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هر سال که جشنواره پروژه های دانش آموزان برگزار می شود، به این 

می اندیشم که آیا این بهترین کاری  است که می کنیم؟

اعتقاد دارم دانش آموزان مان بهتر از ما می توانند آینده را ببینند. باید 

طرحی نو دراندازیم و فرصتی به آنان بدهیم تا در قالب پروژه های 

گروهی آینده را ببینند و به تصویر بکشند.

 بدیهی  است دیدن آینده نیازمند شناخت وضعیت کنونی ا ست. 

اگر پروژه ها با هدف دیدن آینده طراحی شود، دانش آموزان مان 

بر مفاهیم روز تسلط پیدا می کنند و از این رهگذر توانایی های آنان 

گسترش می یابد. 

حال پرسش این است که چگونه می توانیم به این هدف برسیم؟ 

پاسخ من تشکیل گروه های تحقیقی مربیان و دانش آموزان است. 

باید برای پرسش های اساسی مان، به دنبال پاسخ  باشیم. 

امید دارم که با تکیه بر توانایی های مان و تجربه های گران سنگی 

به این مهم  بتوانیم  اندوخته ایم،  از جشنواره های دانش آموزی  که 

دست یابیم. 

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

جهان را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

بسانرودكهدرنشيبدرهسربهسنگميزند

روندهباش

دریا به كه رودخانههایی هستند، رودخانه مثل خرد انجمنهای

گاه و شاد گاهی میروند، پيش كند گاهی و تند گاهی میریزند،

سنگين،ولیتوقفندارند.ازمهركهشروعمیشوندیکسرهمیروند

تاروزهایآخراسفند.هفتههایاولانجمنسبکودلبخواهیهستند،

چونفکرهایترابلندمیگویی،آرزوهایت،خواستههایت.باخودت

استكهسقفآرزویتراچقدربلندبگيری.بخواهیاستعدادترا

بسنجییابخواهیمهارتیجدیدیادبگيرییابخواهیراحتبگذرد؛

اماجریانرودخانهتورامیبردتابرسیبهدریا.

اولكه انجمنهایخردهمسنمدرسهیخردهستند.همانروز

سنگبنایمدرسهگذاشتهشدانجمنهاباهدفشناختاستعدادهاو

طیمراحلروشعلمیبرایپاسخگوییبههرسؤالومسألهایشکل

گرفتند.درانجمنهامهارتكارگروهیتمرینمیشود.برایاینكه

كارپيشبرودناگزیربایدتقسيمكاركنی،خوبگوشبدهیومؤثرو

مستدلصحبتكنیودرنهایتمسئوليتپذیرومنظمباشی.

گروهیازدانشآموزانهرسالیکانجمنجدیدراتجربهمیكنند

وگروهیدیگرتمركزمیكنندروییکانجمنوهرسالپیاش

از جانبه وشناختیچند دارند كاری تنوع اول رامیگيرند.گروه

وگروهدومدریکموضوععميق پيدامیكنند استعدادهایشان

میشوند،منهرسالمردادماهرداینشناخترادرفارغالتحصيالن

میبينم.وقتانتخابرشتهخودآگاهیاناخودآگاهازكاریكهباید

دررشتههاانجامبدهندمیگویندازتجربهیخودشانیاتجربهی

دوستانشاندرانجمن.

وقتیرودبهدریارسيدقِلمیخوردالیموجهاوماآرزومیكنيمكه

برسدبهساحلسالمت.

فرصتی برای دیدن آینده
خیریه بیگم حائری زاده

سقف آرزوها
راحله پورآذر



ماه این بارسيدن انجمنهاشروعشد!هرسال برای ما ومشغلههایذهنی اسفندرسيد دوباره

میگفتيمایكاشانجمننداشتيم،ایكاشپوستردرستنمیكردیم،ایكاشزودترتمامشود،اما

امسالكهآخرینسالانجمنهابرایمادانشآموزاندهماست،همگیحسدیگریداریم.

امسالتصميمگرفتمدرانجمنتوسعهپایدارشركتكنم.مادراینانجمنكهبیشکمیتوانمبگویم

یکیازبهترینانجمنهااست،ابتدابامفهومتوسعهپایدارآشناشدیموسپسدركالسدربارهی

موضوعاتیمانندمحيطزیستوتبعيضبحثهایمفصلیكردیم.بعدازچندماهسهگروهتشکيل

دادیموهرگروهباتوجهبهدغدغهایكهداشتكمپينیراهاندازیكرد.هدفاصلیاینبودكه

مایادبگيریمچطوركمپينیرابرپاكنيموبتوانيمكارگروهیمانراتقویتكنيم.پروژهیاصلیاین

انجمنكههمينكمپينهابودبعدازسههفتهپایانیافتودرآخرهمگیشروعبهتمرینبرای

ارائههاكردیم.

بااینکهامسالاولينسالیبودكهاینانجمنراداشتيماماكارهاخيلیخوبپيشرفت.دليلدومی

كهاینانجمنرابسياردوستداشتممعلمهایمانبودندكهبابرنامهریزیوبسياردلنشينكالس

راادارهمیكردند.

وسخنآخر:اگرصدباردیگرهممیتوانستمانجمنداشتهباشم،انجمنتوسعهپایدارراانتخابمی

كردم.

میپرسيد:»چرا؟«

درجوابتانبایدبگویمكهخودتانبایدحتمًاتجربهاشكنيدچوناینانجمنتوصيفناپذیراست!

توصیف ناپذیر
سنا سادات ذبیحی | انجمن توسعه پایدار



چشمهایهمهبهزميندوختهشده.كسیحرفینمیزند.همهمنتظرندتاكسیازسرجایشبلند

شود.باالخرهیکیازبچههاازسرجایشبلندمیشودوبهباالیسکومیرود.اولنگاهینامطمئن

بهبقيهمیاندازد.آستينهایشراباالمیدهد،صدایشراصافمیكندوشروعمیكند.ازهدفها

وانتظاراتیكهداردمیگویدواینکهچرابهانجمنتدآمدهاست.اوتالشمیكندتاتپقنزندو

حرفهایشراسریکدقيقهتمامكند.باتمامشدنحرفشبرایشدستمیزنيمواوباخجالت

سرجایشبرمیگردد.اینبارهمهبهخانمدرویشزاده،مسؤولانجمن،نگاهمیكنيم.همهیمابرای

شروعپروژهایجدیدومتفاوتآمادهایم.

هر عالقههایمان. و دغدغهها از میفهميم. هم دربارهی بيشتر و میشویم آشنا هم با كم كم

جلسهبچههادفترچهیانجمنخودرارویميزمیگذارندودرآنایدههایشنيدهنشدهیخودرا

مینویسندیامیِكشند.دراینجامحدودیتیدربارهیموضوعپروژهوجودندارد.هركسحرفو

ایدهیخودشرابهزبانمیآوردودیگراننيزآنجاهستندتابهاودركاملكردنكارشكمکكنند.

اینجاهيچكسازپيشنهادهاوانتقادهاناراحتنمیشودچونمیداندكههمهتنهابرایپيشرفتاو

نظرمیدهند.

مرحلهیبعدی،مرحلهیتحقيقوپژوهشدربارهیموضوعاست.هرفردبایدبهدنبالمنبعیبرای

حمایتازایدهیخودبگرددودرنهایتبااستفادهازآن،خطبهایرابهنگارشدربياورد.خطبهای

كهدرآنباالخرهحرفخودرابهزبانمیآوردونظرشرابهشيوهایجدیدارائهمیدهد.سختی

كارتازهازاینمرحلهشروعمیشود.گشتنبهدنبالمنبعیموثق،خواندنمقالههایانگليسیبیپایان

تِد، انجمن ایده ها
عسل خدابنده



وربطدادناطالعاتبهیکدیگر.

