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خودازاینسفرراتقدیمشماهمکارانعزیزمیکنیم.
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قاسم خان والی در ســال 1281، امتیاز اولین کارخانه برق 
ایــران را برای احداث در تبریز به دســت آورد. وی در ابتدا 
توانست اطراف خیابان مجیدی )مجدالملک( را روشن نماید.

اولین مرکز تلفن ایران نیز در سال 1280 به همت قاسم خان 
والی در تبریز ساخته شد. وی چند سال بعد به عنوان اولین 

شهردار تبریز انتخاب شد.

اولینکارخانه
برقومرکز
تلفن

نیکانآینده

گو
تو

گف

گفت وگو با سعید جاللی، مدیرعامل انجمن حکمت تبریز
انجمنهایخیرینمدرسهسازازجمله
هســتند ایران در غیردولتی نهادهای
باهدفساختنمدرسههایجدیدو که
نیزبازســازی،بهسازیوتجهیزمدارس
موجوددرنقاطمختلفکشــورفعالیت
میکنند.اعضایاینانجمنهابهعنوان
بــازویمردمی»ســازماننوســازیو
توســعهوتجهیزمدارسایران«تاکنون
هزارانمدرســهدرشهرهاوروستاهای
سراســرایرانساختهاند.مجمعخیرین
استانآذربایجانشــرقیخصوصًاشهر
تبریزیکیازآننهادهاســتکهفعالیت
چشمگیریدرتمامیزمینهها،بهویژهدر
ساختوسازمدرسهدارد.درموردمدرسه
»پیشدبســتانینیکانآینده«درتبریز
خبریشــنیدهبودیممبنیبراینکهاین
مدرسهبهمنظورجذبکودکانبازماندهاز
تحصیلدورهپیشدبستانیحاشیهشهر
تبریزتوسط»مؤسسةحمایتازکودکان
مستعدبهتحصیلتبریز«تأسیسگردیده
است.برآنشدیمتابامؤسسمحترماین
مرکزآقایسعیدجاللیکهمدیرعاملو
رئیسهیئتمدیرهانجمنحکمتتبریز
داشته گفتوگوییصمیمانه هستند نیز
باشیم.شمارابهخواندنمتناینگفتوگو

دعوتمیکنیم.

لطفــًامرکزپیشدبســتانی
را آینده نیکان مستقل غیردولتی

برایمانمعرفیکنید.
این واحد آموزشی سال گذشته، یعنی 

در ســال تحصیلــی )96-1395( تحت 
پوشــش اداری و مالی »انجمن حمایت 
از کودکان مســتعد بــه تحصیل تبریز« 
شــروع به فعالیت کرد. کلیة هزینه های 
مالی بــرای نوآمــوزان تحت آموزش در 
این مرکز رایگان اســت و توسط خیرین 
باایمان و فرهنگ دوست تأمین می گردد. 
ضمنًا طبق اساسنامه استفاده از خدمات 
این مرکز خاص کودکان بدسرپرست، با 

اولویت کودکان بی سرپرست است.
انگیزهوهدفاصلیانجمناز
پیشدبستانی مرکز این راهاندازی

چیست؟
انجمن حمایت از کودکان مســتعد به 
تحصیــل تبریز، با شــماره ثبت 2920، 
برای رفع مشکالت کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست قشر فقیر برای اولین بار در 
تاریخ آموزش وپرورش آذربایجان با یاری 
فرهنگ دوست،  و  پرهیزگار  انســان های 
دســت به کاری بزرگ زد و بر آن شد تا 
با تأسیس مرکز پیش دبستانی غیردولتی 
مستقل »نیکان آینده« با امکانات بسیار 
مجهز و در یک فضای وســیع آموزشــی 

که قباًل توســط انجمن مرمت و بازسازی 
شده بود، کودکان مذکور را که در آستانه 
ابتال به آســیب های اجتماعــی بودند با 
ارائــة خدمــات ایاب و ذهــاب )از محل 
ســکونت گاه های غیررسمی و روستاهای 
همجــوار اقصی نقاط )نواحــی پنج گانه( 
شهرستان تبریز به مرکز و بالعکس( به طور 

منظم تحت آموزش قرار دهد.
ازمیاندورههاومقاطع چرا
مختلــفتحصیلیشــمااقدامبه
راهانــدازیمرکزبــراینوآموزان

پیشدبستانینمودهاید؟
وزارت  شــعارهای  مهم تریــن  ز  ا
آموزش وپرورش در سال های اخیر، شعار 
ارتقای مشــارکت مردم و سیاستگذاران 
برای کاهش فقر آموزشی کودکان باالخص 
کودکان پیش دبستانی و ابتدایی بوده که 
به علت شکاف و فاصله طبقاتی یا به علل 
مختلف دیگر قــادر به تحصیل و آموزش 
نیستند و از طرف دیگر سرمایه گذاری در 
این بخش کمک شایانی در تمامی زمینه ها 
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به خصوص در آینده تحصیلی این کودکان 
خواهد داشت که این مورد یکی از مهم ترین 
دالیل انتخاب دوره پیش دبستانی برای این 

امر خیر بوده است.
نحــوهشناســاییوجذب
نوآموزاندراینمرکزچگونهاست
واکنونچندنفــردرحالآموزش

هستند؟
یــک گروه تحقیق جهت شناســایی و 
جذب این نوع کودکان، از جمله اطمینان 
از دارا بودن شــرایط الزم برای تحصیل 
در این مرکز، تشــکیل شــده که مراحل 
شناسایی را با دقت و وسواس الزم انجام 
می دهد و در صورت حائز شــرایط بودن، 
ما اقــدام به جذب این کودکان می کنیم. 
این مؤسسه در حال حاضر دارای 67 نفر 
نوآموز 6 ساله است که متأسفانه از نعمت 
و یا بنا به دالیلــی از حضور پدر در خانه 

محروم هستند.
چهخدماتــیدراینمرکزبه

نوآموزانارائهمیگردد؟
عالوه بر ارائه خدمات آموزشی، تربیتی 
و رفاهــی رایگان به ایــن قبیل کودکان، 
خدمات سرویس رفت وآمد، تغذیه فصلی 

و پوشاک نیز به رایگان ارائه می گردد.
بادرنظرگرفتنشرایطاولیای
نوآموزانآیــاخدماتیبهاولیانیز

ارائهمیگردد؟
یک مرکز کارآفرینــی هم برای مادران 
این کودکان، توســط این مؤسسه به نام 
خیریة »صبحروشن« ایجاد شده است 

که در ضمن ارائه آموزش های الزم و تهیه 
ملزومات مورد نیاز برای آنان، امر بازاریابی 

نیز برای آنان ارائه می شود.
اززمانــیکهایــنایدهدر
انجمنمطرحشدتاعملیکردنآن

چهمدتبهطولانجامید؟
البته این ایده سال ها مورد توجه بود ولی 
به صورت جدی از اوایل ســال 1395 کار 
آغاز شد و خیلی زود، یعنی در آبان سال 

1395 این مرکز شروع به فعالیت کرد.
مهمترینصفاتوخصوصیاتی
کهافرادبرایفعالیتدراینمرکز

