــا درهــای بــزرگ مــی بســتند. 

ومتامــی دکانهــا نیــز بــه همیــن طریــق قفــل مــی شــدند .از انجا که همیشــه احتــامل خطــر میرفت؛ 

نگهبانانــی شــب را در بــازار پاســبانی میدادنــد. بــه دلیــل اینکــه منــی توانســتند متامی بــازار را کنرتل 

کننــد ، ســگهای وحشــی بــه همــراه داشــتند کــه بــه جــز خودشــان بــه هیــچ احــد الناســی رحــم منی 

کردنــد. پاســبانان، در ســاعت معینــی از شــب، در بــوق بزرگــی که ازشــاخ قــوچ بود ، بــا فاصله زمان 

معینــی مــی دمیدنــد . بدیــن معنــا کــه عــن قریــب ســگها را دربــازار رهــا خواهیــم کــرد. دکانــداران 

نیــز رسیــع محــل کســب خــود را تــرک کــرده و بــه مشــرتیان خــود میگفتنــد دیــر وقــت اســت و 

بــوق ســگ را نواختنــد. از آن زمــان بــود کــه بــوق ســگ اصطــالح دیــر بــودن معنــا گرفتــه اســت!

ماستشو کیسه کرده …ماستشو کیسه کرده …‼‼‼‼
بــه مختارالســلطنه گفتنــد کــه ماســت در تهــران خیلــی گــران شــده اســت. فرمــان داد تــا ارزان کننــد. 

پــس از چنــدی ناشــناس بــه یکــی از دکان هــای شــهر رس زد و ماســت خواست.ماســت فــروش کــه او را 

نشــناخته بــود پرســید : چــه جــور ماســتی می خواهــی ؟ ماســت خــوب یــا ماســت مختارالســلطنه !وی 

شــگفت زده از ایــن دو گونــه ماســت پرسید.ماســت فــروش گفــت: ماســت خــوب هــامن اســت کــه از 

ــن  ــا بهــای دلخــواه می فروشــیم. ماســت مختارالســلطنه همی ــدون آب اســت و ب ــد و ب شــیر می گیرن

ــک ســوم آن ماســت و دو ســوم دیگــر آن آب  ــه ی ــی ک ــوی دکان می بین ــه در جل ــار دوغ اســت ک تغ

ــدام می خواهی؟!مختارالســلطنه  ــو از ک ــه می فروشــیم. ت ــه مختارالســلطنه گفت ــی ک ــه بهای اســت و ب

دســتور داد ماســت فــروش را جلــوی دکانــش وارونــه از درختــی آویــزان کــرده و بنــد تنبانــش 

را دور کمــر ســفت ببندنــد. ســپس تغــار دوغ را از بــاال در لنگه هــای تنبانــش بریزنــد و آنقــدر 

آویــزان نگهــش دارنــد تــا همــه آب هایــی کــه بــه ماســت افــزوده از تنبــان بیــرون بچکــد!

چــون دیگــر فروشــنده ها از ایــن داســتان آگاه شــدند، همگــی ماســت ها را کیســه کردنــد!!!

وقتى ميگن فالىن ماستشو كيسه كرده يعنى اين...
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حرف هایحرف هایدر زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان در زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
بابامبابام

هروقت بابام می دید المپ اتاق یا پنکه روشنه و من بیرون اتاقم، 

می گفت:

چرا ارساف؟چرا هدردادن انرژی ؟ 

آب چکه میکرد، می گفت: ارساف حرامه ! 

اتاقم که بهم ریخته بود می گفت :متیز و منظم باش؛ نظم اساس دینه…

حتی درزمان بیامریش هم  تذکر میداد. مدام حرفهای تکراری وعذاب آور.

تا اینکه روزخوشی فرارسید؛چون می بایست دررشکت بزرگی برای 

کار،مصاحبه بدم.

باخودگفتم اگرقبول شدم،این خونه کسل کننده و پُراز توبیخ رو، ترک 

میکنم.

صبح زود حامم کردم، بهرتین لباسمو پوشیدم و خواستم برم بیرون که 

پدرم ِبهم پول داد و بالبخندگفت:فرزندم!

۱_ُمرَتب و منظم باش؛

۲_ همیشه خیرخواه دیگران باش

۳_مثبت اندیش باش؛

۴-خودت رو باور داشته باش؛

تو دمل ُغرولُند کردم که در بهرتین روز زندگیم هم از نصیحت دست بردار 

نیست واین لحظات شیرین رو زهرمارم می کنه!

بارسعت به رشکت رویایی ام رفتم،به در رشکت رسیدم،باتعجب دیدم هیچ 

نگهبان وتریفاتی نبود،فقط چندتابلو راهنامبود!

به محض ورود، دیدم آشغال زیادی در اطراف سطل زباله ریخته، یاد 

حرف بابام افتادم؛ آشغاال رو ریختم تو سطل زباله..

اومدم تو راهرو ، دیدم دستگیره در کمی ازجاش دراُومده، یاد پند پدرم 

افتادم که می گفت:خیرخواه باش؛ دستگیره رو رسجاش محکم کردم تا 

نیوفته!

از کنار باغچه رد می شدم، دیدم آِب رس ریز شده و داره میاد توو راهرو، 

یاد تذکر بابا افتادم که ارساف حرامه؛ لذا شیر آب رو هم بستم.. 

پله ها را باال می رفتم، دیدم علیرغم روشنی هوا چراغ ها روشنه، 

نصیحت بابا هنوز توی گوشم زمزمه میشد، لذا اونا رو خاموش کردم!

به بخش مرکزی رسیدم و دیدم افراد زیادی زودتر از من برای هامن 

کار آمدند و منتظر هستند تا نوبتشون برسه.

 چهره ولباسشون رو که دیدم، احساس خجالت کردم؛خصوصاً اونایی 

که ازمدرک دانشگاههای غربی شون تعریف می کردند!

عجیب بود؛ هرکسی که میرفت تو اتاق مصاحبه، کمرت از یک دقیقه 

می آمد بیرون!

باخودم گفتم:اینا با این َدک و پوزشون رد شدن، مگرممکنه من قبول 

بشم؟ُعمرا!!

بهرته خودم محرتمانه انراف بدم تا عذرمو نخواسنت!

باز یادپند پدر افتادم که مثبت اندیش باش، نشستم و منتظر نوبتم 

شدم

اونروز حرفای بابام بهم انرژی میداد

توی این فکرا بودم که اسممو صدا زدن.

وارداتاق مصاحبه شدم،دیدم۳نفرنشسنت وبه من نگاه می کنند

یکیشون گفت:کِی میخواهی کارتو رشوع کنی ؟!

لحظه ای فکر کردم،داره مسخرم می کنه

یاد نصیحت آخر پدرم افتادم که خودت رو باور کن و اعتامد به نفس 

داشته باش

پس با اطمینان کامل بهشون جواب دادم:

ان شاءالله بعد از همین مصاحبه آماده ام

یکی از اونا گفت: شام پذیرفته شدی

باتعجب گفتم: هنوزکه سوالی نپرسیدید…

گفت: چون با پرسش که منیشه مهارت داوطلب رو فهمید، گزینش ما 

عملی بود.

بادوربین مداربسته دیدیم، تنهاشام بودی که تالش کردی ازدرب ورود 

تااینجا، نقصها رو اصالح کنی..

درآن لحظه همه چی ازذهنم پاک شد، کار،مصاحبه،شغل و..

هیچ چیزجزصورت پدرم راندیدم،کسی که ظاهرش سختگیر،اما درونش 

پرازمحبت بود و آینده نگری..