ماهدیوزمانامتحاناتفرامیرسد.وقفهایكوتاهدرجلسههایهفتگیمادركالس9/1.زمانی

برایهمهتااطالعاتخودراكاملكنندواولينجملههایخطبهشانرارویكاغذبياورندوباتمام

شدنامتحاناتدوبارهبهانجمنبازگردندتااینبارمقدمهیخطبهیخودرابخواند.

با ایندفعه اما ماشروعمیشوند، بهسرعتمیگذرندوجلساتچهارشنبههای وهفتهها روزها

سرعتیباورنکردنی.جشنوارهیدانشآموزینزدیکاستوهریکازبيستویکدانشآموز

اینانجمنیکپروژهویکمقالهبرایتحویلدادنآمادهدارند.پروژهایكهرویتکتکجزیياتش

كارشدهوهمهدربارهیآن،نظردادهاند.دراینانجمنحتیحركاتوشيوهیبياننيزازچشمدور

نمیماندوآننيزموردبررسیقرارمیگيرد.

درطولیکساعتونيمزنگانجمن،دانشآموزاننوبتبهنوبتباالیسکومیروندتاخطبهی

كاملخودرابخوانند.بدوننگرانیوتپقزدن.آنهابااعتمادبهنفسوبارعایتتمامقواعد،خطبهی

خودرامیخوانند.بچههاییكهپایينسکونشستهاندگاهبهحرفهایبامزهشانمیخندندوگاهاز

تعجبدهانشانبازمیشود.هریکازآنهادردلشاناحساسشادیمیكنند،زیراهرخطبهحاصل

ششماهنظردهیهمهیكالسوتالشدانشآموزیاستكهآنراارائهمیدهد.

اینانجمنبهماكمکكردتاهرایدهوحرفیكهدرونذهنمانگيرافتادهبودراآزادكنيم،به

نگارشدرآوریموبالحنوحركاتدرستبخوانيمتاشایددیگرانبهسخنانماگوشدهندوبه

پيشنهاداتماعملكنند.درنهایتهریکازماكاریراانجامدادهایمكهازاولهدفاینانجمن

بودهاست:انتشارایدههاییكهارزشپخشكردندارند.



چقدراسفندرادوستدارم.

اسفندكهآغازمیشوددرشهرجنبوجوشوتکاپوبراینوروزرامیبينیودرمدرسهشورو

غوغایمراحلپایانیپروژههاوآمادهشدنبرایرسيدنبهزمانجشنواره.

حاالدیگراینبچههاهستندكهبهدنبالفرصتاندبرایكاملكردنكارشان.یادگيریهرآنچه

بهترمیتواند كه وساختنهرآنچه دارند نياز بهآن پروژهشان بهنتيجهرساندن برای كه را

ایدههایشانرابهواقعيتواجرادرآورد.

حاالدیگرهمهباورشانشدهكهفرصتزیادیباقینماندهواگرمیخواهندموفقشوند،بایدقدر

لحظههارابدانندوزمانهایهدررفتهراجبرانكردهوبهخوبیزمانباقیماندهرابرایكارهای

پيشرومدیریتكنند.

اعضایگروهباهمهمفکریمیكنند،كارهاراتقسيممیكنندودانشواطالعاتشانراباهمبه

اشتراکمیگذارندتابهیاریخدابهبهتریننتيجهبرسند.

بود.همه یادگيریدرمدرسههمينطور باخودمفکرمیكنمكاشهمهیفرایندهایآموزشو

روزهایمانمثلروزهایمسابقاتدههفجروروزهایقبلازجشنوارهمیشد.

راستیآیامیتوانبهاینفکركردهمهطرحدرسهایمانروالیمشابهاینبرنامههاراداشتهباشد؟

بهجایآموزشمستقيمدرهریکازمباحثدرسی،توانمندیهاییراكهالزماستدانشآموزان

درآنموضوعپيداكنند،بهصورتیکپروژهیكوچکبرایآنهاتعریفكنيموانتخابمراحل

یادگيریرابهخودشانواگذاركنيم.ودرتماماینمسيرمعلمانبهعنوانراهنماوتسهيلگردر

كنارشانباشند.

شایدبتوانيمدرپایانهرماه،جشنوارهایبرایارائهیاینپروژههایكوچکداشتهباشيمودراسفند

ماهجشنوارهیجشنوارههارابرایپروژههایبرگزیدهبرگزاركنيم.

بههرحالدرتماماینسالهادیدهایمكهدرهمينبرنامههاستكهیادگيریواقعیشکلمیگيرد

وپایدارمیماند.یکیادگيریلذتبخشواثرگذار.

نوروزِ آموزش و دانش
اکرم سعادت | یادداشتی برای جشنواره



سارا:اولازهمهمیتوانيدبهطوركلیبگویيدنظرتاندربارهیانجمن)كهروزهایزیادیرادرآخر

سالبهآناختصاصمیدهيم(چيست؟

مندوستداشتمهمهیروزهایمدرسهاینشکلیبود؛یعنیجشنوارهیپروژهها.

فکرمیكنمبيشترمدیرانماآرزودارندكههميشهمدرسهبهاینشکلباشدولی

چونماچهارشنبههاهميشهساعتخاصیرابهاینموضوعاختصاصمیدهيم,فکر

میكنيمكهخيلیخوباستكهدرپایانسالبچههاثمرهیكارولذتبهثمررسيدن

پروژه,هرپروژهایكههستراببينند.خيلیخوبمیشداگرمیتوانستيمپایانسال

تحصيلیاینكاررابکنيم،ولیموانعیدركارماهست.یکسالهمدرهفتهیمعلم

اینجشنوارهرابرگزاركردیمولیتأثيرخوبیبرروحيهبچههانداشت.بهخاطراینکه

بالفاصلهامتحاناتپایانترمبودبااینحالبچههافرصتبيشتریداشتندتاروی

پروژههایشانكاركنند.برایهمينازپایاناسفندبرایاینموضوعاستفادهكردیم.

سارا:درجشنوارهیدستاوردهایمدارسغيردولتیاینسؤالراازمنپرسيدندكهوقتیپاداشیدر

مقابلرفتنبهانجمنهانيستوبهطورمستقيمروینمرههاتأثيریندارد.بچههاچطورانگيزهدارند

كهاینكارراانجامدهند؟درحالیكهزنگموردعالقهخيلیازبچههادرمدرسهزنگانجمناست

بهنظرشماچهاتفاقیافتادهكهبچههاانجمنرادوستدارند؟

تاجاییكهشدهاجبارازرویشبرداشتهشده.اجبارنمرهكهبهشکلخيلینامحسوسی

تأثيرگذارخواهدبود؛مثلنمراتآزمایشگاهكهبهنظرمنخيلیموثرنيست.چيزیكه

موتورمحرکبچههاستانتخابآنهاست.چيزیكهاجباریاستایناستكهبایدیک

انجمنراانتخابكنندوخبدریکجامعهچهارچوبدار،اینحداقلاجباراست.اجبار

دیگرهمكهممکناستباشدایناستكهعالقهیبچههاخارجازحوزههاییباشدكه

ماارائهمیدهيمومابعدازپيشنهادبچههاآنموضوعرااضافهمیكنيم.