بایدداراباشندچیست؟

نیروهای انسانی، به ویژه مربیان، باید در 
ابتدای شروع به همکاری انگیزه معنوی و 
ایمانی نسبت به هدف برپایی مرکز داشته 
باشــند و این امر را سرلوحه فعالیت خود 
قــرار دهند؛ چون تمام این تالش ها برای 
رضای خداوند متعال اســت و بس. شرط 
دیگر داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
)علوم تربیتی( است که در توانمندسازی 
و ارتقای کیفیت آموزش بسیار مثمرثمر 

است.
از استقبالمردمومسئوالن

ایناقدامشمادرچهحدیبود؟
از این ایدة انجمن، مردم فرهنگ دوست 
و باایمان تبریز و تبریزی های مقیم تهران و 

خارج از کشور بسیار استقبال کردند. افراد 
حامی عمومًا افراد فرهیخته ای هستند که 
ارزش کار در حوزه مقابله با فقر آموزشی 

را می دانند.
چهبرنامههــاوفعالیتهایی
برایآیندهاینمرکزمدنظردارید؟

این مؤسســه در نظر دارد برای ســال 
تحصیلی آتی، مرکز شماره 2 را در بخش 
دیگری از این شهر تأسیس کند و سعی 
وافر داریم که این ایده و تجربه را به تمام 

نقاط ایران عزیز انتقال دهیم.
کالمآخرشمادراینگفتوگو

چیست؟
اگر ما بخواهیم به باالترین نیازهای جامعه 
آینــدة ایران عزیز توجه و پاســخ دهیم، 
بهترین و تأثیرگذارترین و پایدارترین کار 
خیر و نیکوکاری، سرمایه گذاری در دورة 
پیش دبستانی است و این دوره طالیی اگر 
تابع آموزشی باکیفیت، پرورشی توحیدی 
و مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، آینده 
این خاک تضمین شــده است و با توجه 
به اینکه تربیت این نســل رشد و توسعة 
متوازن کشور را بدنبال دارد باید همگان 
تالش و کوشــش کنند تا ما شــرمنده 
نســل های آتی و باالتر از آن شــرمنده 

خداوند نباشیم.

اولین
آتشنشانی
ایران تبریز نخستین شهر ایران است که دارای آتش نشانی 

شد. اولین آتش نشانی در تبریز در سال 1221 هجری 
شمسی هنگامی که نیروهای روسی در تبریز مستقر 

بودند ساخته شد.
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زیبانویسیباخودکار
سمیرااحمدیمقدم گو

تو
گف

میگویندهندواندرآغازهرکتابیمینویســند:»درودبرآن
کسیبادکهخطرااختراعکرد.«مانیزچنینستایشیرابهحق
درخورآنکسمیدانیم،چونکلیدهردانشیخطاست.بیش
ازهزارسالاستکهسرانگشتتوانایخوشنویسانایرانی،بر
سینهپرنیانیکاغذبهنقشآفرینیپرداختهاست.دبیرواستاد
مبتکرآقایاکبرفتحیهنرمندیاستباذوقوتواناوخطاطی
کریمالخلقکهبهقدرتقلممبتکــرش،طرحینودرانداخته
است.گفتوگوییباایشانانجامدادهایمکهشمارابهخواندن

آندعوتمیکنیم.

لطفًاخودتانرامعرفیبفرمایید؟
اکبر فتحی هستم، متولد اسفند 1356، فارغ التحصیل مهندسی 
عمران از دانشــگاه تبریز و هنرآموز هنرستان با 22 سال سابقه 

تدریس درس نقشه کشی معماری و ساختمان.

ازسابقهفعالیتهاوکارهایتانبرایمانبگویید؟
من همزمــان با تحصیل در دانشــگاه، کار خوشنویســی را 
هم دنبــال کردم و در ســال 1380 گواهی ممتــاز انجمن 
خوشنویســان را دریافــت نمــودم. در ســال 1385 اولین 
آموزشگاه تخصصی خوشنویسی با خودکار را برای اولین بار در 
شــهر تبریز دایر کردم. سپس با مطالعه آخرین دستاوردهای 
نظریه های آموزشــی و اســتفاده از علم موفقیت، شــروع به 
طراحی مدرن ترین روش آموزشــی خوشنویسی با خودکار به 

شیوه های مختلف نمودم.

شاخهتخصصیخوشنویسیشماچیست؟
کاربردی کــردن هنر خوشنویســی با ابزار نوشــتاری روزمره 
مثل: خودکار، مداد و... و نیز تکنیک فوق العاده آســان آموزش 

زیبانویسی با خودکار با 150 کلمه طالیی.

خطنستعلیقشمادارایچهمؤلفههاوروشهاییاست؟
ما برای آسان تر کردن کار آموزش در دوره اول خوشنویسی، فقط 
4 اصل را رعایت می کنیم. خواهیم دید که مشکل بدخطی اکثر 
ما، عدم رعایت یکی از این 4 اصل اســت که عبارتند از: 1. خط 
کرسی، 2. اندازه، 3. زاویه، 4. تناسب. به عقیدة ما هر کس جمع 

و تفریق می داند خیلی راحت می تواند خوشنویسی کند.
خط کرســی یا خط زمینه، همان خطوطی اســت که همواره در 
دفترهای مشق و تمرین آن ها را مشاهده می کنیم. متأسفانه کمتر 
کسی طرز استفاده آن را می داند و علت اصلی بدخطی ما این است 
که فاصله حروف و موقعیت آن ها نسبت به خط کرسی را نمی دانیم.

علت دوم بدخطی ما، عــدم آگاهی ما از اندازه حروف و کلمات 
اســت. علت ســوم نیز عدم آگاهی و رعایت زاویه شروع و پایان 
حروف و کلمات و آخرین علت، عدم رعایت تناسب بین حروف 

و کلمات می باشد.
حروف الفبا، هنگامی که جدا از هم نوشــته شــوند با وقتی که 
متصل به یکدیگر نوشــته شــوند، متفاوت خواهند بود. حروف 
الفبای فارسی با حذف حروف مشابه )حروفی که شکل کلی آن ها 
یکی اســت و تنها با یک، دو یا سه نقطه از هم متمایز می شوند 
ماننــد حــروف ب، پ، ت، ث( هجده حرف می باشــد که اگر 
بخواهیم آن ها را در حالت جدا بنویسیم، نسبت به خط کرسی 
دو حالت خواهند داشــت، یا روی خط کرسی قرار می گیرند یا 
وسط خط کرسی. هیچ حرفی در خط نستعلیق، کاماًل زیر خط 

کرسی قرار نمی گیرد.
حروفی که روی خط کرسی قرار می گیرند این حروف هستند:

اولینکتاب
داستانمصور
کودکان

سیدرسامارژنگیتبریزی
سید عباس رســام ارژنگی تبریزی نخستین نقاش ایرانی است 
که داستان های کودکانه را به تصویر کشیده و اولین کتاب های 

داستان مصور را برای کودکان ایرانی خلق کرده است.
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و حروفی که وسط خط کرسی قرار می گیرند این حروف هستند 

که به دوایر معروف هستند:

اگــر دقت کنیم، می بینیم که هیچ کــدام از این حروف دایره 
نیســتند، بلکه یک بیضی بــا زاویه 45 درجه انــد؛ یعنی ما 
اگر بتوانیم به زبان ســاده تر یک تخم مرغ با زاویه 45 درجه 
بکشیم، توانســته ایم نصف حروف را یاد بگیریم. به شکل زیر 

دقت کنید:

اگر یک نفر بتواند این حرکت را خوب اجرا کند تقریبًا می شود 
گفت 50 درصد خط اش زیباتر خواهد شد.