در ماوراء نصایح و توبیخهای  پدرها و مادرها ، محبتی نهفته است که 

روزی حکمت آن راخواهید فهمید…
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دربارهدربارهآنچه بایدآنچه باید
کروناکروناواکسنواکسن
بدانیدبدانید

ــد.  ــات می دهن ــر را نج ــزاران نف ــان ه ــاليانه ج ــن ها س ــد. واکس ــات می دهن ــر را نج ــزاران نف ــان ه ــاليانه ج ــن ها س واکس
و  بــزرگ  گام  کرونــا  مؤثــر  و  ايمــن  واکســن  و توليــد  بــزرگ  گام  کرونــا  مؤثــر  و  ايمــن  واکســن  توليــد 
پايــان  بــرای  مــا  جهانــی  تاش هــای  در  جلــو  بــه  پايــان رو  بــرای  مــا  جهانــی  تاش هــای  در  جلــو  بــه  رو 
کارهــای  انجــام  بــه  بازگشــت  و  همه گيــری  بــه  کارهــای دادن  انجــام  بــه  بازگشــت  و  همه گيــری  بــه  دادن 
داريــم. دوست شــان  کــه  افراديســت  بــا  داريــم.لذت بخــش  دوست شــان  کــه  افراديســت  بــا  لذت بخــش 

جمــع آوری  را  تخصصــی  اطاعــات  جديدتريــن  جمــع آوری مــا  را  تخصصــی  اطاعــات  جديدتريــن  مــا 
ســؤاالت  شــايع ترين  از  برخــی  بــه  تــا  ســؤاالت کرده ايــم  شــايع ترين  از  برخــی  بــه  تــا  کرده ايــم 
دهيــم. پاســخ  کرونــا  واکســن های  دهيــم.دربــاره  پاســخ  کرونــا  واکســن های  دربــاره 

واکسن های کرونا چگونه عمل می کنند؟واکسن های کرونا چگونه عمل می کنند؟
واکســن ها بــا تقليــد يــک عامــل عفونــی واکســن ها بــا تقليــد يــک عامــل عفونــی –– ويــروس، باکتــری يا  ويــروس، باکتــری يا 
ديگــر ميکروارگانيســم های عامــل بيمــاری ديگــر ميکروارگانيســم های عامــل بيمــاری –– عمــل می کننــد.  عمــل می کننــد. 
ايــن کار بــه سيســتم ايمنــی مــا »يــاد می دهــد« کــه چگونــه ايــن کار بــه سيســتم ايمنــی مــا »يــاد می دهــد« کــه چگونــه 
بــه طــور ســريع و مؤثــر بــه ايــن عامــل واکنــش نشــان دهــد.بــه طــور ســريع و مؤثــر بــه ايــن عامــل واکنــش نشــان دهــد.

ــل  ــک عام ــده از ي ــوع ضعيف ش ــک ن ــوال ي ــن ها معم ــل واکس ــک عام ــده از ي ــوع ضعيف ش ــک ن ــوال ي ــن ها معم واکس
عفونــی را ارائــه می کننــد کــه بــه سيســتم ايمنــی مــا اجــازه عفونــی را ارائــه می کننــد کــه بــه سيســتم ايمنــی مــا اجــازه 
می دهــد تــا آن را در حافظــه اش ضبــط کند. بديــن ترتيب،قبل می دهــد تــا آن را در حافظــه اش ضبــط کند. بديــن ترتيب،قبل 
ــا  ــی م ــتم ايمن ــد، سيس ــار کن ــا را بيم ــروس م ــه وي ــا از اينک ــی م ــتم ايمن ــد، سيس ــار کن ــا را بيم ــروس م ــه وي از اينک
می توانــد ســريعا آن را شناســايی کــرده و مقابلــه کنــد. برخــی می توانــد ســريعا آن را شناســايی کــرده و مقابلــه کنــد. برخــی 
ــده اند. ــی ش ــورت طراح ــن ص ــه اي ــا ب ــن های کرون ــده اند.از واکس ــی ش ــورت طراح ــن ص ــه اي ــا ب ــن های کرون از واکس

ديگــر انــواع واکســن های کرونــا بــا روش هــای چديدتــر ديگــر انــواع واکســن های کرونــا بــا روش هــای چديدتــر 
آر ان ای  پيــام آور  واکســن های  نــام  بــا  و  شــده   آر ان ای ســاخته  پيــام آور  واکســن های  نــام  بــا  و  شــده   ســاخته 
ايــن  می شــوند.  خوانــده  ايــن (   می شــوند.  خوانــده    )mRNAmRNA( ام آر ان ای  يــا   )( ام آر ان ای  يــا   )RNARNA((
نــوع واکســن ها بــه جــای معرفــی عامــل )مــاده ای کــه نــوع واکســن ها بــه جــای معرفــی عامــل )مــاده ای کــه 
ــد  ــد(، ک ــد کن ــادی تولي ــما آنتی ب ــدن ش ــود ب ــث می ش ــد باع ــد(، ک ــد کن ــادی تولي ــما آنتی ب ــدن ش ــود ب ــث می ش باع
ــی  ــا سيســتم ايمن ــد ت ــه می کن ــدن ارائ ــه ب ــک الزم را ب ــی ژنتي ــا سيســتم ايمن ــد ت ــه می کن ــدن ارائ ــه ب ــک الزم را ب ژنتي
مــا بتوانــد آنتــی ژن را خــودش توليــد کنــد. تکنولــوژی مــا بتوانــد آنتــی ژن را خــودش توليــد کنــد. تکنولــوژی 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــه م ــن ده ــرای چندي ــن ها ب ــن واکس ــرار اي ــه ق ــورد مطالع ــه م ــن ده ــرای چندي ــن ها ب ــن واکس اي
ويــروس  هيــچ  حــاوی  ام اران ای  واکســن های  ويــروس گرفته انــد.  هيــچ  حــاوی  ام اران ای  واکســن های  گرفته انــد. 
زنــده ای نبــوده و تداخلــی بــا دی ان ای انســان ها ندارنــد.زنــده ای نبــوده و تداخلــی بــا دی ان ای انســان ها ندارنــد.

آيا واکسن های کرونا ايمن هستند؟آيا واکسن های کرونا ايمن هستند؟
ــوند  ــد می ش ــرعت تولي ــه س ــه ب ــن هايی ک ــی واکس ــه،  حت ــوند بل ــد می ش ــرعت تولي ــه س ــه ب ــن هايی ک ــی واکس ــه،  حت بل
ــد  ــرار بگيرن ــق ق ــی دقي ــای بالين ــت آزمايش ه ــد تح ــز باي ــد ني ــرار بگيرن ــق ق ــی دقي ــای بالين ــت آزمايش ه ــد تح ــز باي ني
ــطح  ــق در س ــورد تواف ــتانداردهای م ــه اس ــود ک ــت ش ــا ثاب ــطح ت ــق در س ــورد تواف ــتانداردهای م ــه اس ــود ک ــت ش ــا ثاب ت
بين المللــی بــرای حفــظ ايمنــی و اثرگــذاری را رعايــت بين المللــی بــرای حفــظ ايمنــی و اثرگــذاری را رعايــت 
می کننــد. يــک واکســن تنهــا در صورتــی کــه مطابــق می کننــد. يــک واکســن تنهــا در صورتــی کــه مطابــق 
ــی  ــازمان جهان ــازه س ــد اج ــد می توان ــتانداردها باش ــن اس ــی اي ــازمان جهان ــازه س ــد اج ــد می توان ــتانداردها باش ــن اس اي
کنــد. دريافــت  را  ملــی  ناظــر  و ســازمان های  کنــد.بهداشــت  دريافــت  را  ملــی  ناظــر  و ســازمان های  بهداشــت 

ــد  ــه می کن ــداری و ارائ ــن هايی را خري ــا واکس ــف تنه ــد يونيس ــه می کن ــداری و ارائ ــن هايی را خري ــا واکس ــف تنه يونيس
کــه مطابــق معيارهــای ايمنــی و اثرگــذاری ســازمان جهانــی کــه مطابــق معيارهــای ايمنــی و اثرگــذاری ســازمان جهانــی 
بهداشــت بــوده و تاييديه هــای نظارتی الزم را اخذ کرده باشــند.بهداشــت بــوده و تاييديه هــای نظارتی الزم را اخذ کرده باشــند.