گفتگو
با لیلی محمدحسین

سارا صالحی مقدم، روژین فرزنده، زینب سهراب پور



روژین:میتوانيددليلعوضشدنشکلانجمنهایامسالرابگویيد؟

پارسال كه این علت است. همجدید ما برای امسال مدل كنيم،چون تجربه باید

نسبتبهسالقبلعوضشداینبودكهبرایبچههافرسایشیشدهبودودرآخر

روزانرژیكافیبرایتوضيحنداشتد.بههميندليل,زمانارائهرامحدودكردیم.

شکلیكهپارسالاجراشدمانندسالهایقبلبودچندینسالارایههادرزمانهای

مشخصبرایداورهاوبازدیدكنندههابود.تنهاتغييراینبودكهسالنمفصلیكهمثل

قابعکسیبراینمایشكارهایبچههابود،وجودنداشت.آنهمیکنقطهضعف

داشتكهحاالامسالدرجهتازبينبردنشتغييراتیدادهایم.اینکهجشنوارهحالت

نمایشگاهیداشتهباشدوضمنًابچههاخستهنشوندودائمیکچيزراتکرارنکنند.

زینب:چهآیندهایرابرایانجمنهامیبينيد؟

همانطوركهگفتمدوستدارمتعدادكالسهابيشترشود.منهميشهچشماندازم

ایناستكهبازههاییدرهرسالتحصيلیداشتهباشيم؛مثاًلیکهفتهكالسنداشته

این در ارائهشود. و تکميل پروژههایی روزه، زمانیسهچهار بازه ودریک باشيم

صورتهمبچههافرصتانتخاببيشتریدارند،همبطالتیكهدربعضیازانجمنها

ممکناستاتفاقبيفتدكمخواهدشدوانجمنهامتمركزمیشوند،چيزیشبيهبه

كارگاه.

روژین:خاطرهیخوبیكهازانجمنهایامسالداشتيدرامیگویيد؟

ارزیابشركتمیكنم. عنوان به بودم، هم داور تد-چونسالگذشته انجمن در

فرصتخوبیبودكهبچههاراشناختم،چوندراینانجمنبچههادرونشانرابيرون

میریزند،احساسخوبیداشتم.تعدادینهمیهمدرانجمنبودندكهسالآیندهبه

متوسطهدومیآیندوازاینلحاظبرایمندلنشينبود.

گفتگو
با لیلی محمدحسین

سارا صالحی مقدم، روژین فرزنده، زینب سهراب پور



مهارت هایی برای زند
بهاران گودرزی پور | انجمن مجسمه سازی

گی

بعضیهابراییافتناستعدادوبرخیدیگربرایساعتیفراغتازروزسختخودآمدهبودند.

كالسبيستوخوردهاینفرهیمابهگروههایدو-سهنفرهتقسيمشد.ازهمانروزاولمعلمبهما

یاددادكهامتحانكنيمونترسيمازاینکهكارمانازسربیتجربگیبدازآبدربياید.تکههای

چوبآوردیموباگلوگچمهارتدستهایمانرابرایساختپروژههاینهاییبهكارگرفتيم.

بایداعترافكنمپيداكردنموضوعبرایاجراسختترازآنچيزیبودكهفکرشرامیكردم.

بحثكردنوایدهدادن،وتقویتوپرورشایدههایقبلی.میتوانمبگویمشایدبيشازنيمیاززمان

كالسهایمجسمهسازیمنوهمگروهیاماینگونهسپریشد.

داشتنایدههایخالقاتهاولينقدمیبودكهمابرایموفقيتدرانجامپروژههایاینانجمننياز-

داشتيم.ایدههایخالقانهیاعضایكالسبرایساختپروژههاییكهرشتههایتحصيلیشانهيچ

خوانشیباآننداشت.ساختگردابباتوپهایریز،قالبگيریازصورتودستوتزیينآن

باتورهایآلومينيومی،گنجاندنافکاردرونذهندرچندتکهمفتولوكلنجاررفتنبامجسمهتا

جاییكهرنگبخوردوتاهفتهبعدرویاجزایآنفکركردن،لذتهایفراموشنشدنیاینانجمن

برایمابود.

صبركردن، مانند مهارتهایی اما ندهد، ادامه را مجسمهسازی آینده در ما از یک هيچ شاید 

تواناییگوشدادنبهنظراتدیگرانوایدهپردازیتواناییهاییاستكهبیشکدرمسيرهایبعدی

زندگیمانبهكارمانخواهدآمد.



كه نمیشود باورم داشتم. انجمن كه بود سالی آخرین امسال

چقدرزودچهارسالگذشت.هنوزسالهفتم،جلسهیمعرفی

انجمنرابهخاطردارمكهازدیدنآنهمهموضوعهيجانانگيز

حسابیگيجشدهبودمكهكدامیکراانتخابكنموحاالگزارش

اختتاميهآخرینانجمنمرامینویسم.

باز اما كنم شركت متفاوتی انجمن در داشتم قصد اول امسال

انتخابكردم،زیرافکركردمدرميانمشغلههای را تئاتر هم

پناهگاهی یا گریز میتواند تئاتر دیگر سرشلوغیهای و درسی

مهمترین بود. همراه تغييراتی با تئاتر انجمن اما امسال باشد.

تغييرآننوعاجرایپایانكارومتننمایشبودكههردوتوسط

خوددانشآموزانانجمنوباكمکخانمنصرمربیانجمنتئاتر

تنظيمشد.درطولسهسالیكهدرانحمنتئاتربودماینیک

اتفاقجدیدبودكهخيلیهيجانانگيزبهنظرمیرسيد،اماهرچه

جلوترمیرفتيمچالشهایآنبيشتروبيشترمیشد:نوشتنمتن،

فکركردنبهنوعميزانسنهاوالبتهبازیكردننقشهاییكهاین

بارخودمانبرایخودمانمینوشتيم.چالشهاآنقدرزیادشدند

كهاواخرماهبهمننااميدشدیماماباراهنماییهایخانمنصرو

گرفتيم خوب كار یک آمادهكردن برای همگی كه تصميمی با

آموختن و زند
النور ترابی | انجمن تئاتر

گی

توانستيمكارراجلوببریم.

نکتهایكهدربارهیاجرایتئاتردرمدرسهنظرمنراجلبمیكند

باالبردنمهارتكارگروهیاست.انجمنتئاتربدونگروهمعناندارد.

اگركسیسرتمرینحاضرنمیشد،تمامگروهكارشعقبمیماندو

انجاممیداد،همهیگروهكيفيتكارشان اگركسیكارشراخوب

باالمیرفت.

ونيازیبهیادآورینيستكهمهارتدركارگروهیامروزهتوجههمه

رادرجهانبهخودجلبكردهاست.

امسالماتصميمگرفتيمكهیکگروهشویم؛یعنیبرخالفسالهای

امسال میكردند، رقابت هم با تئاتر انجمن در گروه دو كه گذشته

رقابتدرانجمنكمترشدوبيشترتمركزمابراجرایآخرسالبود.

متننمایشتاحدودیبراساسدغدغههایشخصیخودماننوشتهشد

واميدواریمكهنتيجهیكاردلچسبباشد.

اینانجمنهممانندانجمنهایقبلیخاطراتخوبیرادرقلبمساخت.

میخواندیم، آواز مینوشتيم، میخندیدیم، هم با همه كه لحظههایی

فکرمیكردیم،میآموختيموزندگیمیكردیمراهرگزازیادنمیبرم.



