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اجراي استراتژي

مشاورين آموزشی

روشنگران دوره اول متوسطه

محور اول )برنامه ريزی دوره اول(

محور دوم )ورود به مرحله تفکر انتزاعی(

محور سوم )ويژگی های اجتماعی عاطفی(

محور چهارم )ويژگی های اخالقی اعتقادی(

زندگی شاد با دينداری منافاتی ندارد

سمینار حجاب و نماز در روشنگران

مهارت انديشه و تفکر و خالقیت همايش علوم تکنولوژی

برگزيدگان مسـابقات علمی و جشنواره هايی پـژوهشی

اردو

دانش آموزان موفق در مسابقات فرهنگی ورزشی

المپیادها

روشنگران مدرسه ای متفاوت

امتحانات نهايی و تاثیر آن در كنکور

نمودار امتحانات نهايی )كسب رتبه اول( 

روشنگران و دانشگاه

گام دوم )معرفی كادر آموزشی و منابع آموزشی مناسب(

گام سوم )سازماندهي تالش روزانه دانش آموزان و نظارت بر فعالیت آنها(

اردوی نوروزی

گام چهارم )برگزاری آزمون و هدف از برگزاری آزمون های مختلف(

گام پنجم )انتخاب رشته و معرفی رشته های دانشگاهی(

مصاحبه با معصومه عظیمی  رتبه 3 كنکور سراسری

مصاحبه با پريچهر قهاری رتبه 21 كنکور سراسری

مصاحبه با پانته آ كیائی رتبه 39 كنکور سراسری

مصاحبه با بیتا طالب زاده رتبه 7 كنکور سراسری

مصاحبه با زهرا سعیدی رتبه 15 كنکور سراسری

مصاحبه با بیتا خان محمدی رتبه 29 كنکور سراسری

مصاحبه با زهرا ملکی رتبه 45كنکور سراسری

مصاحبه با كیانا عزت دوست رتبه 52 كنکور سراسری

مصاحبه با حوريا نیك اختر رتبه 47كنکور سراسری

مصاحبه با نازنین میرزايی رتبه تك رقمی كنکور سراسری

مصاحبه با مائده اسماعیل زاده

مصاحبه با آناهید مثیمی رتبه 12 رشته تجربی

رتبه های تك رقمی  و دو رقمی  كنکور سراسری روشنگران

رتبه های زير 1000 كنکور سراسری 1397 روشنگران

رتبه های زير 1000 كنکور سراسری 1398 روشنگران

پذيرفته شدگان كنکور سراسری رشته تجربی سال 1397 روشنگران

پذيرفته شدگان  كنکور سراسری رشته رياضی سال 1397 روشنگران

برترين های كنکور سراسری رياضی  و تجربی 1398 روشنگران 
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سرکار خانم بیگدلی

مدیر شایسته و توانمند دبیرستان روشنگران 

»کسی که کوه را برداشت کسی بود که ابتدا شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد .«

سالم علیکم 
از مســاعی تاثیرگذار و موثر مدیریت محترم ، معاونین ارجمند ، دبیران و مشــاوران توانمند و کارکنان شایسته به لحاظ فعالیت های آن واحد آموزشی که اهم 

آن به قرار ذیل اســت قدردانی و تشکر می گردد . 
1- از آن جائی که مالحظه می شــود با استراتژی هدفمندی ، برنامه ریزی ، نظم و موفقیت با ایجاد محیط یادگیری معنوی باعث پیشرفت احساس با هم 
بودن میان دانش آموزان را به شــکل زیبائی ترســیم نموده اید . و در ســایه ی آن دانش آموزان با شناخت و درک و احترام به ارزش های فرهنگی ، اسالمی و 
اجتماعی به هم کمک می کنند ، با هم شــریک شــده اند و همکاری صمیمانه ای در اجرای مراســم وزین صبحگاهی ، نماز جماعت ، زیارت پر فیض عاشورا ، 
ایام ا... ، مناســبت های و ... دارند . از این حســن توجه آن مجموعه گرانقدر به فعالیت های تربیتی ، پرورشــی و فرهنگی و هنری صمیمانه قدردانی می شود .

2- توجه ویژه به محیط یادگیری اجتماعی که منجر به ارتقاء فعالیت های یاددهی - یادگیری از طریق اجتماعی شدن دانش آموزان شده است ، نشان دهنده 
تالش معاونت محترم پژوهشــی و مشــاوران ســاعی می باشد که این فرصت را فراهم آورده اســت . دانش آموزان ، دبیران ، معاونان و مدیران با هم در تمامی 
زمینه ها در حال تعامل باشــند . این تعامل باعث پیشــرفت تفاهم و ارزشــهای انسانی شده اســت که نمود بارزش و و در نگاه ویژه به بعد رفتاری ، اجتماعی و 
فرهنگی دانش آموزان و خانواده ها تجلی پیدا کرده است و برگزاری برنامه های شاد و فرح بخش ، سمینار حجاب و عفاف انجام مشاوره های فردی و گروهی 

و خانواده ها نیز متأثر از این فرآیند مثبت می باشــد .
3- مشــارکت معتبر معلمان و والدین و نهادهای اجتماعی و برنامه های آموزشــی قوی از خصیصه های مهم و اصلی فرایند غنی ســازی مدرســه برای رشــد 
اســت که کســب موفقیت دانش آموزان عزیز در امتحانات نهایی و پذیرفته شــدن در رشته ها و رتبه های بسیار خوب موسسات آموزش عالی در سال تحصیلی 
گذشــته و همچنین کسب رتبه 3 کنکور سراسری توســط معصومه عظیمی موید این مطلب می باشد که جای دارد در این خصوص و اقدامات انجام گرفته 

به صورت ویژه سپاسگزاری به عمل آید.
4- از ایجاد فرصت هایی برای تمرین مهارت هایی مثل تعیین و داشــتن هدف ، برنامه ریزی زندگی تحصیلی، شــغلی ، خودارزیابی در قالب اجرای برنامه های 
بازدیدی ، تفریحی و شــرکت دانش آموزان در جشــنواره ها و برگزاری برنامه های تقدیر از نخبگان مســائل آموزشی ، پرورشــی و فرهنگی و هنری استقبال 
نموده و امید آن را داریم که در ســایه اجرای مطلوب این برنامه ها شــاهد موفقیت هر چه بیشــتر دانش آموزان دبیرستان در سال تحصیلی جاری هم باشیم.

5- و نهایتاً اینکه مدرســه ی رشــد ، اهل تغییر ، عامل به تغییر و ایجاد کننده ی تغییر و نوآوری اســت و فرصت هایی را به وجود می آورد تا کارکنان و دانش 
آموزان  اهل تغییر باشــند . از اقدامات صورت گرفته در زمینه انجام پژوهش ها و تحقیقات دانش آموزی ، برنامه های مدون پرورشــی و آموزشــی ، اجرای 

کارگاه برنامه ریزی اصول مطالعه و ... ابراز خرســندی نموده و امیدواریــم که انجام این نوآوری و تغییرات همچنان ادامه یابد.
در پایــان یکبار دیگر ضمن ارج نهادن به تالش ها و کوشــش های آن مجموعه تالشــگر امید آن را داریم که در ســایه همدلــی و هماهنگی و رفاقت بیش از 
پیش شــاهد موفقیت بیشتر دانش آموزان دبیرستان روشــنگران در تمامی زمینه ها در سال تحصیلی جاری باشیم و با اجرای برنامه های وزین و به یادماندنی 

حالوت و شــیرینی آن را به کام دانش آموزان و خانواده هایشان ماندگار نمائیم./خ7/26    

www.roshangaran-sch.com

2



و� است� سیســتم� یک� مدرســه�
كوچک�ترین�اتفاقــي�كه�در�یكي�
از�اجــزاي�آن�رخ�مي�دهــد�بر�كل�
سیســتم�اثر�مي�گــذارد�بنابراین�
داشتن�نگرش�و�تفكر�سیستماتیک�
جزء�الینفک�مدیریت�اســت�فلذا�
معتقد�به�داشــتن�یک�استراتژي�
)راهبرد(�در�سیستم�هستیم.

سخن
نخست

3

آمــوزش و پرورش فعالیتي اســت كه در حیات سیاســي، 
اقتصادي و اجتماعي منعكس شده و اثر قابل توجهي بر موارد 
فوق مي گذارد. رشد ، ترقي ،كمال و تعالي انسان ها و اجتماع، 
به نوع آموزشــي كه افراد چه در مدرسه و چه در خارج از آن 
مي بینند بستگي دارد اگر كیفیت و روش آموزش خوب باشد 
زمینه هایي را براي پیشرفت و تعالي فراهم مي آورد و اگر بد 
باشد موجب انحطاط و عقب ماندگي مي شود. لذا هدف هاي 

آموزش و پرورش باید با بینشي عمیق و وسیع تعیین شود. 
به خصوص در دوره مهم و حســاس متوسطه كه در زندگی 

فردی و اجتماعی تأثیر بسزایی دارد.
این دوره به ســبب ماهیت اجتماعــی و روانی دانش آموز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است در واقع دوره متوسطه از یک 
ســو با بخشــی از قلمرو كودكی مربوط می شود و از سوی 
دیگر به دنیا ی جوانی مربوط است و قسمت اعظم شكوفایی  
اســتعدادهای ویژه جوان و نوجوان در این دوره بروز می كند 
و هدف�آموزش�و�پرورش�در�این�دوره�تربیت�انسان�هایی�

دانا،�توانا�سالم�و�مفید�و�خالق�است.

از سوی دیگر موفقیت و شادابی نسل آینده این مرز و بوم در 
گرو نگاهی متفاوت به نظام آموزش و پرورش است.نگاهی كه 
بتواند شرایط مطلوبی را برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی 
فرزندانمان ، متناســب با نیازهای جامعه اطالعاتی امروز و 
آینده ، به وجود آورد. با پژوهش های انجام شده، تالشی برای 

ترســیم جدید و تا حدودی متفاوت از نظام آموزشی كنونی 
صورت گرفته اســت كه مهمترین ابعــاد نتایج این تالش و 
پژوهش و تجارب چند ساله ، در راه اندازی و عملكرد كنونی 
مدرسه مشهود و قابل دسترسی است . بر اساس پشتوانه های 
نظری و عملی به دست آمده از فعالیت چندین ساله گروهی 
از فعالین عرصه تعلیم و تربیت، به خواســت و یاری خداوند 
متعال فعالیت خود را در مقطع راهنمایی )متوسطه دوره اول( 
آغاز نمودیم و در راســتاي اهداف كلي آموزش و پرورش، در 
سطح این واحد آموزشي در جهت تبیین و اجراي اهداف كلي 
تعیین شده گام برداشته و معتقدیم كه:�مدرسه�یک�سیستم�
اســت�و�كوچک�ترین�اتفاقي�كه�در�یكي�از�اجزاي�آن�رخ�

میدهد�بر�كل�سیستم�اثر�مي�گذارد، بنابراین داشتن نگرش 

و تفكر سیستماتیک جزء الینفک مدیریت است فلذا معتقد به 
داشتن یک استراتژي )راهبرد( در سیستم هستیم و بر اساس 
این استراتژي است كه مي دانیم تعیین هدف انگیزه و فعالیت 
و محرك انســان براي تالش و كوشش و در نهایت رشد و 
بالندگي اســت و اساسا انجام پذیرش هر كاري بدون تعیین 

هدف و در نظر گرفتن علت غایي امكان ندارد. 
هدف�مقصد�ثابت�و�روشني�است�كه�هر�كسي�باید�براي�

زندگي�خود�بشناسد�و�همواره�آن�را�در�نظر�داشته�باشد.�

بدیهي اســت براي ایجاد تغییرات مورد نظر و مناسب كه در 
راستاي رسیدن به هدف باشد، باید برنامه ریزي داشته باشیم 

و برنامه�ریزي�در�واقع�حركت�از�وضع�موجود�براي�رسیدن�
به�وضع�مطلوب�و�برنامه�ریزي�درسي�به�معني�رسیدن�به�

تغییرات�مورد�نظر�اســت، كه این تغییرات بدون توجه به 

اصول برنامه ریزي و نكاتي كه باید در آن مراعات شود نتیجه 
چنداني نخواهد داشت. 

بنابراین با دخالت همه عوامل اجرایي در برنامه ریزي و نظارت 
مســتمر مدیران واحدهاي آموزشــي بر اجرا، شاهد اجراي 
همه برنامه هاي تعیین شــده در تقویم اجرایي خواهیم بود و 
معتقدیم�شرط�الزم�براي�داشتن�برنامه،�نظم�و�انضباط�در�

همه�امور�است. براي این منظور سیستم مشاوران آموزشي و 

اجرایي به منظور نظارت بر امور فرد فرد دانش آموزان و نظم 
در اجراي برنامه تعیین گردیده است. 

در�پایــان�بر�این�باوریم�كه�رمز�موفقیت�در�پیشــرفت�و�

توسعه�همه�جانبه�این�مرز�و�بوم�همانا�پیشرفت�و�توسعه�

در�آموزش�و�پرورش�اســت�و�ما�امیدواریم�كه�با�تالش�

براي�موفقیت�فردفرد�دانش�آموزانمان�در�راه�رشد�و�اعتالي�

آموزش�و�پرورش�این�مرز�و�بوم�گامي�مثبت�برداریم.

خدایا چنان كن سرانجام كار
                                    تو خشود باشي و ما رستگار

���������������������������������بیگدلی�آذری��-�مدیریت�
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اجرای دقیق برنامه های تعیین شده )تقویم آموزشی( و تقسیم کار

ران
نگ

ش
رو

استراتژی 

 برنامه ریزی 

نظـم در اجــرا

ی
هدفمند

تعیین هدف انگیزه و فعالیت و محرك انسان براي 
تالش و كوشش و در نهایت رشد و بالندگي است و اساسًا 

انجام پذیرش هر كاري بدون تعیین هدف و در نظر گرفتن 
علت غایي امكان ندارد

نیل  برنامه ریــزی ضروری ترین عامــل جهت 
به آرزوهای بلند زندگی اســت. پس بایــد با برنامه ریزی 
تالشــمان را در جهت رسیدن به هدف بهینه كنیم. در عین 
حال بر این باوریم كه هر برنامه بدون در نظر گرفتن عوامل 

دانش آموز مدرسه، معلم و اولیاء در اجرا بی نتیجه است.

)نظم و انضباط یعني توانایي وادار كردن خودتان 
به انجام كاري كه باید در زمــان معین انجام بدهید، چه 

مایل به انجام آن كار باشید و چه نباشید. بهترین برنامه ریزي 
در صورت عدم اجرا با بدترین برنامه برابر است.

اجراي استراتژي
اجـراي استرات ـژي آموزشـي دبیرستـان روشنگـران دو بـال اصلـي دارد،

 یكـي تقویـم اجرایـي و دیگـري مشاوریـن اجرایـی:
ابـزار اصلـي برنامه ریزي بـراي دانش آمـوزان تقویم 
اجرایـي، معتبرتریـن و بـا ارزش ترین وسـیله جهت 
اثبات اجرا و عمل به تعهدات و ادعاهایمان مي باشد. 
ماه هـا پیش از شـروع هر سـال تحصیلـي و منطبق 
بر سـالنماي همان سـال، طراحي تقویم اجرایي آغاز 
مي گـردد كه نتیجه آن مجلدی اسـت كه برنامه راه 
سـال دانش آموزان قبل از شـروع سال تحصیلی به 

داشن آموز تحویل می گردد.

�معلمان�راهنما�)مشاورین�اجرایي(
اصالح یا انحراف یک جامعه ي كوچک مثل مدرسه كه در نهایت به اجتماعات بزرگ تري تبدیل مي گردد. در روشنگران به گروه مشاورین اجرایي 
بستگي دارد. چنانچه آنها از بینش كافي، برنامه ریزي به موقع و اجراي دقیق برخوردار باشند، مدرسه به سوي اصالح پیش خواهد رفت و در غیر این 

صورت با مشكالت عدیده اي مواجه خواهد شد. 
تصمیمي كه یک مشاور آموزشي در جهت رشد و هدایت دانش آموزان مي گیرد، باید آن را به موقع به اجرا گذارد تا در سرنوشت یک مدرسه و در 
نتیجه یک جامعه بتواند تأثیر گذار باشد و آینده بهتري را رقم زند. با شروع سال تحصیلي براي هر پایه و بر اساس معیارهایي كه پیش از این بیان 

شد مشاور آموزشي انتخاب مي گردد. 

معلمان راهنما 
)مشاورین اجرایی(

تقویم اجرایی

www.roshangaran-sch.com
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مشاورین آموزشی چه کسانی هستند. 
چگونه انتخاب می شوند و نحوه کار آنها چگونه است؟

i توانایــی در برقــراری روابــط اجتماعی و ارتبــاط موثر با 
دانش آموزان اولیاء و دبیران است.

i پایبندی به ارزشها و اصول انسانی و اجتماعی.
i اشراف و آگاهی به رشته و دروس مربوطه. 

i برقــراری یک ارتباط خــوب و صمیمــی و در عین حال 
راهبردی با دبیران.

i دلسوزی، مهربانی و انعطاف پذیری به موقع.
i رازداری. 

i قاطعیت و مدیریت فرصت ها. 
i درك متقابل دانش آموزان و اولیاء. 

i تسلط در برنامه ریزی و هدایت دانش آموزان. 
i پشــتكار در پیگیری مداوم و مســتمر از فعالیت تحصیلی 

دانش آموزان.