 

برای اولین بــار دفاتر 5 خطی طراحی و 150 کلمة طالیی را 
ابداع کرده ام و معتقــدم هرکس بتواند این 150 کلمه را یاد 
بگیــرد در حقیقت حالت های مختلــف هر حرف را در حالت 
متصل در اول کلمه، وســط کلمــه و انتهای کلمه یاد خواهد 
گرفــت و  تقریبًا با یک ســاعت تمریــن در هر روز در مدت 
حداکثر یک ماه، یادگیرنــدگان محترم به عنوان مثال اولیای 
دانش آمــوزان قادر خواهند بود خط نســتعلیق را یاد بگیرند 
و وقتی فرزندانشــان تمرین می کنند نوعی حس بی ســوادی 
هنری و ناآگاهی خط دســت ندهد و بتوانند در انجام تکالیف 

درسی، با فرزندانشان همراهی کنند.

آیااینطرحسابقهاجراشــدندرحوزةآموزش
ابتداییرادارد؟

بله، در مهرماه 1395 اولین کارگاه آموزشــی در سطح کشور برای 
بیش از 150 نفر از همکاران پایه اول ابتدایی اداره آموزش وپرورش 

ناحیة 1 تبریز به صورت کاماًل موفقیت آمیز اجرا شده است.

آیابرنامهایبرایاجرایطرحدرســالهایآتی
دارید؟

از آن جا که خط نســتعلیق از ســال ها پیــش به عنوان خط 
ملی و اول ایرانیان به طور رســمی اعالم شــده است، وزارت 
آموزش وپرورش گام های مهمی را برای آشنایی دانش آموزان 
برداشته است که از جمله این اقدامات تغییر خط کتاب های 
فارســی از خط تایپی به خط زیبای نستعلیق تحریری است. 
امید داریم بــا عنایت خداوند متعال طبــق برنامه ریزی های 
مفصل انجام گرفته شده تا سال 1400 به تمام معلمان کلیه 
مقاطع و پایه ها طبق چارت های مشــخص، خط نســتعلیق 
تحریری آموزش داده شــود، به طوری که در آینده حتی یک 

معلم غیرآشنا به خط نستعلیق نداشته باشیم.

باتشــکرازشمادرپایانمصاحبهاگرپیامخاصی
داریدبفرمایید.

امیدوارم تمامی ایرانیان با توجه به فرهنگ غنی و استعداد هنری 
که در نهاد خود دارند روزبه روز در زنده نگه داشتن زیبایی های 
هنری کــه از جملة مهم ترین آن ها خط اســت تالش و توجه 
بیشتری داشته باشند. از شما هم که زحمت انجام این مصاحبه 

را کشیدید سپاسگزارم.

اولین ســینمای عمومی ایران، به نام ســینما سولی 
)خورشــید( در سال 12۷9 )۵ ســال پس از اختراع 
جهانی سینما توســط برادران لومیر( در سالن نسبتًا 
بزرگی در طبقه دوم آموزشــگاه کاتولیک فرانســوی 
در جنب کلیســای کاتولیک ها در تبریز تأسیس شد. 
تأسیس نخستین سالن سینمای عمومی تهران توسط 
میرزا ابراهیم خان صحاف باشی در سال 128۴ به چهار 

سال بعد مربوط است.

اولین
سینمای
ایران
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در ســال 1280 خورشیدی، تبریز شــاهد راه اندازی 
نخستین تراموای کشور برای جابه جایی مسافران بود. 
میدان محل اســتقرار این وسیله امروزه به قونقاباشی 
معروف است. »قونقا« یا تراموا از سال 1280 تا 1320 
خورشــیدی به مدت ۴0 ســال در تبریز، مردم را در 
فاصله ایستگاه راه آهن این شهر تا قونقاباشی جابه جا 
می کرد. نیروی محرکه واگن های قونقا، اسب ها بودند 

که واگن را روی ریل به حرکت در می آوردند.

یکمدرسه،8دانشآموز،یکدنیاانگیزه
مهرنازرفیعی
معلم منطقه 9 آموزش و پرورش تهران
عکس:محمداصغری

ش
زار

گ

در رفتیم مدرســهای به بازدید برای
منطقهترکمانچایآذربایجانشرقی؛همان
جاییکهدرتاریخکشورمانبهجهتآن
وحال ننگینشمشــهورشده قرارداد
میرودبهجهتابتکارمعلمخوشذوقو

خالقششهرهعاموخاصگردد.
پژوهش ســرای دانش آموزی سیروس 
میــرزازاده روســتایی »یالقــوز آغاج« 
مدرسه ای که در دهة هفتاد حدود 200 
دانش آموز داشــته ولی اکنون به جهت 
مهاجرت مردم روســتا به 8 نفر تقلیل 
یافته است تا روستای »یالقوز آغاج« ما 

را »تک معلم« کند.
ولی جالب این اســت که نه تعداد کم 
دانش آموز و نه سال های آخر کار آقای 
معلم، از انگیزه و تالش و طرح و برنامه 

 او نکاسته است.
دورانــی  بــه  را  انگیــزة خــود  وی 
برمی گردانــد که خود دانش آموز همین 

مدرسه بوده است. 
ولی همیشه از اینکه دروس به صورت 
تئوری و خشک به حافظه سپرده می شد 
رنج می برد. به خصوص اگر دانش آموزی 
در امــر تحصیل کوتاهــی می کرد و به 

»فلک« سپرده می شد!
این امر انگیزه اصلی می شود که آقای 
معلم ما در طول 27 سال خدمت خود 
با امکانات روستا، مردم، آموزش وپرورش 
و خّیرینــی کــه مجذوب کوشــش و 
خالقیت او شــده اند به ایجاد، تکمیل و 

به روزرسانی پژوهش سرا بپردازد.

نخستین
قطارشهری

تصویر 1



۵۵

ویژگیهایپژوهشسرا
بهکلیة برابر یا نگاهعلیالســویه 

کتابهایآموزشی
از آنجا که کتاب هــای مورد تدریس 
متنــوع اســت و اســتعداد و عالقــه 
دانش آموزان نیز مختلف و معلم وظیفه 
دارد به همه موارد بپردازد لذا به فراخور 
امکانات و اطالعــات درهمه زمینه ها و 

مباحث در پژوهش سرا یافت می شود.
از قرآن )چشــمه زمــزم( )تصویر1(

فارســی )ریزعلی خواجوی( )تصویر2( 
جغرافیــا و تاریخ )ماکت مناطق جنگی 
و...( اجتماعــی )عالئــم راهنمایــی و 
رانندگــی( علوم )مراحل دانه، کشــت، 

برداشت، انواع ســنگ ها، ماکت جلگه، 
آب  نما و ماهی... .( )تصویر3(

توجهبهحلسؤاالتدانشآموزانو
یارفعشبهاتعلمی

گاه یک تصور غلط دانش  آموز باعث و 
انگیزه ساخت وسیله و آموزش می شود. 
مثالً  وقتی از دانش آموزی می پرسد که 
برق چگونه تولید می شــود و با جواب 
کامــاًل غیر واقعــی و غلــط او مواجه 
به ســاخت دستگاه  می گردد، دســت 
تولید برق می زند تا بچه ها را از نزدیک 

با روند تولید برق آشنا کند؛ 
تلفیقسنتومدرنیته

پژوهش ســرا پر بود از وســایل شخم 
زدن قدیمی مردم روســتا و یا وســایل 
بافت قالی و گلیم، تــا امکانات امروزی 
از ویدئــو و ویدئوپژوکتور و لب تاپ و... 