مأموریتی مهم
مرسده صادقی | یادداشتی برای جشنواره

مادرآموزشدربارهیانگيزهیدرونیصحبتمیكنيمواعتقادداریماگرانگيزهیدرونیفردقویو

مشخصباشد،هركسیمیتواندبهواسطهیاینانگيزهبههرچيزیكهمیخواهدبرسد،براییادگيری

همهمينطور.درموردانجمنهایمدارسخرد،میتوانمبگویمكهتجسمواقعیایناعتقاداست.

بهنظرمدرانجمنهادانشآموزانومعلمانفرصتمناسبیپيدامیكنندكهبهعالیقشانبرسندوبا

فعاليتدرزمينهیموردعالقهیخود،انگيزههایشخصیشانتقویتمیشودوبااینترتيبیادگيری

برایشانتبدیلبهمسئلهایجدی،شخصیوپرنشاطمیشود.بهنظرمحتییکبارتجربهیاینمسير

میتواندبرایآدمیتجربهیماندگاریباشدكهدربقيهیموقعيتهابتواندتوسعهاشدهد.

بهنظرمنجایانجمنریاضیخالیاست.ریاضیتفکرانتزاعیراتقویتمیكند.جایانجمنفيلمسازی

همخالیاست.فيلمسازیفرصتتجربههایبینظيریاست.

درموردچشماندازآیندهیانجمنهاپرسيدید.بهنظرممأموریتشمهمترازچشماندازشاست؛اینکه

كمکكنددانشآموزانبتوانندچشماندازهایخودشانراتعریفكنند.

ازكدامقسمتجشنوارهبيشترلذتمیبرم؟ازروزهایآخرقبلازجشنواره.حالوهوایمدرسه

خيلیپرهيجانوپرنشاطاستوتالشدانشآموزانرادرروزهایارائهیپروژهخيلیدوستدارم.

مرتباینپيامرادریافتمیكنمكههمهچيزبرایمانجدیاستوباعالقهسراغشمیرویم.



لطفاًخالصهایازتغييرروالجشنوارهیامسالنسبتبهدوسالگذشتهرابگویيد.

قبلازاینارائههادركالسهاونمایشپوسترهاوارائهیپروژههادرسالنورزشیانجام

میشد.سالگذشتهارائههادركالسهایمتوسطهیکانجامشد.امسالدرطبقه1-ارائه

وپروژههاهمزمانباهمانجاممیشود.كهبهنظرمبازدهیمؤثرترینسبتبهسالهای

گذشتهخواهدداشت.

بهنظرشماجایچهانجمنیخالیاست؟

انجمنورزشی

چشماندازآیندهانجمنهابهنظرشماچيست؟

تواناییهاییكهدرعملپدیدارمیشودتبدیلبهتوسعهمؤثرمیشود.انجمنهاباتالشهای

مستمر،مطالعه،تحقيقویادگيریباعالقهوانگيزهراادامهخواهنددادتابهنيکیهابرسند.

بهبچههاییكهدرسالآیندهانجمندارندچهپيشنهادیمیدهيد؟

انجمنیراكهعالقهدارندوبهطورمستمرمیتواننددرآنفعاليتكنند،انتخابكنندتا

باعالقهوانگيزه،مسؤوليتصفرتاصدحضورشانرادرانجمنبپذیرند.مسؤوليتپذیری

دقيقیکیازمهمترینویژگیهاییکشهروندمؤثراست.

اگرشماامکانانتخابانجمنیراداشتيدكدامانجمنراانتخابمیكردید؟

انجمنادبی

خاطرهیبامزهایازانجمهایقبلییادتانهست؟

بامزه...چهعرضكنم.فقطیادماستاولينسالیكهمسؤوليتجشنوارهرابهعهدهداشتم،

بعدازاختتاميههمهرفتندومنوهمکارانمدرتعجبماندیمكهباپروژههاچهكاركنيم.

)خيلیخندیدیم(ازسالهایبعدكارهامنظمشد.

به سوی نیکی ها
گفتگویی کوتاه با مریم موسوی



چه زیباست روزی که...
سنا  سادات  ذبیحی، گفتگویی  با  ضحی عبدالعلی زاده

چهزیبااستروزیكهتودیگردانشآموزخردنباشیبلکهمعلمانجمنآنجاباشی!

بعضیازمعلمانانجمنهاازدانشآموختگانخردهستند؛مثاًلسركارخانمعبدالعلیزادهكهاآلن

معلمانجمنتوسعهپایدارهستند.باایشانمصاحبهكوتاهیكردهامكهدراینجامیخوانيد:

چهحسیدارداینکهشماكهمعلمماهستيدروزیخودتانجایمابودهایدواینمراحلراباید

طیمیكردید؟

روزیكهخودمجایشمابودمشایدآنقدربهامکاناتیكهدراختيارمبودوتجربهایكهدرخرد

داشتمآگاهنبودمولیاآلنمیفهممكهاینتجربههاخيلیارزشمندبودهودرزندگیاآلنمخيلی

موثراست.

چهحسیداریدكهمعلمانجمنمدرسهایهستيدكهدرآنجاتحصيلكردهاید؟

واقعًاازاینکهمیتوانمباخردهمکاریكنمخيلیخوشحالهستم.حسیكهدارمایناستكهشاید

بتوانمتجربهایكهداشتهامرابرایدانشآموزانمملموستركنمتاآنهابتوانندبيشتریناستفادهرا

ازاینکهدرخرددرسمیخوانندببرندوبيشترینبهرهراازاینفضاداشتهباشند.

بهنظرشمادرطیاینسالهاچهتغييراتیدرانجمنهاایجادشده؟چهچيزهاییبهتریابدترشده

اند؟

لحاظ به هم و محتوا لحاظ به هم وهدفمندشدهاند. كردهاند پيدا خيلیخوبی انجمنهاساختار

سازمانیكهدرآنقرارگرفتهاند،منسجمترشدهاند.تنوعموضوعیاززمانمابيشترشدهوهمين

كهبچههاقدرتانتخاببيشتریدارندخيلیخوباست.محصولبيرونیانجمنهاخيلیكاربردیتر

شدهوبرایتوليدمحصولبيرونیمطالبزیادییادمیگيرند.عالوهبراینهاانجمنهاوزنبيشتری

پيداكردهاند.شایدزمانماآنقدربهلحاظپژوهشییاعملکردینقشپررنگیبرایمانداشتند.



موسیقی داستان روی لبان ما
آنالی دلشادی | انجمن موسیقی

بعضیاوقاتكهفکرمدرگيرموضوعیاستومیخواهمازآنفکرهایاذیتكنندهدورشوم،سازم

رابرمیدارموشروعمیكنمبهنواختنهرآهنگیكهدرآنلحظهمیتواندمرانجاتدهدوباخود

ببرد؛ازدنيایروزمرهجداكندومراوارددنيایخودمكند.دنياییكهتامدتهابامنمیماند.هر

آهنگیماللحظهایمتفاوتاست.آهنگیكهمیتواندبامنهمدردیكندوحسوحالمرادرک

كند.آهنگیكهدوستمناست.آهنگیكه....

قطعاتیكههمهیمانباهمدركالسمینوازیم،برایهركداممانشخصيتمتفاوتیدارندوبا

هركداممانباشيوهایمتفاوتهمدردیمیكنند،اماهميشههمهمدردینمیكنند،بعضیاوقات

میخندند،بامامیخندند.

