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مي گويند رياضي نوعي زبان علمي است؛ زباني كه مي توان 
جهان را با آن توصيف كرد. زبان مشترك مهندسان، 

فيزيك دانان و ساير دانشمندان.
آندرو گليسون(رياضيدان آمريكايي) مي گويد: «رياضي 

علم نظم است و موضوع آن يافتن، توصيف و درك نظمي 
است كه در وضعيت هاي ظاهراً پيچيده نهفته است. 

ابزارهاي اصولي اين علم، مفاهيمي هستند كه ما را قادر 
مي سازند اين نظم را توصيف  كنيم.»

ربردی محض یا 

واژه ریاضی

mathematics

مريم سعيدخواه



توصیه

آنچه می خوانیم

توانایى ها

فرصت شغلی

ه هاى معروف این رشته  دانش

اهداف 



بارها اين جملة پر سوز را شنيده ايم كه مي گويند: «جواني كجايي كه يادت 
بخير!» اما نمي دانيم حسرت آن در كجاي اين فصل زيبا قرار دارد و شايد زماني 

از آن آگاه شويم كه ديگر خيلي دير شده باشد. در همين زمينه گفت وگويي با 
حجت االسالم سيد جواد بهشتي، مشاور وزير آموزش وپرورش، انجام داده ايم تا 

قدر اين نعمت تكرارنشدني را بيشتر بدانيم: 

عكس : حسام قلعه اسديمهدي خرامان





در خيلی از فيلم های هاليوودی مسلمان ها و مردم خاورميانه نقش تروريست ها 
و عوامل خطرناک را بازی می کنند. اخباری هم که رسانه های بزرگ دنيا از 

«داعش» و گروه های تروريستی مختلف مخابره می کنند، چيزی غير از اين 
را نشان نمی دهد. اين تبليغات توانسته اند در ذهن خيلی از مردم دنيا نفوذ 

کنند، تا جايی که بعضی از اروپايی ها و آمريکايی ها، وقتی برای اولين بار با يک 
مسلمان روبه رو می شوند، می ترسند. انگار تصوير پيش فرضی که در ذهنشان از 

مسلمان ها دارند، چيز خطرناکی است.

سيدامير سادات موسوی





فرزانه نوراللهی

خيلی وقت ها اتفاق می افتد که حال خوبی نداری و 
نمی دانی که چرا حال خوبی نداری! يا شايد واژة مناسبي 

براي وصف حال خودت پيدا نمي كني. طبيعي است كه در 
مقابل سؤال«حالت چطوره؟» پاسخ هاي مشخص «خوبه»، 

«معمولي»، «افتضاح» يا «بدم» را مي دهي!
اما آيا واقعًا همين سه چهار كلمه حال دروني ات را 

بيان مي كنند؟ اگر بخواهي چند واژه در بيان احساست 
بشماري يا بنويسي، چه تعدادي در فهرست تو قرار 

مي گيرد؟ و سؤال مهم تر اينكه: شناخت و استفادة مناسب 
از كلمه هاي واقعي بيان احساس، چه كمكي به خود ما و 

ديگران در برقراري ارتباط مناسب مي كند؟

مه بیانگر حس خوب و مثبت یا بد و منفی وجود دارد؟ شاید این سؤال برایت پیش بیاید که مگر چند 
پاسخ آن در زیر آمده است. تعدادى از این نیازها و احساسات ناشى از برآورده شدن یا نشدن 

نیازها در جدول ها آمده است.



سؤال جدیدی که ممکن است 
برایت پیش بیاید، این است که: 

«تمرکز و شناخت دقیق حس و حال 
اکنون و بیان واضح آن چه کمکی به 

بهترشدن وضعیت تو می کند؟´

شاید خواندن این تجربه به تو کمک کند!

اگر دوست داری این 

تجربه را تکرار کن. شاید کمک کند 

بیشتر حال خوب را تجربه کنی!