 تقویم اجرایی دانش آموزان به صورت هفتگی بررسی می شود تا ضمن دقت 
در میزان و كیفیت مطالعات درسی انجام شده، افزایش و یا كاهش تالش های 
دانش آموزان و نظم مورد نظر در اجرای برنامه ها را بررســی نمایند. پس از آن 

نظرات مشاوره ای خود را كتباً در تقویم اجرایی هر فرد ثبت می نمایند.
 نمرات ماهانه دانش آموزان خــود را در تقویم اجرایی ثبت نموده، و میزان 
اثر بخشی تالش ها و برنامه های اجرا شده و مشاوره های انجام گرفته را رصد 

می نمایند. سپس در جلسات آموزشی ماهانه به اطالع اولیاء می رسانند.
 در طی جلسات ماهانه آموزشی، پرونده اطالعاتی مبنی بر مطالعات روزانه 
دانش آمــوزان و ثبت ریز نمرات به صورت روزانــه و هفتگی از كلیه دروس 
عمومی  و تخصصی توسط مشاورین تهیه و در اختیار اولیاء قرار می گیرد تا به 

صورت جزئی نیز از وضعیت تحصیلی فرزند خود مطلع گردند.
 طی تماس های مكرر با منزل هر دانش آموز توسط مشاورین آموزشی و ضعیت، 
مشــكالت و نقاط ضعف و قوت دانش آموز و علل آن را به همراه اولیاء بررسی و 

درصدد رفع مشكالت بر می آیند.

 هر ماه جلسات هم اندیشی مشاورین آموزشی با حضور مدیریت دبیرستان جهت گزارش 
و تبادل نظر و بهبود كیفیت آموزشی برگزار می گردد.

 مشاورین به نتایج آزمون ها بسنده نكرده و مكرراً وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان 
را از طریق مربیان جویا شــده و گاهی نیز در كالس های درســی حاضر می گردند تا نحوه 

پاسخگویی دانش آموز به سواالت را مشاهده نمایند.
 مشاورین طی بررسی های فوق الذكر و یافتن نقاط ضعف دانش آموزان سعی در بر طرف 
نمودن مشكالت می نمایند. مراحل رفع موانع پیشرفت عبارتند از: مشاوره شخصی با دانش 
آموز: مشــاوره با اولیاء و تبادل نظر با مشاور روانشناســی جهت جمع بندی مسائل و ارائه 
راهكارهای مناســب در خصوص اصالح وضعیت مطالعه، تمركز، تغذیه دانش آموز، ایجاد 

شود مناسب داخل خانواده و...
 مشــاورین پل ارتباطی اولیاء، دانش آموزان با مربیان و مشاور روانشناسی نیز می باشند و 

مشكالت مربوطه را بررسی راهكار مناسب را ارائه می نمایند. 
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 تعلیم و تربیت در سراسر زندگی فرد شكل گرفته و رشد می یابد. لذا واجب است مدرسه 
بستری را فراهم كند كه دانش آموز در زندگی در این محیط امن و سالم، با شناخت حق 
تعالی، جایگاه واقعی خود را درك نماید، ابعاد درونی نقش خود را بشناسد و بر آن مسلط 

شود. 
موفقیت و شادابی نسل آینده ساز این مرز و بوم در نگاهی متفاوت به آموزش و پرورش 
است نگاهی كه بتواند شرایط مطلوبی را برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی فرزندانمان 
مبتنی بر معارف دینی و فرهنگ بومی و ملی، متناسب با نیازهای جامعه اطالعاتی امروز 

و آینده بوجود آورد.
با پژوهش های انجام شــده، تالشی برای ترســیم جدید و تا حدودی متفاوت از نظام 
آموزشــی كنونی صورت گرفته اســت كه مهمترین ابعاد نتایج این تالش و پژوهش و 

تجارب چند ساله در راه اندازی و عملكرد كنونی مدرسه مشهود و قابل دسترسی است. 
در عین حال گروه سنی شاغل به تحصیل در دبیرستـــان دوره اول را نوجـوانان بیــن 
15-13 ســال تشــكیل می دهد و به لحاظ ویژگی های این دوره و پایه گذاری علمی  و 
شــكل گیری جسمی  و شخصیتی نوجوانان در این دوره و با توجه به اهداف روشنگران و 
كسب موفقیت های چشمگیر در كنكور و امتحانات نهایی و ضرورت تقویت زیرساخت ها 
در دوره اول دبیرســتان بنا به تغییرات بعمل آمده در آموزش و پرورش و بنا به مراجعات 
بسیار درخواست اولیاء و تأیید مسئولین محترم آموزش و پرورش از این دبیرستان و تأكید 

ایشان دوره اول متوسطه دخترانه روشنگران راه اندازی گردیده است.

دوره اول متوسطه 
لذا روشــنگران بر اساس اســتراتژی هدفمندی، برنامه ریزی، نظم در اجرا و نهایتًا 
موفقیت برنامه ریزی دوره اول را بر اســاس محورهای زیر و به استناد ویژگی های 

دانش آموزان این دوره بنا نموده است.

محور برنامه ریزی دوره اول متوسطه
- محـــور اول: سریعتر شدن آهنگ رشد جسمی 

- محـــوردوم: ورود به مرحله تفکر انتزاعی
- محور ســوم: ویژگی های اجتماعی عاطفی 
- محور چهارم: ویژگی های اخالقی اعتقادی 

ناشنگرر و
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گذر�از�مرحله�تفكر�انضمامي�و�ورود�به�مرحله�تفكر�انتزاعي
دانش آموزان دوره متوســطه 1 یعني ســن بین 13 تا 15 سال در حال تكمیل ســاختمان ذهني خود هستند و اغلب 
صاحبنظران ســنین چهارده یا پانزده ســالگي )پایان دوره اول( یک واحد تكمیل ساختمان ذهني مي دانند و معتقدند 
نوجوانان در این سن از لحاظ ابزار ذهني به حداكثر تحول عقلي خود مي رسند لذا برنامه ریزي آموزشي در این دوره از 

اهمیت بسزایي برخوردار است و روشنگران در این راستا برنامه ریزي خود را بقرار زیر انجام مي دهد.

برنامه ریزی 
بر اساس 

مهارت اندیشه
 و تفکر 

اندیشه
 و تفکر 
ریاضی 

مهارت
 تفکر و 
خالقیت 

تفکر و
 پویش در 
دینداری 

 ایجاد عالقه و انگیزه، فراگیري ریاضي در دانش آموز

آموزش مهارت ها و ایجاد توانایي حل مسائل ریاضي 

گام اول

گام دوم

به اعتقاد بلوم پدیدار شدن عاطفه منفي در دروس خاص مثل ریاضي به مرور زمان به پدید آمدن عاطفه منفي نسبت به مدرسه منجر خواهد شد 
و چنانچه این وضع ادامه یابد سبب پدید آمدن مرحله حادتري مي گردد كه حاكي از تصورات كلي فراگیر نسبت به ناتواني او در زمینه یادگیري 
است لذا ما معتقدیم كه: در تدریس ریاضي اگر معلم انگیزه فكر كردن و لذت بردن را به كار گیرد با این شیوه به دانش آموز توجه داده مي شود كه 

ریاضیات بیشتر علم زندگي است تا درس خاص و رنگي خاص.

در بیشتر محیط هاي آموزشي كشور رسم بر این است كه معلمان مسائل را براي دانش آموزان حل 
كنند و دانش آموزان هم وظیفه دارند راه حل آنان را پي بگیرند.

چنین شیوه اي سبب مي شود دانش آموزان بیشتر به حفظ كردن فرمول هاي حل مسئله بپردازند و 
براي رفع این مشكل الزم است:

1- معلمین شیوه طرح مسئله و ویژگي هاي یک مسئله خوب را بدانند.
2- به دانش آموزان تفكر و مهارت و الگوي حل مسئله را یاد دهیم.

برنامه ریزی دوره اول
سریع�تر�شدن�آهنگ�رشد�جسمي��و�جنسي�و�تغییر�در�تناسب�و�تعادل�بدنمحور اول

از آشــكارترین تظاهرات دوره نوجواني رشد سریع جسمي مي باشد كه بیشتر ناشي از ترشح غدد داخلي و 
هورمونهاســت. این امر دانش آموز پر جنب و جوش دوره قبل را به نوجواني خستگي پذیر مبدل مي سازد. 
فلذا ورزش عاملي مي گردد كه جسم دانش آموز همواره با فكرش رشد كند، در مورد تأثیر ورزش در رشد 

و پیشرفت، سالمتي و آمادگي جسماني نوجوانان تحقیقات متعددي انجام شده است.

محورهاي�برنامه�ریزي�ورزشي�در�دوره�اول�متوسطه�دختران�
1- ورزش صبحگاهي بصورت مداوم و بر اساس اصول فني همه روزه انجام مي گردد.

2- ورزشكاران را در موقعیت هاي رقابتي و شاد قرار مي دهیم )حركات موزون، ایروبیک و....(
3- در برنامه ورزشي سعي شده تمركز حواس تقویت شود )كالس هاي سالمت و ورزش ذهن و فكر و....(

4- ایجاد مسابقات سالم گروهي ورزشي مناسب با دختران نوجوان 
 )والیبال، بدمینتون، پینگ پنگ، بسكتبال، دو مینو، شطرنج، یوگا(

5- اجتناب از شركت دادن در مسابقات و رقابت هایي كه تناسب با این گروه سني ندارد.

ورود به مرحله تفکر انتزاعی
محور دوم

7



ویژگی های اجتماعی عاطفی 
محور سوم

ویژگی�های�اجتماعی�عاطفی
الف(�ویژگي�هاي�عاطفي

- عواطف نوجوانان فعال و پویا است و از حاالت عاطفي ناپایدار برخوردار هستند.
- به محبت دیدن و محبت كردن تمایل بیشتر دارند. 
- كمال گرا هستند و به دنبال كسب افتخار مي باشند.

- سال هاي بلوغ و دوران سركشي، استرس و اضطراب آنها است.

ب(�ویژگي�هاي�اجتماعي
جهان امروز در تمامی ابعاد خود به سرعت در حال رشد و دگرگونی است. نظام تعلیم و تربیت به عنوان بخشی 

از این دنیای نوگرا، باید در اهداف، برنامه ها و روش های خود مستعد این دگرگونی باشد. 
نسل جدید نیز باید هوشمندانه به این نوزایی تن دهد و تعلیم و تربیت نیز زمینه ی این تغییر را فراهم نماید. 

مسئولیت پذیری را می توان این چنین تعریف كرد: قابلیت پذیرش، پاسخگویی و به عهده گرفتن كاری كه از 
كسی درخواست می شود. مسئولیت پذیری یک مهارت است و این مهارت اكتسابی است و یكی از مهمترین 

اهدف تربیتی در این مجموعه و در فضای تربیتی روشنگران می باشد. 
داشتن اعتماد به نفس، فعال بودن و پویایی، قبول شكست ها در صورت ناكامی  به جای مقصر دانستن دیگران 

یا توجیه شكست ها، از آثار یک نظام تربیتی مبتنی بر ایجاد احساس مسئولیت است. 

ویژگی های اخالقی 
اعتقادی

محور چهارم

زندگی شاد 
با دینداری 
منافاتی ندارد
بسیاري از مردم و به خصوص جوانان، چنین مي پندارند كه دینداري با زندگي شاد منافات دارد و كساني 
كه دیندارترند، از شادي كمتر در زندگي برخوردارند و كساني كه به احكام و آموزه هاي دین كمتر پایبندند، 
در بهره برداري از لذت ها و شادي هاي زندگي، آزادي بیشتري دارند. آیا این پندار، صحیح است  و اساسًا 

این پندار از كجا شكل گرفته است و منشأ آن چیست؟
سه�اصل�مهم�در�شادی: 

1- شادی ما به شادی های دیگران لطمه وارد نكند.
2- این شادی ها موجب رنج ها و دشواری های بعدی برای ما نباشد.

3- مانع دستیابی و چشیدن شادی های متعالی، معنوی و ماندگار نگردد.

قلب نوجوان همچون زمیني خالي است هر بذري كه در آن افكنده شود مي پذیرد. 
پس پیش از آن كه سخت گردد و فكرش مشغول باید به ادب و تربیت او مبادرت 
كرد. بدون تردید همه انســان ها به طور فطري استعداد و گرایش به دین دارند، 
اما آنچه درباره نوجوانان مهم اســت، چگونگي روش هاي آموزشي و نحوه ارائه 
و انتقال این ارزشهاســت. نوجوانان در این دوره سعي مي كنند هر چیزي را از نو 
ارزیابي كنند و به تدریج در جهت تشخص طلبي اخالقي گام بر دارند. آنان مایل 
هستند كه درباره معني حیات به اعتقادي مستحكم برسند از این رو فلسفه زندگي 

قانع كننده اي نیاز دارند.
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سمینار 

نماز واسطه ي محكمي  است كه تمامیت هستي انسان را به ملكوت پیوند مي دهد و حجاب 
پوششي مناسب براي زن، گوهر گرانبهاي الهي و تجسم حرمت و عفت در جامعه است. 

دبیرستان روشنگران سمینار حجاب و نماز را با هدف:
1- اشاعه ي فرهنگ حجاب و عفاف.
2- آشنایي با ارزش هاي اقامه نماز. 

3- آشنایي دانش آموزان با فلسفه ي نماز.
4- تحقیق و بررسي و رابطه با حجاب و آشنایي با انواع حجاب و احكام مربوطه.

5- آموزش دانش آموزاني توانمند و تبادل نظر ایشــان بــا دیگر دانش آموزان در جهت رفع 
شبهات جامعه ي امروزي. 

6- ایجاد تحول فكري و عقیدتي در جهت پذیرش اسالمي ناب و پویا.
برگزار مي نماید، تا با پرورش روح و ایجاد ترتبیت دیني در دانش آموزان آرامش را در زندگي 

و سعادت را در عاقبت به آنها عطا نماید.

مهمترین�تكلیف�اسالم
نماز اساسي ترین رشته الفت و عالي ترین عامل محبت بین بندگان و 
حضرت حق است، نماز نعمت بي انتهاي پروردگار است كه با آن انسان 
در غربتكده ي دنیا طعم شیرین وصال را مي چشد، نماز تشكر از خالق 
بــه زبان مخلوق در برابر نعمت هاي بیكران او به زبان مخلوق در برابر 
نعمت هاي بیكران او به الفاظ خداوند است. نماز واسطه ي عملي است 
كه تمام هستي انسان را به ملكوت هستي پیوند مي دهد و به مانند آن 

برنامه اي را براي ارتباط دادن آدمي به حق و حقیقت نمي توان یافت.
در قران مجید است كه: نماز را به پاي دارید، زكات مال بپردازید و در 
عبادت حضرت دوست با خدا پرستان حقیقي دمساز شوید. )بقره: 43( 
بیاد آرید آن هنگام را كه از شما بني اسرائیل پیمان گرفتیم كه جز خدا 
را ســتایش و بندگي نكنید و در حق پدر و مادر و خویشان و یتیمان و 
فقیران نیكي نمائید و با زبان خوش با مردم ســخن گوئید و نماز را به 

پاي دارید و زكات مال بپردازید )بقره: 283(
دبیرستان�روشنگران�براي�دستیابي�به�این�مهم�راهكارهاي�زیر�

را�مد�نظر�قرار�داده�است:
1- برگزاري سمینار حجاب و نماز 

2- برگزاري طرح همیار حجاب و نماز 
3- ترویج فرهنگ نمازخواني توسط همه دبیران اعم از ریاضي، فیزیک، شیمي، 
زیست،... و تشویق به شركت در نماز جماعت و همراهي ایشان با دانش آموزان 
4- برگزاري میزگردهایي پرسش و پاسخ جهت رفع شبهات دیني دانش آموزان.

9



همایش علوم و تكنولوژي گروه آموزشي روشنگران در راستاي اهداف سازمان یافته مبني بر تحقیق و توسعه و كاربرد 
انرژي هاي منابع انساني، فعالیت خود را در زمینه ي پتانسیل سنجي جامعه ي دانش آموزي، و با توجه به تجربیات علمي   و 
اجرایي برگزاري موفق 17 دورة همایش علوم و تكنولوژي دانش آموزي، اقدام به برگزاري هجدهمین همایش مي نماید، 
تا با جذب دانش آموزان خالق، متفكر و پژوهشگر و جمع آوري تجارب دانش آموزي محیطي مناسب را به منظور تشویق 

و ترغیب دانش آموزان جهت ارائه مقاالت پژوهش ها و طرح هاي جدید ایجاد نماید. 