)تصویر۴(
در جــای جای مدرســه و در کنار 
ماکت هــا، کتاب هــای مختلف علمی و 
دانش آموزان  دسترس  در  رشد  مجالت 

قــرار دارد تا هــر کس بنابــر عالقه و 
استعداد خود به راحتی از آن بهره ببرد. 
)تصویــر۵( مثاًل کتب مختلــف دربارة 

داروهای گیاهی و خواص آن و...
رشد کودک و نوجوان و...

تنــوع بــازی و ســرگرمی در کنار 
پژوهش ســرا کــه موجب جلــب نظر 
بازی هایی چون  دانش آموزان می شــد. 
مار  کاردســتی، شطرنج،  بازی«،  »گل 
و پلــه، نقاشــی، پازل، اعصاب ســنج... 

)تصویر۶(
قابل اســتفاده بودن برخی از موارد 
موجود در پژوهش ســرا بــه جاذبه های 
آن افزوده است. مثالً : از گیاهان منطقه 
برای دمنوش هــای مختلف، یا از گردو، 
ترشی و مربا درست کردن و... )تصویر۷(

بهــره بردن از وســایلی که در انبار 
خانه های مــردم جا اشــغال کرده بود 
که هر یک نشــان از علــم و خالقیت و 

اولینمدرسۀ
حرفهایو
بازرگانی

تاریخ تأسیس: 1301 شمسی
مؤسس: محمدعلی تربیت

زنده یاد حســین امی، درباره تأسیس نخســتین مدرسه بازرگانی به همت مرحوم 
محمدعلی تربیت می نویســد: توجه مرحوم تربیت بر این بود که در برنامه مدارس 
متوسط تغییراتی بدهد و آن ها را با محیط و احتیاجات محلی متناسب سازد؛ بنابراین 
درصدد تأسیس یک مدرسة تجارت برآمد که محصلین در آن به امور بازرگانی آشنا 
شوند و برای این مقصود به یاری چند تن از متخصصین، برنامة مخصوص نوشت و در 

پی آن مدرسة دولتی تجارت در سال 1301 در  تبریز افتتاح گردید.
مدرسة تجارت با مدیریت مرحوم علی مجیر مولوی »مجیرالدوله« تأسیس شد.

تصویر 2

تصویر 3

تصویر 4



رصدخانه مراغه که بزرگترین رصدخانه جهان در دوره قبل از اختراع تلسکوپ 
بوده اســت در زمانی که مراغه به پایتختی توســط هالکو خان مغول انتخاب 
شــده بود روی تپه ای در غرب مراغه در اســتان آذربایجان شرقی ساخته شد. 
 رصدخانه درســال657 به دســتور هالکو و همت خواجه نصیرالدین طوســی 
بنا شده است. بنای رصـدخانه، 15سال طول کشید. به امر هالکو کتب و اسباب 
و آالت علمی و نجومی بسیار که از فتح بغداد بدست آورده بود درآنجا متـمرکز 
گردید . مشهورترین دانشــمندان آن عصراز جمله قطب الدین شیرازی، عالمه 
قطب الدین فخرالدین مراغی، محی الدین مغربی، علی بن محمود نجم الدین 
االســـطرالبی و....  در آنجا جمع شــده بودند.بیشترین پژوهش های علمی در 

نجوم در این برهه اتفاق افتاد. 

رصدخانه
مراغه

تصویر 5

تصویر 6
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ابتکار سرزمین ما دارد، )تصویر8( مثاًل درب چوبی ورودی خانه 
بــه همراه قفل چوبی آن کوزه هــا و ظروف مختلف قدیمی و ... 

صندوق ها، چرخ خیاطی قدیمی
همکاری و مشــارکت دانش آموزان در پژوهش سرا یکی دیگر 
از شــاخصه های آن بود مثاًل خود دانش آموزان درکشت، آبیاری و 
برداشت مشــارکت می کردند و هر یک نیز گلدانی به نام خود در 
مدرسه داشتند که رسیدگی آن ها به عهده خودشان بود. )تصویر9(

ایجاد تفکر »مدرسه ما خانة ماست«
یکی از محاســن این جمع دانش آموزی مشــارکت در تغذیة 
زنگ تفریح، نظافت دست شــویی؛ تمیز نگه داشــتن مدرسه و... 

است.
و همه دانش آموزان هنگام ورود به ســالن، کفش های خود را 

درآورده و دمپایی مخصوص به خود را می پوشیدند.

»کالسیبهوسعتیکمدرسه«
 از همــه جالب تر این بود که در یــک کالس 8 دانش آموز در

6 پایه متفاوت )اول تا ششم( تحصیل می کردند.
فضای کالس ترکیبی از همة پایه ها بود از»َا« مثل انار و حروف 
الفبا تا دانه های گیاهی و آیات قرآن و تنوع تخته ها  و لب تاپ  ها 

و هدفون و...
شــیوه  تدریس معلم مطابق با برنامه 6 پایه صورت می گرفت. 
مثاًل هنگامی که معلم به دانش آموز ســال اول تدریس می کرد 
دانش آمــوزان پایه های دیگر با اســتفاده از لپ تاپ و هدفن، یا 

دیکته می نوشتند یا قرآن می آموختند و... )تصویر10(
ســپس دانش آموزان خود توســط فلش امالی خود را ذخیره 
کرده و پرینت می گرفتند و خودشــان یا دوستانشان یا معلم به 

تصحیح دیکته می پرداختند.
بدین ترتیب همه دانش آموزان اســتفاده 

بهینه از ساعت آموزشی خود می کردند 



تاریخ تأسیس: 1300 شمسی   
مؤسس: محمدعلی تربیت

وجود کتابخانه های غنی در هر شهری نشانگر پیشرفت فرهنگ و تمدن 
در آن دیار است و این کتابخانه ها کانون های پرارجی هستند که  راه را 

برای پیشرفت جوامع در اغلب زمینه ها فراهم می کنند.
در تاریخ معاصر ایران در زمینة تأسیس کتابخانه عمومی و قرائت خانه 
نیز تبریزی ها پیشگام هســتند. نخستین قرائت خانه کتابخانه عمومی 
ایران در سال 1312 ه.ق توسط مرحوم میرزاحسن خان خازن لشکر با 

کتابداری میرزا حسن شریعتمدار در تبریز تأسیس شد.
کتابخانه عمومی تبریز، نخستین کتابخانة دولتی ایران است که در سال 

1300 ه.ش به همت محمدعلی تربیت در تبریز ایجاد شد.