چگونه واکسن های کرونا به اين سرعت توليد شدند؟چگونه واکسن های کرونا به اين سرعت توليد شدند؟
ــش  ــابقه در بخ ــرمايه گذاری بی س ــف س ــه لط ــمندان ب ــش دانش ــابقه در بخ ــرمايه گذاری بی س ــف س ــه لط ــمندان ب دانش
ــورد  ــتند رک ــی توانس ــکار جهان ــز هم ــعه و ني ــق و توس ــورد تحقي ــتند رک ــی توانس ــکار جهان ــز هم ــعه و ني ــق و توس تحقي
ــذار در  ــن و اثرگ ــن ايم ــد واکس ــدی را در تولي ــی جدي ــذار در زمان ــن و اثرگ ــن ايم ــد واکس ــدی را در تولي ــی جدي زمان
ــای  ــتانداردهای فرآينده ــام اس ــد. تم ــت کنن ــا ثب ــر کرون ــای براب ــتانداردهای فرآينده ــام اس ــد. تم ــت کنن ــا ثب ــر کرون براب
ــی دقيــق رعايــت شــدند. ــز اســتانداردهای نظارت ــی دقيــق رعايــت شــدند.ايمنــی و ني ــز اســتانداردهای نظارت ايمنــی و ني

بســياری  در  هم اکنــون  کــه  واکســن هايی  بــر  بســياری عــاوه  در  هم اکنــون  کــه  واکســن هايی  بــر  عــاوه 
از کشــورهای جهــان در حــال اســتفاده هســتند، جــای از کشــورهای جهــان در حــال اســتفاده هســتند، جــای 
ــدا  ــن کاندي ــدا  واکس ــن کاندي ــش از 2۰۰2۰۰ واکس ــه بي ــت ک ــيار اس ــی بس ــش از دلگرم ــه بي ــت ک ــيار اس ــی بس دلگرم
نيــز در مراحــل مختلــف توليــد هســتند. برخــی از ايــن نيــز در مراحــل مختلــف توليــد هســتند. برخــی از ايــن 
آخريــن  آخريــن    –– بالينــی  تحقيقــات  ســوم  فــاز  در  بالينــی واکســن ها  تحقيقــات  ســوم  فــاز  در  واکســن ها 
ــد. ــرار دارن ــد. ق ــرار دارن ــود –– ق ــد ش ــن تأيي ــه واکس ــل از اينک ــه قب ــود مرحل ــد ش ــن تأيي ــه واکس ــل از اينک ــه قب مرحل

 بهترين واکسن کرونا برای من کدام است؟ بهترين واکسن کرونا برای من کدام است؟
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــده س ــد ش ــن های تأيي ــام واکس ــت تم ــی بهداش ــازمان جهان ــده س ــد ش ــن های تأيي ــام واکس تم
نشــان داده انــد کــه در محافظت از شــما در برابر بيماری شــديد نشــان داده انــد کــه در محافظت از شــما در برابر بيماری شــديد 
ناشــی از کرونــا بســيار اثرگــذار هســتند. بهتريــن واکســن برای ناشــی از کرونــا بســيار اثرگــذار هســتند. بهتريــن واکســن برای 
ــه دســت شــما برســد! ــه ســريع تر ب ــه دســت شــما برســد!شــما واکســنی اســت ک ــه ســريع تر ب شــما واکســنی اســت ک
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آيا واکسن های کرونا دربرابر انواع جديد نيز اثربخشی دارند؟آيا واکسن های کرونا دربرابر انواع جديد نيز اثربخشی دارند؟
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــد ک ــت می گوي ــی بهداش ــازمان جهان ــی رود س ــار م ــه انتظ ــد ک ــت می گوي ــی بهداش ــازمان جهان س
واکســن های تأييــد شــده کنونــی حداقــل تــا حــدی حفاظــت واکســن های تأييــد شــده کنونــی حداقــل تــا حــدی حفاظــت 
را در برابــر انــواع جديــد ويــروس کرونــا فراهــم کننــد.را در برابــر انــواع جديــد ويــروس کرونــا فراهــم کننــد.

کارشناســان در اقصی نقــاط جهــان بــه طــور مــداوم در کارشناســان در اقصی نقــاط جهــان بــه طــور مــداوم در 
ــر  ــد ب ــای جدي ــذاری گونه ه ــی اثرگ ــه چگونگ ــال مطالع ــر ح ــد ب ــای جدي ــذاری گونه ه ــی اثرگ ــه چگونگ ــال مطالع ح
رفتــار ويــروس، شــامل هــر گونــه تأثيــر بالقــوه بــر اثرگــذاری رفتــار ويــروس، شــامل هــر گونــه تأثيــر بالقــوه بــر اثرگــذاری 
واکســن های کرونــا، هســتند.اگر ثابــت شــود هــر کــدام واکســن های کرونــا، هســتند.اگر ثابــت شــود هــر کــدام 
از ايــن واکســن ها در برابــر يــک يــا چنــد گونــه جديــد از ايــن واکســن ها در برابــر يــک يــا چنــد گونــه جديــد 
اثرگــذاری کمتــری دارنــد، می تــوان ترکيــب واکســن را بــرای اثرگــذاری کمتــری دارنــد، می تــوان ترکيــب واکســن را بــرای 
ــر داد. در  ــد تغيي ــای جدي ــر گونه ه ــتر در براب ــت بيش ــر داد. در حفاظ ــد تغيي ــای جدي ــر گونه ه ــتر در براب ــت بيش حفاظ
ــتفاده  ــد اس ــيون مانن ــرات در واکسيناس ــی تغيي ــده،  برخ ــتفاده آين ــد اس ــيون مانن ــرات در واکسيناس ــی تغيي ــده،  برخ آين
ــد. ــروری باش ــايد ض ــانی ها ش ــر بروزرس ــه  و ديگ ــد.از دوز اضاف ــروری باش ــايد ض ــانی ها ش ــر بروزرس ــه  و ديگ از دوز اضاف

امــا کار مهــم در ايــن ميــان ايــن اســت کــه واکســينه شــويد امــا کار مهــم در ايــن ميــان ايــن اســت کــه واکســينه شــويد 
و تمهيــدات الزم بــرای کاهــش شــيوع ويــروس را انجــام و تمهيــدات الزم بــرای کاهــش شــيوع ويــروس را انجــام 
ــی در  ــرش ژنتيک ــال پ ــش احتم ــه کاه ــر ب ــن ام ــی در  اي ــرش ژنتيک ــال پ ــش احتم ــه کاه ــر ب ــن ام ــد –– اي ــد دهي دهي
ــد  ــر عبارتن ــورد نظ ــدات م ــد. تمهي ــک می کن ــروس کم ــد وي ــر عبارتن ــورد نظ ــدات م ــد. تمهي ــک می کن ــروس کم وي
از رعايــت فاصله گــذاری اجتماعــی، ماســک زدن، تهويــه از رعايــت فاصله گــذاری اجتماعــی، ماســک زدن، تهويــه 
هــوای مطلــوب، شستشــوی مــداوم دســت ها و دريافــت هــوای مطلــوب، شستشــوی مــداوم دســت ها و دريافــت 
بيمــاری. عائــم  مشــاهده  صــورت  در  پزشــکی  بيمــاری.کمــک  عائــم  مشــاهده  صــورت  در  پزشــکی  کمــک 