اهداف�همایش�
- آشنایي دانش آموزان با روش و فنون مطالعه و تحقیقات علمي  و پژوهشي

- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت یادگیري مكاشفه شخصي و لذت بردن از دست یافتن به دانش )خودیادگیري(
- تقویت روحیه مشاركت در كارگروهي با حفظ رقابت سالم و سازنده

- تقویت خودباوري و اعتماد به نفس در دانش آموزان
- توسعه و تعمق روحیه پژوهش و نوآوري

همایش علوم تکنولوژی
مهارت اندیشه  و تفکر و خالقیت

www.roshangaran-sch.com
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برگزیده�استانی�جشنواره�خوارزمی

بـرگزیــدگان مسـابقــات عـلمـی
و جشنـواره هایـی پـژوهشــی

كسب رتبه برتر استانی در جشنواره خوارزمی 
توسط: ریحانه زارع - نگار شفیعی

صوفیا نوروزی
كسب مدال نقره در المپیاد ریاضی 

TIMO تایلند
كیانا سپاسیان - مدال طالی

 Math Duel )مسابقه ریاضی( انگلستان

زهرا آرزم 
مدال نقره مسابقات ریاضی چلچراغ
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كسب رتبه دوم جشنواره 
كشوری تبیان

پروژه: تولید نوشیدنی پروبیوتیک 
بر پایه آب آناناس و انبه

نگار شفیعی - بهار جمالی - عسل لطیفی
پژوهشگران برتر موسسه رویان

كسب رتبه دوم جشنواره كشوری تبیان
پروژه: نانوكپسول برای نگهداری قارچ

دانش آموزان: روژان جعفری- آیال نریمانی – صبا كالنتری

مهتا زنجانی- فاطمه شبانی آذر 
تینا شریعتی راد- آرتینا علیزاده

كسب مقام اول كمی شیپ
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در پروژه های محیط زیست

كسب رتبه برتر استانی در جشنواره خوارزمی 
توسط: ریحانه زارع - نگار شفیعی

غزال صفارپور- المپیاد علوم
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شكل گرفتن و ساخته  شدن شخصیت دانش آموزان به عوامل متعددی بستگی 
دارد كه یكی از این عوامل برنامه های پرورشــی و فعالیت های سالم گروهی و 

اردویی می باشد. 
اردو پنجره باز و روزنه نامحدودی اســت به ســوی طبیعت، معرفت، فرهنگ 
و شــناخت مســائل گوناگون زندگی و روزگار و فرصتی مناسب برای تمرین 
در انجام مســؤولیت های فردی، گروهی، وقت شناســی، رعایت حقوق خود و 
دیگران، تمرین دقت، ظرافت، پاكیزگی، خالقیت، ادب و خوشــرویی، احترام 
متقابل و قدرت نقد و بررســی، پرسش و پاسخ و تحمل دیگران و انعطاف در 
نظر و عمل با دیگران است از این رو دربرنامه های اردویی و گروهی تجلی بروز 
نیازها و استعدادها و مهارت های دانش آموزان بهتر فراهم می باشد و مربیان و 
معلمان و مسووالن با ایجاد بستری مناسب می توانند روحیات و نیازهای فطری 
دانش آموزان را كشف و شناسایی كنند. تا ایشان با ایجاد فرصت های یادگیری 
كاستی ها و قوت های خود را با مقایسه با دیگران در بوته ی آزمایش قرار دهند 
و در ایــن نوع فعالیت ها و فوق برنامه ها خود را برای ســاختن فردایی بهتر و 

مطمئن تر آماده كنند. 
فعالیت های اردویی چنانچه با اصل تفریح و شــادی و نشــاط همراه باشــند 
مهارت هــای زندگــی را در فرآینــد آموزش ها، لذت بخش و مــورد پذیرش 

دانش آموزان قرار خواهند داد و در ضمن موجب مفرح شدن روح نیز می شوند.
مثال حس تعاون و همكاری در امور اردویی، تقســیم كار و تشریک مساعی، 
آشنایی با مســائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخالقی عبادی، خانوادگی و 
كســب مهارت آموزش های تخصصی و حرفه ای كه می توانند بگونه ای هم 
آموزشــی باشند و هم تفریحی و لذت بخش، لذا در این راستا مجتمع آموزشی 
روشــنگران، با در نظر گرفتن همه ضوابط و فراهم  نمــودن همه امكانات در 
برگزاری اردوها از كوچک ترین فرصت جهت شناخت بیشتر دانش آموزان بدور 
از فضای حاكم بر مدرســه دریغ ننموده و با برنامه ریزی های مناسب نیازهای 
طبیعی دانش آموزان را تأمین و آنان را برای موفقیت در زندگی آینده و كســب 

مهارت های خاص و ترغیب به فعالیت های درسی و آموزشی كمک می نماید.

اردو

www.roshangaran-sch.com
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13

صاحــب نظران بر این باورند كه شــخصیت هر فرد در عمیــق ترین ابعاد و 
گســترده ترین دامنه ی آن با فعالیت های آزادانه و داوطلبانه شكل می گیرد. در 
این راســتا تاثیر مستقیم و غیر مســتقیم اردو و بازدید و گردش های علمی  بر 
كسی پوشیده نیســت. زیرا زمینه همكاری و مشاركت دانش آموزان را در متن 
برنامه ها و فعالیت های تربیتی به شــكل وسیع تری فراهم می سازد و این امر 
موثرتر اســت حضور در برنامه های است كه در فضای سنگین، محدود و بدون 
مشاركت انجام می پذیرد. وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم 
و تربیت به فعالیت های اردو و بازدید دانش آموزان به عنوان یک فعالیت روش مند 
و هدف دار كه با مشاركت و تعامل مربیان، معلمان و دانش آموزان و اولیاء آنان به 
منظور تحقق بخش اعظمی ار نیازهای اجتماعی، فرهنگی، عاطفی، جسمی  و... 
انجام می شود، توجه جدی داشته و این گونه فعالیت ها را كه موجب شكوفایی 
استعدادها، تعمیق یادگیری، آشنایی با فرهنگ عمومی، منطقه ای، ملی و جهانی 

است را در برنامه ریزی های خود لحاظ می كند.

اهداف�اردو:
1- ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی 

منبعث از ارزش های اسالمی. 
2- تقویت و تحكیم بنیه اعتقادی، اخالقی جوانان و نوجوانان

3- كســب تجربه در زمینه های مختلف اجتماعی، اخالقی 
و فرهنگی.

4- كمک به فرایند اجتماعی شــدن و ارتقــاء مهارت های 
اجتماعی. 

5- ایجاد زمینه مناســب برای رشد و شكوفایی استعدادهای 
فردی.

6- افزایــش آگاهی های عمومــی  در زمینه تاریخ، جغرافیا و 
فرهنگ ایران و آشناسازی شركت كنندگان با تاریخ و تمدن 

ایران و اسالم.
7- گســترش و تعمیق مهارت های فردی و ارتقای ســطح 

هوشیاری و قدرت درك و دریافت شركت كنندگان.
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دانش آموزان موفق
در مسابقات فرهنگی ورزشی

كسب مدال در مسابقات انفرادی بدمینتون
توسط دانش آموز عارفه چمنی 

مدال طالی تیمی  شطرنج توسط دانش آموزان 
 مریم اشرفی- كیانا سپاسیان و سروین رفتاری

كسب مدال طالی تیمی  و انفرادی شطرنج كسب مقام قهرمانی در مسابقات بسكتبال منطقه
توسط دانش آموز راحیل احتشام مهر دارنده

كسب مقام سوم
در مسابقات هندبال منطقه

فاطمه ولی زاده
كسب مقام اول در رشته شطرنج

كسب مقام دوم در مسابقه مشاعره منطقه را به خانم 
پانیذ سیفی و آرتا دانشیان

كسب مدال طال در دومین 
دوره مسابقات قهرمانی كشور 
سبک كیوكوشین WKB در 

رشته كاتا پریا ایالنلو

پرند خلیلی
تفسیر

طهورا احمدی
احكام

پانیذ  معصومی
احكام

صبا طباطبایی
احكام

هلنا اصدق پور
تفسیر

فاطمه كریمی
ترتیل

ریحانه محرر درخشنده
حفظ قرآن

هستی  سپاهی
رنگ روغن

فریال محمدحسین مقام دوم نقره تكواندوریحانه محرر درخشنده دو مدال طال كاراته
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سیده زهرا حمیدی

الهام معصومیان  یاسمن اولیائی پگاه رحیمی نیكا بنائیكیانا سپاسیان

آیال صالحی 

ساینا صادقی

آیداسادات تكیار

سیده گلناز عصائی

آیداسادات تكیار

آریانا یاوری

نادیا العقاد

آیداسادات تكیار

ساینا صادقی 

شیوا وفادارسیده زهرا حمیدی

مهناسادات میرباقریمانا شهیدزادهفاطمه معیری رادفاطمه حسینی

یاسمن اولیائی آوین مهماندوست

نادیا العقاد سیده گلناز عصائیپریا آهوئی

نیكی محمودی

المپیادها

پانیذ صادقی

نادیا العقادمهرنوش معصومی 

شانلی اصفهانی

صبا حسین زاده 

غزل سیرینازنین فالحپانته آ الهیوانیا ملک زاهدیالناز نورمحمدیفرنوش ابراهیمی

پونه رستمی عسل تیموری 

نگار موسوی مائده احمدی

یاسمن خرمی

آیسان غضنفری

هاله وثیقمرجان فتوحی 

پذیرفته شدگان مرحله کشوری المپیاد ریاضی و کامپیوتر

پذیرفته شدگان مرحله کشوری المپیاد شیمی

 پذیرفته شدگان کشوری المپیاد فیزیک

پذیرفته شدگان کشوری المپیاد ادبـی

پذیرفته شدگان کشوری
 المپیاد زیست شناسی و 

سلول های بنیادی
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تقدیر نامه المیپیاد

كیمیا باقری
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س  بو كا
تغییر مقطع، دنبال مدرســه گشتن، 

مراجعــه به مدارس مختلف برنامه های كاریت را پا در هوا بگذار. پاكتی پر از 
كپی شناسنامه، كپی كارنامه، آدرس های مدارس مختلف بردار، برای ثبت نام فرزندت راه بیفت نه برای ثبت نام برای 

انجام مقدمات پیچیده ای كه در واقع سیستم آموزش و پرورش كشور را زیر سوال می برد معدل باید كمتر از 19 نباشد بعضی ها برای دروس علوم و ریاضی 
نمرات خاصی تعیین كرده اند. شاگردانی كه نمراتشان كمتر از حد مطلوب آنهاست مطلقا نمی پذیرند و این ها همه برای شركت در امتحانات ورودی است. نه بیشتر، فقط شركت 

در امتحان!!
برای تغییر مقطع فرزندت باید ریاضی را حداقل در حد سال اول متوسطه بداند، در مورد دروس دیگر هم وضع بهتر از این نیست، بچه ها برای ورود به دبیرستان باید دروسی را 

بدانند كه آموزش و پرورش آنها را در مقطع قبلی الزم ندانسته، پس مدرك قبلی چه ارزشی دارد؟
ســوال نكن نپرس اگر این نمرات ارزش ندارند چرا اصال آموزش و پرورش اجازه می دهد چنین كارنامه های بدرد نخوری به دســت فرزندان بخت برگشته كشورداده شود. اگر 
می خواهی فرزندت در مدرسه ی نسبتا خوبی تحصیل كند باید به همه ی برخوردهای مسخره و پیش داوری های آموزشی صد درصد غیر آموزشی بعضی از مدارس تن بدهی از 
همه بدتر باید در جبهه های دیگر با دوستان روشنفكری مبارزه كنی، كه مدام از تو می پرسند: چرا به چنین سیستمی تن می دهی، انگار به جای ایران داری در نقطه ی دیگری از 

جهان زندگی می كنی و یا تو تعیین كننده ی قوانین بازی هستی.
امتحانات یكی یكی می رسند، مادری از صبح زود روی لبه ی پیاده رو نشسته و دارد تسبیح می اندازد و دعا می كند. خانم دیگری با نگاه پریشان یک كتاب احضار ارواح به دست 
گرفته. گاهی كتاب را ورق می زند و گاهی به این طرف و آن طرف نگاه می كند و از روی حال و هوای والدین سر درگم دیگری مثل خودش وضعیت فرزندش را ارزیابی می كند 
و پدر و مادر میانسالی مثل سربازهایی كه دارند نگهبانی می دهند به نوبت در كوچه باال و پایین می روند. اما نه آن طور كه با نگرانی به در مدرسه نگاه می كنند كه انگار متهمینی 
هستند كه به انتظار رای دادگاه مانده اند. بیگناه یا محكوم؟ همه كم و بیش حال مشابهی دارند. انگار امتحان ورودی دانشگاه آكسفورد یا كمبریج برگزار می شود و آینده ی درخشان 
فرزندشان به همین مراحل بستگی دارد. در این میان قیافه ی تو كه به هیچكدام از این چیزها اعتقاد نداری از همه خنده دارتر است. هر چند نمی دانی باید بخندی یا گریه كنی.

اما�نه�یک�استثناء�وجود�دارد.�مدرسه ای كه همان شرایط اولیه ورود را دارد اما به گونه ای دیگر وقتی به آن مراجعه می كنی از تو دعوت می كنند برای دیدن همایش بیایی و 
آن وقت تصمیم بگیری،�برخوردشان�متفاوت�است.

اما چرا باید باور كنی خودشان؟ هم واقعا با بقیه فرق دارند، ترجیح می دهی باور نكنی اما برای دیدن همایش می روی، بره ی قربانی ات را هم همراه می بری تا واكنش او را ببینی 
و بسنجی، آن وقت اتقاق عجیبی می افتد.

چیزی كه در سایر نقاط دنیا نه عجیب است و نه غیر عادی اما اینجا دیدنی است. وارد محل نمایشگاه كه می شوی غرفه هایی را می بینی كه كنار هم چیده شده اند و در آن 
دخترهایی با چهره های گشوده و چشم های خندان حاصل تالش شان را عرضه كرده اند. دفترچه های برنامه ی سالیانه ی مدرسه صفحاتی از كار مدرسه و دانش آموزان )موسیقی، 
مراسم، اردوها ورزش و...( ظاهرا قهرمانان ورزشی هم دارند. از بچه ها در مورد شرایط مدرسه سوال می كنی خیلی سخت می گیرند، باید حسابی درس بخوانیم، اما چشم هایشان 

مثل لب هایشان پر از خنده است بچه ها خوشحالند.
در كنار سالن چند دانش آموز با گذاشتن صفحة رباتیک میدانی درست كرده اند و در آن ربات های دست سازشان را به حركت در آورده اند می گویند: ربات�های�ما�را�تماشا�نمی�كنید؟ 

روشنگرانمدرسه ای متفاوت

www.roshangaran-sch.com
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روشنگران مدرسه ای متفاوت

نویسنده: گیتا گرگانی)ولی دانش آموز(

و بعد با غرور طرز كار ماشین ها را نشانت می دهند در تمام غرفه ها وضع دیدنی است، یک غرفه ظاهراً به معماری اختصاص دارد بچه ها 
ماكت درست كرده اند، كاشی گذاشته اند و روی میز سنگریزه ریخته اند تا محیطی مثل فضای باز درست كنند. دخترك ریز نقشی با عینک 

قطور و چهره ای سرشار از امید و افتخار روی صفحه ی لپ تاب كار خود را توضیح می دهد.
بخش�شیمی�شــگفت�انگیز�است. هرگز به فكرت نرسیده بود درس مالل آوری مثل شیمی را می شود با این همه رنگ و بازی و 
جذابیت نشان داد و باز هم هست. دانش آموزان با استفاده از لوازم و امكانات ابتدائی و در دسترس خود قوانین سنگین فیزیک را به 
نمایش گذاشته اند، ایمنی از امواج الكترومغناطیس، تعلیق مغناطیسی، دستگاه اصالح كف پای صاف، همه و همه با دست سازه های 
بچه ها قابل مشاهده است. در غرفه ی زیست، با فضائی متفاوت رو به رو می شوی، دختر�خانم�هائی�كه�از�قورباغه،�موش�و�حتی�
مار�نمی�ترسند�و�مانند�پزشک�جراح�با�روپوش�سفید�در�حال�تشریح�این�حیوانات�می�باشند و موجی كه از بازدیدكنندگان به وجود 

آمده شــما را به دیدن این شگفتی ها هدایت می كند. اما تو 
بیش از هر چیز چهره های بچه ها را می بینی. چشــم هائی 
را كه در آن ها غرور و امید موج می زند. بچه ها كار كرده اند. 
تفریح كرده اند و آموخته اند . تردیدی نیست. اما این كمک 
گرفتن ها انفعالی و یک سویه نبوده. آن ها آموخته اند. و مهم 
تــر از همه، با لذت آموخته اند و آیا این همان هدف امروزی 
آموزش نیســت؟ با شادمانی آموختن؟ ســئوال داشتن و به 
دنبال پاسخ گشــتن؟ با غرور زندگی كردن؟ غرور به خاطر 
اینكه انسانی و می توانی جهان را تغییر بدهی؟ و انسان بدون 
شادمانی و غرور چیست؟ كالبدی در هم شكسته. ظرفی برای 

حمل ناكامی های تمامی جهان.
اینجا�نه�معلم�محوری�حاكم�اســت�و�نه�شاگرد�محوری. 
بیشتر به نظر می رسد همه سعی دارند به نتایج مثبت واحدی 
برسند. اصل اول همكاری است همكاری و اتحاد كاركنان، 
یكدیگر، دانش آموزان و مدرســه، مدرسه و والدین، والدین و 
دانش آموزان. نتیجه: دانش آموزان شاد كه خود را در سرنوشت 
تحصیلی شان مسئول می دانند و بتدریج شیوه ی بر خورد با 
بزرگترها را در فضایی كم و بیش دمكراتیک می آموزند. یاد 
می گیرند برای خودشــان برنامه ریزی كنند، یاد می گیرند با 
خودشان و با دیگران كنار بیایند ومسئولیت پذیرشوند و این 
آموخته ها به مراتب بیش از درس هایی كه قرار است خیلی 

زود از یاد ببرند در زندگی بدردشان خواهد خورد.
وقتی�از�تو�می�پرسند�دخترت�را�كدام�مدرسه�گذاشته�ای؟�

می�گویی�مدرسه�ای�خیلی�شاد می بینی به جز معدودی كه در مورد معنای آموزش با تو توافق دارند، بقیه با تعجب نگاهت 
می كنند آن وقت ناچاری توضیح بدهی، مدرسه ای كه برنامه ی درسی خیلی منظمی دارد. معلمان خوب، معاونین مهربان و 
مشاورین دوست اما در عین حال كه محیط بسیار شاد و آرام است در تعجبم چه نتایج درخشانی د رآن جا می بینی. رتبه های 
تک رقمی  و رشــته های خیلی عالی پیش دانشگاهی خوب اما باز هم بعضی از افراد با ناآگاهی هنوز پشت در مدرسه ها 
ِورد می خوانند و به ارواح اجدادشان متوسل می شوند. ما هنوز با درك معنای آموزش واقعی فاصله بسیاری داریم. از نظر ما 
آموزش امری مالل آور و كشنده است كه باید با رقابت های هولناك و بیمار گونه ای همراه باشد كه سیستم كنكور اوج آن 
است در واقع ما از آموزش هیچ چیزی نمی آموزیم ما فرزندانمان را برای این تربیت نمی كنیم كه به انسان هایی مستقل و 