اولینکتابخانه
عمومی

تصویر ۷

تصویر 9

تصویر 8

تصویر 11

۵۷

و معلم نیز در برنامه ریزی خود به نتیجه مطلوب می رسید.
در کالس یک خط تلفن ثابت وجود داشت تا امکان ارتباط 
مســتقیم اولیا و دانش آموزان یــا بالعکس را مهیا می کرد و این 
امر با توجه به زندگی روســتا هم الزم بــود و هم بهانه آوردن 

تلفن همراه به مدرسه را منتفی می نمود.
اما نکتة مهم این اســت که معلم خالق مــا همچنان دغدغه 
داشــت و پرشــور و با توان طرح و برنامــه می ریخت و درصدد 

تکمیل و یا ایجاد زمینه های مناسب دیگر بود.
از جمله با توجه به فرموده مقام معظم رهبری در بحث »اقتصاد 
مقاومتی« درصدد بود تا دانش آموزان را با مشــاغلی که در شرایط 
بومی منطقه ضروری و الزم بود آشنا کند مانند: مهندسی کشاورزی، 

مبارزه با آفات، شیوه های دامداری نوین و... )تصویر11(

درپایانتــکمعلم»روســتایتکدرخت«مــابرایهم
حرفهایهایخوددوتوصیهمهمداشتاولاینکه،معلمیعشق

استنهفقطشغلیبرایداشتنپولوگذرانزندگی!
دوم:ایکاشهرکسکهقصدمعلمیداردقبلازاشــتغالبه
مدارساســتثناییبرودوصبروحوصلهرامشقوتمرینکند
سپسبهمدارسعادیبیایدتاقدرعافیتداندواززدنهرگونه

برچسبیبردانشآموزانخوددارینماید.

قطعًاتماممطالبیکهگفتمتنهاگوشهاییبودازتسلطعلمی،
ذوق،دلســوزی،ابتکاروخالقیتجنابآقایســیروس
البته که میرزازاده
باهنــرآمیخته

شدهبود.
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شــهرداری تبریز نخستین شــهرداریـ  یا به اصطالح آن روز، بلّدیهـ  ایران بود 
که در ســال 128۷ بنیاد یافت و قاسم خان والی تحصیل کردة دانشگاه سن سیر 

)saint cyr( فرانسه به عنوان اولین شهردار تبریز انتخاب شد.

نانونمک
لیالعزیزیان

مدیریت آموزشگاه شبانه روزی زینب کبری)س( 

ش
زار

گ

 َو َمْن َیتَِّق اهلّلَ َیْجَعْل َلُه َمْخَرجًا َو َیْرُزْقُه 
ْل َعَلى  ِمْن َحْیُث ال َیْحَتِســُب َو َمْن َیَتَوکَّ
اهلّلِ َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اهلّلَ باِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل 

ء َقْدرًا اهلّلُ لُِکلِّ َشیِْ
)سوره طالق، آیه های 2و3(

آیة کیمیاگری را سرمشــق 
و ســرلوحه کارم کــردم و بــا 
توکل به خدا در آموزشــگاهی 
نامش  خدمت می کــردم که 

نام  به  بود  مزین 

مبارک حضرت زینب)س(. سرپرستانش 
مهربان ترین  معاونینش  و  دلســوزترین 
و  محروم تریــن  دانش آموزانــش  و 

معصوم تریــن بچه هــا بودنــد و از هــر 
لحاظ آموزشگاه مســاعد بود برای انجام 

فعالیت های مبتکرانه.
مهــم  اهــداف  از  یکــی 
به  رســیدن  آموزش وپــرورش 
حیات طیبه و قرب الهی است. 
از آنجــا که آرزوی شــخصی 
این جانب نیز قرب الهی اســت 
بهترین راه را برای رســیدن به 
قرب الهی خدمت به دانش آموزان 
محروم منطقه خود دیدم. بنابراین 
اقــدام به آموزش  و پــرورش آنان از 
طریق امکانات موجود منطقه و مدرسه 
نمودم. محیط خوابگاه و شــبانه روزی 
بودن مدرســه باعث می شــود بچه ها 
اوقات فراغت بیشــتری داشته باشند. 
پس بایــد این اوقات فراغت به بهترین 
وجه پر شــود که هم ارزش مادی برای 
دانش آموزان داشــته باشــد و هم برای 
دانش آموزانی  باشــد.  ثمربخش  مدرسه 
که در مدرسه شــبانه روزی زینب کبری 
مشغول تحصیل بودند اکثراً از روستاهایی 
می آمدند که در آن ها کارهای هنری مثل 

اولین
شهرداری
تبریز
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گلیــم و فرش بافی کمتر  رواج داشــت. 
لذا اولیــن اقدام  ما  آمــوزش هنر قالی و 
گلیم بافی هنر اصیل شهرمان، به آن ها بود 
تا از این طریق در آینده بتوانند به اقتصاد 

خانواده خود نیز کمک کنند.

دومین اقدام ساخت چراغ سنگ نمک 
بود که به دلیل نزدیکی شــهر مهربان به 

معادن ســنگ نمــک بهترین فرصت 

برای انجام این کار بود. طرح اولیة اجرای 
چراغ خواب ســنگ نمک از طرف یکی 
از معاونین مدرســه پیشــنهاد شد. این 
کار با پشــتکار و همراهی کادر مدرسه 
و انگیــزه دانش آموزان ادامــه یافت و با 
استقبال دوستان و آشنایان از این طرح 
ساخت چراغ خواب سنگ نمک گسترش 
یافت، طوری کــه هم اکنون با یاری خدا 

توانســته ایم کمک های مالی فراوانی هم 
به دانش آموزان و هم به مدرســه داشته 

باشیم.

یکی دیگر از طرح های اجرایی در مدرسه 
تشــکیل کالس های امداد و نجات برای 
دانش آمــوزان خوابگاهی بود تا در مواقع 
بحران کمک رسان روستا های خود باشند.

در این راستا ما فعالیت های دیگری نیز 
نظیر قالب بافی، تزیین کله قند، پرورش 
ســبزة عیــد و پــرورش گل و گیاه  نیز 
داشــته ایم  که به دلیل عدم حمایت از 

ادامه آن منصرف شدیم. 
 امید است در آینده با حمایت و تشویق 
و کمک مالی مســئوالن عزیــز بتوانیم 
فعالیت هــای خود را گســترش دهیم و 
زمینه اشــتغال و کارآفرینی را از مدرسه 

شروع کنیم نه از دانشگاه.

منتخدایراعزوجل
کهطاعتشموجبقربتاست
وبهشکراندرشمزیدنعمت

با تشکر از ادارة کل آموزش وپرورش 
استان، ادارة آموزش وپرورش »منطقه 
مهربان«، همکاران: خانم زهرا واحدی، 
خانم ثریا نوروزی، خانم رویا مهربانی، 
الناز جاودانی، صغری مسجودی، آقای 

سیدی نسب 

تاریخ تأسیس: 1232 ه.ق
مؤسس: میرزا زین العابدین تبریزی

میــرزا زین العابدین تبریــزی ملقب به 
»پدر صنعت چــاپ ایران« در ســال 
1232 ه.ق نخســتین ماشین چاپ را 
که از نوع حروف ســربی بود از روسیه 
وارد تبریز کرد و در محله ویجویه نصب 
نمود. وی پس از 8 ســال این صنعت را 

به تهران برد.