وقتیكهفلوت)ریکوردر(رارویلبانمانمیگذاریم،نفسیعميقمیكشيم،زمانبيروندادنهوا،

فلوتشروعمیكندبهخواندن.شروعمیكندبهروایتداستانیكهمامیخواهيم.داستانبعضی

احساساتپنهانیكهفقطاوتاآنموقعآنهاراشنيدهوكمکمیكندتاآنهارابهزبانیراحتتر

تعریفكنيم.باتمامشدنبازدم،اولينجملهیداستانتماموبابازدمبعدی،جملهیدیگربرنتها

جاریمیشود.حالتوجایانگشتاندرفلوتراتغييرمیدهيموبهقسمتبعدیروایتمیرسيم

ودرآخر،جملهتماممیشود.داستانتماممیشودوفلوتنيزباسکوتشبهآوازشپایانمیدهد.

وقتیرویسنمیرویم،سرجایممیایستم،لرزشناشیازاسترسرادردستانماحساسمیكنم،

ولینفسعميقیمیكشم.فلوترارویلبانممیگذارموآرامآرامداستانمرابرایشتعریفمیكنم.



داستان من، مریم و اشکال لیساژور 
دیانا یارلو | )به روایت مریم سعیدی و فرنیا فردمنش(

امسالسالعجيبیبود.منومریمهرسالبااختيارخودمانوبااعتمادبهنفسزیادیسراغیکی

ازانجمنهایهنریمیرفتيمویکیازتقدیرهایپروژههایهنریهممالگروهمامیشد.امسال

مثلدوسالگذشتهدرروزمعرفیپروژههاپرسهزناندرراهروهایدبيرستانمیگشتيمودرحال

گفتگوبودیم.وقتیازكنارآزمایشگاههایفيزیکوشيمیمیگذشتيماسمیعجيبومعماگونهای

جذبمانكرد:»رسماشکالليساژوربااستفادهازآونگشني«،بیاختيارواردآزمایشگاهشدیمو

جوریكهآرامشآنجابههمنخورددورميزنشستيم.خانماسماعيلیهمچنانداشتنددربارهیاین

پروژهیجذابصحبتمیكردندكهنگاهگذراییبهچهرهیخندانمریمانداختمودیگرازانتخابم

مطمئنشدم.وقتیخانماسماعيلیگفتند:»هركسكهفکرمیكنهاینپروژهرودوستدارهبمونه

وبيادپيشمنكهباهمدربارهشصحبتكنيم.«،باقدمهایاستوارومطمئنپيشایشانرفتيمو

اعالمآمادگیكردیمكهاینپروژهبیبروبرگردمالماباشد.خانماسماعيلیهمبیخبرازاینكه

مانهچيزیدربارهیاینپروژهمیدانيمونهتابهحالعضوانجمنفيزیکبودهایم،قبولكردند

اول ليساژور.جلسهی اشکال زیرگروهرسم و فيزیک انجمن اعضای ليست اسممانرفتجزو و

كهمیشدهمانچهارشنبه،مابهمکانبرگزاریكالس؛یعنیآزمایشگاهفيزیکرفتيموباذوقی

ستودنیكارمانراآغازكردیم.خانماسماعيلیبعدازصحبتباهمهیگروههابهمارسيدندوبعد

ازكمیگفتگومتوجهشدندكهماباراولماناستكهدرانجمنفيزیکهستيموتاآنموقعیکبار

هماسماینپروژهرانشنيدهبودیم،بهماگفتندكهبایدبرویموكتابهاییدربارهیاشکالليساژور

بخوانيمودربارهیآنتحقيقكنيمتابتوانيمكارعملیمانراشروعكنيم.

مارفتيموقسمتامواجوفرمولهایمهمآنرادركتابفيزیکرشتهیریاضیپيشدانشگاهی

خواندیموبعددربارهیموجهایطولیوعرضیاشکالليساژور،دورهیتناوبوفركانس،تحقيقهایی

انجامدادیم.



متعدد آزمایشهای انجام پروژهیاصلی، ازشروع قبل قدم اولين راشروعكردیم. كارمان كمكم

مطالعه آونگها انواع دربارهی بعد بود. برخوردشان وحاصل هم بر آنها اثر و دربارهیموجها

كردیموشروعوپایانساختیکآونگابتداییكهانجامشد،بعدازكلیتالش،نتيجهیخوبیاز

اولينكارعملیمانگرفتيموبااستفادهازشنهاسرانجاماشکالیباناماشکالليساژوررویميزمان

نقشبست.

درجلساتبعدیبازهممطالعهوتحقيقكردیموكارعملیمانرانهاییكردیموبهساخت

به انرژیمضاعف و باحسیخوب ودرجلساتآخر مقالهمشغولشدیم نوشتن و پاورپوینت

نتيجهای با و منظم و كاریمرتب توانستيم و پرداختيم كاربردآن و كار اصلی نمونهی ساخت

خوشحالكنندهبرایخودمانوخانماسماعيلیآمادهكنيموبهایشانتحویلدهيم.اميدواریمبا

اینکهاولينسالیاستكهبهیکانجمندرسی،آنهمفيزیکرفتهایم،پروژهمانبرگزیدهشودو

تالشهایماناثرخودرابگذارد.

دركل،یکلحظههمازانتخاباینپروژهیپرشوروهيجان،ناراضیوپشيماننيستمواگرروزی

دوبارهبهكالسنهمبرمیگشتمبازهمهمينپروژه،همينزیرگروه،همينمربی،همينهمگروهیو

هميننتيجهراانتخابمیكردم.



پر کار اما باحال
سوگل خدایی | انجمن شیمی

»آخهچرا؟«

»خستهكنندهنيست؟«

»چهارسالیکمزیادنيست؟«

»بهجزشيمیانجمندیگهایرومیشناسی؟«

خباینهاسؤاالتمتداولیاستكهاگرچهارسالانجمنتانراشيمیانتخابكنيداحتماالًخواهيد

شنيد.هرسالموقعانتخابانجمنبچههامیگویند:»نگوكهدوبارهمیخواهیبریانجمنشيمی...«

دیگر اینهمهسال از بعد دانيد می آخر نه«. كه »چرا است: چيز هميشهیک هم من وجواب

یکجوروابستگیبينشماوانجمنتانبهوجودمیآیدكهدلكندنازآنراتقریبًاغيرممکنمیكند.

آنقدردالیلزیادیبرایدوستداشتناینانجمندارمكهنمیدانمكدامرابرایتانبگویم.اگراز

یکسریآزمایشهایسختونتایجنااميدكنندهشانفاكتوربگيریم،كلیچيزمیماندكهشایستهی

دوستداشتناند.

دراینانجمندستتبازاستتاهرچيزیراكهدوستداشتیدرزندگیاتآزمایشكنی،امتحان

كنی)البتهتاجاییكهمنجربهانفجارخودتومدرسهنشود.(.میتوانیدغدغههایجهانیراحل

كنییاحتیبرایخودتالکناخنگياهیدرستكنیوهبچكسجلویترانخواهدگرفت.)البته

خانم اول هفتههای همان در باشد، بیهدف انتخابیاتخيلی پروژهی اگر كه است بهذكر الزم

خرازییاخانمكالهیجلویتراخواهندگرفت.(

اگربخواهمانجمنشيمیرادریکجملهیسهكلمهایتوصيفكنم،»پركاراماباحال«راانتخاب

میكنم.پركاربهایندليلكهبایدكلیكاركنیتاپروژهاتجواببدهدوباحالازاینرویكه

چهكسیبدشمیآیدكهیکسریمادهراباهمقاطیكندتاشایدكشفجدیدیرادرعرصهی

شيمیبهجهانيانمعرفیكند؟



طعم خوش حقوق و قوانین
پرارین ناظمی | انجمن انسان و حقوقش

اگرازمنبپرسندیکیازبزرگترینتغييراتزندگیاتِكیوبهچهدليلیاتفاقافتاد،میگویمسال

این در من مؤثر. و فعاليتهاییجذاب با انجمنیدوستداشتنی وحقوقش. انسان درانجمن 97

انجمنچيزهایزیادییادگرفتموسعیكردمازآموختههایمدرزندگیبهخوبیاستفادهكنم.ما

دراینكالسباهمبحثكردیم،همدیگرراقانعكردیم،ازخوددفاعكردیموازهمهمهمترازهم

چيزیادگرفتيم:هرجلسهفعاليتیجدیدوچيزهایتازهایبراییادگرفتن.

