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حسین پرهیزگار

پا به آس��تانه ی در گذاش��ت؛ کمرش خم شده بود؛ روبه روی 
در ایستاد و از همان چندقدمی، قاب پنجره را نشانم داد و گفت: 
»درست می گفتی! چشم اندازش بسیار زیباست ... باید فكرش را 

می کردم.« 
نگذاشتم حرفش را ادامه دهد؛ دنباله ی صحبتش را قطع کردم 
و گفتم: »بله؛ واقعاً زیباست! ببینید در این ارتفاع، آسمان چه آبی 
اس��ت! کوه را ببینید؛ آن دورها جاده ای که دیده می شود چه قدر 
دلپذیر اس��ت!« لبخندی بر لب داشت. نگاهش کردم. چشمانش 

جاده ی دلپذیر مرا نمی دیدند ولی  گفت: 
»آری عزیزم! بسیار زیباست، اما خیلی 
دور نیس��ت؛ در همین نزدیكی هاست« 
و بع��د زی��ر لب ش��روع کرد ب��ه ذکر 
گفتن. می شنیدم که الحمدهلل می گفت، 
س��بحان اهلل .... و آن ج��ا ب��ود که حس 

کردم چه قدر از دنیایش فاصله دارم.
نگاهش به گنبد سبز و گلدسته های 
امامزاده ای بود که درس��ت در میانه ی 

قاب پنجره نمایان بود. 
دانه های تس��بیح را می ش��مردم که 
تك تك از میان انگشتانش می گذشتند. 
دعایش که تمام ش��د گفت: »دیگر نیاز 

به ختم گرفتن من در مس��جد نداری عزی��زم. پنجره ی خانه تان 
رو به عبادتگاه باز می ش��ود؛ یعنی برای همیش��ه طلبیده شده ای. 
طلبیده ش��ده ای که حرف های دلت را با خدایت بگویی و از هیچ 
بنده ای هیچ نخواهی.« زیر پایش نشسته بودم. انتهای چادرش را 
با دست گرفتم و بوسیدم و بوسه ای بر زانوهای خم شده اش زدم 
و دستش را بوسیدم. چه مهربان بود- دست هایش- همان ها که 

هرگز از دستم رها نشدند. 
می دانس��ت که بوس��یدن دس��ت هایش را به معنای برآورده 
شدن حاجاتم دوس��ت دارم. اجازه می داد ملتمسانه دست هایش 

را در دست هایم بگیرم و بر آن ها بوسه بزنم.
چند دانه ی تس��بیح آخر را هم از میان انگش��تانش گذراند و 
گفت: »نیت کن هر چه می خواهی!« وقتی او دعا می خواند چه قدر 
دلم محكم مطمئن می شد که بی هیچ تردیدی حاجتم روا خواهد 
شد و من مشتاقانه نیت می کردم هر آن چه دوست داشتم. مدت ها 

بود نمی توانست روزه بگیرد. نماز را نشسته می خواند. با این حال 
در هر ماه رمضان خودش سفره ی سحری و افطار را پهن می کرد 

و حتی اگر شده به قدر یك نفر هم که هست افطاری می داد. 
اما امس��ال بهارم را در غم از دس��ت دادن همان دس��ت های 
پربوسه از نیازهای کودکانه ام آغاز کردم و در قاب همان پنجره 
که عبادتگاه زندگی ام دوس��تش می داش��ت به دورترین نقطه ی 
روزگار- آخ��ر دنی��ا- به ابدیت س��پردمش و تم��ام حاجت هایم 

بی واسطه ی اجابتش در دلم ماند.
توکل، توسل، ایمان و اعتقاد عین 
قبله گاه��ی مس��لم بود برای��م. دعای 
س��حر ب��ا ص��دای او درون��م را پر از 
خدا می ک��رد و قامت خمیده اش را به 
معنای یك عمر تعظیم به درگاه حق 
تعالی می پرستیدم؛ قامتی که فقط در 
مقابل بزرگی آفریدگار س��ر تعظیم 
فرو م��ی آورد. چن��د روزی از پنجره  
بی خب��ر بودم. روزها بود بعد از رفتن 
عبادتگاه��م از پنجره ه��م دور مانده 
بودم تا شاید غم و خاطرات از دست 