ما هميشه قهرمانان ورزشی را پس از مشهور شدن آن ها 
می شناسيم و کمتر از بدبختی ها و سختی هايشان آگاه 

هستيم. اما مطالعة کودکی آن ها نشان می دهد که 
هر قدر سختی های زندگی شان بيشتر بوده است، 

شخصيت قوی تری پيدا کرده اند. يک بار اين 
نوشته را بخوانيد و ببينيد آيا می توانيد حدس 

بزنيد اين کودک چه کسی است؟ اگر 
متوجه نشديد، نامش را در پايان مطلب 

ببينيد!

مهدی زارعی





مهدي ناصري منجم جواني است كه همين امسال دورة  پيش دانشگاهي را گذرانده 
است. عكس هاي نجومي او تاكنون در نشريات بين المللي منتشر شده اند. مهدي 

امسال اولين كتاب خود با نام «آسمان شگفت انگيز» را نوشته است. به همين بهانه 
پاي صحبت هاي او نشستيم و دربارة موفقيت هايش با او گفت وگو كرديم.

امير  موسوي



عكس نجومي

وحش  فضايي باغ  

آسمان شگفت انگيز



آغاز حرکت

بیعتکرب و بال

مريم صالحي



مسلم

جنگ 

لشکریان

و حسین(ع) پشیمانی

دعوت مردم کوفه 

  8 مهر ماه/ بزرگداشت موالنا  1 مهر ماه/ والدت امام موسی کاظم(ع)



در دنيــا بــرای اينکــه عــده ای بــه پــول برســند، ميليون هــا 
اختالس،گروگان گيری،سرقت و ... انجام می شود. اما اگر شما يک نفر دزد 
را ديديد، قبل از هر دفاعــی ، از آن دزد بخواهيد پروندة پول توجيبی ما 
را بخواند.اينطوری هم خجالت می کشد که شما با کمترين پول تو جيبی ها 
کارهايی می کنيد که خودشان با بيشــترين اختالس ها هم از پس انجام 
دادنش بر نمی آيند و هم سرانةمطالعه در کشور باال می رود! به هر حال. در 
اين پرونده  سعی کرديم به يک سوال پاسخ بدهيم: يک پول تو جيبی خوب 

بايد از پس چه کارهايی بر بيايد؟

زير نظر زهرا صنعتگران





ios
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تحمل بایدت...

پول تمام می شود، تجربه می ماند!

زهرا صنعتگران



فیلم خوب را 
خوب ببینید

رمند و همه فن حريف، مهمان اين شمارة 
علي عيال بارگان، نوجوان ۱۷ ساله، هن

وده كه به واسطة برادرش 
صفحة سينمايي «رشد جوان» است. حدود ۱۲ سالش ب

وارد عرصة سينمايي شده است. برادر علي از طريق كالس هاي آزاد فني وحرفه اي 

ي را در هنرستان انتخاب كرد 
ي را ياد گرفت، اما علي رشتة تصويربردار

فيلم ساز

و همين انتخابش باعث شد كامًال حرفه اي تصويربرداري را دنبال كند.



با اين وسيله مي توانيد سفر در دنياي مجازي را تجربه كنيد. پيش تر 
هدست هايي به بازار آمد كه به گوشي هاي هوشمند وصل مي شد 

و تا حدودي تجربة حقيقت  مجازي را داشت. اما عملكرد 
«كيت واقعيت مجازي» بسيار واقعي تر و هيجان انگيزتر است. 

شركت هاي «ُاكلوس» و «اچ تي سي» پيشروهاي توليد اين كيت 
هستند و از ابتداي امسال دستگاهشان را با قيمت 

۶۰۰ دالر به بازار عرضه كرده اند. اين هدست، هم 
از طريق كابل و هم با حسگرهايي كه حركات 
شما را كپي مي كند، دنيايي واقعي تر مي سازد 

(يعني مغزتان را فريب مي دهد). در ادامه مي بينيم 
چگونه ِهدِست واقعيت مجازي، افكار شما را فريب 

مي دهد و تصويرهاي مجازي را به جاي واقعي جا مي زنند.

