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رهبر معظم انقالب در پیام به مناسبت حلول سال 91 
تاکید کردند

 شعار امسال؛ تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ایرانى 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمى 
در پیامى به مناسبت حلول سال 91، مجاهدت اقتصادی 
و حضور جهادگونه ملت ایران در عرصه های اقتصادی را 
یک ضرورت دانستند و خاطر نشان کردند: بخش مهمى 
از جهاد اقتصادی مسئله  ی تولید ملى است که اگر ملت 
با همت، عزم و آگاهى و با همراهى و برنامه ریزی درست 
بدون  کند  حل  را  داخلى  تولید  مشکل  بتواند  مسئوالن 
تردید بر چالشهایى که دشمن ایجاد مى کند غلبه خواهد 

کرد.
ایشان با دعوت از همه دست اندرکاران اقتصادی و آحاد 
سال  در  داخلى  تولید  رونق  سوی  به  حرکت  برای  ملت 
به  را  ایرانى  سرمایه  و  کار  از  حمایت  تولیدملى،  جدید، 

عنوان شعار سال 91 معرفى کردند.
سایت دفتر نهاد رهبری

درباره دانشگاه 
جامع علمي 

كاربردي
یکى  کاربردی  علمى   جامع  دانشگاه 
علوم              وزارت  به  وابسته  های  دانشگاه  از 
- تحقیقات وفناوری است که با هدف ارتقاي 
مختلف  بخشهای  شاغلین  مهارت  سطح 
ای  حرفه  های  مهارت  افزایش  و  اقتصادی 
فارغ التحصیالن مرکز آموزش که فاقد تجربه 
با به کارگیری  اجرایى مى باشند تشکیل و 
و سازمان دهى امکانات،منابع مادی وانسانى 
برگزاری  به  نسبت  اجرایى،  های  دستگاه 
دوره های علمى کاربردی در مقاطع کاردانى 

و کارشناسى اقدام مى کند. 
دانشگاه جامع علمى -کاربردي تنها متولى 
نظام آموزش عالى علمى- کاربردی است که 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نظر  زیر 
فراهم  جامع  دانشگاه  هدف  شود.  مى  اداره 
آوردن موجباتى است که مشارکت سازمانها 
و دستگاههای اجرایى دولتى و غیر دولتى را 
برای آموزش نیروی انسانى متخصص و مورد 
نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعى و 
فرهنگى کشور مى باشد به نحوی که دانش 
آنها  به  که  فعالیتى  برای  بتوانند  آموختگان 
را  الزم  مهارت  و  دانش  شود.  مى  محول 

کسب نمایند.
ریزی،  برنامه  مسوولیت  جامع  دانشگاه 
کارشناسى،  های  پشتیباني  سازماندهى، 
اطالعات و سیاستگذاریهای کالن  عملیاتى، 
ارزشیابى مراکز و موسسات  و  نظارت  نیز  و 

علمى کاربردی را بر عهده دارد.
علمى  عالى  آموزش  موسسات  و  مراکز 
اجرایى  رکن  دانشگاه،  نظر  زیر  -کاربردی 
آموزشهای       علمى-کاربردی و به قصد 
های  مهارت  ایجاد  و  کار  دانش  ارتقای 
متناسب با حوزه فعالیت شغلى افراد تاسیس 

شده است.
اهداف آموزشهای علمى  کاربردی

1- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه 
در  دانشگاهى(  و  نظامى  جانبه)صنعتى، 
علمى  پژوهش  و  دانش  اعتالی  گسترش 

کاربردی کشور.
کیفى  و  کمى  شاخصهای  ارتقای   -2

آموزشهای کاربردی در جامعه.
3- فراهم سازی زیر بنای مناسب به منظور 
به کارگیری توان دانش آموختگان دوره های 

نظری در حل مسائل کاربردی.
برای  مناسب  زیربنای  سازی  زمینه   -4

ایجاد انتقال تکنولوژی نوین.
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تاسيس6 موسسه               
علمي كاربردي جديد و تبديل 
200 برنامه درسي از نظري به 

مهارتي
اشاره  با  -کاربردي  علمي  دانشگاه  رییس   
گفت:  امسال  از  مهارت  رادیو  اندازي  راه  به 
با کمک دانشگاه هاي فني -حرفه اي و علمي 
مرور  به  حرفه اي  فني-  سازمان  و  کاربردي 
با  برنامه 24 ساعته  به یک  رادیو  این  زمان 

فرکانس مشخص خواهد رسید.
 

عبدالرسول پور عباس در همایش روساي 
دانشگاه ها با بیان اینکه شش موسسه آموزش 
در دستگاه هاي  کاربردي جدید  علمي  عالي 
از جمله قوه قضاییه، سازمان  اجرایي کشور 
افزود:  تاسیس شده است،  بهزیستي و غیره 
200 برنامه درسي از حالت نظري خارج و به 

شکل مهارتي تغییر محتوا مي دهند.
وي با بیان اینکه 157 مرکز آموزش علمي 
تاسیس  صنعت  و  کار  حوزه  در  کاربردي 
است  این  ما  آرزوي  کرد:  اظهار  است،  شده 
دانشجویان  درصد   30 تنها  آینده  در  که 
در  مابقي  درصد  و 70  نظري  رشته هاي  در 

رشته  هاي مهارتي تحصیل کنند.
وي در خاتمه از روساي دانشگاه ها خواست 
که در صورت سازمان دهي بخش هاي جدید 
مهارتي  سمت  به  را  امکانات  این  دانشگاه، 

پیش ببرند.
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اجرای طرح كرسی های آزاد 
فکری در مراكز استان تهران  

ماه  خرداد  در  فکری  آزاد  های  کرسى 
برگزار  کاربردی  علمى  مرکز   4 در  امسال 
المسلمین  و  االسالم  حجت  شد.  خواهد 
نمایندگى  نهاد  دفتر  فرهنگى  معاون  بلندی 
بیان  ضمن  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
به  را  برنامه  این  اجرای  از  هدف  خبر،  این 
اتکایى  خود  استداللى،  فضای  آمدن  وجود 
و  دانشجویان  فکری  سطح  رشد   ، فکری 
دانشگاهیان  بین  نقدپذیری  فرهنگ  ارتقای 
جمهوری  یا  اسالمى  جمهوری  کرد.  عنوان 
ایرانى؟!، ازدواج دانشجویى مفید یا مضر؟! و 
این جلسات  در  بحث  مورد  موضوعات  از   ...

خواهند بود.
این جلسات سال گذشته در 4 مرکز علمى 
 ، فرهنگى  مختلف  موضوعات  با  کاربردی 

پرشور  استقبال  با  اجتماعى  و  دینى 
دانشجویان برگزار گردید.