دادنش کم تر دلم را برنجاند. 
ام��ا امروز صب��ح، اول ماه رمضان 
قبل از س��حر پنجره را گش��ودم. مقابل دیدگانم دیوارچین های 
آجری تازه ای را دیدم که هنوز س��یمان روی آجرهایش خشك 
نش��ده بود. از گلدسته ها خبری نبود ولی بی هیچ حصاری  سبزی 
گنب��د را حس می کردم و ص��دای پایین افتادن تك تك دانه های 
زمردی تسبیح عبادت، گوشم را نوازش می داد. عبادتگاهم جلو 
رویم بود و می گفت: »این همان منظره ی زیبایی است که سال ها 

پیش آرزو داشتم ببینی... عزیزم نیت کن...«
دعای س��حری خوانده می شود. جز گلدس��ته ها و گنبد سبز 
هیچ نمی بینم. دس��ت به دعا برمی دارم. دس��ت هایم از همیش��ه 
بلندتر اس��ت. مادرم آن ها را باال نگه داشته. بی هیچ تردیدی این 

همه عشق اجابت خواهد شد.
عاش��قانه دعا می خوان��م برای او ک��ه با تمام وجود سراس��ر 
عمرش اجابت خواسته هایم بود. دعا می خوانم و دانه های تسبیح 

را با نوازش انگشتانم به درگاه نیایش بدرقه می کنم.

ماه◄رمضان◄و◄دست◄هايي◄براي◄دعا
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از س��اعت 3 بعدازظهر حضور گرم دانش آموزان محیط را عطر 
دیگ��ری می بخش��د. پش��تیبان ها در جایگاه خود ق��رار گرفته اند و 

دانش آموزان دسته دسته به حضور آن ها می رسند.
کم کم زمان اذان می شود. صدای گرم مؤذن در سالن می پیچد 
و زمان ملكوتی افطار فرامی رس��د اما هیچ کس گرسنه نیست. هیچ 
کس تش��نه نیس��ت. دانش آموز با جرعه ای آب به اس��تقبال افطار 

می رود و پشتیبان همچنان با رویی گشاده او را راهنمایی می کند.
گذش��ت زمان در هی��چ کدام اثر ندارد و آن چ��ه می توان یافت 
موجی از عاطفه و انس��انیت، گذش��ت، ایثار، تالش و تالش اس��ت. 
می خواه��د در افطاری دیگر و س��الی دیگر به آن چه دوس��ت دارد 
رس��یده باش��د و دفتر س��بز خاطرات خود را با روزهای ماه مبارک 

رمضان در کانون ورق بزند.
فرق نمی کند کجا باش��د، یزد یا جای دیگر، هر جا بروی همین 
گونه اس��ت. همه در کنار هم، بر س��فره ی همدلی می نش��ینند و با 
ت��الوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و با ش��یرینی محبت، کام خود 
را ش��یرین می کنند. با آرزوی موفقیت و قبولی طاعات همه ی شما 

عزیزان.
خدای��ا صفا و صمیمیت را چگونه معنی کنم؟ یكدلی و س��ادگی 
را ب��ا چ��ه واژه ای بی��ان کن��م؟ این جا کجاس��ت که کعب��ه ی آمال 
دانش آموزان ماس��ت؟ کجاس��ت ک��ه این همه مه��ر و عطوفت در 

فضای آن موج می زند؟
ه��ر رمض��ان می گ��ذرد و خاطره های��ش می مان��د. برک��ت این 

خاطره ها را با خود همراه می بریم تا آخر.

رمضان◄و◄خاطره◄هايش
مهناز حسینی
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يادگيری◄تعطيل◄پذير◄نيست

غالمحسین فرشادی
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آفرين◄بر◄شما

حمیدرضا امیری

تابس��تان، فص��ل تعطیلی مدارس اس��ت ام��ا آموزش و 
یادگیری که تعطیل پذیر نیس��ت. ماه خ��رداد که به آخر 
می رس��د چگونگی اس��تفاده از اوقات تعطیلی تابستانی به 
دغدغ��ه ی اصلی خانواده ها تبدیل می ش��ود. گذران س��ه 
ماه از گرم ترین ایام س��ال س��اده نیس��ت و حتم��اً نیاز به 
برنامه ری��زی مس��ئوالنه دارد؛ به وی��ژه از این نظر که هر 
برنامه ای تنها در صورتی به موفقیت می رسد که محصول 

گفت وگو باشد.
اس��تفاده ی درس��ت و بهینه از اوقات فراغت تابس��تانی 
مستلزم گفت وگوست. فرصت خوبی است تا مهارت های 
اجتماعی را از راه گفت وگو در فرزندانمان تقویت 
کنی��م. گفت وگو مهم ترین مهارت تفكر و مرکز 
ثقل یادگیری اس��ت؛ بنابراین تا می توانیم 
ب��ا فرزندانم��ان گفت وگ��و کنیم. با 
تمری��ن و تكرار گفت وگوس��ت که 
مه��ارت تفكر در فرزندانمان رش��د 

می کند و تقویت می شود.