چه کسانی بايد ابتدا واکسينه شوند؟چه کسانی بايد ابتدا واکسينه شوند؟
از آنجايــی کــه ظرفيــت توليــد در ســال از آنجايــی کــه ظرفيــت توليــد در ســال 2۰212۰21 بــرای تأميــن احتيــاج  بــرای تأميــن احتيــاج 
جهانــی کافــی نيســت، همــه قــادر نخواهنــد بــود کــه در يــک زمــان جهانــی کافــی نيســت، همــه قــادر نخواهنــد بــود کــه در يــک زمــان 
واکســن دريافــت کننــد. کشــورها بايــد گروه هــای دارای اولويــت را مشــخص واکســن دريافــت کننــد. کشــورها بايــد گروه هــای دارای اولويــت را مشــخص 
ســازند. ســازمان بهداشــت جهانــی توصيــه کــرده کــه ايــن گروه هــا ســازند. ســازمان بهداشــت جهانــی توصيــه کــرده کــه ايــن گروه هــا 
ــان( و  ــت و درم ــام بهداش ــت از نظ ــرای محافظ ــان )ب ــد از کادر درم ــان( و عبارتن ــت و درم ــام بهداش ــت از نظ ــرای محافظ ــان )ب ــد از کادر درم عبارتن
ــرار  ــا ق ــرادی کــه در معــرض خطــر بيشــتر مــرگ ناشــی از بيمــاری کرون ــرار اف ــا ق ــرادی کــه در معــرض خطــر بيشــتر مــرگ ناشــی از بيمــاری کرون اف
ــه ای  ــای زمين ــه دارای بيماريه ــرادی ک ــن و اف ــراد مس ــد اف ــه مانن ــد ب ــه ای دارن ــای زمين ــه دارای بيماريه ــرادی ک ــن و اف ــراد مس ــد اف ــه مانن ــد ب دارن
و  معلم هــا  ماننــد  بــه  ضــروری  بخش هــای  کارکنــان  ديگــر  و هســتند.  معلم هــا  ماننــد  بــه  ضــروری  بخش هــای  کارکنــان  ديگــر  هســتند. 
ــس از  ــد و پ ــرار گيرن ــدی ق ــت بع ــد در اولوي ــز باي ــی ني ــددکاران اجتماع ــس از م ــد و پ ــرار گيرن ــدی ق ــت بع ــد در اولوي ــز باي ــی ني ــددکاران اجتماع م
ــد.   ــت کنن ــن درياف ــا واکس ــر گروه ه ــتر ديگ ــن بيش ــن واکس ــا تأمي ــا و ب ــد.  آنه ــت کنن ــن درياف ــا واکس ــر گروه ه ــتر ديگ ــن بيش ــن واکس ــا تأمي ــا و ب آنه

چه زمانی بايد واکسن کرونا نزنيد؟چه زمانی بايد واکسن کرونا نزنيد؟
اگــر هــر گونــه ســؤال دربــاره اينکــه آيــا بايــد واکســن کرونــا را دريافــت کنيــد اگــر هــر گونــه ســؤال دربــاره اينکــه آيــا بايــد واکســن کرونــا را دريافــت کنيــد 
داريــد بــا پزشــک خــود مشــورت کنيــد. در حــال حاضــر، افــرادی کــه دارای داريــد بــا پزشــک خــود مشــورت کنيــد. در حــال حاضــر، افــرادی کــه دارای 
ــا را دريافــت کننــد تــا از  ــا را دريافــت کننــد تــا از شــرايط پزشــکی زيــر هســتند نبايــد واکســن کرون شــرايط پزشــکی زيــر هســتند نبايــد واکســن کرون
ــی در امــان باشــند:اگر ســابقه واکنش هــای آلرژيــک  ــی در امــان باشــند:اگر ســابقه واکنش هــای آلرژيــک عــوارض جانبــی احتمال عــوارض جانبــی احتمال
ــد. ــا را داري ــات تشــکيل دهنده واکســن کرون ــه هــر کــدام از محتوي ــد.شــديد ب ــا را داري ــات تشــکيل دهنده واکســن کرون ــه هــر کــدام از محتوي شــديد ب

اگــر هم اکنــون مبتــا بــه کرونــا هســتيد و يــا عائــم کرونــا را داريــد. )البتــه اگــر هم اکنــون مبتــا بــه کرونــا هســتيد و يــا عائــم کرونــا را داريــد. )البتــه 
ــد(. ــت کني ــن را درياف ــک واکس ــد پزش ــودی و تأيي ــس از بهب ــد پ ــد(.می تواني ــت کني ــن را درياف ــک واکس ــد پزش ــودی و تأيي ــس از بهب ــد پ می تواني

اگر قبا به بيماری کرونا مبتا شده باشم، آيا باز هم بايد واکسينه شوم؟اگر قبا به بيماری کرونا مبتا شده باشم، آيا باز هم بايد واکسينه شوم؟
ــويد.  ــينه ش ــد واکس ــده ايد باي ــا ش ــاری کرون ــار بيم ــا دچ ــر قب ــی اگ ــه، حت ــويد. بل ــينه ش ــد واکس ــده ايد باي ــا ش ــاری کرون ــار بيم ــا دچ ــر قب ــی اگ ــه، حت بل
ــی  ــی طبيع ــداری ايمن ــاال مق ــن بيمــاری دچــار می شــوند احتم ــه اي ــه ب ــرادی ک ــی اف ــی طبيع ــداری ايمن ــاال مق ــن بيمــاری دچــار می شــوند احتم ــه اي ــه ب ــرادی ک اف
ــه  ــا چ ــی ت ــن ايمن ــه اي ــم ک ــوز نمی داني ــا هن ــد، ام ــد کنن ــروس تولي ــر وي ــه در براب ــا چ ــی ت ــن ايمن ــه اي ــم ک ــوز نمی داني ــا هن ــد، ام ــد کنن ــروس تولي ــر وي در براب
ــاد  ــاری ايج ــن بيم ــت از اي ــی محافظ ــه ميزان ــه چ ــه ب ــا اينک ــداوم دارد ي ــی ت ــاد زمان ــاری ايج ــن بيم ــت از اي ــی محافظ ــه ميزان ــه چ ــه ب ــا اينک ــداوم دارد ي ــی ت زمان
می کننــد. ارائــه  بيشــتری  اتــکای  قابــل  محافظــت  واکســن ها  می کننــد.می کنــد.  ارائــه  بيشــتری  اتــکای  قابــل  محافظــت  واکســن ها  می کنــد. 