آگاه تبدیل شوند. انسان هایی كه بتوانند از نظر مالی زندگی شان را تامین كنند با انسان های دیگر در صلح به سر ببرند و با جهان پیرامون شان رابطه ی مهر آمیز و سالمی  داشته باشند نه... ما به این 
چیزهای پیش پا افتاده اهمیت نمی دهیم استقالل ذهنی؟ اصال تحملش را نداریم البته نمی دانیم روزی كه دیگر نیستیم بچه هایمان چطور قرار است برای خودشان تصمیم بگیرند و زندگی كنند 
وقتی هم در طول عمرشان از شكستی به شكست دیگری می رسند، باز فقط با تاسف سرتكان میدهیم و بخت واقبال شان را مقصر می دانیم. شادمانی؟ چه كسی به این یكی نیاز دارد؟ همه شاد 
هستند موفق باش، خوشحال نیستی؟ چرا باید به كمک قرص ها بخوابی؟ چه چیزی كم داری؟ كی فراموش كرده ای كه اصال از زندگی چه می خواسته ای؟ به هر حال مهم نیست با قرص هم 
می شود زندگی كرد! مهم این است كه بقیه نفهمند. پرهیز از رقابت؟ فكرش را هم نكنید. انسان باید آن قدر خودش با دیگران رقابت كند تا دیگر توانی برای زندگی سالم و دور از تنش برایش 

باقی نماند. رقابت بیمارگونه یكی از اسرار بزرگ چگونه شكست خوردن است. ولی�اینجا�رقابت،�یک�مسابقة�تماشائی�و�سالم�است�كه�نهایت�آن�پیروزی�است.
برگردیم سر داستان مدرسه�ی�متفاوتمان. فعال اوضاع خوب است، اما روشنگران موفق می شود سیستم آموزشی اش را گسترش دهد؟ در دراز مدت موفق تر هم خواهد بود. تنش ها و فشارهای 
ناشی از برخورد با دانش آموزان، والدین، و روال كلی جریان بیرون، از مدرسه را می تواند به خوبی متحمل شود؟ به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. اما اگر هم نبود مهم نیست حتی یک روز حتی 

یک لحظه درست كار كردن، قدمی در جهت مثبت برداشتن، برای نجات جهان كافی است. 
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کسب رتبه اول کشور در امتحانات 
نهایــی در دو رشــته ریاضی و 
تجربــی ســال های 94، 95 و 96

رتبه اول کشوری در امتحانات نهایی رشته ریاضی 
و تجربی بین کلیه مدارس در پایه دوازدهم سال 98

امتحانات نهایی و تاثیر آن در کنکور

گامهاي رسیدن به موفقیت 

و با توجه به اهمیت این ســال های تحصیلی، دبیرستان روشنگران در راستای 
اســتراتژی اش موفقیت�دانش�آموزان�را�در�این�سال�ها�در�امتحانات�
نهائی�از�اهداف�نزدیک خود قرار داده در راســتای این هدف گذاری در دو 

محور برنامه ریزی دارد.
محور�اول: انتخاب معلمین شایســته و با سابقه در تدریس كه بتوانند مفاهیم 
دروس را بسیار دقیق و جذاب برای دانش آموز بیان كنند وكاماًل در كسب نمره 
كامل )نمــره 20( در امتحانات نهایی و كنكور و در عین حال بصورت یک تیم 

هماهنگ و در جهت برنامه ریزی دبیرستان ومشاور مربوطه عمل نمایند.
محور�دوم:�برنامه ریزي مطالعاتي توســط مشــاورین مجرب براي تک تک 

دانش آموزان با نظارت و پي گیري براي رسیدن به گام هاي موفقیت.

*�گام�هاي�رسیدن�به�موفقیت:
گام�اول: بــا توكل بر خداونــد مهربان كه تكیه گاه قدرتمنــدی برای تمام 
آغاز هاســت. دانش اموزان و اولیا را در راستای اهمیت امتحانات نهائی این دوره 

توجیه نموده و نسبت به هدف، فضا سازی روانی می نماییم.
گام�دوم: ایجاد عشق و عالقه و انگیزه قوی در جهت یادگیری موثر و به كار 

گیری توانایی های بالقوه آنان و تقویت ارداه و تالش بیشتر
گام سوم: آموزش برنامه ریزی ویژه نهایی همگام با آموزش قوی مفاهیم درسی 
گام چهارم: تاكید بر استفاده از كتاب درسی به عنوان اولین و مهمترین منبع 
درســی و دقت در مفاهیم كتاب و به خصوص تمام "فعالیت ها" "مثال ها" "فكر 

كنید ها" "خود را بیازمایید ها" "پرسش های انتهای فصل".
گام�پنجم: تاكید بر مطالعه دقیق و پایه ای در دروس عمومی به خصوص عربی 

و در س هایی كه فقط در پایه سوم تدریس و در كنكور به طور مستقیم می آیند.
گام�ششم: خــود ارزیابی و ارزیابی صحیح از داشته های علمی دانش آموزان و 

انواع آزمون های آموزشی و سنجش در راستای نهایی و كنكور.
گام�هفتم: تجزیه و تحلیل آزمون ها توسط دانش آموز، مشاور آموزشی و دبیر و 

بررسی نقاط قوت و ضعف.
گام�هشــتم: جمع بندی و مرور و دوره در جهت تثبیت مطالب و آمادگی قبل 

از امتحان نهایی.

آب این چشمه به سر چشمه نمي گردد باز 
 بهتر آن است که اندیشه کنیم از آغاز

www.roshangaran-sch.com
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کســب رتبه اول در امتحانــات نهایی در
 رشته های تجربی و ریاضی در کشور، استان و منطقه 4

معاونت آموزشی نظری و مهارتی آموزش و پرورش منطقه 4

امتحانات نهایی خرداد ماه 98

مقایسه میانگین نمرات دروس سال دوازدهم تجربی روشنگران با مدارس منطقه 4 و شهر تهران

آیا می دانید که معدل امتحانات نهایی در کنکور شما چقدر تاثیر دارد؟

مقایسه میانگین نمرات دروس سال دوازدهم ریاضی روشنگران با مدارس منطقه 4 و شهر تهران
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روشنگران

انســان موجودي است كه موتور و محركش درك رواني و تصورات او از كارهاست 
پس مي توان گفت بهترین راه براي پایبندكردن افراد به ضرورت هاي كارهاي سخت 
و طاقت فرسا ارائه تحلیل صحیح از شرایط و تضمین نتایج و دستاوردهاي این كار 
در حال و آینده افراد است. محورهاي فعالیتي صورت گرفته براي فضا سازي رواني 

عبارتند از: 
1- برگزاري جلسه توجیهي اولیاء توسط گروه مشاوره و اجرایي دبیرستان با پیش 

دانشگاهي 

2- برگزاري جلسه توجیهي اولیاء به همراه دانش آموزان بالفاصله پس از امتحانات 
ســال سوم و ثبت نام قطعي. برگزاري جلســات عمومي  مختلف روانشناختي براي 
دانش آموزان. برگزاري جلسات خصوصي مختلف روانشناختي براي دانش آموزان. 
برگزاري جلســات مختلف روانشناســي تربیتي، تغذیه، اوقات فراغت براي اولیاء. 
تالش براي رفع نقاط ضعف روحي، مثل اضطراب، عدم اعتماد به نفس براي اولیاء. 
تالش براي افزایش و بارورسازي فاكتورهاي امنیت روحي نظیر خودپنداري مثبت و 

هدفمندي ارتباط منظم و مستمر با اولیاء بصورت حضوري و تلفني.

و
دانشاگه

گام اول

با علم به اینكه مي دانیم موفقیت تنها ورود به دانشگاه نیست اما كنكور تنها كانال ورود به دانشگاه است و این 
گذرگاه پیوستن به جمع آینده سازان ایران سرافراز است پس باید براي ساختن آینده از این گذرگاه عبور كنیم.

برنامه ریزي ضروري ترین عامل جهت نیل به آرزوهاي بلند زندگي است به منظور رسیدن به این آرزوها تالش 
بي تدبیر آب در  هاون كوبیدن است پس با برنامه ریزي تالشمان را در جهت رسیدن به هدف بهینه مي كنیم در 
همین حال بر این باوریم هر برنامه اي بدون در نظر گرفتن عوامل دانش آموز، مدرســه، معلم و اولیاء در اجرا، 
بي نتیجه است لذا دبیرستان دخترانه روشنگران برنامه ریزي پیش دانشگاهي را بر اساس 5 محور )5 گام( ارائه 

مي نماید.

 گام�اول�
فضاسازي رواني 
 گام�دوم�

معرفي كادر آموزشي و منابع آموزشي مناسب 
 گام�سوم

 آموزش برنامه ریزي بر مبناي توان فردي و نظارت 
بر تالش روزانه

 گام�چهارم 
برگزاري آزمون و هدف از برگزاري آزمون هاي مختلف

 گام�پنجم 
انتخاب رشته و معرفي رشته هاي دانشگاهي

فضا سازی روانی 

گام�های�برنامه�ریزی

www.roshangaran-sch.com
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 زیست:      �����كرامت - ظهریان  
 شیمي :        صابوني - زهره وند 
فیزیک:            خانلو - علیجاني
ریاضي عمومي :   كریمی نیا - ملک نیازی
حسابان:                         خالقی 
گسسته:        موذنی پور - قندچی
هندسه:                         قندچي 

معرفی کادر آموزشی و منابع آموزشی مناسب گام دوم

الف( سازماندهي از آنجایي كه برنامه ریزي یک فرآیند شخصي است و برحسب استعداد و 
عادت هر فرد و پیش زمینه هاي علمي و شرایط روحي و رواني یک داوطلب مفید است پس 
برنامه هر فرد با فرد دیگر متفاوت خواهد بود و ما معتقدیم كه قوي ترین برنامه ها وقتي فقط 
روي كاغذ برآیند و اجرا نشود فرقي با برنامه هاي ضعیف و یا بي برنامگي نخواهد داشت. لذا 
برنامه ریزي هر دانش آموز با توجه به استعداد براي هر فرد و با استفاده از تجارب دبیران مجرب 

و متخصص و همچنین با استفاده از مشاوران طرح ریزي مي شود. 
ب(�نظارت

1- مدیریت سیســتم آموزشي )ارتباط با معلم، اخذ گزارش فرد به فرد به صورت هفتگي از 
مشاور اجرایي و ارتباط با اولیاء و حضور در كالس ها(

2- مشــاور اجرایي هماهنگي كالس ها ارتباط با اولیاء ایجاد نظم و انضباط، ایجاد و انجام 
حضور و غیاب و پیگیري و اطالع رســاني كامل به اولیاء و بررسي تقویم اجرایي و برگزاري 

آزمون هاي مختلف.
3 - مشاور آموزشي در جهت بررسي نقاط قوت و ضعف، برگزاري جلسات گروهي و انفرادي 

براي اولیاء دانش آموزان.
4 - دبیران مربوطه به وسیله ارزیابي مستمر و پیشرفت تحصیلي.

5- خانواده بعنوان مهمترین بخش نظارتي و كنترل و پشــتیبان دانش آموز چرا كه خانواده 
عالوه بر ایجاد آرامش درون خانه با فضاســازي مناسب جهت مطالعه دانش آموز در منزل و 
افزایش اعتماد به نفس او و از بین بردن عوامل مزاحم و مخرب در راه تحصیل دانش و رابطه 

دائم با مسئولین آموزشي نقش سازندهاي خواهد داشت.

سازماندهي تالش روزانه دانش آموزان 
و نظارت بر فعالیت آنها

گام سوم

گام دوم ما معتقدیم برای دانش آموز استفاده از كتاب ها و كالس های متعدد كه فرصت كار و تمرین كم دارند مصداق بارز پراكنده 
كاری و به هدردادن امكانات است و یكی از ویژگی های آموزش مناسب، استفاده از منابع مناسب است چرا كه به دلیل گستردگی 
دامنه اطالعات و منابع مطرح شده در كنكور داوطلبان ممكن است به راحتی درگیر مطالبی شوند كه نیاز به آن در كنكور نیست و 

شاید بعضی از همكاران به دالیل اقتصادی و یا ارضاء روحیات بلند پروازانه آنرا به دانش آموزان آموزش می دهند. 
بنابراین:�آموزشی مناسب است كه منابع و اطالعات مناسب توسط دبیر با تجربه و در حجم كم و با تمرین تست و تكرار زیاد ارائه 
و بقولی، مفهومی  و عمیق تفهیم گردد. همچنین قبل از شروع كار پیشدانشگاهی، شورای برنامه ریزی مركب از كادر آموزشی پیش 
دانشگاهی، مشاورین، مسئولین، كلیه منابع را تعیین و قبل از شروع كار )در اواخر خرداد ماه( در قالب تقویم اجرایی پیش دانشگاهی 

به دانش آموزان ارائه می گردد.

كادرآموزشی

ادبیات:            ذاكري - احمدنیا  
معارف:             اكرمي- كاغذي 
زبان:             والیي - مفتون  
عربي:        مومن زاده - خاكباز 

 
مشاور و برنامه ریزي:      دكترجعفرقلي - سرورپور   
مشاور و برنامه ریزی و اجرائي:   پناهي - محمد جعفر  
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 اردوی نوروزی در روشنگران

به ایــام نوروز كه نزدیک می شــویم این ســؤال در ذهن 
دانش آموزان شكل می گیرد كه از این فرصت طالئی چطور 
اســتفاده كنم؟ تعطیالت نوروز فرصتی اســت كه به دور از 
هیاهــوی كالس، تمام وقت و انرژی تان در اختیار خودتان 
باشد تا برنامه های عقب افتاده را جبران كنید و به تقویت نقاط 
ضعفتان بپردازید. تجربه سالهای قبل گواه آن است كه اغلب 
دانش آموزان مؤفق از ایام عید نهایت اســتفاده را كرده اند در 
این یاد داشت به این سؤال می پردازیم كه از ایام عید چطور 

استفاده كنیم؟

گزینه ای به نام اردوی نوروزی 
چند سالی است دبیرستان روشــنگران در ایام عید، اردوی 
نوروزی برگزار می كند و سعی می شود فضائی مناسب برای 
مطالعه مهیا كنند و اغلب یک برنامه مطالعاتی در آغاز اردو 
پیشنهاد می شود و تعداد محدودی كالس رفع اشكال نیز در 
نظر گرفته می شــود. اّما عمده تمركز برنامه روی این نكته 
اســت كه وقت دانش آموز در اختیار خودش باشــد تا طبق 
نیازهای درسی اش زیر نظر مشاور اجرایی و مشاور دبیرستان 
عمل كند این اردوها مزایایی دارد كه به طور اختصاصی به 

آن می پردازیم.

مزایای این اردو عبارت است از:

1- فضــای خانه در نــوروز خواه ناخواه با دیــد و بازدید، 
برنامه های تلوزیون و ارتباط های فامیلی همراه اســت هر 
چقدر هم خانواده ها این روابط را محدود كنند باز نمی تواند 
منزل را به فضای ایده آلی برای مطالعه تبدیل كنند فضای 
مطالعه ای كه در اردوی نوروزی مهیا می شود چه در محیط 
مدرســه چه در فضاهای دیگر اغلب چون فضای درس و 
مطالعه و رقابت است افراد به درس خواندن ترغیب می شوند 
زیرا از نظر روان شناســی قرار گرفتــن در فضای درس و 

مطالعه افراد را به مطالعه ترغیب می كند. 
2- در ایام نوروز چون دائماً در حال مطالعه هستید سؤاالت 
و مشكالت تان نیز بیشتر بوده و حضور دائمی  یک مشاور 
یک دلگرمی  اســت كه دائماً یک نفر هســت كه در هر 
لحظه جوابگوی مشــكالت و سؤاالت شماست در ضمن 
وقتی زیر نظر یک مشــاور برنامــه مطالعاتی تان را انجام 
می دهید اســترس كمتری دارید و احساس می كنید یک 
برنامه مطالعاتی درست، تجربه شده و بدون نقص را انجام 
می دهید جالب است بدانید همین احساس یادگیری شما را 

افزایش می دهد. 
 3- یک برنامه غذائی مناسب آمادگی جسمی دانش آموزان 
را برای مطالعــه و یادگیری، افزایش می دهــد زیرا واقعًا 
تغذیه مناسب تأثیر بسیار زیادی در كم شدن استرس، باال 
رفتن تمركز و افزایش یادگیری دارد. به عنوان مثال اغلب 
دانش آموزان بین مطالعه شان مرتباً غذاها و نوشیدنی هائی 
می خورند كه گاهی همین میان وعده ها چون فشــار خون 
اطراف معده را افزایش می دهد باعث خواب آلودگی و عدم 
تمركز می شود اغلب در اردوها زمان میان وعده ها مرتب و 

تعیین شده است. 
امیدواریم دانش آموزان عزیــز از ایام طالیی نوروز نهایت 

استفاده را ببرند و شاهد موفقیت آنها باشیم. 