سالم بچه ها، حالتان چه طور است؟ تا این جا تعطیالت 
خوش گذش��ته اس��ت؟ راس��تی از نمراِت خودتان راضی 
بودید؟ ش��رکت ش��ما در آزمون ها و همین اولین آزمون 
نشان دهنده ی اهمیتی است که شما برای پیشرفِت درسی 

و موفقیت در سال تحصیلی قائل هستید.
آفرین بر ش��ما دوستداران علم و دانش که اولین قدم 
را مطمئن و محكم برداشتید و درود بر اولیای فرهیخته و 

دلسوز شما که شرایط الزم را برای شما فراهم کردند. 
راستی بچه ها! امسال بعضی از شماها برای اولین بار ماه 

مبارک رمضان را با روزه گرفتن درک می کنید. 
به همه ی شما که در این ماه پربرکت روزه 

می گیری��د، تبری��ك می گوی��م و مطمئنم 
ب��ا برنامه ریزی دقیقی ک��ه به کمك پدر 
و مادرت��ان خواهید داش��ت و با کمك از 

خداون��د متعال، هم در روزه گرفتن و هم 
در مطالع��ه و درس خواندن موفق خواهید 

بود.
بچه ها! م��اه رمضان، ماه نزول قرآن و 
بهار قرآن اس��ت. سعی کنید در این ماه 
ساعت های بیش تری را به قرائت و تدبر 

در قرآن اختصاص دهید.
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تابس��تان از یك نگاه، فصل ش��ور و نش��اط بچه ها و از 
س��ویی دیگر فصل دغدغ��ه ی خانواده هاس��ت! در اوقات 
فراغ��ت تابس��تان، میلیون ه��ا دانش آموز با پش��ت س��ر 
گذاشتن یك سال تحصیلی، با شوق و میل خود وقت شان 
را به ب��ازی، ورزش، مطالعه، آموختن مهارت، تلویزیون، 
کامپیوتر و ... اختص��اص می دهند. در این فرصت، بچه ها 
از ه��ر گون��ه وظیف��ه ای ره��ا هس��تند و ب��ه فعالیت هایی 
می پردازند ک��ه دلخواه آن هاس��ت. در همین زمان ذهن 
آن ها زمینه ی خالقیت را بیش تر فراهم می س��ازد؛ از این 
رو در اوقات فراغت فرصتی می  یابند تا خود را بشناسند و 
به خودشكوفایی و استقالل و در نهایت به آرامش و لذت 
برسند. فقط باید مراقب آن ها بود؛ زیرا با کاهش نظارت 
اجتماع��ی، وظیف��ه ی ما س��نگین تر می ش��ود. ویژگی های 
اوقات فراغ��ت ما را به ژرف  اندیش��ی درباره ی چگونگی 
گذراندن اوق��ات فراغت فرزندانمان و برنامه ریزی برای 
آن ها فرامی خواند. هدایت درس��ِت اوقات فراغت بچه ها 
باعث س��المت روانی- اجتماعی و زیستی خانواده می شود 
و در س��ایه ی این نظ��م ک��ه نیازمند پرداخت��ن هزینه ای 
مناسب نیز هست، تالش فرزندانمان به اتكای انگیزه های 
ش��خصی به رشد مهارت های ش��ناختی و فراگیری پایدار 

منجر خواهد شد.