اولین
چاپخانه
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معلمیراچگونهشروعکردید؟
از کودکی به معلمی عالقه داشــتم. در 
دورانی که مهدکــودک می رفتم بچه ها را 
دور خودم جمع می کردم و برای آن ها معلم 

می شدم.
معلم ادبیات من ـ خانم انصاری ـ تأثیر 
بیشــتری در انتخاب رشــته ادبیات برای 
معلمی من داشــتند. 4 سال در صوفیان 
ایشان معلم من بودند. رفتار ایشان به عنوان 
الگو تأثیر زیادی روی من داشت. نوع پوشش 
و رفتار ایشان برای همة دانش آموزان خیلی 
تأثیرگذار بود. همه معلمان ما خوب بودند. 
من از این جهــت خیلی مدیون معلمانم 
هستم. اولین گروه دیپلمة منطقة صوفیان 
ما بودیــم؛ اولین کالس 16 نفره رشــته 

فرهنگ و ادب.
برای اینکه زودتر معلم شوم وارد تربیت 
معلم شدم و مجدداً در ترم آخر دوره تربیت 
معلم  سال 1371امتحان کنکور دادم و در 
رشته ادبیات فارسی دانشگاه تبریز پذیرفته 
شدم. جالب اســت بدانید که فقط رشته 
ادبیــات را انتخاب کردم و آن هم فقط در 
10 دانشگاه از 100 انتخاب! چون همزمان 
در شــهر شبســتر در بخش دیزج خلیل 
تدریس داشــتم اولین انتخابم تبریز بود. 

شدم دانشجو معلم. 
مدام دنبال یادگیری هســتم تا بیشتر 
مورد قبول دانش آموزان باشم و روش های 
ارتباطی را یاد بگیرم تا دانش آموزان ابتدا مرا 
قبول کنند و بعد به موضوع درس بپردازم. 

منظورشماازقبولکردنچیست؟
من معتقدم اگر معلــم اطالعات زیادی 
هم داشته باشد اما مورد قبول دانش آموزان 

نباشد،  با جدیدترین روش ها هم نمی تواند 
آن مطلب را به نحو مطلوب به دانش آموزان 

بیاموزد.
معلم ابتدا باید به این بیندیشــد که چه 
کنــد تا دانش آموزان به او اعتماد کنند،  و 
ســپس به چگونــه درس دادن فکر کند.  
تأییــد از طرف دانش آموز موثرترین پیش 
نیاز  انجام فعالیت ها در کالس درس است.
نمونهایازتجربةخودتانرادراین

زمینهبفرمایید.
مثاًل در زمینة روش کالس معکوس، من 
آن را در یک کالس مدرســه اجرا کردم و 
در کالس دیگــر اجرا نکردم. چرا که اقبال 
و همراهی دانش آموزان برای من مهم بود. 
رمز دیگر معلمی منعطف بودن معلم است. 
انعطاف درباره فضا، کالس، موضوع درس، 
روحیه دانش آموزان و... اگر معلم این ها را 

لحاظ نکند نمی تواند موفق شود.
من معتقدم که وقتی طرحی می آید نباید 
بدون شناخت شرایط کالس و دانش آموزان 
و بومی سازی آن را بپذیریم و اجرایی کنیم! 

این گونه طرح ها هرگز جواب نخواهد داد.
حتی ممکن اســت طرحی در مشــهد 
خوب جواب بدهد اما در تبریز نه تنها جواب 
مناســب ندهد که حتی زیان هم برساند. 
به نظر من بومی ســازی هر طرح با رعایت 
اصول اساســی و اصلی طرح خیلی مهم 

است.
بومیسازییعنیچه؟

با مثال کالس معکوس پاســخ شــما را 
می دهــم. من از طریق مقاالتی که در این 
زمینه مطالعه کردم با کالس معکوس آشنا 
شــدم. از فرصت ها استفاده کردم. از گروه 

تلگرامی که یکی از همکاران استان زنجان 
درباره این موضوع داشتند استفاده کردم. 
وقتی مطالعه کردم متوجه شدم به شکل 
دیگری من این کار را  ســال ها قبل انجام 

می داده ام. 
 با توجه به حجم زیاد کتاب ادبیات فارسی 
همة همکاران ســال سوم متوسطه دوم و 
پیش دانشــگاهی تدبیری دارند تا بتوانند 
کتاب را به اتمام برسانند. من هم همیشه 
برای خودم برنامه ســاالنه دارم. از ابتدای 
ســال بعضی دروس را که حجم بیشتری 
داشتند از قبل مشخص می کردم. و برای 
آن ها از ابتدا فیلم هــای 5 دقیقه ای آماده 
داشــتم که در اختیار بچه ها به شکل های 
مختلف )کپی روی فلش مموری، سی دی( 
قرار می دادم. به نوعی پنجاه درصد مطالب 

داده را در اختیــار بچه ها قرار 
بودم.

براســاس  بچه هــا 
اطالعاتــی کــه در 

اختیار داشتند و 
یا خودشان 

بومیسازیدرکالسمعکوس
گفتوگوباخانمحکیمهخوشنظر

محمدرضاحشمتی

مؤلفان:نیاز پناهی، سعیده ابوالحسن زاده، علی عبدی، عصمت زارع، رعنا 
هاشم پور

ناشر: انتشارات آلتین، تبریز، 1396
تعدادصفحه:130 صفحه

این کتاب با هدف ترغیب آموزگاران به استفاده بهینه از ابزارهای آموزش 
ریاضی به منظور تحقق یادگیــری اصیل، عمیق و ماندگار و رفع اختالالت 
احتمالی در یادگیری درس ریاضی تهیه و تألیف شــده است، به طوری که 

معجزهابزارهای
آموزشی
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گــردآوری کرده بودند به شــکل گروهی  
درس را ارائــه می دادند. با این روش نصف 
کار انجام می شــد. وقتــی با روش کالس 
معکوس آشنا شدم. متوجه شدم که خودم 
از سال 87 به شکل سنتی این کار را انجام 
می داده ام منتها نه با اســتفاده از امکانات 

شبکه و... 
االن به کمک شبکه های مجازی این کار 
را انجام می دهم. با مطالعه مطالب بیشتر از 
مجله رشد مدرسه فردا با ابعاد بیشتری از 
مفهوم کالس معکوس آشنا شدم. من این 
روش را در یک کالس که خودشان تمایل 
داشــتند اجرا کردم. بــرای این کار ابتدا با 
دانش آموزان هماهنگ کردم که قرار دادن 
محتوای درس ها را در شبکه های مجازی 
پیگیری کنند. ابتدا با والدین دانش آموزان 
نشستی برگزار کردم و درباره روش توضیح 
دادم تا فرصت اســتفاده از تلفن همراه را 
به فرزندان خود بدهند. خوشبختانه اولیا 
نیز با من همراهی کردند. به نظر من این 
یعنی توجه به فرهنگ و بوم منطقه. بر این 
 اساس یک گروه تلگرامی ایجاد کردیم. که 

من با ســرگروه ها ارتباط داشتم. 
موضوع درس را در گروه ها تقسیم 
می کردم. با این روش توانســتم 
درســی را که باید در سه جلسه 

توضیــح 
هــم  د

در یک جلســه با نتیجه ارزشیابی بهتری 
ارائــه دهم. حتــی در ایــن روش بچه ها 
اطالعات بیشــتری از کتــاب در اختیار 
داشــتند و زمینــه تمرین آن ها بیشــتر 
می شد. شبکه های مجازی زمینه مناسبی 
برای پیگیری فعالیت هــای بچه ها ایجاد 
کرده است و بچه ها مطلب را عمیق تر یاد 
می گیرند دانش آموزان من، از تعطیالت با 
این روش اســتفاده بیشتری کردند. خود 
بچه ها در خواست مطلب بیشتری داشتند. 
بد نیســت بدانید که من در مدارس کم 
برخوردار اجتماعی و اقتصادی کار می کنم. 
شــاید نداشتن توان مالی برای شرکت در 
کالس های مؤسسات بیرونی جهت کنکور 
هم در اقبال دانش آموزان به روش کالس 