اردوی
نوروزی

www.roshangaran-sch.com
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انتخاب رشته و معرفی 
رشته های دانشگاهی

برگزاری آزمون و هدف 
از برگزاری آزمون های مختلف گام چهارم

هدف از اجرای آزمون ها
 بررسی میزان آموخته های دانش آموزان

 جلوگیری از انباشته شدن مطالب مطالعه نشده توسط دانش آموز
 یافتن نقاط ضعف داوطلب و تالش در جهت بر طرف كردن آن ها

 تعیین سطح علمی كالس و دانش آموزان جهت ارائه هر چه بهتر مطالب بعدی
 ایجاد جو رقابت سالم در كالس

 استمرار پرسش جهت آمادگی دانش آموزان در سر كالس 
 برگزاری جلسات مشاوره بعد از آزمون هم با دانش آموز و هم با اولیاء جهت ارائه 

گزارش عملكرد در رفع مشكالت
 تعیین نسبی جایگاه دانش آموز برای ایجاد اعتماد به نفس

 آموزش نحوه برخورد با سواالت متفاوت در كنكور
 آموزش مدیریت زمان در كنكور 

1-�تحلیل�توســط�دانش�آموز: پس از انجام آزمون های تستی دانش آموز موظف است برای دریافت نتیجه 
بهتر و رفع نقاط ضعف و مشكالت درسی خود یک به یک سواالت خود را بررسی كرده دلیل پاسخ ندادن یا 
پاسخ منفی آن را بیابد كه در اثر بی دقتی كمبود زمان یا تفهیم نشدن مسئله و یا مطالعه نكردن باشد و تحلیل 

خود را در یک صفحه در مورد هر آزمون خالصه می كنند
2-تحلیل�توسط�مشاور�آموزشی: كارنامه توسط مسئول آموزش كاماًل تحلیل می گردد به این ترتیب كه 
درصد پاسخگویی به سواالت در روند پیشرفت دانش آموز در قسمت های مختلف درسی بررسی و اینكه به 

كدام تست مربوط می شود.
�3-تحلیل�توســط�دبیر: درصدهای هر درس در هر مرحله از آزمون های تستی توسط دبیر بررسی شده و 

دالیل افت یا پیشرفت در هر درسی توسط دبیر بیان می شود.

�Wآزمونهای�داخلی�)تستی�و�تشریحی(�
آزمایشی  Wكنكورهای�

W اجرای�آزمون�شبیه�سازی

تحلیل آزمونـها

a معرفی رشـته های دانشگاهی و ارائه اطالعات 
در زمینه های رشته های مختلف برای دانش آموزان 

و اولیاء در جلسات گروهی و انفرادی مجزا.
a برگـزاری جلسـات ویژه دانش آمـوز به همراه 
اولیـاء در نیمسـال اول تحصیلـی جهـت تجزیـه و 
تحلیل عملكـرد 6 ماهه اول دوره و ارائه روش ها و 

راهكارهای مناسب.
 a برگـزاری جلسـات مشـاوره انتخـاب رشـته 

سراسری بصورت گروهی و انفرادی

معرفی رشته های دانشگاهی 
و انتخاب رشته

گام پنجم

برگزاری آزمونـها

مهم ترین روش برای آزاد ســازی انرژی ها و تالش آفرینی 
تجربه کردن موفقیت هاســت با جدی گرفتن آزمون ها و 

کسب کارنامه درخشان انرژی کار را دو چندان نمائید.

تقدیر از دانش آموزان رتبه دار کنکور سراسری
 توسط مسئولین آموزش و پرورش 
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راز موفقیت شما در کنکور چه بوده است؟

www.Roshangaran.org

سراکر خانم معصومه عظیمی
 رتبه 3 کنکور سراسری و تنها دانش 

آموز دختر حائز رتبه یک رقمی بین 
داوطلبین تجربی و ریاضی استان 

تهران
 

صحبت�های�معصومه�عظیمی�در�جلسه�انجمن
سالم عرض می كنم خدمت همه ی پدر و مادرهای عزیز، یک بار دیگر جسارت كردم در جمع پدرها و 
مادرهای عزیز صحبت كنم. ســال اول دبیرستان بودیم بعد از این كه كارنامه های ترم اول را دادن البته 
موفقیت حساب نمی شد موفقیت خیلی كوچک بود كه علت موفقیت من را پرسیدند كه چه بود.حقیقتش 
پله هایی بود برای موفقیت، این خیلی اهمیت داره كه آدم توی زندگیش هدف داشــته باشه )استراتژی 

روشنگران( و آینده ی خوبی را برای خودش در نظر بگیره. این بهش كمک می كنه كه همه ی اون سختی ها را راحتر تحمل كند. 
این خیلی مهمه كه آدم آینده خودش را بدونه و این باعث می شه كه هیچ وقت دست از تالش برنداره. به هر حال اون توانایی را كه 
خدا به ما داده، اون علمی كه درهاش به روی ما باز شده با تالش ما باید بهش دست پیدا كنیم. حقیقتش جا داره كه از همه تشكر كنم 

از خانواده ی عزیزم از مادرم كه همیشه حامی  من بود، پدرم و خواهر های خوب و گلم.
مدرسه كه خوب، به هر حال مدیریت و معلم ها، واقعاً می گم بدون نقص همه ی كارها شون را انجام می دادن و مشــاورین برنامه ریزی 
و انگیزشی. معلم فیزیكم خانم علیجانی به خصوص می گم كه سال پیش دانشگاهی پا به پای من فیزیک خوند، كه من احساس تنهایی 
نكنم كه من كم نیارم تو سختی هایی كه توی این راه است. عرصه بزرگیه، سخته، رقابت زیاده این كه با كمک همه ی شما پدر، مادرها 
تا بچه ها این مسیر رو طی كنند. امیدوارم همه بچه هاتون، در این مرحله كه یه مرحله ی كوچیكیه به موفقیت های خیلی بزرگتر دست 
پیدا كنند. و مثل من زحمت های پدر، مادرهاشون را جبران كنند. من فقط خوشحال شدم كه شرمنده ی پدر و مادرم نیستم و كادر مدرسه 
برام همه شون زحمت كشیدن، امیدوارم همه تون هم قدر موقعیتی كه برای بچه هاتون پیش اومده بدونید. شرایط خیلی خوبیه برای 

این كه بچه ها بتونند آینده ای كه براشون دارند دست پیدا كنند.كادر خوبی اینجا جمع شدن، مدیریت محترم، سركار خانم بیگدلی و معلم های خوبی كه واقعاً لحظه به لحظه كنار بچه ها هستند. من هم امیدوارم 
خیلی زود بچه ها به همین جا برسند كه این براشون مهم باشه كه شرمنده زحماتی كه دیگران برامون كشیدند نباشند.

صحبت�های�مادر�معصومه�عظیمی�در�جلسه�انجمن
سالم عرض می كنم خدمت همه ی اولیاء گرامی، 6 سال پیش وقتی كه دختر اولم رو آوردم اینجا ثبت نام كردم. آرزو داشتم كه یه روزی به عنوان مادر یه دانش آموز به اصطالح برتر بیام اینجا بایستم برای 

شما صحبت كنم خدا را شاكرم كه این نعمت و این توفیق رو به من داد و به آرزوم رسیدم.خدا رو شكر.
برای رسیدن به این آرزوی بزرگ خوب خیلی ها همراهی كردن خیلی ها كمک كردن به ما شاید بدونید همه تون كه من چهار تا دخترم توی این مدرسه درس خوندن و هر كدومشون الحمد هلل یكی از یكی 
بهتر شد تا حسن ختامش كه معصومه بود. دختر اولم كه مهندسی برق قبول شد، دومی كه پزشكی قبول شد، سومی تا سال سوم اینجا بود كه بنا به عالقه خودش تغییر رشته داد و رفت رشته انسانی، اون هم 
حقوق خوند كه با توجه به پایه قویی كه در اینجا پیدا كرده بود. خیلی از درس های عمومیش و فیزیكش واقعاً سال پیش دانشگاهی بی نیاز بود. معصومه هم چهار سال رو توی این مدرسه بود كه همراه و هم 
پایه مدرسه جلو رفت.پشتیبانی بی دریغ مدرسه به خصوص سركار خانم بیگدلی و مشاورین مدرسه علی الخصوص، تا سال آخر كه دیگه مشاورم سنگ تموم گذاشتند، خانم بیگدلی هم كه دیگه گفتن نداره 
ایشون همیشه توی جلسات به ما می گفتن كه برای موفقیت هر دانش آموز، ابتدا پشتكار و تالش دانش آموز و سپس تالش مدرسه است. من شهادت می دم اینجا همان چه كه خانم بیگدلی همیشه می گفتن 
واقعاً مدرسه زحمت كشیده، همراهی كردن با ما، همكاری كردن و خدا رو شكر اون نتیجه ای رو كه همه مون دلمون می خواست بگیریم گرفتیم، باز هم تشكر می كنم از همگی اگر اسم ببرم می ترسم كسی 
از قلم بیفتد.خداوند انشا... همه ی ما رو شاكر نعمتهاش قرار بده، امیدوارم انشاا... چند سال آینده كه دخترای شما به مرحله كنكور می رسند، شما جای من اینحا بایستید.واقعا احساس قشنگیه نمی تونم توصیفش 
كنم. این رو هم خدمتون بگم معصومه یک معلم خصوصی هم نداشت كار مشاورین و معلمین مدرسه مشابه با كار خصوصی با بچه ها بود و معصومه بدون هیچگونه سهمیه و تدریس خصوصی این رتبه را 

كسب كرده است. 

پزشکی دانشاگه علوم 
پزشکی تهران

www.roshangaran-sch.com
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راز موفقیت شما در کنکور چه بوده است؟

25

تنها دانش آموز دختر حائز رتبه زیر 50 
)نخبه کشوری استان تهران در رشته ریاضی(

پانته آ کیائی
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

1-چند�سال�در�این�دبیرستان�مشغول�به�تحصیلی�بوده�اید؟
به مدت 4 سال از اول دبیرستان در روشنگران بودم. 

2-�چگونه�موفق�شده�اید�این�رتبه�را�كسب�كنید؟
3 همیشه سعی می كردم در طول سالهای تحصیلم سر كالس تمركز 
داشــته باشم و تمام حواسم را برای یادگیری به كار گیرم و سعی می كردم 
مطالب را درك كنم و توجه می كردم كه چه چیزی در این درس مهم باشد از 

دبیر سوال كنم و منبع مهم پرسشهای من از دبیرهایم بود.
3 تمام برنامه های مدرسه را اجرا می كردم و ارتباط خیلی خوبی را با مشاورین 

هر پایه داشتم.
3 ساعت مطالعه باال بخصوص در پیش دانشگاهی و استفاده از تمام لحظات حتی زنگ تفریح و تمركز روی 

دروس عمومی و اختصاصی.
3 آزمون های جامع تستی همیشه باعث پیشرفت من بود. 

3-�مدرسه�روشنگران�در�موفقیت�شما�چه�نقشی�داشت؟ 
3 تدریس عالی و توجه ویژه مدیریت، دبیران و مشاوران مدرسه در تمام طول چهار سال به خصوص مشاورم 

خانم دهقان در پیش دانشگاهی. 
3 دبیران و مشاوران در روشنگران همیشه پی گیر هستند به همین دلیل هرگاه مشكلی برایمان پیش می آمد 

حتی اگر به آنها نمی گفتیم هم متوجه می شدند. 
3 یكی دیگر از برنامه های ویژه و خوب مدرسه بعد از ایام عید و ایام امتحانات نیم سال دوم و جمع بندی درست 

در ایام بعد از امتحانات. 
3 آزمونهایی دكه در روشنگران به طور مستمر گرفته می شود و بسیار مفید است ولی بهتر است برای ارزیابی 

خودتان استفاه كنید نه به فكر مسابقه با دیگران. 
3 روشنگران همه و همه اعم از مدیریت - كادر آموزشی و اجرائی به فكر باال بردن بچه ها هستند.، برنامه ریزی 

ویژه و قرار گرفتن در چهارچوب برنامه ریزی مدرسه از دیگر عوامل موفقیتم بود.
4-ساعت�مطالعه�شما�در�سال�پیش�دانشگاهی�چقدر�بود؟ 

با توجه به توصیه های مشاورم سعی می كردم از زمانهایم حداكثر استفاده را بكنم، حتی زنگ تفریح و به همین 
دلیل در شروع كالس ها ی پیش دانشگاهی از 40 ساعت مطالعه شروع و كم كم به 55 و در آخر جمع بندی به 
70 ساعت هم رسید و سعی می كردم مطالعه مفید داشته باشم.و با ثبت در دفتر تقویم اجرایی و تحلیل درست از 

مطالعه و آزمونها و توجه به نظرات مشاورم توانستم موفق شوم. 
5-�توصیه�شما�برای�دانش�آموزان�چیست؟

توصیه می كنم با برنامه ریزی كار كنند و توجه به برنامه های مدرسه داشته باشند و به این فكر كنند االن كجا هستیم 
و باید یک هفته و یک ماه بعد كجا باشیم. 

از افت و خیزهای درسی در آزمون های جامع تستی و تشریحی نهراسید بلكه با تحلیل درست از آزمونها و بر طرف 
كردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت موفق شوید. 

�خاطره�شما...
تمام عید را در دفتر خانم بیگدلی درس خواندم و در آخر اردو معاون مدرسه عكس خاطره انگیز و به یادماندنی 
در سختیهای شیرین دوران عید وقتی كه در كنار چمدان كتابهایم در حال جمع كردن كتابهایم بودم بدون اینكه 

متوجه شوم از من گرفت. 

پریچهر قهاری 

علت�ثبت�نام�در�روشنگران؟ 
محبوبیت روشنگران و اینكه با شاگردان قوی و برتر آن دورادور در ارتباط 
بودم و شنیده بودم از كادر آموزشی و پیگیری های خوبی برخوردارند باعث 

ورود من به روشنگران شد. 
در طول حضور من در روشنگران، با كادر آموزشی قوی روبرو شدم كه به 
لحاظ آموزشی بسیار سخت گیرانه عمل می كردند و این سخت گیری ها 
اگرچه در طول دوره دانش آموزی به مزاق ما خوش نمی آمد اما در پایان 
سال تحصیلی و به خصوص در روز برگزاری كنكور كه مسلط بودن ما 

را به لحاظ علمی نشان می داد، باعث ایجاد رتبه های بسیار خوب نهایتا قبولی های بسیار فوق العاده در كالس 
ما شد و نشان داد همة آنها به نفع ما بوده و اون موقع بود كه ما تازه قدر و ارزش واقعی مجموعه آموزشی 
روشنگران را دانستیم. اگر بخواهم از تجربه خودم برای بچه های پایه بگم اینه كه برای موفقیت در كنكور 
باید از پایه سرمایه گذاری علمی كرد. یعنی سعی كنند كه در هر پایه خودشون رو به لحاظ علمی قوی كنند 
همراه با معلم و مشاور پیش بروند و سخت گیری های آن ها را بپذیرند. چون هرچه در پایه قوی تر باشند در 
پیش دانشگاهی بهتر عمل می كنند چون در آن مقطع جبران ضعف پایه سخت تر می شود همچنین داشتن 

برنامه ریزی كه باعث آرامش و نظم دهی به كارها می شود.
كار�ویژه�شما�در�پیش�دانشگاهی؟�

من همیشه عادت داشتم برنامه هایم را می نوشتم و هركدام را كه اجرا می كردم عالمت می گذاشتم. این روش 
هم به من آرامش می داد و هم باعث می شد هر كاری را سر جای خودش انجام دهم و هر هفته با مشاورم 
برنامه ام را چک می كردم. بنابراین توصیه می كنم حتما به نظر و توصیه های مشاور آموزشی عمل كنند و از 

تجربیات آن ها نهایت استفاده را بكنند. 
كار�ویژه�مشاور�شما؟

یادم می آید مشاورمان هر روز یک دسته كارت های رنگی با جمالت تاكید مثبت برای ما می آورد و هركدام از 
ما یكی از كارت ها را بیرون می كشیدیم و آن ها را می خواندیم. این كارت ها به قدری احساس قشنگی را در ما 
ایجاد می كرد كه قابل وصف نبود. یادم است من در پشت یكی از این كارت ها نامه ای به خدا نوشتم و امضا 
كردم و تاریخ زدم. مرور این كارت ها در روزهای بعدی اردو هم به ما انرژی می داد و من هنوز آن ها را دارم. 

كار�ویژه�روشنگران؟
یكی دیگر از برنامه های ویژه روشنگران برنامه دوران جمع بندی بود. كه در خردادماه برگزار شد. در این دوران 
به ما نحوه جمع بندی توسط مشاورین ما آموزش داده شد و ما بازهم طبق برنامه شروع به جمع بندی كردیم. 