دانشجويي  بسيج  همت  به 
كاربردي  علمي  جامع  دانشگاه 
از مجموعه نمايشگاهي سالروز 

فتح خرمشهر رونمايي شد
علمي  جامع  دانشگاه  دانشجویي  بسیج 
کاربردي به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد 
سالروز فتح خرمشهر مجموعه نمایشگاهي را 
با 15 عنوان تابلو تولید و با حضور مسوولین 
این  محل  در  دانشجویي  بسیج  سازمان 

سازمان رونمایي نمود .
سازي  آزاد  تا  سقوط  سیر  نمایشگاه  این 
به  تصویر  و  متن  روایت  به  را  شهر  خونین 
این  مختلف  زوایاي  و  معرفي  دانشجویان 
بررسي  را  مقدس  دفاع  تاریخ  مهم  رویداد 

مي نماید.
مجموعه  این  که  است  ذکر  شایان 
نمایشگاهي از روز شنبه 23 اردیبهشت ماه 
پایگاه هاي بسیج دانشجویي مراکز  بین  در 
علمي کاربردي استان تهران و سراسر کشور 

توزیع مى شود.
 

منبع خبر: سایت دفتر نهاد رهبری 

خبرهايي 
ازمركزآموزش 

علمي -كاربردي 
پيشتازان آئين 

زندگي
دی ماه 1390

به همت بلند انجمن های علمى رشته های مربى 
کودکان استثنایى و مربى معلولین ذهنى مرکز 
آموزش  علمى-کاربردی پیشتازان آئین زندگى، 
عنوان  با  همایشى   90/10/4 شنبه  یک  روز  در 
توانایى های کودکان استثنایى  نیازها و  بررسى 
شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  حضور  با 
جمعیت  بهزیستى،  سازمان  مسئولین  اسالمى، 
هالل احمر، کارشناسان اداره آموزش و پرورش 

استثنایى برگزار گردید.

همايشی با عنوان بررسی 
نيازها و توانايی های كودكان 

استثنايی

محترم  نماینده  زمانى  آقای  مذکور  در همایش 
مجلس و سخنگوی فراکسیون اجتماعى مجلس   
شورای اسالمى و آقای حامد افراسیابى مدیرکل 
بهزیستى استان مرکزی سخنرانى فرموده، پنج 
از  نفر  سه  و  اساتید  از  نفر  دو  طرف  از  مقاله 
دانشجویان ارائه و جمعى از دانش آموزان مقاطع 
مختلف مجتمع های آموزشى استثنایى با ارائه 

کارهای هنری و فرهنگى نقش آفرینى نمودند.
علمى-کاربردی  آموزش  مرکز  همایش،  این  در 
زندگى  آئین  پیشتازان  تعاونى  شرکت 
دانشگاه           دانشجویى  امور  محترم  مدیر  میزبان  
مسئولین  از  جمعى  و  علمى-کاربردی  جامع 
و  اساتید  و  اجتماعى  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

دانشجویان خود بود.

90/10/13 معاونت فرهنگى –دانشجویى  مرکز 
جشنواره    از  دانشجویان  از  جمعى  همراه   به 
عکس »شهر من«  که توسط خانه عکاسان ایران 

به نمایش گذاشته بود بازدید به عمل آوردند .

90/10/14 انجمن علمى دانشجویى رشته تربیت 
آموزشى  ،کارگاه  دبستان  از  پیش  مراکز  مربى 
را   موثر«  ارتباط  و  ارتباطى  مهارتهای  »کنترل 
مرکز  اجتماعات  سالن  در  دانشجویان  با حضور 
برقراری  ،چگونگى  کارگاه  این  ،در  نمود  برگزار 
با دیگران مورد تجزیه و تحلیل  ارتباط صحیح 

قرار گرفت .

هنری  و  دستى  آثار  از  نمایشگاهى   90/10/15
دانشجویان رشته راهنمای آموزشى   در سالن 
به سرپرستى  و  با حضور دانشجویان  اجتماعات 
استاد معین  برگزار گردید. در این نمایشگاه آثار 
هنری و کارهای دستى دانشجویان که بصورت 
ابزار کمک آموزشى قابل بهره برداری مى باشد 

به معرض نمایش گذاشته شده بود .

اربعین حسینى ضمن  مناسبت  به    90/10/24
نصب پالکارد و تراکت تسلیت ، مسابقه فرهنگى 
قیام امام حسین)ع( "برگزار و به نفر  با عنوان" 

اول جایزه ای اهدا گردید . 

90/10/27 بمناسبت آغاز سال بین المللى تعاون 
تعاون  انداز  "چشم  عنوان   تحت  ملى  همایش 
کاربردی  علمى-  آموزش  مرکز  در  ایران"  در 
برگزار  زندگى  آئین  پیشتازان  تعاونى  شرکت 
دکتر  آقای  جناب  همایش  این  .در  گردید 
وزارت  تعاون  امور  محترم  معاون  نیا  حسینى 
آقای  جناب  ؛  اجتماعى  رفاه  و  کار   ، تعاون 
تعاون؛   توسعه  بانک  محترم  مدیرعامل  عظیمى 
جناب آقای دکتر موتمنى رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 
ترویج  مدیرکل  زاده  دکترسید  آقای  جناب  و 
اجتماعى  رفاه  و  ،  کار  تعاون  وزارت  امورتعاون 
تعاون  وزارت  معاونین  و  مدیران  از  تعدادی  و 
حضور  تعاونگران  خانه  و  اجتماعى  رفاه  و  ،کار 
به          جهانى  نگاهى  ؛  همایش  .محورهای  داشتند 
انداز  ؛چشم  پایدار  توسعه  راهکار  ؛تعاون  تعاون 
از  ویژه؛تجلیل  برنامه  و   سال 1391  در  تعاون 

فعاالن و پیشکسوتان عرصه تعاون بود .

همايش ملی تحت عنوان  
»چشم انداز تعاون در ايران« در 
مركز آموزش علمی- كاربردی 
شركت تعاونی پيشتازان آئين 

زندگی برگزارگرديد   

بهمن ماه 1390

90/11/12 آغاز دهه فجر انقالب اسالمى که با 
نثار خون جوانان انقالبى میهن عزیزمان آبیاری 
شد مصادف بود با شهادت امام حسن عسگری 
)ع( به روایتى دیگر در تاریخ اسالم ضمن نصب 
تراکت تسلیت در بردها فضای مرکز با تمثالهایى 
از حضرت امام خمینى )ره( و پرچم های انقالب 
و ایران عزیزمان و کلمات قصار امام راحل آذین 
بندی و با پخش سرودهای انقالبى سعى در به 
یادآوری روزهای عظیم انقالب گردید دراین ایام 
که اولین روزش مصادف بود با اول صفر 1433 
هجری قمری با هماهنگى ستاد ویژه دهه فجر 
اجرا  زیر  های  برنامه  علمى-کاربردی  دانشگاه 

گردید:
-آذین بندی و نصب پوستر. 