درآخرقراراستهمهیآموختههایمانرابهعالوهییکسریاطالعاتدیگریازقوانينبينالمللی

درقالبیکدادگاهفرضیودوپوسترارائهدهيم.دراینپروژهمابهدوگروهسهنفرهتقسيم

شدهایموقراراستدربارهیموضوعپروژه،گروهیازخانمیشکایتوگروهیدیگرازمتهمدفاع

كنندوهردوگروهسعیدارندباالیحههاییكهخودشانطبققانونهایحقوقیواقعینوشتهاند،

قاضیهایدادگاهرامتقاعدكنندكهحقباآناناست.دراینراهخانممهردادفرمعلممهربانو

صبورمابهماخيلیكمکكردندوبرایپيداكردنقوانينونوشتنالیحههاراهنماییمانكردند

وازتجربياتخودشاندرموردحضوردردادگاههاوطرزرفتاریکوكيلاطالعاتزیادیبهما

دادندتادرروزارائهبتوانيمازآنهااستفادهكنيم.



از مکان جدید تا قلیان
سارا آل حسین | انجمن زیست شناسی

انجمنزیستامسالباپارسالخيلیمتفاوتبود.شایدبزرگترینتفاوتآنفضایآزمایشگاهبود

كهپسازبازسازی،پنجرههایبزرگیدرآننصبشدهبود.

انگارباتغييرفضا،موضوعاتوروندكارانجمننيزتغييركرده.امسالپروژههایباكتریاییكمتر

شدهاندوموضوعات،جامعتروكلیترند؛برایمثالپروژههاییدرشاخهیدندانپزشکیوسالمت

گياه رشد بر خاكستر تاثير مانند محيطزیستی؛ موضوعات همچنين شده، اضافه دندان و دهان

سنبلالطييبهمموجوداست.باتوجهبهكثرتآتشسوزیهادردامنهیزاگرس،هدفدراین

پروژهاستفادهازخاكسترآتشسوزیهابرایرشدبهترگياهانیمانندسنبلالطيباستكهمیتوانند

درآنمنطقهرشدكنند.

همچنينباتوجهبهآلودگیمحيطزیستوآالیندههایهواكره،یکازموضوعاتدربارهیافزایش

قدرتتنفسیافرادبااستفادهازتنفسنعنا،بابونهوآباست.نکتهیجالبدربارهیاینپروژهآن

استكهبرایتنفساینموادازقلياناستفادهمیشود.البتهالزمبهذكراستكهقسمتذغال

قليانهاخارجشدهواینوسيلهدیگرضرریبرایافرادندارد.درواقعكاربرداصلیقلياندرگذشته

واردكردنبخارآبدرونششهاوبرایورزشبودهكهباعثافزایشقدرتتنفسیمیشده

اینکاربرخالفقليانامروزیبسيارمفيدهمبودهاست.

فضایانجمنزیستفضاییبسياردوستانهباموادوبوهایعجيبوغریباستكهدرآنتمام

مسؤوليتانجامپروژههافقطوفقطباخوددانشآموزاناستوبانوشتنمقالهوآمادهكردنارائه

چيزهایمهمیرایادمیگيریدكهبعدهادردانشگاههممیتوانازآنهااستفادهكرد.

انجمنزیست،رشتهریاضیوتجربی،یاهنروانسانینمیشناسدودرآزمایشگاهبهرویهمهباز

است.پسمنتظرشماهستيم.



ایده ها در نزدیکی ما
مها ربیعی | انجمن معماری

بويرزین،ترازوهایيكهرويآنهاسيمانوآبوسنگدانههااندازهگيريميشوند،كيسههايبزرگ

سيمان،بطريهاوكارتنهايبازیافتي،صدايدریلوسنباده،مانتوهايكثيف،آستينهايباالزدهو

بويتينر،كاترهاوفومهاتاشده؛انجمنمعماريازاینكلماتاشباعشدهاست.

تجربههايجدید. براي مشتاق آدم و نو ایدهی كلي با تشکيلشده گروه تا ازشانزده كه انجمني

انجمنمعماريجایيبرايتجربهاست.براينترسيدنازاینکهاگررويكاربتنيمانبپریم،بشکند.

نترسيدنازاینکهحجمموردنظرمانآناندازهایكهميخواهيم،نباشدیاطرحاختالطماناشتباه

باشد،یااینکهرزینازقالبشبيرونبریزدویااینکهمحاسباتماندقيقنباشد.درانجمنمعماري

بایدبيپرواتجربهكردوازكثيفشدن،اززبريدستهاوهزارانچيزدیگرنترسيد.

بعضيوقتهابچههاباسردرگمياینوروآنوركارگاهميروندومعلمهاراصداميزنندتاشاید

كسيبهدادشانبرسدیاحداقلبهشانبگویدكهنترسندوكارشاندرستاست.بعضيوقتها

كارهايشانراباذوقبههمدیگرنشانميدهندوهركسيرادرراهروپيداميکنند،مجبورمیكنند

تاكارشانراببينند.

گاهيسينکميگيرد،گاهيبوهاآزاردهندهميشود،گاهيصدابهصدانميرسدوميزهاپرازچسب

حرارتيووسایلميشوند،امادرآخرهرچهارشنبهخيالمانراحتاست.خيالمانراحتاستو

خوشحاليمكهكميبهایدههایماننزدیکترشدهایموچيزيجدیدراتجربهكردهایم.



بر صحنه ی زندگی
نازنین اصفهانی/ دیبا حسین پور

گفتگویی با شفق نصر

نظرتاندربارهیانجمنهایمدرسهوخصوصًاانجمنتئاترچيست؟

خبامسالاولينسالاستكهدرخردهستمآنهمبهعنوانمعلمانجمنتئاتر.

اولينباركهازبرگزاریانجمنهابرایبچههاخبردارشدمبهنظرمفوقالعادهآمد،

چونبچههامیتوانندخودشانرادرزمينههایمختلفمحکبزنندوآنچيزیكهدر

وجودشانوجودداردراپيداكنند.هرچقدراینكارحرفهایترصورتبگيردوبچهها

برایشانرژیوزمانبيشتریبگذارند،قطعًامیتوانندنتایجبهتریبگيرند.

بهنظرشماتأثيرتئاتردرزندگیشخصیكسانیكهدراینانجمنشركتمیكنندیادركلتئاتر

كارمیكنندچيست؟

بهنظرمهمانطوركهخودتاندرروندكارتانمتوجهشدید،تئاترخيلیگستردهاست

وابعادمختلفیدارد:روانشناسی،جامعهشناسی،خودشناسی.تئاترخالقيتواعتماد

بهنفسبچههاراباالمیبرد.جالبشآنجاستكهمیتوانندمهارتهاییراكهدرآن

بهدستمیآورند،درجنبههایدیگرزندگیشانمورداستفادهقراردهند؛برایمثال

خالقيتبهآنهاكمکمیكندكهبتوانندبههمهچيزبهترنگاهكنندمثلیکتئاتر

بازیگریبگذارندوزندگیشانرا یا یاخودشانراجایكارگردان فيلمویاداستان

بازییاكارگردانیكنندویاحتیآنرابهشکلهایمختلفبنویسند.تئاترهنرهای

دیگررانيزدربرمیگيردوبهآنهانيازدارد؛مثلموسيقی،نقاشییاهنرهایدیگر.