به طوریكه تا روز كنكور بارها و بارها كتاب هایمان را دوره كردیم و این به ما آرامش مضاعف می داد. 
تأثیر�خانواده؟

در پایان از خانواده، پدر و مادرم سپاسگذاری می كنم كه در طول دوران تحصیل من حمایت خودشون رو از من 
دریغ نكردند و همیشه در كنار من بودند و به من آرامش می دادند و همیشه با سیاست های مدرسه همراهی 

می كردند و این باعث جدیت دو چندان در من شد. 
در نهایت می توانم موفقیتم را نظم، ساماندهی، مشاوره و برنامه ریزی دبیرستان نام ببرم كه نقش مهمی در 

آرامش و موفقیت ما داشت. 
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بیتا�طالب�زاده�-�رتبه��7كنكور�سراسری
موفقیت یک امر تک بعدی نیست و برای تحقق این 

امر نیاز به همكاری چند عامل در كنار هم است. 
این عوامل عبارت اند از انگیزه، عالقه به رشته، همراهی 
خانواده، محیط آموزشی مناسب و تالش و پشتكار كه 
مهمترین عامل در این راه است، امیدوار بودن به آینده 

و توكل به خدا.
همه ی عوامل موفقیــت برای اینكه كنار هم به یک 

نتیجه ی مثبت برسند به یک برنامه و هدف گذاری نیاز دارند كه سیستم آموزشی می تواند 
این امر مهم را در سال تحصیلی پیاده كند و این برنامه می تواند به دانش آموزی كه به 
خاطر حجم زیاد درسها، استرس كنكور و بسیاری موارد دیگر توانایی كنترل برنامه ی 

درسی را ندارد کمک می كند تا موفق شود.
من از قبل مشخص كرده بودم كدام دانشگاه بروم و با توكل به خدا و تالش و پشتكار و 
برنامه راهبردی مدرسه راهنمایی اساتید و مشاور برجسته توانستم پله ها را روزها و هفته ها 
پشت سر بگذارم. مشاور هر پایه باعث میشه كه هر پایه به طور تخصصی به سمت هدف 
خود پیش بره و به موفقیت نزدیک بشه. چون مشاور هم در رابطه با رشته اطالعات كافی 
دارد و هم تجربه در این رشته ها دارند. برای همین راهنمایی های كافی و الزم را در این 

ارتباط به دانش آموزان ارائه می دهند.
و تمام روزهای پیش دانشگاهی با لحظات شاد و پر از خنده و پر از استرس بی خوابی و 
هیجان همراه بود و چون مشاور محترم مدرسه از درست بودن عملكردم اطمینان خاطر 

داشتند و لحظات ناامیدی، امیدوارم می كردند.
دائــم فكر می كردم كه تمام مطالب و دروس را فراموش كرده ام و نگران بودم اما این 
اضطراب كاماًل كاذب بود. اگر شما هم دچار چنین استرسی شده اید با توجه به عملكرد و 

نتایج آزمون ها دچار استرس نشوید و امید داشته باشید كه موفق خواهید شد.
 بهترین�خاطره�من�

از خاطر ات من اینكه اردوی نوروز در مدرســه و مســافرت وسط سال شیراز با بچه ها 
بهترین خاطره برای من بود. چون با بچه ها وقت زیادی می گذراندیم و بهترین لحظات 

را كنار هم داشتیم. از مدیر و مشاوران خوبم متشكرم.
�به�امید�موفقیت�برای�بچه�های�كنكوری�سال�بعد

زهرا�سعیدی�-�رتبه��15كنكور�تجربی
 علت�انتخاب�دبیرستان

هــر فردی برای آینده خود تصمیمی دارد یكی از عواملی كه 
آینده و سرنوشــت ما را می سازد رشته تحصیلی و دانشگاه 
ماست، من باتوجه به بررسی هایی كه در این رشته انجام دادم 
و عالقه خودم به این رشته و برای رسیدن به موفقیت و هدفم 
دبیرستان روشنگران را پس از تحقیقاتی كه انجام دادم انتخاب 

كردم.
 علت�موفقیت

ابتدا توكل به خدا و اعتماد به انرژی و تالش و اراده خودم و شكر و سپاس از نعمت های خداوند 
متعال كه توان این كار را به من داد و حمایت و پشــتیبانی پدر و مادرم بخصوص در انتخاب 
دبیرستان و پس از آن در دوره پیش دانشگاهی كه واقعاً مرا حمایت كردند تا بتوانم برنامه ریزی 
كه از طرف دبیرســتان شده بود را انجام دهم البته نا گفته نماند كه استادان خوب دبیرستان 
روشــنگران و مشاوره های خوبی كه انجام می شد واقعاً از عوامل موفقیتم به حساب می آید. 
همچنین مرور درس ها و تمرین و تكرار و تست هایی كه برای هر درس و پس از مطالعه آن 

می زدم كه محلی از راهنمایی های مشاور مربوطه من بود باعث موفقتم می شد.
 خاطره

لحظه لحظه كالس های درس پیش دانشــگاهی و همه ســختی هایش برایم خاطره است 
بخصوص دوران طالئی اردوی نوروزی كه در دبیرستان ماندیم و توانستیم بسیار استفاده ببریم 
واقعاً از این بابت از مسئولین مدرسه و مربیان و مشاوران كه تعطیالت عید را در كنار ما بودند 

تشكر می كنم. 

بیتا طالب زاده 

ی
سراسر

نکور 
7 ک

زهرا سعیدیرتبه 
رشته تجربی سراسریرتبه 15 کنکور 
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�مهندسی�برق�دانشگاه�صنعتی�شریف�
از آنجا كه پیش دانشــگاهی سال مهم و تاثیرگذاری 
در زندگی افراد اســت دغدغه مــن هم برای انتخاب 
مدرسه مناسب بســیار زیاد بود و مرا واداشت به دنبال 
مدرســه ای باشــم كه با معیارهای من یعنی دبیران 
مجرب، مشاوره قوی، دانش آموزان یک دست و قوی و 
همچنین سخت گیری مناسب هماهنگ باشند. مدارس 
مختلف را جستجو كردم تا به روشنگران رسیدم كه همه 
گزینه های انتخاب من را شامل می شد. حضور اساتید 

قوی و با تجربه، مشاور دلسوز و همراه، پیشینه خوب، وجود آرامش و اطمینان در اجرای 
تک تک برنامه ها در این مدرسه دیده می شه، البته این آرامش و اطمینان خاطر به خاطر 
نظم و تجربه كافی حاصل می شــه كه به لطف مشاور عزیزمان و بقیه اساتید و كادر 
مدرسه در روشنگران حاكم بود. از دیدگاه من اولین و آخرین كسی كه قادر به رقم زدن 
سرنوشت انسان هست خود فرد است)البته به لطف خدا( اما ایجاد شرایط مطلوب باعث 
میشه آدم بهتر تالش كنه. حضور اساتید با تجربه، مشاوره دلسوزانه خانم پناهی شرایط ما 
را برای رسیدن به هدفمان هموارتر كرد. حضور و حمایت پدر و مادر از من و دبیرستان و 
مشاورمان هم كه نقش پررنگی قطعا در این موقعیت داشت هم نمی شود نادیده گرفت. 
یكی از خاطرات شیرین من جشن شب یلدا بود، شب شعر با حضور دبیر ادبیاتمان، تفال به 
حافظ، انارهای سرخ و هندوانه و ژله هایی كه توسط بچه ها آماده شده بود و زیباتر از همه 
اینكه این جشن با میزبانی خود بچه ها و با حمایت و برنامه ریزی خانم پناهی مشاورمان 

برگزار شد آن را خاطره انگیز كرد. 

�پزشكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران�
نحوه�درس�خواندن:�در تمام ســالهای   
تحصیلی مخصوصا پیش دانشــگاهی نحوه درس 
خواندن بسیار مهم است. چون حجم مطالب خیلی 
زیاد و فرصت برای مطالعه دروس محدود می باشد. 
بنابراین باید دانش آموزان عالوه بر این كه به كمیت 
درس خواندن اهمیت می دهند حتماٌ باید به كیفیت 
آن هــم توجه كنند. به همیــن خاطر هنگام درس 

خواندن داشــتن تمركز، دقت كافی و اســتفاده بهینه از وقت الزم است، همین طور 
خواندن درس همان روز بسیار اهمیت دارد یعنی هر درس رادر همان روز كه معلمان 
تدریس می كنند یا روز بعد بخوانیم كمک بسیار زیادی در صرفه جویی زمان می كند.

رمز�موفقیت: مدرســه با فراهم كردن امكانات الزم نقش مهم در موفقیت  
دانش آموزان دارد یكی از نگرانیهای بچه ها در پیش دانشــگاهی داشتن برنامه ریزی 
مناسب است كه مشاورین بیشترین نقش را در طرح كردن این برنامه دارند، مشاورین 
خوبی كه با راهنمائیهای خود می توانند مقدار بسیار زیادی از نگرانیهای دانش آموزان 
را حل كنند. یكی دیگر از نقشهای بســیار مهم مدرسه وجود كادر آموزشی مجرب 
است كه باعث می شود دانش آموزان از نظر آموزشی احساس نگرانی نكنند. و یكی از 
موارد مهم دیگر كه باعث موفقیت من شد این بود كه توانستم با كمک مشاور مدرسه 
خوابم را كه زیاد بود به حداقل برسانم و این نكته در موفقیت من بسیار تأثیر گذار بود.

خاطره:�بهترین خاطره از سال پیش دانشگاهی یكی از روزهای زمستان بود كه  
برف زیادی باریده بوده و بچه های كالس تجربی به همراه دبیر زمین شناسی سركار 
خانم مدنی به پاركی كه كنار مدرسه بود رفتیم و حسابی برف بازی كردیم و همین 
باعث شــد كه انرژی خیلی زیادی برای ادامه كار داشته باشم. دیگر اینكه در اردوی 

عید كه در مدرسه كنار دوستانمان درس می خواندیم از بهترین روزهای عمرم بود.

زهرا ملکی

بیتا خان محمدی

رتبه 54

رتبه 29
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�دندانپزشكی�
دانشگاه�شهید�بهشتی�تهران

� رمز�موفقیت:�دلیل اصلــی موفقیت من در 
سیستم آموزشی روشــنگران – برنامه ریزی منظم و 
هــدف دار و همه جانبه و پیگیری مرتب و گام به گام 
مشــاوركه همراه دانش آموز بود. از جمله كارهایی كه 

بســیار مهم و تأثیر گذار بــود، روز خوان درس هر روز در همــان روز بود كه از پایه با 
برنامه ریزی مناســب به آن عادت كرده بودیم. از دیگر عوامل موفقیت من جو دوستانه 
و رقابت سالم و همگام دانش آموزان با یكدیگر بود كه باعث پیشرفت همه ی بچه ها 
می شد. تشویق و روحیه دادن كادر مدرسه و پیگری های پی در پی مشاوران هر پایه به 

خصوص مشاور پیش دانشگاهی نیز در موفقیت من تأثیر بسزایی داشته است.
 خاطره:�تک تک روزهای مدرســه و اردوهای دسته جمعی با دوستان و كادر 
دوست داشتنی مدرسه به خصوص خانم شیخ حسنی بسیار شیرین و به یاد ماندنی است از 
اردوهای درون شهری گرفته تا اردوی ایام نوروز پیش دانشگاهی و... اما بهترین خاطره ی 
من اردوی شیراز سال اول دبیرستان و اردوی یزد سال دوم دبیرستان، شِب كویر و شتر 
سواری و موتورسواری و تولد گرفتن و.... بود كه واقعاً از هر نظر عالی بود و از به یاد ماندنی 

ترین خاطرات زندگی من شد.

حوریا نیک اختر
رتبه 47

مـــهندسی�بــــرق�
دانشگـاه�صنعتی�شـریف

� رمز�موفقیت: رمز موفقیت من در ســخت 
كوشی و دنبال كردن برنامه های مشاورم بود و همین 
طور سعی در حفظ كردن روحیه و آرامش خود در طول 
سال، یكی دیگر از راه هایی كه به خود من كمک كرد 

یاری كردن دوستانم در مشكالت درسی بود و حل كردن مسائل با هم بود.
مشــاورم فوق العاده در روند تحصیلی من تاثیر داشــتند، از وقتی برنامه هامو با ایشان 

هماهنگ كردم پیشرفت آشكاری كردم و انگیزه و روحیه ی خوبی پیدا كردم.
�و�سركار خانم بیگدلی با مدیریت قوی و مشاوره ها و دلسوزی هایشان در دانش آموزان 
ایجاد انگیزه می كردند. روشنگران مدرسه ای است با دانش آموزان سخت كوش و توانا و 
معلمانی حاذق كه قرار گرفتن در این محیط سخت كوشی و انگیزه را در من قوی تر كرد 

و عامل مهمی  در موفقیتم بود.
 تأثیر�كدام�معلم�در�موفقیت�شما�بیشتر�بود؟�و�چرا؟

همه معلم ها خیلی خوب انتخاب شده بودند و تاثیر به سزایی داشتند. و در نظر من خانم 
علیجانی بیشترین تأثیر را در دانش آموزان دارند كه بسیار دلسوز و با برنامه با معلومات عالی 
بودند و همه جا موفقیت همه ی دانش آموزان را در نظر داشــتند و واقعاً وقت زیادی را 

صرف ما و مشكالت ما می كردند.
 تأثیر�مدرسه�در�مباحث�علمی�دانشگاه:

اگر می خواهید در دانشگاه مشكل قابل توجهی نداشته باشید حتماً مباحث مدرسه را 
مفهومی یاد گرفته و با حفظ كردن چند فرمول خودتان را فریب ندهید چون در دانشگاه 
نمی توانید این روش را پیش بگیرید مخصوصاً در ترم اول كه بیشتر مباحث مربوط به 
دبیرستان است )بیشتر در ریاضی و فیزیک(. در همین ترم اول متوجه شدم كه چقدر از 

لحاظ معلومات از بقیه جلوتر هستم و پایه علمی قوی تری دارم.
 بهترین�خاطره�ی�مدرسه:

بهترین خاطره ی من از مدرسه اردوهای مطالعاتی بود كه فرصتی خوب برای جمع آوری 
و یادگرفتن دروس و همزمان با آن تجربه ای جدید و خاطره انگیز كنار دوستانم بود. نكته 
ای كه خیلی برایم جالب بود و همیشه در خاطرم می ماند توجهات زیاد خانم بیگدلی به 
نحوه درس خواندن و بهره وری ما در مدرسه در دوران پیش دانشگاهی مخصوصاً اردوی 
مطالعاتی عید بود. و به محض اینكه متوجه می شدند دانش آموزی خوب درس نمی خواند 

سریعاً اقدام می كردند.

 مصاحبه 
    ویــــژه

  بـــا  
نــخبگــان 

روشــنـگـران

کیانا عزت دوست
رتبه 52
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 نازنین میرزایی
رتبه تک رقمی

مائده اسماعیل زاده 

  علت�انتخاب�این�رشته:�عالقه به طراحی 
مهندسی عاملی شد كه این رشته را انتخاب كنم.

 علت�انتخاب�این�مدرســه: بخاطر محیط مناسب آموزشی كه در مقایسه با 
مدارس دیگر از همه نظر برتری داشته دارد.

 علت�موفقیت:�حمایت های پدرم و كادر آموزشی مدرسه كه خیلی تالش كردند 
ما به موفقیت مورد نظر دست پیدا كنیم.

 چه�هدفی�را�دنبال�می�كنید: انشــااهلل عزمــم را جزم كردم تا مقطع دكترای 
حرفه ای پیش بروم و دفتر كار بزنم و شروع به كار كنم.

 نقش�پدر�و�مادر�در�موفقیت: مادرم در آرامشی كه در خانه هماهنگ می كردم 
و برنامه ریزی های ایشان برای من در خانه پدرم در شرایط سخت روحی همراه من بودند 

و تاثیر بسزایی در موفقیت من داشتند.
 نقش�معلمین: نقش بسیار زیادی داشتند و در كنار این اساتید توانستم به هدفم 

برسم.
 نقش�سیستم�در�كسب�موفقیت: سیستم مدرسه و استراتژی موجود عاملی 
بود كه ما را از حواشی زمان دور نگه می داشت و باعث تمركز ما روی اهدافمان می شد.

 نقش�مشاور�در�طول�تحصیل: برنامه ریزی های مشاور و در هر شرایطی كه 
بود ایشان نسبت به ما بی دریغ حامی  و حمایت گر بود.

 پیش�بینی�رتبه: در واقع فكر می كردم رتبه ام بین 10 تا 20 شود.

مـهـنــدســي�مـكانیــک�
دانشگاه�تهــران

صحبت از موفقیت شاید ساده باشد ولی در كنار این این 
سادگی باید از تالش ها، سختی ها، شادی ها و غم ها هم 
صحبت كرد. چیزی كه من تجربه كردم آن اســت كه 
هرچه آرزوی خودم را نزدیک تر دیدم اراده و توان برای 

تالش كردن در من باالتر رفت.
اولیــن چیزی كه برای خودم بعنوان هدف قرار ددم، دادن پاســخ مناســب به زحمات 
خانم بیگدلی كه همیشــه با دلســوزی كامل همراهی مان كردند و همیشه راهنمایی و 
صحبت هایشــان مسیر موفقیت را برایمان روشن تر می كرد، دبیران عزیزم كه هر كدام 
دانسته ها و دانش خودشان را با تمام وجود نثار ما می كردند و مشاوران دوست داشتنی و 
مهربانمان، خانم فضلی، آقای محمد جعفر و آقای سرورپور و دیگر مشاورین و در مجموع 

كادر آموزشی و پرورشی دبیرستان بود.
و چیزی كه همیشه خودم یادآوری كرده و می كنم، زحمات مادر و پدرم است كه همیشه 
پشــتم بودند، چه در شرایط ســخت و چه در شرایط خوب و آسان كه همیشه در تالش 

برای سرافراز كردنشان هستم..
در روشنگران خاطرات زیادی داریم، یازدهم، دوازدهم؛ اردوهای جاجرود كه باعث شدند 
خیلی خاطرة خوب برای تک تكمان رقم بخود، جشن های مدرسه، اردوهای برون استانی 
و اردو مطالعاتی عید قبل از كنكور كه واقعاً تجربه ی جالب، سخت و قشنگی بود چون 
همه با هم و در كنار هم برای هدفمان می جنگیدیم... و به نظر من دوران عید را جدی 

بگیرید و از لحظه لحظه ی آن، بهترین نحو ممكن استفاده كنید.
كلی�چیز�در�روشنگران�یاد�گرفتیم: نحوه ی تست زنی، ساعت مطالعه ی معقول، 
برنامه ریزی عالی، نحوه ی مطالعه ی درســت و جا نزدن در ســال كنكور كه واقعاً در هر 

جایی نمی شود، آنها را یاد گرفت.
تدریس عالی همه ی دبیران از سال دهم تا دوازدهم كه واقعاً باعث افتخار ماست دانش 
آموز بودن این استادان دلسوز مثل خانم علیجانی، خانم خلیلی، آقای خالقی، آقای صابونی 
و تمام استادهای عزیزمان و در آخر، به هر حال سال كنكور سال آسانی نیست، پر از پستی 
و بلندی است، ولی با تكنیک های درست مشاوران به ما یاد می دهند و با تالش و پشتكار 
مســتمر خودمان و خسته نشــدن در این راه، در آخر با دیدن نتیجه ی دلخواه خودمان، 
تمام سختی های راه فراموش می شود و فقط خاطره های خوب باقی می ماند. به نظر من 
مهمترین چیز در سال كنكور تالش و اراده ی خودمان است. هر چه شد جا نزنید و تا آخر 
مســیر را بروید كه وقتی آخر مسیر به عقب برگردید و نگاه كنید، حال خودتان است كه 

جذب می شود و تمام خستگی ها را فراموش می كنید. 