رهایى«  نقطه  عکس«  نمایشگاه  -برگزاری 
به روایت تصویر (توسط بسیج  )انقالب اسالمى 

دانشجویى. 
-نصب اطالعیه و راهنمایى دانشجویان عالقمند 
ساالری  )مردم  اینترنتى  مسابقه  در  شرکت  به 

دینى با میراث ماندگار (.
-برگزاری مسابقه فرهنگى به مناسبت فرارسیدن 

سى و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمى 
-نصب بیانیه دانشگاه جامع علمى –کاربردی به 
مناسبت سالروز ورود امام خمینى به ایران روی 

بردهای مرکز. 
عنوان  تحت  نمایشگاه  در  دانشجویان  -شرکت 
بصیرت )شهدای ترور و نفاق قدیم و جدید(  که 
توسط بسیج دانشگاه جامع برگزار گردیده بود .

تولد  با  سرآغازش  وحدت  هفته   90/11/16
بزرگ پیامبر عظیم الشأن اسالم حضرت محمد 
همین  به  خداوند  رسول  بزرگ  )ص(  مصطفى 
و  تبریک  تراکت  و  پالکارد  نصب   با  مناسبت 
تهنیت و پخش شیرینى از دانشجویان پذیرایى 

به عمل آمد .

10و17 بهمن ماه 90  برگزاری کارگاه آموزشي 
آموزشى  معاونت  توسط   SPSS آمار  افزار  نرم 
شرکت  به  پایان  در  که  اساتید  ویژه  مرکز 

کنندگان گواهى اعطا گردید .

90/11/19 به مناسبت روز نیروی هوایى تراکت 
تبریک و مقاله ای با همین موضوع روی بردها 

نصب گردید . 

مرکز  پژوهشى  و  آموزشى  معاونت   90/11/20
ویژه  تحقیق  روش  کارگاه  برگزاری  به  اقدام 
از  نفر   15 مذکور  کارگاه  در  نمود.  اساتید 
مدرسین مرکز حضور یافته و در پایان به ایشان 

گواهى شرکت در کارگاه اعطا گردید. 

میالد  رسیدن  فرا  مناسبت  به   90/11/21
حضرت محمد)ص( و میالد حضرت امام جعفر 
صادق )ع( مرکز آذین بندی و پالکارد و تراکت 
تبریک روی بردها نصب گردید و از دانشجویان 

با شکالت و شیرینى پذیرائى به عمل آمد .

اسفند ماه 1390
دانشجویان  با  معارفه  جلسه  15و16و17اسفند 
توسط مسئولین  اسفند 1390  پودمانى ورودی 

مرکز برگزار گردید .

شهدا  بزرگداشت  روز  مناسبت  به   90/12/22
تراکت روی بردها نصب گردید .

خوانی  دكلمه  رشته  در  اول  مقام  *كسب 
عترت  جشنواره  نهمين  نهايی  مرحله 
دانشجو              توسط  كشور  دانشجويان 
رئيس  از طرف  كه  السادات ساجدی  اعظم 
ايشان  از  نقدی  جايزه  و  لوح  اهدا  با  مركز 

تقدير به عمل آمد. 

 نغمه محجوب 
معاونت فرهنگي
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حقيقت 
ن��ق��اش��ی 
ك��ودك��ان

كودك   از  شما  اگر 
و  خود  كه   بخواهيد  خود 
دوستان  خود را به  تصوير 
از  گروهی   معموال  بکشد، 
بازی   حال   در  را  بچه ها 
فعاليت   يك   انجام   يا 
خواهد  تصوير  به   گروهی  
اگر  كه   حالی   در  كشيد، 
يا  منزوی   شما  كودك  
در  اغلب   باشد،  ناسازگار 
و  گروه   خارجی   محدوده  
تنها كشيده   به  صورت   يا 

خواهد شد...

نقاشى  گروه  بچه ها در یک  صفحه : 
اگر شما از کودك  خود بخواهید که  خود و دوستان  
را  بچه ها  از  گروهى   معموال  بکشد،  تصویر  به   را  خود 
به  تصویر  فعالیت  گروهى   انجام  یک   یا  بازی   در حال  
خواهد کشید، در حالى  که  اگر کودك  شما منزوی  یا 
ناسازگار باشد، اغلب  در محدوده  خارجى  گروه  و یا به  

صورت  تنها کشیده  خواهد شد. 
تصویر خواب  و رویا: 

رویای   و  خواب   معموال  نوجوانان   حتى   و  کودکان  
خود را به  صورت  نقاشى  ارائه  مى دهند و سپس  آن  را 
توضیح  مى دهند و در این  مورد تبحر خاصى  دارند، زیرا 
از تصویر کردن  آن  هیچ  ترسى  ندارند و خود را در هیچ  
موردی  مقصر ندانسته  و همه  چیز را به  عهده  خواب  
ممکن   رویا  و  خواب   نقاشى   البته   مى گذارند!  رویا  و 

است  ترسها یا حتى  تمایالت  
کودك  را به  تصویر بکشد. 
تصویر  مساله   این   برای  
از  بزرگتر  و  قوی   کودك  
که   است   نمونه ای   دیگران  

معموال دیده  مى شود. 
خانه  و محل  زندگى : 
نقاشیهای   بیشتر  در 

چیز  هر  از  بیشتر  خانه   دیگری  به  تصویر کودکان ، 
کشیده  مى شود. 