  ترجمة مليحه ظريف شاهسون نژاد





حسين اميني پويا

بدون ترديد، انساني و خوب زيستن آرزوي خيلي از ما انسان هاست. به همين 
دليل زيست  اخالقي، دغدغة كساني است كه مي كوشند حقيقتًا انساني زندگي 

كنند. زيرا آموزه هاي اخالقي، به واقع ارائة همان اصول و روش هايي است كه 
مي تواند راهنماي آدمي در عمل و در چگونه زيستن باشد. به عبارت دقيق تر، علم 

اخالق است كه اصول زيستن درست را به ما مي آموزد. «در حقيقت آنچه مربوط 
به اخالق است، تنها اين نيست كه چگونه بايد زيست، بلكه اين است كه براي 

اينكه با ارزش، مقدس و متعالي زيست  كرده باشيم، چگونه بايد زيست.»۱





به قلم سودابه مهیجى

به قلم سمیرا نیک نوروزى

تصویرسازی در شعر از اهمیت بسزایی برخوردار است. منظور ما 
از تصویر ســازی اشاره به عبارت ها و سطرهایی است که قدرت تصور 
ما را برمی انگیزند تا تصویرهای گوناگون را در ذهن بســازیم و با هم 
ترکیب کنیم. ما با استفاده از حواس به دسته بندی تصویرها می پردازیم؛ 
همچون تصویرهای دیداری، شنوایی، بویایی، چشایی و بساوایی. شاعر 
برای ســرایش این شعر از تصویر شنوایی بهره برده است. در حقیقت 
همان آواها، نواها، گفت و گو ها و نمادهایی هســتند که به تجربیات ما 
از صداها مربوط می شوند. با توجه به زیست  بوم شاعر، «رشت»، شهر 
باران های بی امان، دور از انتظار نیســت که او از نام آوای باران، یعنی 
«شررر»، برای خلق تصویر شــنوایی استفاده کند. این شعر را مریم 

اسحاقی سروده است. 

فریبا یوسفى



–

فیه ما فیه   موالنا

کمال تعحب  عمران صالحى

على موسوى گرمارودىبابک نبى



به قلم بابک نبى

مجید سعدآبادى
ساجده جبارپور



به قلم سودابه مهیجى

موالنا

حافظ

صائب تبریزى

بیدل دهلوى

سعدى

به قلم فریبا یوسفى



قيصر امين پور





سپيده توكلي متولد اسفند ماه ۱۳۶۷ است. او تا كنون توانسته 
عناوين بسياري در رشتة دو و ميداني به دست بياورد كه از آن 
ميان مي توان به نايب قهرماني مسابقات دو و ميداني قهرماني 
داخل سالن آسيا،  ۲۰۱۶ دوحة قطر در رشتة پنج گانه، و مدال 

برنز رشتة پنج گانة مسابقات قهرماني داخل سالن آسيا در سال 

۲۰۱۲ اشاره كرد.توكلي ورزش حرفه اي را از مدرسه آغاز كرده 
و تا امروز با پشتكار فراوان به جايگاه قابل احترامي در ورزش 
دو و ميداني بانوان رسيده است. او عالوه بر ورزش درس خود 

را با جديت دنبال مي كند و معتقد است، در زندگي هم بايد 
شاد و سرزنده بود و هم پيشرفت علمي داشت.