آيا اگر کودک شيرخوار دارم می توانم واکسينه شوم؟آيا اگر کودک شيرخوار دارم می توانم واکسينه شوم؟
محققــان هم اکنــون در حــال مطالعــه واکسيناســيون در مــادران بــا نــوزاد شــيرخوار محققــان هم اکنــون در حــال مطالعــه واکسيناســيون در مــادران بــا نــوزاد شــيرخوار 
هســتند، امــا تاکنــون اطاعــات محــدودی به دســت آمــده اســت. ســازمان بهداشــت هســتند، امــا تاکنــون اطاعــات محــدودی به دســت آمــده اســت. ســازمان بهداشــت 
جهانــی توصيــه می کنــد واکسيناســيون زمانــی انجــام شــود کــه مادر شــير ده بخشــی جهانــی توصيــه می کنــد واکسيناســيون زمانــی انجــام شــود کــه مادر شــير ده بخشــی 
از گروه هــای دارای اولويــت باشــد بــرای مثــال عضــو کادر درمــان باشــد. تغذيه با شــير از گروه هــای دارای اولويــت باشــد بــرای مثــال عضــو کادر درمــان باشــد. تغذيه با شــير 
مــادر می توانــد بعــد از واکسيناســيون ادامــه يابــد و يکــی از بهتريــن  روش هــا بــرای مــادر می توانــد بعــد از واکسيناســيون ادامــه يابــد و يکــی از بهتريــن  روش هــا بــرای 
حفاظــت از کــودک در مقابــل ايــن بيمــاری و کمــک بــه آنها برای ســالم ماندن اســت.حفاظــت از کــودک در مقابــل ايــن بيمــاری و کمــک بــه آنها برای ســالم ماندن اســت.

آيا در صورت بارداری می توانم واکسن کرونا دريافت کنم؟آيا در صورت بارداری می توانم واکسن کرونا دريافت کنم؟
اگرچــه خطــر کلــی بيمــاری شــديد ناشــی از ويــروس کرونــا پاييــن اســت، اگرچــه خطــر کلــی بيمــاری شــديد ناشــی از ويــروس کرونــا پاييــن اســت، 
ــرض  ــتر در مع ــتند بيش ــاردار نيس ــه ب ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــما را نس ــارداری ش ــا ب ــرض ام ــتر در مع ــتند بيش ــاردار نيس ــه ب ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــما را نس ــارداری ش ــا ب ام
ريســک بيمــاری شــديد قــرار می دهد.تحقيقــات بــرای فهــم بهتــر ايمنــی و ريســک بيمــاری شــديد قــرار می دهد.تحقيقــات بــرای فهــم بهتــر ايمنــی و 
ــل  ــچ دلي ــا هي ــه دارد، ام ــاردار ادام ــان ب ــا در زن ــيون کرون ــذاری واکسيناس ــل اثرگ ــچ دلي ــا هي ــه دارد، ام ــاردار ادام ــان ب ــا در زن ــيون کرون ــذاری واکسيناس اثرگ
ــان  ــيون زن ــد واکسيناس ــه فواي ــبت ب ــتری نس ــت بيش ــه مزي ــده ای ک ــناخته ش ــان ش ــيون زن ــد واکسيناس ــه فواي ــبت ب ــتری نس ــت بيش ــه مزي ــده ای ک ــناخته ش ش
ــارداری  ــان ب ــل،  زن ــن دلي ــه همي ــت. ب ــده اس ــاهده نش ــد، مش ــته باش ــاردار داش ــارداری ب ــان ب ــل،  زن ــن دلي ــه همي ــت. ب ــده اس ــاهده نش ــد، مش ــته باش ــاردار داش ب
ــا  ــان( ي ــد کادر درم ــتند )مانن ــا هس ــاری کرون ــر بيم ــر باالت ــرض خط ــه در مع ــا ک ــان( ي ــد کادر درم ــتند )مانن ــا هس ــاری کرون ــر بيم ــر باالت ــرض خط ــه در مع ک
ــر  ــه خط ــر ب ــد منج ــه می توان ــت ک ــائلی اس ــار مس ــان دچ ــه سامتی ش ــی ک ــر آنهاي ــه خط ــر ب ــد منج ــه می توان ــت ک ــائلی اس ــار مس ــان دچ ــه سامتی ش ــی ک آنهاي
ــوند ــينه ش ــان واکس ــا پزشک ش ــورت ب ــد در مش ــود، می توانن ــديدتر ش ــاری ش ــوندبيم ــينه ش ــان واکس ــا پزشک ش ــورت ب ــد در مش ــود، می توانن ــديدتر ش ــاری ش بيم
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آيا ويروس کرونا می تواند بر قدرت باروری اثر گذارد؟آيا ويروس کرونا می تواند بر قدرت باروری اثر گذارد؟
ــانه های  ــتی در رس ــای نادرس ــت ادعاه ــن اس ــر، ممک خي
اجتماعــی ديــده باشــيد امــا هيــچ شــواهدی دال بــر 
کرونــا،  واکســن  شــامل  واکســنی،  نــوع  هــر  اينکــه 
ــر  ــردان تأثي ــا م ــان ي ــاروری در زن ــدرت ب ــر ق ــد ب می توان
گــذارد مشــاهده نشــده اســت. اگــر هم اکنــون ســعی 
داريــد کــه بــاردار شــويد، نيــاز نيســت کــه پــس از 
بــاروری اجتنــاب ورزيــد. از  دريافــت واکســن کرونــا 

آيا کودک من نيز بايد واکسينه شود؟آيا کودک من نيز بايد واکسينه شود؟
ــت.  ــاوت اس ــاالن متف ــودکان از بزرگس ــی ک ــتم ايمن سيس
ايــن تفــاوت می توانــد بســته بــه ســن آنهــا بســيار متغيــر 
ــن های  ــه از واکس ــود ک ــه نمی ش ــون، توصي ــد. هم اکن باش
مــورد تأييــد ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای گــروه ســنی 
ــن  ــوع واکس ــه ن ــته ب ــال )بس ــی 1۸ س ــر از 16 ال پايين ت
ــک  ــا در ي ــر آنه ــی اگ ــود، حت ــتفاده ش ــاره( اس ــورد اش م
ــای  ــودکان در آزمايش ه ــند. ک ــاال باش ــا ريســک ب ــروه ب گ
بنابرايــن  نداشــتند،  حضــور  کرونــا  واکســن  ابتدايــی 
ــا اثرگــذاری واکســن  ــی و ي ــاره ايمن ــات درب ــون اطاع اکن
ــا أصــا وجــود  ــوده ي ــر کــودکان زيــر 16 ســال ناچيــز ب ب
ــا در  ــت و م ــاز اس ــورد ني ــتری م ــات بيش ــدارد. تحقيق ن
حيــن انجــام آزمايشــات توصيه هــا را بروزرســانی می کنيــم 
ــن  ــا اي ــد بود.ب ــترس خواه ــتری در دس ــات بيش و اطاع
ــما  ــودک ش ــد ک ــان يابي ــه اطمين ــت ک ــم اس ــال، مه ح
واکســن های رايــج دوران کودکــی را دريافــت می کنــد.

چه زمانی واکسن کرونا در کشور من در دسترس خواهد بود؟چه زمانی واکسن کرونا در کشور من در دسترس خواهد بود؟
توزيــع واکســن در گســتره جهانــی ادامــه دارد و  دسترســی بــه 
واکســن در کشــورها متفــاوت اســت. پيشــنهاد می کنيــم آخريــن 
اطاعــات درباره کشــورتان را از وزارت بهداشــت و درمان دريافت 
کنيد.يونيســف بــه نيابــت از ســازوکار کوواکــس، واکســن کرونا را 
خريــداری و بــه کشــورهای اقصی نقــاط جهــان تحويــل می دهــد 
ــن  ــدون واکس ــوری ب ــچ کش ــود هي ــل ش ــان حاص ــا اطمين ت
ــال 2۰21  ــان س ــا پاي ــه ت ــت ک ــن اس ــا اي ــدف م ــد. ه نمی مان
ميــادی 2 ميليــارد دوز واکســن تحويــل بدهيــم. ايــن دوزهــا به 
ــک فرمــول  ــر اســاس ي کشــورهای عضــو ســازوکار کوواکــس ب
ــا جمعيــت مجمــوع آنهــا ارائــه می شــود. تخصيــص متناســب ب

کوواکس چيست؟کوواکس چيست؟
ــريع  ــدف تس ــا ه ــی ب ــای جهان ــی از تاش ه ــس بخش کوواک
توســعه و توليــد واکســن کرونــا و تضميــن دسترســی منصفانــه و 
برابــر همــه کشــورها اســت. هيــچ کشــوری از بيمــاری کرونــا در 
امــان نخواهــد بــود مگــر اينکــه همــه کشــورها محافظــت شــوند.