و  معمولى   خانه هایى   آغاز،  در  کودکان   البته  
پیش پاافتاده  را به  تصویر مى کشند، اما با افزایش  سن  
واقعى تر و  به  دست  آوردن  مهارت  کافى ، خانه های   و 
پیچیده تری  را شاهد خواهید بود. اگر خانه ای  دلباز و 
یا همراه  با در و پنجره  و محیط  پر از گل  و حیاط  را 
مى تواند  امر  این   کردید،  مشاهده   کودکان   نقاشى   در 
دلیل  روحیه  سالم  فرزند شما باشد و مى توانید اینگونه  
دارد.  کافى   اعتمادبه نفس   شما  فرزند  که   کنید  تصور 
را  در  بدون   و  ساده   بسیار  خانه ای   اگر  که   حالى   در 

شاهد هستید که  به  صورت  منفرد و با دیوارهای  بلند 
تصویر شده  است ، این  مى تواند بیانگر وابستگى  کودك  
شما به  شما در سنین  پایین تر از هفت سالگى  باشد و 
اگر کودك  شما این  زمان  را پشت  سر گذاشته  باشد، 
کشیدن  اینگونه  خانه ها مى تواند دلیلى  برای  عدم  وجود 

اعتمادبه نفس  در کودك  شما باشد. 
خورشید و ماه  و ستارگان : 

و  امنیت   بیانگر  معمول   به ط ور  خورشید  تصویر 
از محققان  و  شادی  و قدرت  است  و به  عقیده  برخى  
پژوهشگران  به  معنای  حضور پدری  مط لوب  و موثر در 
جمع  صمیمى  خانواده ای  متحد است . در حالى  که  اگر 
این  رابط ه  چندان  درست  و اساسى  نباشد و یا کودك  
از جمع  خانواده  احساس  رضایت  نکند و یا به  پدر و 

بخصوص  به  نوع  رفتار او 

عالقه ای  نداشته  
باشد، خورشید به  صورت  نیمه پنهان  در پشت  
کوه  کشیده  و یا اینکه  اصال از کل  نقاشى  حذف  خواهد 
شد و معموال اگر از کودك  خود بخواهید نقاشى  بکشد 
واو از ماه  و نقاشى  تاریک  استفاده  نماید، این  نشانگر 

دلگیر بودن  و عدم  رضایت  اوست . 
▪ استفاده  از درختها و سبزه زارها: 

که   نقاشى ای   بررسى   مورد  در  باید  که   جالبى   نکته  
داشته   خاصى   توجه   کشیده   درخت   از  شما  کودك  
ترسیم شده   درخت   باید  آغاز  در  که   است   آن   باشید، 
تقسیم   برگها  و  شاخ   و  تنه   ریشه ،  قسمت   سه   به   را 
کنید. ریشه  نماد ناخودآگاه  فرزند شماست  و به  غرایز 
شبیه ترین   درحقیقت   درخت   تنه   مى شود.  مربوط   او 

و  است   کودك ((  ))خود  به   چیز 
را  قط ور  و  استوار  و  بلند  تنه ای   اگر 
با  را  آن   مى توانید  کردید،  مشاهده  
رضایت   احساس   و  اعتمادبه نفس  
در  این   بدانید.  مرتبط   خود  کودك  
حالى  است  که  اگر درخت  کشیده شده  
توسط  کودك  شما، دارای  شاخ  و برگ  
مط لب   این   نشاندهنده   باشد،  کافى  
است  که  کودك  دلبند شما با محیط  
خارج  و همنوعان  خود به  اندازه  کافى  
رابط ه  دارد و اگر شاخ  و برگ  و یا هر 
کدام  از بخشهای  درخت  را به  صورت  
غیرعادی  دیدید، این  امر نشان دهنده  

عدم  تعادل  در فرزند شماست . 
نقلیه   وسایل   و  اتومبیل    ▪

عمومى : 
نمادی   اتومبیل   امروزی   جوامع   در 
از قدرت  به  شمار مى رود و به  همین  
پسرها  نقاشى   در  به خصوص   دلیل  
اگر  پس   مى شود.  دیده   به وفور 
از  شما  کودك   که   کردید  مشاهده  
کشیدن  تصویر خود، خودداری  کرده  
مى توانید  مى دهد،  بها  اتومبیل   به   و 
این  امر را نشان دهنده  ارتباط  خوب  

وی  با دنیای  خارج  بدانید. 
▪ حیوانات : 

اگر کودك  شما در خانه  یا هر مکان  دیگری  شاهد 
این   بکشد،  تصویر  به   را  آنها  سپس   و  باشد  حیوانات  
از  بى دلیل   اگر  اما  مى شود.  تلقى   عادی   مساله ای   امر 
نماید،  استفاده   به  صورت  خشن   حیوانات  و بخصوص  
گناهى   احساس   یا  و  او  ناسالم   روحیه   به   مساله   این  
که  نمى تواند به  صورت  مستقیم  آن  را به  تصویر بکشد 

مربوط  مى شود.

اکرم امامى
پایگاه رسمى انتشارات سوره مهر

تصوير خورشيد به ط ور معمول  بيانگر امنيت  و شادی  و قدرت  است  و به  عقيده  

در جمع   موثر  و  پدری  مط لوب   معنای  حضور  به   پژوهشگران   و  از محققان   صميمی  خانواده ای  متحد است . برخی  

متامی  گفت  میتوان  که  ماشینی  و  مکانیزه  است  دنیایی  امروز  دنیای 
این کره  ایی که بر روی  یا متامی موجودات زنده  انسانها وحیوانات و 
خاکی زندگی می کنند بخشی از زندگی خود را با موسیقی سپری می 
کنند . به عنوان مثال در کشور هلند برای پرورش گل در زمانهای خاصی 
از شب برای افزایش رشد گیاهانشان از موسیقی آرام استفاده می کنند . 
اگرما بخواهیم تاثیر موسیقی بر روح و روان کودکامنان را دریک جمع 
بندی خالصه کنیم میتوانیم به طور کلی بگوییم که مخ به دونیم کره 
ارقام  و  اعداد  محاسبات  برای  ازآن  قسمت  یک  که  است  گرفته  شکل 
وقسمت دیگر آن به طور کامل مربوط به قسمت هرنهای یک انسان 
محسوب می شود پس موسیقی یکی ازعاملهای محرک برای تخلیه روح 

و روان شناخته شده و می شود . 

نوع موسیقی و اثر آن بر روح و روان کودکامنان : 
تاثیرات روانی موسیقی هایی ازنوع 6/8 را در عده ایی ازکودکان     می توان پیدا 

کرد که یک حس شاد بودن با یک انرژی اضافی دربیشرت اوقات در وجودشان دیده 

می شود اما از رویی دیگر در تعداد زیادی ازکودکان دیده می شود که به علت زیاد 

از حد گوش دادن موسیقی های خاص که خانواده ها بیشرت به آنها عالقه دارند ذهن 

کودکانشان مجبور و یا عادت به دیدن وشنیدن اینگونه موزیک های خاص شده است 

وسبکهای دیگرموسیقی که مربوط به سنین آنها  می باشند می توانند تحمل کنند . و 

گاه درعده ایی ازآنها پرخاش گریی حرکات ناموزون ویا سکوت های طوالنی و… دیده 

می شود که اگر به اصل این موضوع برگردیم می بینیم که یکی ازعوامل اینگونه حاالت 

شنیدن و دیدن این موزیک ها میباشد که باعث اثر مستقیم روی آنها شده است که 

درسنین باالتر می توان طرز پوشیدن لباس و آداب و منششان به تقلید از آن گروهها را 

اشاره کرد که دربعضی موارد دچارحوادثی غیرقابل جربان می شود که باید کامال جدی 

گرفت. حال اگر موسیقی ایی که مربوط به سنین آنها باشد را قبل ازرفنت به مهد کودک 

ویا مدرسه برایشان گذاشته شود وحس حاکم برفضایی را که فرزندامنان دوست دارند 

برایشان درست شده باشد می تواند تآثیرات زیر را داشته باشد : 