معکوس موثر باشد!
من روش های تدریس را در کالس درس 
بومی می کنم. بر این باورم که درس پژوهی  
را که در ژاپن اجرا شده من نمی توانم بدون 
بومی سازی در تبریز اجرا کنم. در گذشته 
هم به شکلی درس پژوهی را اجرا می کردیم. 
در ساعت های تفریح درباره روش تدریس، 
روش ارتباط، روش ارزشــیابی 
با همکاران در دفتر مدرسه 
صحبــت می کردیم و بعد 
هــم از همدیگر بازخورد 
می گرفتیــم که با 
این روش رفتار 
ی  د کر

نتیجه چه شــد؟ یا اینکه این موضوع را با 
این روش تدریس کردی چطور شد؟ حال 
اگر فرصت حضور در کالس همدیگر را هم 
داشته باشیم می توانیم براساس مشاهده 
به همدیگــر بازخورد بدهیــم. این روش 
را معلمان ما سال هاســت اجرا می کنند. 
هدف این بود که رشــد در ما اتفاق بیفتد 
و ما متوجه اشکاالت خود شویم. این نوع 
روش ها نباید وارد مسابقات و جشنواره ها 
شــود. چرا که شاهد هستیم این کارها به 
دلیل مسابقه ای شدن و جشنواره ای شدن 
خراب شــده اند. این روش ها با بخشنامه 
هم انجام شــدنی نیست، البته شاید برای 
آمار دادن خوب باشد اما مفاهیم ذاتی آن 

مغفول هستند.
اگر دو روش جدیــد کالس معکوس و 
درس پژوهی بر مبنــای عالقه معلم اجرا 
نشود نمی تواند اثربخشــی الزم را داشته 

باشند و شکست خواهد خورد.
مرزبومیسازیکجاست؟

مرز بومی سازی به افراد مجری بستگی 
دارد، البتــه با توجه به اصول اساســی آن 
روش. امــا در مورد دانش آمــوزان باید به 
فرهنگ محیط توجه کنیم. حتی فرهنگ 
یک کالس با فرهنگ کالس دیگر متفاوت 
اســت. در اینجا پذیرش دانش آموزان هم 

مهم است. 
در روش کالس معکــوس بایــد والدین 
دانش آمــوزان را هم توجیه کرد. تا فرصت 
اســتفاده از کامپیوتر و  تلفــن همراه  را 
به فرزندانشــان بدهند. بدون هماهنگی 
بــا خانــواده ایــن روش می توانــد برای 

دانش آموزان مسئله ساز شود. 
اشتیاق دانش آموزان پس از آشنایی با روش، 
تأثیر زیادی در پیشرفت فعالیت های کالس 
دارد. بر اساس آشنایی پیشین کارهای بچه ها 

گاهی از کار خود من بهتر بود. 
باسپاسازشما

معلمان هر شش پایه بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن، به اطالعات جامعی از ویژگی ها 
و کاربردهای ابزارهای آموزش ریاضی دســت یابند. از ویژگی های بارز این کتاب مجهز 
بودن به محتوای چندرسانه ای است که عالوه بر موارد فوق، نحوه سوار کردن اجزا، انواع 

کاربرد و آموزش های مختلف با کمک ابزار را در قالب فیلم نمایش می دهد.
کتاب »معجزة ابزارهای آموزشــی« دارای چهار فصل از جمله تکنولوژی آموزشــی، 

معرفی ابزارهای آموزش ریاضی، کاربرد ابزارها و دست سازه ها می باشد.
اینکتاببهســفارشمعاونتآموزشابتداییادارهکلآموزشوپرورش

استانآذربایجانشرقیتدوینوچاپشدهاست.
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گروه آموزشــی کاردانش استان آذربایجان شرقی یک نرم افزار 
کاربردی (application) مبتنی بر سیســتم عامل گوشی های 
همراه به نام »دستیار هنرآموز کاردانش« تولید کرده است. این 
نرم افزار با حجم بســیار کم، قابلیت نصب بر روی گوشــی های 
هوشــمند را دارد و امکانــات متعددی را بــرای هنرآموزان و 
هنرجویان فراهم می کند. عالوه بر این می توان آن را با تغییرات 

اندک بر روی کامپیوترهای شخصی نیز نصب کرد.
 معرفی رشته های شاخه کاردانش یکی از گزینه های این برنامه 
کاربردی است. در این بخش، اهداف، مهارت ها و بازارکار مربوط 
به رشــته ها معرفی می شود. یکی از کاربردهای مهم این بخش 
در بحث آشنایی دانش آموزان پایة نهم با رشته های کاردانش در 

موضوع هدایت تحصیلی و توزیع متوازن است.
 دسترســی به استانداردهای آموزشی رشته ها به صورت مجزا، 
کتب کمک آموزشی، برنامه اجرایی رشته ها، برنامه اجرایی دروس 
یا چارچوب برنامه اجرایی رشته، شامل لیست کلیة دروس برای 
اخذ دیپلم در رشته مربوطه از جمله نوع درس، نام درس، تعداد 
واحد، تعداد ساعات تدریس در هفته، عملی یا نظری بودن، زمان 
شــروع و پایان آموزش و کد استاندارد مهارت دروس از امکانات 

دیگر این برنامه کاربردی است.
 بــا اســتفاده از این نرم افــزار به راحتی می تــوان بارم بندی 
آزمون های مستمر و پایانی دروس، همچنین بودجه بندی دروس 

را به تفکیک مشاهده نمود.
 این نرم افزار دسترســی به نمونه سؤاالت استاندارد، همچنین 
انواع روش های ارزشــیابی و آموزش هایی در این راستا را برای 

کاربر مهیا می کند.
 بخش مربوط بــه آخرین اخبــار، اطالعیه هــا، فراخوان ها، 
نظرسنجی، سایت های مرتبط، کتب مرجع و... از دیگر امکانات 

این نرم افزار به شمار می رود.
 یکی از مهم ترین ویژگی های این نرم افزار پویا بودن آن است. 
با این توصیف که کاربر در هر زمان که امکان دسترسی به شبکه 
اینترنت را داشته باشد، می تواند نرم افزار را به روزرسانی نماید. با 
این عمل، امکانات و اطالعات جدیدی که اعضای گروه آموزشی 
اضافه کرده اند، به نرم افزار نصب شده در گوشی اضافه خواهد شد.