ــتند  ــر هس ــس درگي ــازوکار کوواک ــرو در س ــور و قلم 1۹۰ کش
ــود.  ــی می ش ــت جهان ــد جمعي ــش از ۹۰ درص ــامل بي ــه ش ک
آمادگــی  نوآوری هــای  ائتــاف  بــا  همــکاری  در  يونيســف 
جهانــی  ســازمان    ، واکســن  ائتــاف  همه گيــری،  بــرای 
ــه  ــد و ارائ ــرای خري ــا ب ــرکايش، تاش ه ــر ش ــت و ديگ بهداش
ــد. ــری می کن ــس رهب ــت از کوواک ــه نياب ــا را ب ــن کرون واکس

من اطاعات نادرستی را درباره واکسن کرونا در فضای آناين من اطاعات نادرستی را درباره واکسن کرونا در فضای آناين 
مشاهده می کنم. چه کاری بايد انجام دهم؟مشاهده می کنم. چه کاری بايد انجام دهم؟

متأســفانه،  اطاعــات آنايــن نادرســت بســياری دربــاره ويــروس 
در  نادرســت  اطاعــات  دارد.  وجــود  کرونــا  واکســن های  و 
ــه اشــاعه توهــم،  ــد منجــر ب بحران هــای حــوزه ســامت می توان
تــرس و انگ زنــی بشــود. ايــن امــر همچنيــن منجــر خواهــد شــد 
افــراد بــدون محافظــت باقــی مانــده يــا بيشــتر در برابــر ويــروس 
ــد شــده را  ــا توصيه هــای تأيي ــات و ي آســيب پذير باشــند. واقعي
از منابــع مــورد اعتمــاد مثــا مقامات بهداشــتی کشــور، ســازمان 
ــی بهداشــت دريافــت کنيــد. ــا ســازمان جهان ملــل، يونيســف ي

آيا واکسن کرونا می تواند بر روی دی ان ای تأثير بگذارد؟آيا واکسن کرونا می تواند بر روی دی ان ای تأثير بگذارد؟
ــر  ــچ وجــه ب ــه هي ــا ب ــواع واکســن کرون ــک از ان ــچ ي ــر، هي خي
دی ان ای تأثيــر نگذاشــته و کاری بــا آن ندارنــد. واکســن پيــام آور 
ــه  ــاد می دهــد چگون ــه ســلول ها ي ــا همــان ام آر ان ای ب آر ان ای  ي
ــد  ــدن تولي ــی در ب ــش ايمن ــک واکن ــه ي ــازند ک ــی بس پروتئين
ــه از  ــد ک ــد می کن ــی را تولي ــش آنتی بادی هاي ــن واکن ــد. اي کن
شــما در برابــر ويــروس محافظــت می کنــد. ام آران ای بــا دی ان ای 
ــی  ــدت ۷2 ســاعت داخــل ســلول باق ــه م ــط ب ــرق دارد و فق ف
مانــده و پــس از آن نابــود می شــود. بــا ايــن حــال هيــچ گاه وارد 
هســته ســلول، جايــی کــه دی ان ای در آن قــرار دارد، نمی شــود.

آيا واکسن های کرونا شامل نوعی محتويات حيوانی هستند؟آيا واکسن های کرونا شامل نوعی محتويات حيوانی هستند؟
ســازمان  تأييــد  مــورد  واکســن های  از  يکــی  هيــچ  خيــر، 
نيســتند حيوانــی  محتويــات  دارای  بهداشــت  جهانــی 

 
چگونه می توانم تا زمان واکسينه شدن از خانواده ام محافظت کنم؟چگونه می توانم تا زمان واکسينه شدن از خانواده ام محافظت کنم؟

واکســن های ايمــن و اثرگــذار دگرگونــی بزرگــی پديــد می آورنــد امــا 
هنــوز مشــخص نيســت کــه تــا چــه ميــزان می تواننــد از مــا در برابــر 
آلودگــی و انتقــال ويــروس محافظــت کننــد. در حــال حاضــر، حتــی 
پــس از واکســينه شــدن بايــد پيشــگيری های الزم را بــه عمــل بياوريم 
تــا از خــود و ديگــران محافظت کنيــم. اين اقدامات شــامل اســتفاده از 
ماســک، فاصله گــذاری اجتماعــی و شستشــوی مــداوم دســت ها اســت.
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سرتاســر کشــور عزيزمــان ايــران سرشــار اســت از جاذبــه های گردشــگری سرتاســر کشــور عزيزمــان ايــران سرشــار اســت از جاذبــه های گردشــگری 
ــوای  ــا، آب و ه ــگ ه ــب فرهن ــخ باســتانی، ترکي ــه تاري ــا توجــه ب ــه ب ــوای ک ــا، آب و ه ــگ ه ــب فرهن ــخ باســتانی، ترکي ــه تاري ــا توجــه ب ــه ب ک
مختلــف و طبيعــت زيبــا، توانســته عاقــه منــدان بســياری را از هر گوشــه مختلــف و طبيعــت زيبــا، توانســته عاقــه منــدان بســياری را از هر گوشــه 
جهــان مجــذوب خــود کنــد. جاذبــه هــای بــی بديلــی که شــايد خيلــی از جهــان مجــذوب خــود کنــد. جاذبــه هــای بــی بديلــی که شــايد خيلــی از 
مــا حتــی يکبــار هم نــام آنهــا را نشــنيده باشــيم. شــناخت ايــران و جاذبه مــا حتــی يکبــار هم نــام آنهــا را نشــنيده باشــيم. شــناخت ايــران و جاذبه 
هــای گردشــگری آن بــر هــر ايرانــی واجــب اســت علــی الخصــوص بــرای هــای گردشــگری آن بــر هــر ايرانــی واجــب اســت علــی الخصــوص بــرای 
مــا معلمــان کــه وظيفــه تعليــم و تربيــت نســل هــای آينــده را بــر دوش مــا معلمــان کــه وظيفــه تعليــم و تربيــت نســل هــای آينــده را بــر دوش 
داريــم. بهتريــن راه شــناخت ايــران ســفر کــردن اســت. در ايــن قســمت داريــم. بهتريــن راه شــناخت ايــران ســفر کــردن اســت. در ايــن قســمت 
قصــد دارم تــا شــما را بــا قصــد دارم تــا شــما را بــا 44 جاذبــه گردشــگری در ايــران آشــنا نمايــم تــا  جاذبــه گردشــگری در ايــران آشــنا نمايــم تــا 
اگــر پــس از پايــان يافتــن کرونــا تصميمــی بــر ســفر داشــتيد، ايــن موارد اگــر پــس از پايــان يافتــن کرونــا تصميمــی بــر ســفر داشــتيد، ايــن موارد 
ــيد. ــته باش ــر داش ــفر در نظ ــرای س ــی ب ــه هاي ــوان گزين ــه عن ــم ب ــيد.را ه ــته باش ــر داش ــفر در نظ ــرای س ــی ب ــه هاي ــوان گزين ــه عن ــم ب را ه