حتیمیتوانبابهكارگيریهمهیآنهاتئاتریحرفهایراشکلداد.

كمیدربارهیفراینداینانجمنواجراهاكهزمانكمیبرایشانباقیاستصحبتكنيد.

متأسفانهزمانمامحدوداستوبهجزساعاتاضافیكهبههمراهبچههادرمدرسه

میمانيم،زماندیگرینداریم.آمادهشدنكاریسختاست.دليلشپروسهایاست

كهطیمیشود.بچههایششموهفتمهشتمدرچندماهاولتنهاآموزشدیدند،بعد

متنیانتخابكردندكهپسازتائيدشدنشتوسطمدرسه،تمرینهاراشروعكردیم.



بابچههاینهمودهمتجربهیجدیدیراآغازكردیموطییکكاِركارآگاهیبچهها

خودشاننمایشنامهرانوشتند.تجربهیبسيارخوبیبود،چونبادغدغهوذهنياتخود

برایخود بنشيندو بقيه بيشتردردل بههميندليلمیتواند بچههاشکلگرفت

بچههانيزلذتبخشترباشد.

اميدوارمنتيجههمخيلیخوبباشدوتماشاچیهاهملذتببرند.دردرجهیاول

خودبچههالذتببرندچونبهنظرممهمتریننکتهایناستكهبچههاچقدراز

اجرایشانلذتمیبرندوچقدربرایشانارزشمنداست.

دراخرانجمنتئاتررابایکجملهتوصيفكنيد.

انجمنتئاتروبچههاوكاردرمدرسهخيلیعجيبودرعينحاللذتبخشاست.



سفر آشنایی
فریبا منصوری

انجمنتئاترازهماناولباكاركردنبانمایشنامهایازشکسپيریاباغآلبالوشروعنشد.

ماابتدابهتمرینوتقویتحركتهایبدنمانواشکالوچهرههایمختلفصورتمانپرداختيمو

یکسریازتکنيکهادرتئاتراولينباریكهمعلممانازمانخواستدربارهییکموضوعانتخابی

بداههگوییكنيممنهيچایدهاینداشتمكهبایدچکاركنموخيلیاسترسگرفتهبودم،ولیپساز

جلساتزیادیكهكاركردیمدیگرهمهچيزدستمآمد.

زمانیشروعكردیمبهنوشتنمونولوگودیالوگومدتیبعدازآننمایشنامهایجمعینوشتيم.

جمعبندیاشكارسختیبود،ولیباالخرهكارخوبیازآبدرآمد.

تایکشنبه26 برایتمرینوقتداریموفکرمیكنم اآلنهمهچيزآمادهاستوچهارروزدیگر

اسفندآمادگیكاملراپيداكنيموسفریكهبيشتربرایآشناییباخودمبوددراینجابهنقطهی

آغازمیرسد.



تجربه های تکرار ناپذیر
مارال مهدی نیا | انجمن فیزیک

انجمنفيزیکازآندستهانجمنهاییاستكهمیشودازشيرمرغتاجانآدميزاددرپروژههای

آنپيداكرد.شمادراینانجمنابتدابایدبرایخودیکپروژه،یکگروهوصدالبتهكهیکمعلم

راهنمادرحوزهیپروژهایكهبرداشتهاید،انتخابكنيدوسپسحدودششماهزمانداریدتا

آنپروژهرابههمراهمقالهاشدرآخراسفندماهبرایداوریآمادهكنيدتابتوانيدپروژهیخودرا

برگزیدهویامنتخبكنيد.

پروژههاییكهبچههااینانجمنكارمیكنندمتنوع،جالبوزمانبراستامامبانیعلمیكاملو

مفيدیداردكهمیتواندبهشمادرفهمبسيارراحتترآنهادرسالهایآیندهنيزكمکكند.

خوبیدیگرانجمنفيزیکایناستكهدركنارساختپروژههاییكهواقعًاقابليتبرگزیدهشدندر

مسابقاتكشوریرادارند)مانندپروژهیتوليدبرقازحركتوسایلپارکكهامسالرتبهیاول

كشوریدرمسابقاتانجمنفيزیکایرانراكسبكرد.(،شمامیتوانيدپژوهشیداشتهباشيدكه

ازصفرتاصدآنراخودتانوهمگروهیهایتانبهكمکمعلمراهنماساختهایدوواقعًالحظهی

شگفتانگيزیاستوقتیكهبرایاولينباروسيلهایكهششماهتمامزحمتشراكشيدهاید،كار

میكند.

بهنظرمنهركسبایدحداقلیکباراینانجمنراتجربهكند،زیراتجاربیكهدرمحيطآزمایشگاه،

ضمنكاررویپروژهیخودتانبهدستمیآوریدتکرارنشدنیاندوهرگزفراموششاننخواهيد

كرد.



تمیزکننده ی توالت فرنگی
روناک صیادی | انجمن الکترونیک

ازهمانبچگيعاشقبازكردنوسایلبرقيخرابخانهمانبودم.ازكامپيوترقدیميگرفتهتاجعبههاي

موسيقيكوچک.برايهميناولسالباشنيدناینكهامسالانجمنالکترونيکوجودداردفوراًتصميمم

راگرفتم.

اولشدرانجمنالکترونيکباقطعههايسادهواوليهمثلمقاومت،خازنیاLEDآشناشدیم.این

كهچطوركارميكنندیااصاًلچهكاريانجامميدهند.بعدازآنشروعبهساختپروژهمانكردیم.

كلكالسمانكهششنفربيشترنبودبهدوگروهتقسيمشد.پروژهيگروهماطراحيوساختیک

تميزكنندهيتوالتفرنگيبود.)كهبهنظرمنمعضلبسياربزرگياست!(.دستگاهماناینطوركارميكرد

كهبابستندرتوالتفرنگيوزدنیکدكمه،تمامرویهيتوالتتميزميشد.تماممراحلساختدستگاه

جالبوحتيبعضيقسمتهايآنحيرتآوربود.قباًلهمچيزيراكاماًلبازكردهودوبارهسرهم

كردهبودموليهيچوقتخودمازاولیکدستگاهالکتریکيرانساختهبودم.

اولشبرایپروژهمانبرنامهنویسيكردیم.براياینكارازنرمافزارBascomاستفادهكردیمو

مدارالکتریکيرارويبرنامهيپروتئوسكشيدیم.خوداینكاركليطولكشيدچونبایدهمهچيزرا

درموردقطعاتيكهالزمداشتيم،یادميگرفتيم.بعدازآنفيبرمانراچاپكردیم.چاپكردنفيبریکي

ازجالبترینقسمتهابود.برايچاپكردنآنازیکنوعاسيدویکنوعجوهرخاصاستفادهكردیم.

چاپكردنفيبركاریکجلسهبيشترنبود.بعدازهمهياینكارهاقطعاترابهفيبرمانلحيمكردیمو

بقيهيچيزهاراازجملهشلنگهايسرمكهبرايانتقالآباستفادهميشدندوخوِدبوردمانراروي

ماكتمانسواركردیم.ساختپروژهمانخيليطولكشيدوانرژيزیاديازماگرفتوليميتوانم

بگویمبعدازاینکهدیدیمبرایاولينبارداردكارمیكند،تمامآنخستگيهاازتنمانبيرونرفت.