گروه آموزشــی کاردانش استان آذربایجان شرقی یک نرم افزار 
کاربردی (application) مبتنی بر سیســتم عامل گوشی های 
همراه به نام »دستیار هنرآموز کاردانش« تولید کرده است. این 
نرم افزار با حجم بســیار کم، قابلیت نصب بر روی گوشــی های 
هوشــمند را دارد و امکانــات متعددی را بــرای هنرآموزان و 
هنرجویان فراهم می کند. عالوه بر این می توان آن را با تغییرات 

اندک بر روی کامپیوترهای شخصی نیز نصب کرد.
 معرفی رشته های شاخه کاردانش یکی از گزینه های این برنامه 
کاربردی است. در این بخش، اهداف، مهارت ها و بازارکار مربوط 
به رشــته ها معرفی می شود. یکی از کاربردهای مهم این بخش 
در بحث آشنایی دانش آموزان پایة نهم با رشته های کاردانش در 

موضوع هدایت تحصیلی و توزیع متوازن است.
 دسترســی به استانداردهای آموزشی رشته ها به صورت مجزا، 
کتب کمک آموزشی، برنامه اجرایی رشته ها، برنامه اجرایی دروس 
یا چارچوب برنامه اجرایی رشته، شامل لیست کلیة دروس برای 
اخذ دیپلم در رشته مربوطه از جمله نوع درس، نام درس، تعداد 
واحد، تعداد ساعات تدریس در هفته، عملی یا نظری بودن، زمان 
شــروع و پایان آموزش و کد استاندارد مهارت دروس از امکانات 

دیگر این برنامه کاربردی است.
 بــا اســتفاده از این نرم افــزار به راحتی می تــوان بارم بندی 
آزمون های مستمر و پایانی دروس، همچنین بودجه بندی دروس 

را به تفکیک مشاهده نمود.
 این نرم افزار دسترســی به نمونه سؤاالت استاندارد، همچنین 
انواع روش های ارزشــیابی و آموزش هایی در این راستا را برای 

کاربر مهیا می کند.
 بخش مربوط بــه آخرین اخبــار، اطالعیه هــا، فراخوان ها، 
نظرسنجی، سایت های مرتبط، کتب مرجع و... از دیگر امکانات 

این نرم افزار به شمار می رود.
 یکی از مهم ترین ویژگی های این نرم افزار پویا بودن آن است. 
با این توصیف که کاربر در هر زمان که امکان دسترسی به شبکه 
اینترنت را داشته باشد، می تواند نرم افزار را به روزرسانی نماید. با 
این عمل، امکانات و اطالعات جدیدی که اعضای گروه آموزشی 
اضافه کرده اند، به نرم افزار نصب شده در گوشی اضافه خواهد شد.

نویسندگان:اسماعیل آخوندیـ  بهمن خانپور
ناشر: انتشارات آلتین، تبریز، 1396

تعدادصفحه:156 صفحه

»راهنمای تدریس در کالس های چندپایه با رویکرد تلفیقی« در قالب سه فصل: 
نگرشی بر مدیریت کالس های چندپایه، مبحثی درخصوص رویکرد تلفیقی و جداول 
سه گانه تلفیقی با هدف ارائه روش های نوین تدریس در کالس های چندپایه )رویکرد 

راهنمایتدریسدر
کالسهایچندپایه
)بارویکردتلفیقی(

معرفییکرسانهفراگیر
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رقیِبرفیق
تبریز، شهر اولین ها، در مرداد ماه سال 96 میزبان نوزدهمین 
دورة مسابقات ورزشــی دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه از 

سراسر کشور بود. 
در این مسابقات دانش آموزان در 4 گروه آسیب دیدة بینایی، 
آسیب دیدة شنوایی، جسمی و حرکتی و نیازهای ویژة ذهنی و 
8 رشتة ورزشی والیبال، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، دو 
و میدانی، گلبال، گویرانی، بوچیا و شطرنج به رقابت پرداختند. 
هدف از اجرای این مســابقات ارتقای ســطح کیفی و کّمی 
درس تربیت بدنی، ارتقای ســطح مهارت های زندگی، نیل به 
تربیت  همه جانبه و ایجاد نشــاط و شــادابی در دانش آموزان 

است. 
مریم خوشــبخت، رئیس ادارة آموزش و پرورش اســتثنایی 
استان آذربایجان شرقی؛ دربارة لحظات نابی که در خالل این 

مسابقات اتفاق افتاد می گوید: 
برای بازدید از مسابقات و نحوة اجرای آن به سالن شطرنج 
رفته بودم. حین بازدید تصویری دیدم که از بهترین تصاویر 
بود؛ تبلور واقعی ایثار و حرکتی که برای همه درس بزرگی 
بــود. بعد ادامه می دهد: دو دانش آموز جســمی حرکتی در 
حال رقابت بودند. یکــی از دانش آموزان با پا حرکات مهره 
شطرنج را انجام می داد، بنابراین نیاز به زمان زیادی داشت 
تــا مهره را جابه جا کند و زمان را بــرای خودش نگه دارد. 
نگه داشــتن وقت و فشار دکمة ساعت برای او بسیار سخت 
و زمان بــر بود. من در کمال حیرت دیــدم به محض اینکه 
او مهره را جابه جا می کند رقیبش دکمه ســاعت را برای او 
فشــار می دهد تا زمان را نگه دارد. او انــگار با این حرکت 
دکمه عمرم را فشــار می داد. انسانیت و نوع دوستی را امضا 

کرد. 

شــاید ارزش برنده شدن »یک روِز باشکوه« باشد ولی ارزش 
انســانیت »یک عمر باشکوه« اســت. او به معنای واقعی شعار 

مسابقات را اثبات کرد که:
»ما می توانیم« 

تلفیقی( تهیه و تدوین شــده است تا با مدیریت زمانی، سازماندهی فضاهای آموزشی و 
آموزش اثربخش، کیفیت این کالس ها روزبه روز بهبود یابد.

همچنین در این کتاب، کلیة سرفصل ها و اهداف مشترک بین کتب درسی شش پایة 
ابتدایی جمع آوری و در قالب جداولی نمایش داده شده تا معلمان براساس برنامه ریزی 

درسی بهترین و مناسب ترین تدریس را ارائه نمایند.
اینکتاببهســفارشمعاونتآموزشابتداییادارهکلآموزشوپرورش

استانآذربایجانشرقیتدوینوچاپشدهاست.



مهدیمیرزامحمدی
مدیر هنرستان

در ســال 1309 هجری شمســی به  دســتور 
وزارت معــارف و اوقاف و صنایع مســتظرفه در 
تهران و شهرهای تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان 
مدارس صنعتی تأســیس شد. تا به تربیت افراد 
فنی جهت تکمیــل متخصص برای کارخانجات 
کشور، که در آن زمان یکی پس از دیگری بنا به 
اقتضای زمان و با مســاعدت دولت به ایران وارد 

می گردید، بپردازند.
دوره تحصیل در این مدارس صنعتی سه سال 
بود و محصلین پس از دورة سه ساله و فراگرفتن 
تعلیماتی که بیشتر جنبة عملی داشت، بالفاصله 
به کارخانجات ملی و دولتی معرفی می شــدند و 
شــروع به کار می کردند. رفته رفته پیشرفت امور 
صنعتی کشور ایجاب نمود که افراد تحصیل کرده 
فنی که مــدارج علمی و عملی آنان بیشــتر از 
فارغ التحصیالن مدارس صنعتی ســه ساله باشد 

تربیــت شــوند و در کارخانجات و مؤسســات 
صنعتی به عنوان کمک مهندس مشــغول به کار 

گردند. 
 از آنجا که هنرستان ها تحت نظر وزارت پیشه 
و هنر، وزارت بازرگانی، همچنین وزارت اقتصاد و 
وزارت اقتصاد ملی قرار داشت، دانش آموزان پس 
از تعلیم در دورة شش ساله ابتدایی می توانستند 
به جای دبیرستان که دو دورة سه ساله بود، وارد 
هنرستان شده و به عنوان »هنرجو« در یک دورة 

شش ساله ادامه تحصیل  دهند. 
در سال 1384 شــورای عالی آموزش وپرورش 
هشت مدرسة کشور را به عنوان مدرسه ماندگار 
اعالم نمود که هنرســتان وحدت تبریز یکی از 
آن هاســت، از ســال تحصیلی90-89  تا امروز 
این هنرســتان با شــرایط و امکانات ویژه اداره 

می گردد.
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