11- روستای کندوان- روستای کندوان
تاريخچــه  اســت.  ايــران  روســتاهای  زيباتريــن  از  يکــی  تاريخچــه کنــدوان  اســت.  ايــران  روســتاهای  زيباتريــن  از  يکــی  کنــدوان 
ــدود  ــا ح ــد. ام ــش می رس ــال پي ــزار س ــت ه ــه هف ــدوان ب ــای کن ــدود غاره ــا ح ــد. ام ــش می رس ــال پي ــزار س ــت ه ــه هف ــدوان ب ــای کن غاره
ــد،  ــه کردن ــران حمل ــه اي ــا ب ــه مغول ه ــی ک ــش، زمان ــال پي ــد،  س ــه کردن ــران حمل ــه اي ــا ب ــه مغول ه ــی ک ــش، زمان ــال پي ۷۰۰۷۰۰ س
مردمــان منطقــه آذربايجــان شــرقی بــرای حفــظ جــان خــود بــه مردمــان منطقــه آذربايجــان شــرقی بــرای حفــظ جــان خــود بــه 
کندوهــای  هماننــد  اکنــون  کــه  کردنــد  فــرار  غار هايــی  کندوهــای ســمت  هماننــد  اکنــون  کــه  کردنــد  فــرار  غار هايــی  ســمت 
می کننــد. خودنمايــی  اســکو  شــهر  کيلومتــری  می کننــد.  خودنمايــی  اســکو  شــهر  کيلومتــری   1۸1۸ در  در عســل  عســل 

ــی  ــون اهال ــه هم اکن ــت ک ــان اس ــره ای جه ــتای صخ ــا روس ــدوان تنه ــی کن ــون اهال ــه هم اکن ــت ک ــان اس ــره ای جه ــتای صخ ــا روس ــدوان تنه کن
ــک  ــتا نزدي ــن روس ــه اي ــه ب ــی ک ــتند. هنگام ــگران هس ــرای گردش ــک آن پذي ــتا نزدي ــن روس ــه اي ــه ب ــی ک ــتند. هنگام ــگران هس ــرای گردش آن پذي
شــديد، نفســی عميــق بکشــيد و از هــوای بی نظيــر آن لــذت ببريــد.شــديد، نفســی عميــق بکشــيد و از هــوای بی نظيــر آن لــذت ببريــد.

توجــه ويــژه گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه کنــدوان باعــث شــده توجــه ويــژه گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه کنــدوان باعــث شــده 
اقامتگاه هــا و هتل هــای زيــادی در حوالــی روســتا ســاخته شــود؛ پــس اقامتگاه هــا و هتل هــای زيــادی در حوالــی روســتا ســاخته شــود؛ پــس 
نيــازی بــه نگرانــی بــرای محــل اقامــت وجــود نــدارد. ســوغاتی های نيــازی بــه نگرانــی بــرای محــل اقامــت وجــود نــدارد. ســوغاتی های 
ايــن روســتا هماننــد صنايــع دســتی، خشــکبار و عســل مــی توانــد ايــن روســتا هماننــد صنايــع دســتی، خشــکبار و عســل مــی توانــد 
دارد. نگــه  باقــی  يادتــان  را در  دارد.تــا مــدت  هــا خاطــره خــوش ســفر  نگــه  باقــی  يادتــان  را در  تــا مــدت  هــا خاطــره خــوش ســفر 
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22- غار علی صدر - غار علی صدر 
ــای  ــدود غاره ــران و از مع ــی اي ــای تاالب ــی از غاره ــدر يک ــار علی ص ــای غ ــدود غاره ــران و از مع ــی اي ــای تاالب ــی از غاره ــدر يک ــار علی ص غ
ــير  ــن مس ــن دارای طوالنی تري ــدر همچني ــت. علی ص ــان اس ــی جه ــير آب ــن مس ــن دارای طوالنی تري ــدر همچني ــت. علی ص ــان اس ــی جه آب
ــات ســاری  ــار در ارتفاع ــن غ ــان اســت. اي ــار در جه ــی درون غ ــات ســاری قايقران ــار در ارتفاع ــن غ ــان اســت. اي ــار در جه ــی درون غ قايقران
ــتان  ــگ در اس ــتان کبودراهن ــتای علی صــدر شهرس ــک روس ــه نزدي ــتان قي ــگ در اس ــتان کبودراهن ــتای علی صــدر شهرس ــک روس ــه نزدي قي
ــر  ــر  مت ــا 21۰۰21۰۰ مت ــطح دري ــار از س ــاع غ ــت. ارتف ــع شده اس ــدان واق ــا هم ــطح دري ــار از س ــاع غ ــت. ارتف ــع شده اس ــدان واق هم
اســت. محوطــه غــار داالن هــای پيــچ در پيــچ و دهليزهــای متعــددی اســت. محوطــه غــار داالن هــای پيــچ در پيــچ و دهليزهــای متعــددی 
ــب  ــت صع ــه عل ــه ب ــد ک ــر می باش ــب  کيلومت ــت صع ــه عل ــه ب ــد ک ــر می باش ــول 1111 کيلومت ــه ط ــار ب ــول دارد. غ ــه ط ــار ب دارد. غ
ــه  ــت. از مجموع ــف شده اس ــر آن کش ــه  کيلومت ــت. از مجموع ــف شده اس ــر آن کش ــير، ۳۳ کيلومت ــودن مس ــور ب ــير، العب ــودن مس ــور ب العب
رشــته آبهــا، درياچــه بزرگــی در درون غــار بــه وجــود آمــده و رشــته آبهــا، درياچــه بزرگــی در درون غــار بــه وجــود آمــده و 
ــار  ــت. غ ــر اس ــق ميس ــا قاي ــا ب ــار تنه ــای غ ــه ژرف ــوذ ب ــن رو نف ــار از اي ــت. غ ــر اس ــق ميس ــا قاي ــا ب ــار تنه ــای غ ــه ژرف ــوذ ب ــن رو نف از اي
ــت. ــدان اس ــتان هم ــردی اس ــای جهانگ ــی از ديدنی ه ــدر يک ــت.علی ص ــدان اس ــتان هم ــردی اس ــای جهانگ ــی از ديدنی ه ــدر يک علی ص

ملــی  طبيعــی  اثــر  ســومين  و  بيســت  علی صــدر  ملــی غــار  طبيعــی  اثــر  ســومين  و  بيســت  علی صــدر  غــار 
دی  دی    1515 در  فرهنگــی  ميــراث  ســازمان  توســط  کــه  در اســت  فرهنگــی  ميــراث  ســازمان  توســط  کــه  اســت 
گرفــت. قــرار  ايــران  طبيعــی  ميــراث  فهرســت  در  گرفــت.  قــرار  ايــران  طبيعــی  ميــراث  فهرســت  در   1۳۸۷1۳۸۷

۳۳- دره ستارگان قشم- دره ستارگان قشم
ــت.  ــده اس ــع ش ــف واق ــه خل ــتای برک ــری روس ــت.  کيلومت ــده اس ــع ش ــف واق ــه خل ــتای برک ــری روس ــن دره در 55 کيلومت ــن دره در اي اي
ــده  ــن دره ش ــکل گيری اي ــث ش ــاک باع ــايش خ ــی فرس ــر علم ــده از نظ ــن دره ش ــکل گيری اي ــث ش ــاک باع ــايش خ ــی فرس ــر علم از نظ
ــادن  ــل افت ــه دلي ــن دره ب ــد اي ــاد دارن ــتا اعتق ــی روس ــا اهال ــادن اســت، ام ــل افت ــه دلي ــن دره ب ــد اي ــاد دارن ــتا اعتق ــی روس ــا اهال اســت، ام
ــی  ــاهکار های طبيع ــده است.ش ــکيل ش ــن تش ــتاره روی زمي ــک س ــی ي ــاهکار های طبيع ــده است.ش ــکيل ش ــن تش ــتاره روی زمي ــک س ي
ــب  ــب و غري ــای عجي ــانده اند. صخره ه ــم را پوش ــره قش ــر جزي ــب سرتاس ــب و غري ــای عجي ــانده اند. صخره ه ــم را پوش ــره قش ــر جزي سرتاس
ــد. ــه کني ــخ را تجرب ــه مري ــن ب ــس رفت ــوند ح ــث می ش ــن دره باع ــد.اي ــه کني ــخ را تجرب ــه مري ــن ب ــس رفت ــوند ح ــث می ش ــن دره باع اي