این ازتجربهيساختن تادستگاهمانكارآیيزیاديبرايهمهداشتهباشد.من اميدوارم درآخر

تميزكنندهيتوالتفرنگيخيليلذتبردمواميدوارمكهبتوانمدرسالآیندهتجربهيجالبتريرابا

پروژههايجالبتربهدستبياورم.



کمپین آگاهی بخشی از خشونت کالمی 
رژا پرویزی

هدفگروهماازتشکيلاینكمپينایجادحسهمبستگیواتحادبينبچههایمدرسهاستتاهمه

بتوانندبدونترسازقضاوتعقایدشانرابيانكنندوبهیکدیگراحترامبگذارند.

ایدهیایجاداینكمپينبعدازمشاهدهیرفتارتندوخشونتآميزبچههاییکكالسنسبتبه

یکیازهمکالسیهایشانایجادشد.عالوهبرآناعضایگروههمتاكيدزیادیبرایجادتغييردر

رفتاربچههانسبتبهیکدیگرداشتندودرنتيجهانگيزهبرایوجودكمپينشکلگرفت.

كمپينآگاهیبخشیدرموردخشونتكالمیهمچنانبعدازاتمامپروژههابرایایجادحس

دیگردوستیتالشمیكندوسعیداردتابهدانشآموزانبرایكنترلخشونتكالمیآگاهیدهد.



دنیای متفاوت زیست شناسی
آوین وطن زاده | انجمن زیست شناسی

یکیازبهترینانجمنهایمتوسطهییک،انجمنزیستاست.دراینانجمنماباتوجهبهاهدافی

كهبراییکپروژهداریمرویآنكارمیكنيموبهنتایجیكاربردیدستپيدامیكنيمدراین

انجام باموضوعاتوشاخههایمختلف اینزمينه، انجمنشماپروژههاییجالبومتفاوتدر

میدهيدكههركدامازآنهاجذابيتخاصیدارند.تجربياتواطالعاتیكهشمادراینانجمن

كسبخواهيدكرددرزندگیشمانقشداردودرخيلیازبخشها،همدرسیوهمغيردرسی

بهشماكمکمیكند.دراینانجمنمیتوانيدپروژههاییدرزمينهیميکروبيولوژی،كشتقارچ

وباكتریوپروژههاییدرزمينهیزیستشناسیگياهیانجامدهيد.

انجمنهای بهترین از یک كردهام، انتخاب را انجمن این چرا كه شدید متوجه حتمًا حاال

متوسطهییکرا؟





یادداشتی برای خیریه
سوگل صانعی

مثلهرسال،مدرسهبازارچهیخيریهاشرابرگزارمیكند.ازچندروزقبلگرفتنغرفهوفکرهای

مختلفبرایانتخاباجناسفروشی،فکربچههاراپرمیكند:درستكردنچيزهایتزئينی،آماده

كردنخوراكیها،خریدوسایل.همهیبچههاازپيشدبستانگرفتهتامتوسطهیدووهنرستان،

غرفهشان گاهی هم خودشان و هستند خود محصوالت فروش برای خریدار كردن پيدا بهدنبال

راترکمیكنندوخریدارمیشوند.درخيریهفقطاجناسرابهفروشنمیگذارند؛بعضیبرای

اجرادرسالنآمفیتئاتربرنامههاییتدارکدیدهاندوبليطهایآنرامیفروشند.هيچمحدودیتی

وجودندارد:دستبند،الكتابی،كيک،استندآپكمدی،چيپس،واكسزدن،شالوروسری،كرسیو

چایداغو....همگیدراینبازارچهوجوددارد.بخشیازدرآمدغرفهدارانبرایادامهیساخت

كانونآموزشیرهپویانخردصرفمیشودكهجاییبرایارتقایسطحتعليموتربيتدختران

بیسرپرستویابدسرپرستخواهدشد.

بهنظرمنخيریهچيزیبيشترازجمعكردنپولاست.همدلی،تشویقبهاستفادهازاستعدادها،

ایدههایخالقانه،رشدفکری،همهاینهادرفضایپرشورآناحساسمیشود.



درخيابانهایشلوغراهمیروم

همهجاسفيدشدهاست

درختهاچونزمينترکخوردهیبيابانخشکيدهاند

گلهاباهمقهركردهاند

پشتسرمردپاهایزیادیرویزمينبهجامانده

یکعالمهآدمدرخياباناست

معلومنيستكدامردپامالمناست

همهمیخواهندبروندخانه

میآیند

میروند.

مناینجادربرفتنهاماندهام

میخواهمرقصبرفراببينم

یادمهست:

»بچهایبودم

درسرماجاماندم

گمشدهدرجمعيت،

بیپناهبودم

برفمراتنهانگذاشت

پوستسردویخزدهایداشت

ولیآغوشیگرموصميمی،

رقص برف
فرانک ضرامیان



روحگرمبهاررابهمنبخشيد

ودرتاریکیشبیطوالنی،درخششروزرا

برفدرآسمانسياهمنچرخيد،

برف

رقصيدو

رقصيد

وجایشراآرامآرامبهسهرههایكوچنشينبهاریداد

»برفبهمنگفت:

خورشيددرآسمانباالآمدهاست

وازآدمبرفیهاتنهالبخندهاییذغالیرویزمينباقیمانده.

بهاربهدنبالمآمده

زمانخداحافظیاست.،

بایدبروم

ولییادتباشدهميشهسالیهستبرایدیداردوباره«

حاال

مناینجاایستادهام

تابرفبهمنبگوید

كیوقترفتنبهخانهاست.

فرانکضرغاميان



دستبهپارچهیگلدارسرسبزميبرد.سوزنرادرونآنفروميكندوشروعمیكندبهدوختن

...زیر،رو؛زیر،رو؛خيليباسليقه.لباساولكهتمامميشود،نگاهشمیكندوميگوید:»برای

كدامیک؟...مازندران«آنراتامیزندودرونبقچهاشميگذارد.لباسبعدی،خوزستانبهرنگ

زردونارنجيبارگههایيازسبزروشن.رنگپرتوخورشيدوسرسبزیایمتناسبباگرمایآن.

لباسبعدیبرایآذربایجانغربي،بهرنگسبزیشميباكميازرنگسفيد،نشانفصلجدیدو

آغازیدوباره.

بهاربهزودیمیرسدبهسرزمينما،باساكیازلباسهاورنگهایتازه.میخواهدچندماهیمهمان

ماباشد.منتظرشباشيمهمانطوركهاومنتظررسيدنبهماست.

بهار در راه است...
باران فرهادی



عبورمیكنم

ازابرهایبنفشزمستانی

تالحظههایسپيدیکآدمبرفی،

درآغوشمیگيرماینسالرا

تاببينممعجزهپروازرا

موژانروحنيا

دستانت،

آنانگشتانخرامانت

باآواییزیبا

بررویكالویههامیرقصيدند

ومنپنجرهایبودم

كهبهدعوتخورشيد

مهمانآنصحنهشدم...

صنمقانعی

پنجرهرابازكنيد،

پردههم

دلدارد.

هستیخواجه

مندركوه

تودردره؛

چگونهازایندورصدایترابشنوم.

شکيباسيفی

آراموساكت

زیرپاگذاشتهمیشد:

سنگریزهیكوچک

نيکوپاکنيا

شاعرانه



نرم نرمک می رسد...
روژین فروزندگان



کاریکاتور
سارا آذین



کاریکاتور
گلشیدحسینی

مساله این است:
برگزیده  شدن

یا برگزیده  نشدن