1- شادابی ونشاط 

2- آرامش روحی وروانی )باانرژی اضافی( 

3- آمادگی ذهنی برای فراگیری مطالب 

بهادادن به هرنهای کودکان : 
کودک امروز آینده فردای جامعه هر کشور را تضمین می کند و به نوعی خالقیت 

هایی که دروجودشان حاکی است اگر ارزش و بها داده شود می توانند در آینده نزدیک به نوعی 

به ارزشهای خود و جامعه آن کشور جامه عمل بپوشاند و می توان گفت ایده ها و نظرهایشان 

با کوچک بودن ازدید ما ایده های بزرگی ازدید خودشان می باشد که اگر این ایده ها را از بعدی 

دیگر نگاه کنیم می تواند به نوعی ایده های بزرگی برای ماهم به حساب آید . دربعضی از انسانها 

دیده می شود که درسنین پایین آموزشهایی دیده اند که به نسبت طرز فکرشان و خالقیت هایشان 

از کودکی مسیری را برای خود  افراد آن گروه سنی می باشد و می توان گفت که  باالتر ز دیگر 

روشن کرده اند . 

از آنها  ایی  یا عده  پایینی که دارند نوازندگان خوبی هستند و  با سنین  کودکانی وجود دارند که 

هستند که کار با رایانه را به راحتی انجام می دهند و کارهایی ناخودآگاه انجام می دهند که اصال 

به سنین آنها منی خورد . دربعضی از خانواده ها دیده می شود که بدون هیچ توجهی از کنار این 

هرنها و کارها به سادگی می گذرند و به جای تشویق فرزندانشان با یک کلمه )آفرین(  یا )خوب 

است( و یا )برو حوصله ندارم( به راحتی از آن حرکت مثبت می گذرند ولی اگر بلعکس فقط با دادن 

یک کادوی کوچک آنها را تشویق کنیم فردای آن روزبه کارهای فراتر از آن می پردازند و یا با جدیت 

بیشرت به مترین های آموزشی خود می پردازند . متامی این حاالت درزمانی میتواند اتفاق بیفتد که 

ذهنیت فرزندامنان رو به شاد بودن و یا بهرت است بگوییم رو به مثبت حرکت کند و هیچگونه فکر 

اضافی و یا فکر منفی برای ذهن آنها تراشیده نشده باشد

آنها  از  ایی  یا عده  پایینی که دارند نوازندگان خوبی هستند و  با سنین  كودکانی وجود دارند که 

هستند که کار با رایانه را به راحتی انجام می دهند و کارهایی ناخودآگاه انجام می دهند که اصال به 

سنین آنها منی خورد . دربعضی از خانواده ها دیده می شود که بدون هیچ توجهی از کنار این هرنها 

به  و  گذرند  می  سادگی  به  کارها  و 

کلمه  یک  با  فرزندانشان  تشویق  جای 

)برو  یا  و  است(  )خوب  یا  )آفرین(  

حرکت  آن  از  راحتی  به  ندارم(  حوصله 

مثبت می گذرند ولی اگر بلعکس فقط با 

دادن یک کادوی کوچک آنها را تشویق 

از  فراتر  کارهای  روزبه  آن  فردای  کنیم 

به  با جدیت بیشرت  یا  آن می پردازند و 

 . پردازند  مترین های آموزشی خود می 

متامی این حاالت درزمانی میتواند اتفاق 

بیفتد که ذهنیت فرزندامنان رو به شاد 

بودن و یا بهرت است بگوییم رو به مثبت 

حرکت کند و هیچگونه فکر اضافی و یا 

فکر منفی برای ذهن آنها تراشیده نشده 

باشد.

گرد آوری:سمیه سادات سید آقایي

كودكی  دوران  همان  از  می توانند  مربيان  و  والدين 
عالقه به موسيقی را در كودك ايجاد كنند. برای اين 

كار چند مورد پيشنهاد می شود.

1 - موسیقی برای نوزاد

برای كودكتان منتخبی از سبك های مختلف موسیقی را پخش كنید و اگر  

سازی  می نوازید، اجازه دهید در بخشی از زمان مترینتان، او نیز نزدیك 

شام باشد. البته مراقب باشید كه شدت صدا، متوسط باشد زیرا صدا های 

بلند به شنوایی كودك آسیب می رساند.

2 – خواندن برای نوزاد

این مهم نیست كه شام چقدر در خواندن تبحر دارید؛ شنیدن صدای شام 

باعث می شود كه كودكتان بهرت با كلامت و زبان مادری خود آشنا شود. 

نوزادان، عاشق ریتم و ملودی هستند. آنها توانایی این را دارند كه یك 

ملودی خاص را از بین چند ملودی كه می شنوند، تشخیص دهند.

3 – خواندن با كودك

هنگامی كه بچه ها بزرگ می شوند، از آوازخواندن لذت بیشرتی می برند. 

كمك  كودك  مغز  به  حقیقت  در  آهنگ  یك  كلامت  دادن  قرار  هم  كنار 

می كند تا رسیع تر یاد بگیرد و برای مدت طوالنی تری آن را در خود جا 

در  كه  را  آهنگ هایی  ما  اكرث  دلیل ،  همین  به  حافظه(؛.  )تقویت  دهد 

كودكی شنیده یا خوانده ایم به خاطر داریم حتی اگر سال ها از خواندن یا 

شنیدن آنها گذشته باشد.

4 - یادگیری موسیقی)ساز - آواز(

نیازی  بگیرد،  یاد  را  نواخنت یك ساز  دارید كه فرزندتان  اگر شام تصمیم 

نیست كه تا 8-7 سالگی او صرب كنید و آنگاه او را به كالس بفرستید؛ مغز 

كودكان همیشه آماده دریافت اطالعات جدید است. آنها آمادگی یادگیری 

عاشق  ساله،   5 یا   4 كودكان  از  بسیاری  دارند.  را  كم  سنین  از  موسیقی 

ساخنت یك آهنگ، خواندن و نواخنت ساز های ساده هستند و رشوع این 

كار در زمانی كه آنها سن چندانی ندارند، كمك می كند تا موسیقی به جزء 

الینفك زندگی آنها در متام عمر بدل شود.