 مصاحبه 
 ویــــژه

 بـــا 
نــخبگــان 

روشــنـگـران

رتبه��8رشته�
معماری�دانشگاه�تهران�

رتبه 68 ریاضی
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پزشكي�علوم�پزشكي�دانشگاه�تهران�
�راز�موفقیت: تالش خیلی زیاد - این كه بخواهم به هوش و استعداد فكر كنم به شدت مرا از تالش كردن باز می داشت به همین خاطر صرفاً بر پشتكارم تكیه می كردم بعضی از 
یک امتحان به اندازة زحمت و تالشم  توقع داشتم نه استعدادم ، گاهی نتیجه كمتر از حد انتظارم می شد كه من را بسیار ناراحت می كرد ولی اجازه نمی دادم این ناراحتی زیاد ادامه یابد به 
تالشم ادامه می دادم. چیزی كه برای من به باور تبدیل شده بود این نكته بود كه ایمان داشتم اگر تالش كنم، در نهایت نتیجة مطلوبم را خواهم گرفت. گاهی این فكر سراغم می آمد كه 
هر چه تالش كنم نتیجه نمی گیرم ولی با تمام توان سعی می كردم این افكار منفی را از خود دور كنم. همیشه با خودم می گفتم این همه نمونة موفق كه نتیجة زحمات خود را به بهترین 

شكل گرفته اند، من چرا یكی از آنها نباشم ؟ و برای رسیده به آن، بیشتر و بیشتر تالش می كردم.
�بهترین�ویژگی�روشنگران:�به نظرم معلمهایش بود. یعنی در این مدرسه به خصوص در سال دوازدهم ، هیچ كمبودی از جانب دبیر حس نمی شد و در میان معلم ها خانم علیجانی 
در  دید من تأثیر گذارترین بودند . دبیر زیست، هم تأثیرخیلی زیادی در من داشتند. به عالوه، مشاور دبیرستان، در لحظات حساس،كمک های بسیار مؤثری به من كردند و راهنمایی هایی 
كه بسیار زیاد در روند كارم تأثیر داشت و برایم ارزشمند بود. در نهایت مدیریت مدرسه كه دشوارترین و ارزشمندترین كار را به انجام رساندند و آن هم نتیجه گرد هم آوردن چنین تیمی به 

شكل منظم و منسجم و هماهنگ بود و انجام هر كار الزم برای موفقیت بچه ها. از تک تک اعضای روشنگران بسیار تشكر می كنم.
�خاطره: روشنگران جو خیلی دوستانه ای داشت و من حقیقتاً از تحصیل در چنین مدرسه ای لذت بردم . برای من هر لحظه اش زیبا بود. در اردوی عید بعضی از زنگ های تفریح را 
با بچه ها می گذراندم و اوقات بسیار مفرحی بود. در یكی از زنگهای مربوط به ناهار همگی منتظر آماده شدن این وعده بودیم كه خانم مشاوران توپ آوردند و همگی تا حاضر شدن ناهار 
وسطی بازی كردیم، برای دقایقی همه چیز را فراموش كرده بودیم، این كه به چه شكل فشرده ای مشغول درس خواندن هستیم، این كه شاید بعضی هایمان، نتیجه مطلوب خود را هنوز 

نگرفته ایم، همگی غرق در بازی شده بودیم و از ته دل می خندیدیم و خوشحال بودیم.

سراکر خانم آناهید میثمی رتبه 12 
کنکور سراسری و باالترین رتبه 

دانش آموزان دختر  بین داوطلبین 
تجربی استان تهران 

راز موفقیت شما در کنکور چه بوده است؟

صحبت�های�مادر�آناهید�میثمی��در�جلسه�انجمن
این جمله رو نوشتم و بر دیوار اتاق آناهید آویختم، از ماكس النک كه پدر علم كوانتم بود، پرسیدند كه نبوغ چیست؟

99 درصد پشتكار، تالش و سخت كوشی و تنها یک درصد استعداد خدادادی حقاً اول یاری خدا و بعد سخت كوشی بی امان فرزندم كه باعث موفقیت فرزندم شد.
در كنار اینها عزیزانی بودند كه كه در موفقیت آناهید سهمی به سزا داشتند، اول از همه تشكر می كنم از سركار خانم بیگدلی عزیز كه مدبرانه و دلسوزانه در این دبیرستان كادری حرفه ای 

رو گرد هم آوردند كه هر یک در نوع خود بی نظیر و تک ستاره بودند، دبیران ارزشمند.
ضمناً تشكر می كنم از مشاورین و كادر اجرائی دلسوزی كه در روزهای بحرانی واقعا ما رو دریافتند و راهنمایی هایی ساده ولی بسیار، بسیار كاربردی برای آناهید داشتند و فضایی مثبت و به 

دور از حب و بغض بود كه بین دانش آموزان حاكم بود و من فكر می كنم كه باعث ایجاد یک رقابت سالم و صددرصد سازنده بین بچه ها شد. با تشكر

 آناهید میثمی
رتبه 12 رشته تجربی
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راز موفقیت شما در کنکور چه بوده است؟

رتبه های تک رقمی  و دو رقمی  کنکور سراسری 
دبیرستان  روشنگران

رشته رتبه عكس نام�و�نام�خانوادگی

پزشـكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 3 معصومه�عظیمی��

طراحی�صنعتی�دانشگاه�تهــران 7 بیتا�طالب�زاده��

مهندسی�معماری�دانشگاه�تهران 8 نازنین�میرزائی�

پزشـكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 12 آناهید����میثمی

مهندسی�معماری�دانشگاه�تهــران 13 بهاره�بالغ�نژاد

پزشـكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 14 پریا��اكبری

طراحی�صنعتی�دانشگاه�تهــران 20 نرگس�فهمانی�

پزشكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 29 بیتا�خان�محمدی

مهندسی�برق�دانشگاه�صنعتی�شریف 39 پانته�آ�كیائی

مهندسی�بــرق�دانشگاه�تهــران 48 مژده�احمدی

دندانپزشـكی�دانشگاه�شهید�بهشتی 55 سرلی�هارتونیان�

مهندسی�برق�دانشگاه�صنعتی�شریف 57 زهرا�ملكی�

پزشـكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 62 عاطفه�قربانپور

مهندسی�شیمی�دانشگاه�صنعتی�شریف 67 دل�آرام�بیات�

مهندسی�معمـاری�دانشگاه�تهــران 70 مینو�جهان�شاد�

مهندسی�بــرق�دانشگاه�تهـــران 71 فریال�دالوری�

مهندسی�صنایع����دانشگاه���صنعتی�شریف 75 كوثر�الستی�

دندانپزشكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 75 رویا�وفائی

هنر�دانشگاه�تهــران 77 فروزان�قاسمی

پزشـكی�دانشگاه�شهید�بهشـتی 80 حدیثه�صادق�عابدین�

پزشكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 81 فاطمه�حیدری

مهندسی�مكانیک�دانشگاه�صنعتی�شریف 86 نگار�ریاحی

پزشكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 91 زهرا�خدائیان�

مهندسی�مكانیک�دانشگاه�صنعتی�امیركبیر 91 دنا�عربی

پزشـكی�دانشگاه�شهید�بهشـتی 95 كیانا�غفوریان

مهندسی�مكانیک�دانشگاه�صنعتی�شریف 97 پرنیان�ضامنی

مهندسی�متالوژی�دانشگاه�صنعتی�شریف 98 فاطمه�صدوقی

پزشــكی�دانشگاه�شهید�بهشـتی 99 لیال�محمدی

رشته رتبه عكس نام�و�نام�خانوادگی

طـراحی�صنعتی�دانشگاه�تهــران 4 مهدیه��حاجی��كریمی

مهندسی�معمـاری�دانشگاه�تهـران 8 بهاره��طاهری�فرد�

هنر�دانشگاه�تهــران 9 پرناز�شمس�الدینی

مهندسی�معمـاری�دانشگاه�تهـران 12 حانیه�فرحی�

مهندسی�معمـاری�دانشگاه�تهـران 12 مطهره�قلی�پور

پزشكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 15 زهرا�سعیدی

پزشكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 21 پریچهر�قهاری�

مهندسی�معمـاری�دانشگاه�تهـران 33 حدیثه�رحمتی

دندانپزشـكی�دانشگاه�شهید�بهشتی 47 حوریا�نیک�اختر

مهندسی�برق�دانشگاه�صنعتی�شریف 52 كیانا�عزت�دوست�

هنر�دانشگاه�تهــران 54 یاسمن�شمس�الدینی

پزشـكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهـران 56 یاسمن�روفه�گری

مهندسی�كامپیوتر�دانشگاه�صنعتی�امیر�كبیر 63 مهشید�علی�نوری�

مهندسی�مـكانیـک�دانشگاه�تهـران 68 مائده�اسماعیل�زاده�

پزشـكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 71 فاطمه�خجسته�

مهندسـی��ITدانشگاه�صنعتی�شـریف 73 بشری�شاهانی

پزشـكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهـران 75 فاطمه�قدیمی

مهندسی�كامپیوتر�دانشگاه�صنعتی�شریف 77 عارفه�محمد�نژاد�

دندانپزشكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 79 سارا�نصیری

مهندسی�بـرق�دانشگاه�صنعتی�شـریف 81 نگین�احدپور�

مهندسی�بــرق�دانشگاه�تهــران 83 میترا�قهرمانی�

دندانپزشكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 89 كیمیا�كامل�

مهندسی�معمـاری�دانشگاه�تهـران 91 شقایق�محمدیان

پزشـكی�دانشگاه�شهید�بهشـتی 94 شهرزاد�الیق�میرحسینی

مهندسی�كامپیوتر�دانشگاه�صنعتی�امیركبیر 96 صبا�فضلعلی

پزشـكی�دانشگاه�علوم�پزشكی�تهران 97 شیوا�شاكری

هنر�دانشگاه�تهــران 98 شادی�كامرانی
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رشته رتبه عكس نام�و�نام�خانوادگی

تجربی 55 سرلی�هارتونیان

تجربی 80 حدیثه�صادق�عابدین

تجربی�
زبان

94 شهرزاد�الیق�میرحسینی

تجربی 115 نیكی�جوراب�پوریان

تجربی 147 سما�عباسی

ریاضی�
زبان

176 درین�رستمی

ریاضی� 214 روژین�ستارپور

ریاضی�
زبان

243 روژین�ستارپور

تجربی�
زبان

319 سما�عباسی

تجربی�
زبان

368 شیما�اشجع

تجربی�
زبان

514 لیال�محمدی

تجربی 570 آذرنوش�حیدری

تجربی�
زبان

617 كتایون�تبریزی�نژاد

تجربی 650 زهرا�جمشیدی

ریاضی 791 نگین�عروجی

ریاضی 840 غزال�احسانی

ریاضی�
زبان

857 غزل�الهوتی

تجربی 893 مهسا عبداللهی

تجربی�
زبان

909 آذرنوش�حیدری

ریاضی 966 طراوت�زارعیان

تجربی 975 نیوشا�عابدی

رشته رتبه عكس نام�و�نام�خانوادگی

ریاضی�
زبان

71 فریال�دالوری

ریاضی 81 نگین�احدپور

تجربی 99 لیال�محمدی

تجربی 135 ریحانه�درویش

تجربی�
زبان

163 سرلی�هارتونیان

تجربی 177 شهرزاد�الیق�میرحسینی

تجربی 225 سارا�شوری

تجربی�
زبان

270 حدیثه�صادق�عابدین

ریاضی 320 فائزه�مقدسی

ریاضی�
زبان

447 نگین�احدپور

ریاضی 520 سنا�ابائی

تجربی�
زبان

570 ساغر�محمدی

ریاضی 619 درین�رستمی

تجربی�
زبان

651 سارا�خادمی

تجربی 814 مونا�سلیقه�راد�

تجربی 845 سارا�كیانی

تجربی 873 كتایون تبریزی 

تجربی 900 غزل�زندی

ریاضی 915 ملیكا�نورانفر

تجربی 967 فاطمه�كمالی

تجربی 985 محدثه�صاحب�ابرغانی

تجربی 998 پریسا�كریم�بابانژاد
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رشته رتبه عكس نام�و�نام�خانوادگی رشته رتبه عكس نام�و�نام�خانوادگی

هنر 8 نازنین�میرزائی� تجربی 12 آناهید�میثمی

تجربی
زبان

95 كیانا�غفوریان� ریاضی 68 مائد�اسمائیل�زاده

تجربی 111 آتنا�فرنگی ریاضی�
زبان

96 صبا�فضلعلی

تجربی�
زبان

149 زهرا�صالح تجربی�
زبان

147 ستاره�ساجد

ریاضی 186 هستی�جاللی تجربی 181 نهال�سلطانی

تجربی 222 مریم�میرحسینی تجربی 207 محدثه�رحیم

ریاضی 276 شكوفا�فالح تجربی 227 الهه�ترابی

ریاضی 289 پریزاد�ملک�زاده تجربی�
زبان

279 مریم�موسی�كاظمی

ریاضی 347 صبا�صمدی ریاضی�
زبان

331 مائده�اسمائیل�زاده

تجربی 400 زهرا�صلح�میرزائی تجربی 371 ملیكا�عبداللهی

ریاضی 431 ساحل�نادری تجربی 423 سیده�زهرا�صالح

ریاضی 495 فاطمه�محسنی تجربی 479 یاسمین�كاوه

تجربی 573 ساغر�محمد�زاده تجربی 542 محدثه�رحیم

تجربی�
زبان

602 سارا�مظاهری تجربی 578 هستی�سپاهی

تجربی 645 مریم�موسی�كاظمی تجربی�
زبان

608 كیمیا�خوشنام

تجربی�
زبان

682 سما�سجادی ریاضی 673 طناز�قهرمانی

ریاضی 697 ستایش�اوالدی تجربی 689 كیانا�غفوریان

تجربی 743 كیمیا�احمدی تجربی�
زبان

730 آرزو�مومنی

ریاضی�
زبان

803 مهسا�رشیدی ریاضی 744 سروین�محمدی

تجربی 870 ملیكا�كمالی ریاضی 809 سارا�عرب�پور

تجربی 918 كیمیا�قاضی�وكیلی ریاضی 901 تینا�یزدآبادی

ریاضی 957 آروز�مقصودپور ریاضی�
زبان

932 سارا�محمدی

تجربی 989 یگانه�رفیعی
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پذیرفته 
شدگان
 کنکور 
سراسری
رشته
تجربی 
سال 1397
دبیرستان 
روشنگران

آزاد سراسری نام�و�نام�خانوادگی
پزشـــكی علوم پزشكی تهــران �شهید�بهشتی�تهــران پــزشـــــــكی� حدیثه صادق عابدین

دندانپزشـكی علوم پزشكی تهـران  �شهید�بهشتی�تهــران دنــدانپـزشـــكی سرلی هارتونیان

------ �شهید�بهشتی�تهــران پــزشـــــــكی� لیال  محمـدی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران �شهید�بهشتی�تهــران دنــدانپـزشـــكی سما  عباسـی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران �شهید�بهشتی�تهــران پــزشـــــــكی� شهرزاد الیق میرحسینی

دندانپزشـكی علوم پزشكی تهـران  �شهید�بهشتی�تهــران پــزشـــــــكی� ریحانه  درویش زاده

دندانپزشـكی علوم پزشكی تهـران  �شهید�بهشتی�تهــران دكتری�داروســازی نیوشا  عابـدی

داروســازی علوم پزشكی تهـران علوم�پزشكی�تهـــران دكتری�داروســازی نیكی جوراب پوریان

علوم�پزشكی�تهـــران دكتری�داروســازی سارا شوری 

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�البرزكرج پــزشـــــــكی� محدثه صاحب ابرغانی

دندانپزشـكی علوم پزشكی تهـران  �شهید�بهشتی�تهــران دكتری�داروســازی شیدا  زرندی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�قــزویـن پــزشـــــــكی� زهرا جمشیدی

دندانپزشـكی علوم پزشكی تهـران  علوم�پزشكی�تهـــران دكتری�داروســازی نیلوفر طالبـی

علوم�پزشكی�تهـــران دكتری�داروســازی مریم سادات حسینی

دندانپزشـكی علوم پزشكی تهـران  علوم�پزشكی�قـــــم دنــدانپـزشـــكی مونا  سـلیقه راد

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�قـــــم� پــزشـــــــكی هلیا شهریاری

علوم�پزشكی�قـــــم دنــدانپـزشـــكی هلیا میرزاخانی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�گــرگـان پــزشـــــــكی� كتایون  تبریزی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�ســمنـان پــزشـــــــكی� سارا  كیانـی

علوم�پزشكی�ســمنـان پــزشـــــــكی� سیده حانیه حسینی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�هـمــدان پــزشـــــــكی� سارا خزاعی راد

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران �علوم�پزشكی�كاشــان پــزشـــــــكی� فاطمه  بیـجار

�علوم�پزشكی�كاشــان پــزشـــــــكی� سمانه علیخانی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم��پزشكی�ارومـیــه پــزشـــــــكی� پریا كریم بابا نژاد

علوم�پزشكی�ســـمنان دنــدانپـزشـــكی نفیسه رحمتی 

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�تهـــران دكتری�داروســازی فاطمه  كمـالی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�شـاهـرود پــزشـــــــكی� رزیتا محبـی  