ــتاره ها  ــد. دره س ــر کني ــب صب ــا ش ــد ت ــتاره ها باي ــدن س ــرای دي ــتاره ها ب ــد. دره س ــر کني ــب صب ــا ش ــد ت ــتاره ها باي ــدن س ــرای دي ب
بخشــی از ژئوپــارک قشــم، تنهــا ژئوپــارک خــاور ميانــه اســت. بهتريــن بخشــی از ژئوپــارک قشــم، تنهــا ژئوپــارک خــاور ميانــه اســت. بهتريــن 
زمــان بازديــد از ايــن مــکان ديدنــی اواخــر زمســتان و اوايــل بهار اســت.زمــان بازديــد از ايــن مــکان ديدنــی اواخــر زمســتان و اوايــل بهار اســت.

رســيدن بــه بــاالی دره عــاوه بــر لــذت تماشــای چشــم اندازی رســيدن بــه بــاالی دره عــاوه بــر لــذت تماشــای چشــم اندازی 
شــما  بــه  عکــس  گرفتــن  بــرای  مناســبی  فرصــت  شــما زيبــا،  بــه  عکــس  گرفتــن  بــرای  مناســبی  فرصــت  زيبــا، 
می دهــد. بــرای رســيدن بــه ايــن دره کافــی اســت می دهــد. بــرای رســيدن بــه ايــن دره کافــی اســت 2525 دقيقــه  دقيقــه 
بــا ماشــين بــه ســمت جــاده جنوبــی حرکــت کنيــد و پــس از بــا ماشــين بــه ســمت جــاده جنوبــی حرکــت کنيــد و پــس از 
برســيد. دره  بــه  طايــی  ســاحل  و  خربــس  غار هــای  برســيد.تماشــای  دره  بــه  طايــی  ســاحل  و  خربــس  غار هــای  تماشــای  44- باغ شازده ماهان- باغ شازده ماهان

ــری شــهر ماهــان و  ــری شــهر ماهــان و  کيلومت ــاغ در حــدود 22 کيلومت ــن ب ــران به شــمار مــی رود. اي ــاغ شــازده ماهــان يکــی از باغ هــای تاريخــی اي ــا ب ــاغ شــاهزاده ماهــان ي ــاغ در حــدود ب ــن ب ــران به شــمار مــی رود. اي ــاغ شــازده ماهــان يکــی از باغ هــای تاريخــی اي ــا ب ــاغ شــاهزاده ماهــان ي ب
ــاغ در مختصــات جغرافيايــی  ــه پايــان دوره قاجاريــه اســت. ايــن ب ــاغ در مختصــات جغرافيايــی در نزديکــی شــهر کرمــان و در دامنــه کوه هــای تيگــران جــای گرفتــه و مربــوط ب ــه پايــان دوره قاجاريــه اســت. ايــن ب در نزديکــی شــهر کرمــان و در دامنــه کوه هــای تيگــران جــای گرفتــه و مربــوط ب
ــر اســت.  ــر اســت.  مت ــای آزاد 2۰2۰2۰2۰ مت ــدای آن از ســطح دري ــه و بلن ــرار گرفت ــه طــول شــرقی ق ــای آزاد  دقيق ــدای آن از ســطح دري ــه و بلن ــرار گرفت ــه طــول شــرقی ق ــه عــرض شــمالی و 5۷5۷ درجــه و  درجــه و 1۷1۷ دقيق ــه عــرض شــمالی و  دقيق ۳۰۳۰ درجــه و  درجــه و 11 دقيق
ــال 2۰112۰11 در  در  ــت  و در س ــت رسيده اس ــه ثب ــران ب ــی اي ــار مل ــی از آث ــوان يک ــال  به عن ــت  و در س ــت رسيده اس ــه ثب ــران ب ــی اي ــار مل ــی از آث ــوان يک ــت 1۰121۰12 به عن ــماره ثب ــا ش ــت  ب ــماره ثب ــا ش ــان 1۳5۳1۳5۳ ب ــان  آب ــخ 1414 آب ــر در تاري ــن اث ــخ اي ــر در تاري ــن اث اي
نشســت ســی و پنجــم ميــراث جهانــی يونســکو بــه همــراه هشــت بــاغ ايرانــی ديگــر در فهرســت ميــراث جهانــی يونســکو بــه ثبــت جهانــی رســيد.نشســت ســی و پنجــم ميــراث جهانــی يونســکو بــه همــراه هشــت بــاغ ايرانــی ديگــر در فهرســت ميــراث جهانــی يونســکو بــه ثبــت جهانــی رســيد.

ايــن بــاغ نخســت بــه دســتور محمدحســن خــان ســردار ايروانــی حاکــم وقــت کرمــان ســاخته شــد و بنــای درون آن بعدهــا توســط ايــن بــاغ نخســت بــه دســتور محمدحســن خــان ســردار ايروانــی حاکــم وقــت کرمــان ســاخته شــد و بنــای درون آن بعدهــا توســط 
ــه،  ــن هم ــا اي ــد. ب ــاخته ش ــه،  هــ .ق( س ــن هم ــا اي ــد. ب ــاخته ش ــا 1۳۰۹1۳۰۹ هــ .ق( س ــا  هــ .ق ت ــی وی )12۹۸12۹۸ هــ .ق ت ــال حکمران ــازده س ــی ي ــان ط ــم کرم ــه حاک ــرزا ناصرالدول ــد مي ــی وی )عبدالحمي ــال حکمران ــازده س ــی ي ــان ط ــم کرم ــه حاک ــرزا ناصرالدول ــد مي عبدالحمي
ــی  ــد، بّناي ــان می برن ــه ماه ــم را ب ــی حاک ــرگ ناگهان ــر م ــی خب ــود وقت ــه می ش ــد. گفت ــا ش ــاخته ره ــه س ــای آن نيم ــاخت بن ــرگ وی س ــا م ــی ب ــد، بّناي ــان می برن ــه ماه ــم را ب ــی حاک ــرگ ناگهان ــر م ــی خب ــود وقت ــه می ش ــد. گفت ــا ش ــاخته ره ــه س ــای آن نيم ــاخت بن ــرگ وی س ــا م ب
ــرار  ــرده و ف ــا ک ــده و کار را ره ــوار کوبي ــه دي ــم ب ــته محک ــت داش ــه در دس ــی را ک ــار گچ ــود تغ ــاختمان ب ــردر س ــل س ــغول تکمي ــه مش ــرار ک ــرده و ف ــا ک ــده و کار را ره ــوار کوبي ــه دي ــم ب ــته محک ــت داش ــه در دس ــی را ک ــار گچ ــود تغ ــاختمان ب ــردر س ــل س ــغول تکمي ــه مش ک
نموده اســت. بــه هميــن علــت جاهــای خالــی کاشــی ها را بــر ســردر ورودی می تــوان ديــد. تاريــخ بنــای بــاغ نموده اســت. بــه هميــن علــت جاهــای خالــی کاشــی ها را بــر ســردر ورودی می تــوان ديــد. تاريــخ بنــای بــاغ 12۷612۷6خورشــيدی اســت.خورشــيدی اســت.

۳۳
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