آيين زندگيآيين زندگي
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با  شناسی  شخصیت 
کیک مورد عالقه

چه کیکی دوست 
دارید

شما  به  را  جدیدی  سرگرمى  مى خواهیم 
و  کیک ها  پس  این  از  تا  بدهیم  پیشنهاد 
شیرینى ها برایتان جذاب تر باشد. قضیه از این 

قرار است که:
    

شاید شما هم جزو افرادی باشید که از خوردن 
مى برید. لذت  خوشمزه  و  لذیذ  کیک های 
به  شیرینى ها  قبیل  این  ظاهر  حال  هر  به 
نمى تواند  هیچ کس  که  است  فریبنده  قدری 
مى خواهیم  اما  کند.  خودداری  خوردنشان  از 
بدهیم  پیشنهاد  به شما  را  سرگرمى جدیدی 
برایتان  شیرینى ها  و  کیک ها  پس  این  از  تا 
جذاب تر باشد. قضیه از این قرار است که بین 
کیک مورد عالقه و ابعاد شخصیتى شما ارتباط 

مستقیمى وجود دارد.

● کیک شکالتى 
و  دست  مى پسندید  را  شکالتى  کیک  اگر 
دلباز هستید و همیشه برای کمک به دیگران 
موج  شما  در  زیادی  خالقیت  دارید.  آمادگى 
در  و  بلندپرواز   ، ماجراجو  فردی  و  مى زند 
پاره ای موارد احساساتى هستید. ممکن است 
در ظاهر فردی سرد و خشک به نظر برسید اما 
در باطن خونگرمید. از ریسک کردن در زندگى 
نمى ترسید و دوست دارید زندگى شما از حد 
متوسط باالتر باشد. محبت به دیگران رضایت 

خاطر زیادی را برایتان به همراه دارد. 

● کیک توت فرنگى 
احساساتى  و  خونگرم  دوست داشتنى،  فردی 
اطرافیانتان  مراقبت  برای  همیشه  هستید. 
برای حل مشکالت  همواره  و  مى کنید  تالش 
و  هستید  زودرنج  مى شوند.  پیشقدم  آنها 
ناراحت  را  شما  سرعت  به  کوچک  موضوعات 
مى کند. گاهى اوقات توجه به احساسات، بیش 

از حد در زندگى شما تأثیر مى گذارد. 

● کیک وانیلى 
وقت ها  بعضى  هستید.  بامزه  و  شوخ طبع 
اما  نیستید  کم تحرکى  فرد  مى شوید.  گستاخ 
در پاره ای موارد شک و تردید شما را از انجام 

فعالیت هایتان بازمى دارد و انگیزه الزم را 

برای ادامه مسیر از دست مى دهید. 
اطرافیانتان از بودن در کنار شما لذت مى برند 
و  خشم  باعث  که  باشند  مراقب  باید  ولى 
عصبانیت شما نشوند. به هر حال دوستى های 

شما اغلب دوام زیادی دارد. 

● کیک هویج
اگر کیک هویج را دوست دارید همیشه مایلید 
بذله گو،  فردی  و  باشید  داشته  لب  بر  لبخند 
اطرافیان  هستید.  دوست داشتنى  و  شوخ طبع 
شما از بودن در کنارتان خوشحالند. دوستان 
شما افراد باوفا و صادقى هستند. قلب مهربان 
و پرشوری دارید و گاهى اوقات نسبت به بقیه، 
خصوصیات اخالقى متفاوتى را نشان مى دهید. 

● کیک میوه ای 
پرحادثه هستید.  و  پرماجرا  به دنبال کارهای 
استقبال  تازه  ایده های  و  جدید  نظرات  از 

مى کنید. هنگام عصبانیت به سرعت آماده 

دعوا و پرخاشگری مى شوید. گاهى اوقات 
خصوصیات  و  هستید  غریبى  و  عجیب  فرد 
ویژه ای در شما دیده مى شود. همواره دوست 

دارید وفادار، صادق و وظیفه شناس باشید. 

● کیک لیمویى 
در زندگى فرد راحتى هستید. شمرده سخن 
مى گویید و هنگام حرف زدن از دست هایتان 
مهارت  کردن  صحبت  .در  مى کنید  استفاده 
مى شوید.  خوبى  معلم  حتم  به طور  و  دارید 
را  گروهى  رهبری  دارید  دوست  اوقات  گاهى 
در  زیادی  دوستان  همیشه  و  بگیرید  برعهده 

اطراف شما به چشم مى خورند.

                                        دانشجو مرضیه وکیلي  
iranian.fi :منبع

سالمت
خانم ها از امروز اين 7 ماده 

غذايی را استفاده كنيد !
تحقیقات صورت گرفته نشان مى دهد که مصرف 
سرطان  قلبى،  های  بیماری  غذایى  مواد   7 این 

سینه و پوکى استخوان را از زنان دور مى کند.

1 - گوجه فرنگى 
سرشار  غذایى  مواد  مصرف  محققان  گفته  به 
دفع  در  تواند  مى  فرنگى  گوجه  مثل  لیکوپن  از 

سرطان سینه و گردن رحم موثر باشد. 

2 - بذر کتان
همانند      را  مفیدی  های  ترکیب  دانشمندان 
چربى های امگا 3 و فیبر در بذرکتان یافته اند. 
نشان مى  مایو  کلینیک  در  انجام شده  مطالعات 
دهد مصرف 40 گرم بذرکتان مى تواند به کاهش 
تری گلیسیرید کمک کند. البته پزشکان مصرف 
بذر کتان در دوران بارداری را پیشنهاد نمى کنند. 

3 - کلم پیچ
ها  اکسیدان  آنتى  که حاوی  گیاه خوراکى  این   
است از چشم محافظت مى کند و عالوه بر این 

سرشار از ویتامین C و کلسیم است. 

4 - ماهى
روغن  بدلیل  آزاد  ماهى  بخصوص  ماهى  مصرف 
موجود در آن مى تواند به رشد جنین در دوران 
بارداری کمک کند. همچنین از آنجایى که درصد 
باالیى از زنان بر اثر بیماری های قلبى جان خود 

را از دست مى دهند، خوردن این ماهى مى تواند 
در پیشگیری از بیماری های قلبى مفید باشد. 

5 - آب آلبالو
آن    C ویتامین  دلیل  به  نه  آلبالو  آب  مصرف   
بلکه به دلیل آنتى اکسیدان های موجود در آن 
توصیه مى شود. آنتى اکسیدان های موجود در 
آب آلبالو مى تواند از رشد باکتری در دیواره مثانه 

جلوگیری کند. 

6 - ماست یونانى ) ماست چکیده پرپروتئین (
 خوردن این ماست به دلیل داشتن پروتئین باال 
به کاهش وزن و حفظ ماهیچه ها کمک مى کند. 