داروســازی علوم پزشكی تهـران علوم�پزشكی�تهــران دكتری�داروســازی مینا  واحـدی

علوم�پزشكی�تهــران دكتری�داروســازی مهتاب امینی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�كرمانشاه پــزشـــــــكی� غزل  زنـدی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�دزفـــول پــزشـــــــكی� سارا  رفیعـی

داروســازی علوم پزشكی تهـران علوم�پزشكی�تبـریـز دكتری�داروســازی كیمیا بیگلربیگی

پزشـــكی علوم پزشكی شاهـرود علوم�پزشكی�تبـریـز دكتری�داروســازی المیرا علیـزاده 

علوم�پزشكی�یـــزد دكتری�داروســازی مبینا نورمحمدی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران علوم�پزشكی�تهــران دكتری�دامپـــزشكی پارمیس كوهی

�علوم�پزشكی�ایـــالم پــزشـــــــكی� محدثه نعیمی

داروســازی علوم پزشكی تهـران �علوم�پزشكی�شــیراز دكتری�داروســازی كوثر  اصغـر پور

�علوم�پزشكی�اهــواز دكتری�داروســازی ساینا جاویدنیا

�علوم�پزشكی�زنجــان دكتری�داروســازی مینا عباس زاده

علوم�پزشكی�تهــران دكتری�دامپـــزشكی سپیده عبدالغنی زاده

علوم�پزشكی�تهــران دكتری�دامپـــزشكی پریسا ضامنی

داروســازی علوم پزشكی تهـران علوم�پزشكی�یـــــزد دكتری�داروســازی كیمیا   معصومی 

علوم�پزشكی�یـــــزد دكتری�داروســازی مبینا نورمحمدی

پزشـــكی علوم پزشكی تهــران صنعتی�شریف�تهــران شــیمی�كـاربـردی� سمانه  علینقـی

شهید�بهشتی�تهـــران علـوم�آزمایشـــگاهی نگین عالئی

شـــیـــــمـــی تهــــــــران �الزهـــراء�تهـــــران شــیــــمــــی آریانا فاطمی 

شـــیـــــمـــی تهــــــــران شاهـــــد�تهــــران بیــوتكنولـوژی� ملیكا مشیری

پزشـــكی علوم پزشكی تهـــران عدم�انتخاب�رشته فاطمه زهرا  انوری

پزشـــكی علوم پزشكی تهـــران عدم�انتخاب�رشته ریحانه جنیدی

پزشـــكی علوم پزشكی تهـــران عدم�انتخاب�رشته محدثه امینی www.roshangaran-sch.com
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پذیرفته 
شدگان
 کنکور 

سراسری
رشته

ریاضی 
سال 1397
دبیرستان 
روشنگران

آزاد سراسری نام�و�نام�خانوادگی
صنعتی�شریف�تهــران مهنـدســــی�بـــرق� نگین  احدپور

مهندســـی�عمـران�تهــران صنعتی�شریف�تهــران مهنـدســــی�عمـران فائزه  مقدسـی

صنعتی�شریف�تهــران مهنـدســــی�مكانیـک یگانه میری 

مهندســـی�مكانیک�تهــران� صنعتی�شریف�تهــران مهنـدســــی�شـیمـی نگین  عروجـی

مهندســـی�شـیمی�تهــران� صنعتی�شریف�تهــران مهنـدســــی�متالوژی ملیكا  نورانفـر

مهندســـی��بــرق��تهــران دانـشـگاه�تهـــــران مهنـدســــی�بـــرق� فریال  دالوری 

مهندســـی�كامپیوتر�تهــران صنعتی�امیركبیر�تهـران مهنـدســــی�كامپیوتر روژین ستارپور

صنعتی�امیركبیر�تهـران مهنـدســــی�مكانیـک بیتـا آزاد

مهندســـی�كامپیوتر�تهــران صنعتی�امیركبیر�تهـران مهنـدســــی�شیمـی طراوت زارعیان 

مهندســـی�كامپیوتر�تهــران شهید�بهشـتی�تهــران مهنـدســــی�كامپیوتر درین رسـتمی 

مهندســـی�شـیمی�تهــران صنعتی�امیركبیر�تهـران مهنـدســــی�شـیمـی سیده صبا موسوی

مهندســـی�معمـاری��تهـران دانـشـگاه�تهـــــران مهنـدســـی�معمــاری� نهال  كنعانـی

دانـشـگاه�تهـــــران مهنـدســـی�معمــاری� نازنین اسكندری

مهندســـی�مكانیک�تهـــران صنعتی�امیركبیر�تهـران مهنـدســــی�مكانیـک یاسمن  بهروززاده

مهندســـی�كامپیوتر�تهــران صنعتی�امیركبیر�تهـران مهنـدســــی�شـیمـی سنا  ابایـی

مهندســـی�صنایـع�تهـــران� صنعتی�امیركبیر�تهـران مهنـدســــی�پزشـكی گالره گنجی خو

مهندســـی�معمــاری�تهــران� دانـشـگاه�تهـــــران مهنـدســـی�معمــاری شقایق  واالیی

دانـشـگاه�تهـــــران مهنـدســـی�شهرسازی شایسته ابراهیم

مهندســـی�بــرق�تهـــران� شهید�بهشـتی�تهــران مهنـدســــی�عمــران� حسنا  پورحسنی

دانـشـگاه�تهـــــران مهنـدســــی�صنـایع نوشین عودی

مهندســـی�بــرق�تهـــران صنعتی�امیركبیر�تهـران مهنـدســــی�هوا�فضا�� هستی  پور اكبر

مهندســـی�بــرق�تهـــران �علم�و�صنعت�تهــران مهنـدســــی�عمــران� سارا  داد خـواه 

مهندســـی�معمـاری�تهــران �علم�و�صنعت�تهــران مهنـدســــی�معمـاری� غزل  الهوتـی

مهندســـی�بــرق�تهـــران �خواجه�نصیر�تهـــران مهنـدســــی�بـــرق� كوثر  زیـدی فر

�خواجه�نصیر�تهـــران مهنـدســــی�عمــران غزال خیاط احسانی

مهندســـی�عمـران�تهــران�� �علم�و�صنعت�تهــران مهنـدســــی�متـالوژی� نیاز  بافتـه 

�خواجه�نصیر�تهـــران مهنـدســــی�عمــران زهرا ساجدی نیا

صنعتی�امیركبیر�تهـران مهنـدســــی�نسـاجی صبا نادعلیان 

مهندســـی�كامپیوتر�تهــران �الــزهــرا�تهــــران مهنـدســــی�كامپیوتر سارا  حاجیـان 

مهندســـی�كامپیوتر�تهــران �خواجه�نصیر�تهـــران مهنـدســــی�عمــران� شیما  اشـجع

مهندســـی�معماری�تهــران� �الــزهــرا�تهــــران مهنـدســــی�كامپیوتر باران  لقمانـی 

�الــزهــرا�تهــــران مهنـدســــی�صنـایع رضوان رحمانی تبار

مهندســـی�معماری�تهــران �الــزهــرا�تهــــران مهنـدســــی�صنـایع� درسا  گـركانی

دانشـــگاه�تبــــریز مهنـدســــی�كامپیوتر آیدا فرشی عالی 

�الــزهــرا�تهــــران مهنـدســــی�صنـایع نازنین قائمی زاده

دانشـگاه�قــزویـــن مهنـدســــی�بـــرق فاطمه محبی

مهندســـی�انـرژی�تهــران �الــزهــرا�تهــــران مهنـدســــی�صنــایع� یاس  غیاثـی

دانشـگاه�اصفهــــان مهنـدســــی�عمــران مهشاد صادقی 

�خواجه�نصیر�تهـــران ریاضیات�كاربــــردی تینا عباس آبادی

امام�خمینی�قـــزوین مهنـدســــی�مكانیـک 35نیلوفر بیگی
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ملیکا کمالی
دکتری داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی تهران

هستی چرخکار  
مهندسی برق 

دانشگاه شهید بهشتی 
تهران 

آناهید میثمی

پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی 

تهران 

مائده اسمائیل زاده 

مهندسی
 مکانیک دانشگاه 

تهران 

پزشکی
 دانشگاه 

علوم پزشکی
 قزوین 

ریاضیات و
 کاربردها
 دانشگاه

 صنعتی امیرکبیر

نیلوفر سنجری زهرا رضائی 

غزل سپهری راد
مهندسی کامپیوتر 

دانشگاه صنعتی شریف

ملیکا  عبداللهی 
پـزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز - پزشکی تهران 

شیمی محض
 دانشگاه

 صنعتی شریف
 تهران 

ستاره ساجد

www.roshangaran-sch.com
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مریم مشهدی
مهندسی معماری 

دانشگاه تهران 

صبا عرب پور

مهندسی 
مکانیک دانشگاه 

الزهراء تهران 

هستی سپاهی
دکتری داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی تهران

پریزاد ملک زاده
مهندسی عمران  

دانشگاه 
تهران

زهرا صلح میرزائی
پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز 

پزشکی تهران

هستی جاللی چیمه 

مهندسی کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر تهران 

کیمیا قاضی وکیلی

پزشکی 
دانشگاه 

علوم پزشکی
 تبریز

پزشکی تهران

دکتری
 داروسازی

 دانشگاه
 علوم پزشکی 

شیراز

آرمیتا مختارپور

الهه ترابی 

دندانپزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی 
تهران
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آتنا  فرنگی 
پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان
پزشکی تهران

غزال ابراهیمی پور 
مهندســی عمران 

دانشگاه علم و صنعت 
تهران 

نوشـین صادقـی
دکتری داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

شکوفـا فالح

مهندسی کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

تهران

مهندسی عمران
دانشگاه تهران 

دکتری 
داروسازی 

دانشگاه
 علوم پزشکی 

اهواز

سار مهرآورفاطمه خرم دشتی

مهسا رشیدی 
مهندسی معماری 

دانشگاه تهران 

دنیا هدیه لو

پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی 

ایران

سحر موسوی

پزشکی
 دانشگاه

 علوم پزشکی
شاهرود

پزشکی تهران 
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صدف ترابی
مهندسی شیمی

 دانشگاه علم و صنعت 
تهران

سارا عرب پور
مهندسی پلیمر 
دانشگاه تهران 

کیمیا نصیری
پزشکی دانشگاه
 علوم پزشکی

قم

صبا صمدی

پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی

 شهید بهشتی 
تهران 

کیانا غفوریان 

مهندسی برق 
دانشگاه تهران 

پزشکی
 دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار 

مهسا خسرو بیگی

کیمیا خوشنام 
دندانپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
بابل  

دندانپزشکی تهران

مهندسی
 کامپیوتـر
 دانشگاه
 تهران 

مائده بذرکیانی

مهندسی صنایع  
دانشگاه الزهراء 

تهران 

مائده موسوی
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رویا بیرجندی
دکتری داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان

نیکی موسوی 
مهندسی برق دانشگاه 

خواجه نصیر تهران 

نگین شجاعی مقدم 
مهندسی پزشکی  

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
تهران 

مریم میرحسینی

پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی 

تهران 

ریحانه مجید زنوزی

ریاضیات و 
کاربردها 

دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

مهندسی
معماری
دانشگاه
 تهران

سپیده اسمعیل جامی

صبا فضلعلی 

مهندسی کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر تهران 

نوشین طاهری

پـزشکی 
دانشگاه

 علوم پزشکی 
کرمان 

یگانه رفیعی 
پزشکی دانشگاه

 علوم پزشکی البرزکرج
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ساحل نادری

مهندسی عمران
 دانشگاه صنعتی شریف  

تهران 

فاطمه خندان
دکتری داروسازی 
علوم پزشکی تهران

تینا تقی زاده 
مهندسی صنایع 
دانشگاه تهران

کیمیا احمدی 
پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
البرزکرج

 دندانپزشکی تهران

یاسمن نجفی زاه 
مهندسی انرژی دانشگاه 

امبیرکبیر تهران 

یاسمن کاوه

دندانپزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی

 شهید بهشتی
 تهران 

شیمی 
کاربردی
 دانشگاه 

صنعتی شریف
 تهران

داروسازی تهران

آرزو مومنی

مهندسی
 عمران

 دانشگاه الزهراء
تهران 

گلچهره حقیقی 

پـزشــکی
 دانشگاه

 علوم پزشکی
 قشم

سارا مظاهری 
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ساغر رفیعی 
مهندسی عمران 

دانشگاه خواجه نصیر
 تهران

نگار قطبی 
پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن

پزشکی تهران 

شیدا نوری 
مهندسی شیمی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 تهران

نگار مرادی 

علوم 
آزمایشگاهی 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران
داروسازی 

تهران 

مهندسی 
عمران 

 دانشگاه الزهراء 
تهران 

دکتری 
دامپزشکی
دانشگاه 

علوم پزشکی
ارومیه

شیدا احمدی مهتاب اله یاری 

ملیکا گل

مهندسی معماری  
دانشگاه شهید بهشتی 

تهران

نیکی میرزائی
پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
گرکان

زهـرا صالـح

دکتری داروسازی
 علوم پزشکی دانشگاه 

تهران
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غزل بزرگ
مهندسی عمران 

دانشگاه علم و صنعت 
تهران

حمیده سادات حسینی 
پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
قم  

مریم سیفان 
مهندسی پلیمر 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
تهران

مائده خسروی 
پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان 

دندانپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز
دندانپزشکی تهران

کیانا عالمه 

غزل حاج قاسمی 

فیزیک 
دانشگاه الزهراء 

تهران 

علوم 
آزمایشگاهی 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 
بهشتی تهران 

الهه میرزازاده

مهندسی عمران 
دانشگاه صنعتی شریف 

تهران

فاطمه محسنی

مهندسی برق 
دانشگاه صنعتی 

بابل

بهار پوررستمی
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سمانه سادات رضایی
دندانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان

آرزو مقصودپور 
مهندسی مکانیک 

دانشگاه خواجه نصیر 
تهران

شادی محمودی
مهندسی 

کامپیوتر دانشگاه 
الزهراء تهران 

مهندسی معماری 
دانشگاه 
تهـران 

هلیا موسی خانی

فاطمه آذرحزین

مهندسی دریا
 دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر
 تهران 

فیزیک 
دانشگاه الزهراء 

تهران 

کیانا شاکری

بهار رفیعی 
دندانپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان

دکتری 
داروسازی علوم 
پزشکی دانشگاه 

تهران

ستایش اوالدی 

مارال زارع

پـزشـکی
 دانشگاه

 علوم پزشکی 
بندرعباس

پزشکی تهران
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ملیکا حسین زاده 
مهندسی پلیمر 

دانشگاه امیرکبیر تهران 

ملیکا عبدی
دکتری داروسازی

 دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان 

فاطمه آذرنیا
مهندسی متالوژی 

دانشگاه علم و صنعت 
تهران 

نهال سلطانی

مهندسی کامپیوتر
 دانشگاه شهید بهشتی

 تهران

سروین محمدی

پزشکی 
دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز
پزشکی تهران

فائزه هاشمی راد

دکتری 
دامپزشکی 

دانشگاه علوم 
پزشکی 
خرم آباد

مهندسی عمران
 دانشگاه صنعتی

 اصفهان 

غزل شمشکیفاطمه زندی

تکنولوژی
 پرتوشناسی

 علوم پزشکی
 تهران

دامپزشکی 
تهران

محدثه رحیم
پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود

پزشکی تهران
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رها خداوردی
مهندسی انرژی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران  

مریم  هاشمی
پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
ارومیه

مهشاد یوسفی 
دکتری داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان

نازنین میرزائی 

مهندسی معماری 
دانشگاه 
تهران 

مریم موسی کاظمی

پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

البرزکرج
پزشکی تهران

رکسانا بیات

علوم 
آزمایشگاهی 

دانشگاه 
علوم پزشکی 

البرز

فیزیک
 دانشگاه الزهراء 

تهـران 

فاطمه رضائی

پزشکی 
دانشگاه علوم 

پزشکی 
کرمان

ماندانا رضائی

کیانا محمد حسینی 
مهندسی کامپیوتر  

دانشگاه الزهراء 
تهران 
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سارا محمدی 
مهندسی شهرسازی 

دانشگاه تهران 

آتنا شیدایی
مهندسی برق

 دانشگاه الزهراء تهران  

ساغر محمدزاده 
پزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی اراک
پزشکی تهران

طناز قهرمانی

مهندسی کامپیوتر 
دانشگاه خواجه نصیر 

تهران 

زهرا غالمپور

مدیریت صنعتی 
دانشگاه تهران

شیمی 
دانشگاه صنعتی 
شریف تهران 

پزشکی
 علوم پزشکی

 کیش

مهندسی
  کامپیوتر  

دانشگاه تهران

رومینا قصوریکیمیا شهبازی

الهه عالی پناه 
دندانپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان

دندانپزشکی تهران
 

فاطمه نویدی

پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی

تهران
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مریم کشاورز
پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
ساری

مهتاب طالبی
 پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز

پزشکی تهران 

ملیکا  ایرجی
مهندسی
 معماری 

دانشگاه تهران 

سارا محسنی
شیمی محض

 دانشگاه صنعتی شریف 
تهـران

مهزاد ظاهری 

پـزشکی 
دانشگاه علوم 

پزشکی 
اراک

فیزیوتراپی 
دانشگاه

علوم پزشکی 
تهران

پزشکی تهران

مهندسی
 عمران

 دانشگاه صنعتی 
اصفهان 

سماء سجادی درسا حجازی

تینا یزدآبادی

مهندسی کامپیوتر
 دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر تهران

زهرا بهمنی

دکتری داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی 

تهران
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