بابك نبي





اسماعیل امینى

بحر طویل

سعید طالئى



مهند س

html

عبدالله مقدمى

کافى نت آقانصرت

sciencemag org

سیدامیر سادات موسوى



زنگ انشا

کمال همنشین

کاریکلماتور

م.مداد رنگى

مثلتک

علیرضا پاکروان

دیوار کوتاه

عبدالله مقدمى



لطیفه هاى کهن

بازنویسى: علیرضا لبش

عکس یادگارى

« »
«

« »

مصطفى مشایخى



پسر همسایه

مصطفى مشایخى

چگونه طنز بنویسیم؟اول مهر

علیرضا لبش علیرضا پاکروان



شیوۀ آموزش نابرده رنج

سیدامیر سادات موسوى

شوخى فیزیکى

مهدى فرج اللهى



CookingMalihe Zarif

«CREAMY Stir in 3/4 cup
  heavy cream with the
 basil. Top pasta with additional basil
leaves.

 »BASQUE CHICKEN
 Substitute fresh Italian parsley
 for the basil. Stir 2 cups shredded
 or chopped cooked chicken, 1/2 cup
 sliced pimiento-stuffed green olives,
and 1 teaspoon paprika into sauce.

«PUTTANESCA Mash
  three to four anchovy fillets,
 rinsed and patted dry, into cooked
 onion mixture; cook 30 seconds
 more. stir 1/2 cup sliced pitted ripe
 olives into sauce; substitute fresh
parsley for the basil.

 »SAUSAGE cook
8 ounces sausage with the on-
 ion until sausage is browned; drain.
 Top pasta with sliced pepperoncini
salad peppers

 «SPINACH- BEAN omit basil.
 stir one 15-ounce can beans, rinsed
 and drained, and 2 cups torn fresh
 spinach into sauce; heat through.
 Top pasta with crumbled feta
cheese.

 »EGGPLANT-
 MUSHROOM cook 2 cups
 chopped eggplant, 11/2  cups sliced
 fresh mushrooms, and 1/2  cup
 chopped yellow sweet pepper with
 the onion until tender. Increase
 balsamic vinegar to 1 tablespoon
 and salt to 3/4 teaspoon. Top pasta
with grated parmesan cheese.



1 Tbsp. olive oil
1/3 cup finely chopped onion
4 cloves garlic, minced

 2 lb.tomatoes, peeled, and
seeded, chopped

 1/2 cup pomegranate juice, or
cranberry juice
1 to 2 tsp. balsamic vinegar
1/2 tsp. salt
1/2 tsp. black pepper
1/2 cup snipped fresh basil

 1. In a large saucepan heat oil
 over medium heat. Add onion and
 garlic; cook 3 to 5 minutes or until
onion is tender, stirring occasionally

 2. Stir in next five ingredients
 (through pepper).Bring to boiling;
reduce heat.

 Simmer, uncoverd, 20 to 25
 minutes or until slightly thickened,
 stirring occasionally. If desired,
 mash with a potato masher to reach
 desired consistency. Stir in basil.
 Store in the refrigerator up to 3 days
 or freeze up to 3 months. Makes 6
 servings.



فاطمه ميرفالح





عليرضا لبش

هى دفتر 

مبارکه مدانلو از جویبار

مهدیه رضاپور از قم



نامه هاى برقى

پیغام درگیر

ل پیامک هاى 



نامي از خويش در جهان بگذار/ زندگاني براي مردن نيست

مردان و زنان نامدار همچون قله هاي رفيعي هستند كه يك سر و گردن از 
كوه هاي اطراف خود بلندترند و با زالل دانش و معرفت خود به دامنه هاي پايين 

دست، زندگي مي بخشند. اين قله هاي با شكوه، بزرگ به دنيا نمي آيند، بلكه 
بزرگي را با همت و ارادة خويش به چنگ مي آورند. ارتفاع ستودني آن ها، چون 
آرزويي دست نيافتني دل كوه نوردان جهان را در همة دوران ها آكنده از اشتياق 

صعود مي كند و الگويي مي شوند براي كساني كه آرزوهاي بزرگ در سر دارند. 

حبيب يوسف زاده



در يك نگاهبرخي خدمات علمي و پژوهشي