توانند  مى  ماست  این  مصرف  با  زنان  همچنین 
دوران کهنسالى را راحت تر بگذرانند.

7 - گردو 
و  سینه  سرطان  بروز  از  تواند  مى  گردو  مصرف 
صورت  مطالعه  کند.  جلوگیری  استخوان  پوکى 
گرفته نشان مى دهد که مصرف روزانه گردو بروز 

و پیشرفت سرطان سینه را به تاخیر مى اندازد.

www.seemorgh.com/lifestyle
   

دانه ای موثر در درمان بيخوابی

کنجد خواص درمانى چشمگیری دارد. منبع غنى 
اسید آمینه کنجد رشد تومورها را متوقف مى کند 

بهبود  و  کلیه ها  و  کبد  مسمومیت  رفع  به  و 
سیستم ایمنى بدن کمک مى کند.

خاصیت  بوده،  موثر  خوابى  بى  درمان  در  کنجد 
خاصیت  وهمچنین  رماتیسم  و  مفاصل  ورم  ضد 
ضد سرطان دارد. خواص ضد قارچ و ضد باکتری 

از دیگر تأثیرات آن است.
کاربرد  دندان  فساد  از  درجلوگیری  کنجد  روغن 
لثه  تورم  و  التهاب  درمان  در  همچنین  دارد. 
مفید است. برگ های کنجد سرشار از مواد لعابى 
هستند که در گذشته با دیگر گیاهان برای درمان 

اسهال خونى و وبا کار برد داشته اند.
آرد کنجد سرشار از اسید آمینه است و 3 برابر 
شیر کلسیم دارد. آرد کنجد یا کنجد به خوبى در 
ساالدها، خوراك های مرغ یا گوشت و سبزیجات 
معطر  در  همچنین  و  رفته  کار  به  شده  پخته 
ساختن پنیر، ساالدهای تخم مرغ، سس هایى که 

اساس آن کره یا نان معطر هست کاربرد دارد.
و  است  جذب  قابل  معدنى  مواد  معدن  کنجد 
دارای منیزیم، کلسیم، آهن، سیلیس، آلومینیوم، 
شبه  و  فلز  چندین  و  سدیم  نیکل،  مس،  کروم، 
فلز دیگر است. اثر کنجد بیشتر به علت داشتن 
ب  ویتامین های  ویژه  به  آن،  زیاد  ویتامین های 

است.
که  است  انسان  برای  ارزش  با  غذای  کنجد یک 
دارای خواص گوشت است ولى ضرر آن را ندارد.

کنجد، قوت، جوانى، تعادل زندگانى و صحت را 
به انسان مى بخشد. اثر آن در تعویض سلول های 
تفکر  کهنه بدن بسیار سریع است و در تسهیل 
عمل آن قابل تحسین است و در رفع آالمى مانند 

سرطان، سل، کم خونى بى نظیر است. 
 

HamSHaHrionLine.ir : منبع

كامل ترين ميان وعده غذايی
میان     یک  داده  بو  ذرت  پژوهشگران،  نظر  از   
پژوهشگران  از  تیمى  است.  عالى  غذایى  وعده 
که   دریافتند  پنسیلوانیا  و  اسکارنتون  دانشگاه 
آنتى اکسیدان موجود در ذرت بو داده بیشتر از 

میوه ها و سبزیجات است.
آنتى اکسیدان ترکیبى از مواد شیمیایى است که 
به عقیده پژوهشگران انسان را در مقابل سرطان و 
انوع بیماریها، بخصوص بیماریهای قلبى محافظت 

مى کند.
بر اساس گفته های جو وینسون که نتایج تحقیق 
انجمن  ساالنه  نشست  در  را  خصوص  این  در 
شیمى آمریکا ارائه داد » ذرت بو داده کامل ترین 

میان وعده غذایى است«.
قراول  پیش  به  که  است  پژوهشگری  وینسون 
ریزمغذی  به  مربوط  تحقیقات  عرصه  در  بودن 
های موجود در شکالت، دانه های روغنى و مواد 

غذایى معروف است.
تحقیقات گذشته وجود آنتى اکسیدان موسوم به 

»پلى فنول« در ذرت را تایید کرده اند.
جایگزین  را  ذرت  نباید  که  دارد  تاکید  وینسون 
میوه و سبزی کرد، زیرا این دسته از مواد غذایى 

حاوی مواد مغذی مهمى هستند. 
 

SaLamatnewS.Com : منبع
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ادبي
ليوان آب و مشکالت

استادی در شروع كالس درس، ليوانی پر از 
آب به دست گرفت. آن را باال نگاه داشت كه 
همه ببينند. بعد از شاگردان پرسيد: به نظر 
ليوان چقدر است؟ شاگردان  اين  شما وزن 

جواب دادند 50 گرم، 100 گرم، 150 گرم.
كردن،       وزن  بدون  هم  من  گفت:  استاد 
نمی دانم دقيقًا وزنش چقدر است. اما سوال 
من اين است: اگر من اين ليوان آب را چند 
اتفاقی  چه  دارم،  نگه  طور  همين  دقيقه 

خواهد افتاد.
افتد.  نمی  اتفاقی  هيچ  گفتند:  شاگردان 
استاد پرسيد: خوب، اگر يك ساعت همين 
يکی  افتد؟  می  اتفاقی  چه  دارم،  نگه  طور 
درد         كم  كم  تان  دست  گفت:  شاگردان  از 
روز  اگر يك  توست. حاال  با  گيرد. حق  می 

تمام آن را نگه دارم چه؟
تان       دست  گفت:  جسارتًا  ديگری  شاگرد 
تحت  به شدت  می شود. عضالت  بی حس 
و  شوند.  می  فلج  و  گيرند  می  قرار  فشار 
مطمئنًا كارتان به بيمارستان خواهد كشيد و 
همه شاگردان خنديدند. استاد گفت: خيلی 
خوب است. ولی آيا در اين مدت وزن ليوان 
تغيير كرده است؟ شاگردان جواب دادند: نه 
پس چه چيز باعث درد و فشار روی عضالت 

می شود؟ من چه بايد بکنم؟

گفت:  آنها  از  يکی  شدند:  گيج  شاگردان 
استاد گفت: دقيقًا  بگذاريد.  زمين  را  ليوان 
. مشکالت زندگی هم مثل همين است. اگر 
آنها را چند دقيقه در ذهن تان نگه داريد، 
اشکالی ندارد. اگر مدت طوالنی تری به آنها 
بيشتر  اگر  به درد خواهند آمد.  فکر كنيد، 
از آن نگه شان داريد، فلج تان می كنند و 

ديگر قادر به انجام كاری نخواهيد بود.
است.  مهم  زندگی  مشکالت  به  كردن  فکر 
پايان هر روز و  اما مهم تر آن است كه در 
پيش از خواب، آنها را زمين بگذاريد. به اين 
ترتيب تحت فشار قرار نمی گيريد، هر روز 
صبح سرحال و قوی بيدار می شويد و قادر 
چالشی  و  مسئله  هر  عهده  از  بود  خواهيد 
دوست  برآييد!  آيد،  می  پيش  برايتان  كه 
من، يادت باشد كه ليوان آب را همين امروز 

زمين بگذار. زندگی همين است! 

دو ماهيگير
 

شدند،  ماهيگيري  عازم  مرد  دو  روزي 
و  كاركشته  بسيار  ماهيگيري  آنها،  از  يکي 
متبحر بود و ديگري سررشته اي از اين كار 
نداشت. هر بار كه ماهيگير كاركشته ماهي 
بزرگي را صيد مي كرد، بالفاصله آن را در 
يك ظرف پر از يخ مي انداخت تا تر و تازه 
بماند و فاسد نشود. اما هر بار كه ماهيگير 
كرد،  مي  صيد  بزرگ  ماهي  يك  تجربه  بي 

دوباره آن را به آب مي انداخت.
اين  شاهد  شب  هنگام  تا  متبحر  ماهيگير 
ماجرا بود، از اين كه مي ديد دوستش تمام 
مدت وقتش را تلف مي كند سرانجام كاسه 
چي  هر  چرا  پرسيد:  و  شد  لبريز  صبرش 
ماهي بزرگ صيد مي كني دوباره توي آب 

مي اندازي؟
ماهيگير بي تجربه جواب داد: خوب معلومه، 

براي اينکه من فقط يه تابه كوچك دارم!
 

گاهي اوقات، ما نيز مثل اين ماهيگير نقشه 
بزرگ  مشاغل  بزرگ،  روياهاي  بزرگ،  هاي 
در  خداوند  كه  را  بزرگي  هاي  فرصت  و 
اختيارمان قرار مي دهد باز پس مي دهيم. 
زيرا ايمانمان بسيار كم است. ما آن ماهيگير 
داند  نمي  او  زيرا  گيريم،  مي  تمسخر  به  را 
تابه  تهيه يك  دارد  احتياج  كه  تنها چيزي 
دانيد  مي  آيا  همه،  اين  با  است.  تر  بزرگ 
كه  داريم  آمادگي  اندازه  چه  تا  خودمان 
نکنيد  فراموش  كنيم؟  را گسترده  ايمانمان 

كه:
نمي  شما  به  نعمتي  هرگز  خداوند 
اداره آن  از عهده  نتوانيد  كه  بخشد 

برآييد.
******

هرچيزی  از  اگرچه  ام:  آموخته 
بهترينش را ندارم، ولی از هر چيز كه 
دارم بهترين استفاده را كنم آموخته 
ام: لبخند ارزان ترين راهی است كه 
ميتوان با آن نگاه را وسعت بخشيد. 
دست  در  امروز  آنچه  ام:  آموخته 
فرداهايم  آرزوی  است  ممکن  دارم، 
از  روزی  هيچ  كه  ام:  آموخته  باشد. 

امروز با ارزش تر نيست.

******
دختري كه خدا از او عکس گرفت

به  پياده  روز  هر  كوچکی  دختر 
با  می گشت.  بر  و  می رفت  مدرسه 
خوب  زياد  هوا  صبح  روز  آن  اينکه 
دختر  بود،  ابری  نيز  آسمان  و  نبود 
پياده  هميشه،  معموِل  طبق  بچه 

بسوی مدرسه راه افتاد. 
بعد از ظهر كه شد،  هوا رو به وخامت 
برق  و  رعد  و  طوفان  و  گذاشت 

شديدی درگرفت.
مادر كودك كه نگران شده بود مبادا 
طوفان  از  بازگشت  راه  در  دخترش 
باليی  برق  و  رعد  اينکه  يا  بترسد 
كه  گرفت  تصميم  بياورد،  او  سر  بر 
با  برود.  دخترش  بدنبال  اتومبيل  با 
برقی  ديدن  و  رعد  صدای  شنيدن 
دريد،  خنجری  مانند  را  آسمان  كه 

طرف  به  و  شده  ماشينش  سوار  عجله  با 
مدرسه دخترش حركت كرد.

دخترش  به  چشمش  ناگهان  راه،  اواسط 
به طرف منزل  پياده  افتاد كه مثل هميشه 
در حركت بود، ولی با هر برقی كه در آسمان 
به آسمان نگاه   ، او می ايستاد   ، زده ميشد 
می كرد و لبخند می زد و اين كار با هر دفعه 

رعد و برق تکرار می شد.
كنار  به  را  خود  اتومبيل   مادر  زمانيکه 
پايين  را  پنجره  شيشه  رساند،  دخترك 
چرا  می كنی؟  چکار  پرسيد:  او  از  و  كشيد 

همينطور بين راه می ايستی؟
دخترك پاسخ داد: من سعی می كنم صورتم 
قشنگ بنظر بيايد، چون خداوند دارد مرتب 

از من عکس می گيرد!
بوده  شما  حامی  همواره  خداوند  كه  باشد 
زندگی  طوفان های  با  رويارويی  هنگام  و 
كنارتان باشد. در طوفانها لبخند را فراموش 

نکنيد! 
                              دانشجو هنگامه امین زاده    
 www.seemorgh.com :منبع

–كاربردي  علمي  آموزش  مركز  امتیاز:  صاحب 
شركت تعاوني پیشتازان آئین زندگي 

مدیرمسئول : مهرانگیز میکائیلی
سردبیر : مژده جانه 

هیئت تحریریه :هنگامه امین زاده-مرضیه وكیلي 
سمیه سادات سید آقایي-نغمه محجوب

كاربردي  علمي-  آموزش  مركز   : تکثیر  و  چاپ 
شركت تعاوني پیشتازان آئین زندگی  

ویرایش: محمود پهلوان افشار
با تشکر از آقایان مختاري و پور محمدي و كانون 

آگهي و تبلیغات همسایه

رایانامه :
aienezendegy@yahoo.com

تلفن   :44235121 
پل  به  نرسیده   – اصفهانی  اشرفی  بلوار   : آدرس 
شهرک  سابق(  )پارک  عربشاهي  ،خیابان  همت 
هما- مركز آموزش علمي- كاربردي شركت تعاوني 

پیشتازان آئین زندگی

 سه چيزی كه اگر در زندگی از 

دست بروند، هرگز باز نخواهند گشت

زمان    گفتار     موقعيت

 سه چيز انسانها را می سازد
تعهدصميميتكار سخت

7آيين زندگي