برای◄آن◄ها◄که◄تيزهوشانی◄شدند

سیدرسول اسالمی

زير◄سايه◄ی◄نظم

داوود اکبری

وقتی نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوش��ان و نمونه 
دولت��ی اعالم ش��د، خیلی از ش��ما وقتی اس��متان را دیدید 
خوش��حال ش��دید. مطمئن هس��تم که پدر و مادرتان هم 
مانند شما از این موفقیت خوشحال شده اند. اما آیا قبولی 
در آزمون تیزهوش��ان و نمونه دولتی ب��ه معنی پایان کار 

است؟ 
حتم��اً ش��ما هم مثل من قب��ول دارید که ای��ن تازه یك 
ش��روع است. اکنون زمان آن است که جدی تر از گذشته 
برای خودت��ان برنامه ریزی کنید. اکنون زمان آن اس��ت 
که راه��ی که تا امروز به درس��تی آمده ای��د، ادامه دهید. 
برنامه ریزی الزمه ی موفقیت است و آزمون های برنامه ای 
می تواند تضمینی بر درستی مسیری باشد که تا امروز طی 

کرده اید.
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مینا سلیمانی
 

دوس��ت عزی��ز! پذیرفت��ه ش��دن ش��ما را در آزم��ون 
ورودی مدارس برتر و به ثمر نشس��تن زحماتت تبریك 
می گویم. هدف ش��ما از شرکت در آزمون ها "یادگیری" 
اس��ت. یادگیری یك فرایند تكاملی است؛ یعنی هر سال 
بای��د مطالب قبلی را تثبیت و مطال��ب جدید را بیاموزی و 
آن ه��ا را کامل کن��ی. این که در آزمون پذیرفته ش��ده ای 
پایان راه نیست، بلكه ش��روع مرحله ی جدیدی است که 
نیاز ب��ه تقویت ق��وا دارد. ضربان قلب انس��ان را در نظر 
بگیر؛ اگر لحظه ای دچار نوسان شود یا از حرکت بایستد، 
زندگی انس��ان به خطر می افتد یا درگیر دردسر و بیماری 

می شود.
یادگیری هم قلبی دارد که باید پیوسته بتپد. اگر فكر 
می کن��ی باید پس از پذیرفته ش��دن در آزم��ون، ضربان 
یادگیری از تپیدن بایس��تد یادگیری ش��ما دچار نوس��ان 

قلب هایی که باید هم چنان شاداب بتپد

خواهد شد و جبران آن بسیار مشكل است.
تی��م ملی فوتب��ال ای��ران را در نظر بگی��ر؛ آیا پس از 
صع��ود به ج��ام جهانی از تالش دس��ت برم��ی دارد؟ بعد 
از پذیرفت��ه ش��دن در مرحله ی مقدمات��ی و ورود به جام 
جهان��ی، یك س��ال فرص��ت دارد تا خ��ودش را با تمرین 
تقویت کند. اعضای تیم ملی فكر نمی کنند کارش��ان تمام 
ش��ده و می توانند به تفریح و استراحت بپردازند، بلكه به 
دنب��ال یادگی��ری تاکتیك های جدید هس��تند تا حضوری 

قوی تر داشته باشند.
هم کالسی های جدید شما همگی از یك آزمون سخت 
عبور کرده اند و وارد دوره ی جدید تحصیلی شده اند. پس 
قدرتمندن��د! باید خودت را با تمرین و تكنیك  های جدید 

در آزمون های امسال برای رقابتی بزرگ تر آماده کنی. 
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تابس��تان که می رسد بعضی از دانش آموزان فكر می کنند دکمه ی توقف درس و مدرسه خورده و شروع 
تعطیالت یعنی ش��روع یك دوره ی س��ه ماهه برای تفریح و خوش گذرانی. درس��ت اس��ت که در تابستان، 
مدارس تعطیل هس��تند اما نباید به کلی درس و مدرس��ه را فرام��وش کنید. از طرفی هم قرار 
نیس��ت تمام تابس��تان را صرف درس خواندن کنید و بعد از 9 ماه تالش 
و درس خواندن هیچ تفریحی نداش��ته باشید؛ بلكه باید برای این فصل به 

بهترین نحو برنامه ریزی کنید.
بهترین کار بعد از امتحانات پایان  سال، این است که یك دوره ی چندهفته ای 

استراحت کنید تا فشار امتحانات و درس ها به طور 
کامل حذف شود و به آرامش و انرژی مطلوب برسید؛ 

س��پس از هفته ی آخر تیرماه با یك برنامه ریزی درست، 
مطالب س��ال گذش��ته را دوباره م��رور کنید و اگ��ر مدارس، 

ای��ن امكان را دارند که درس های س��ال بع��د را آموزش دهند یا 
به آموزش��گاه می روید، خواندن تعدادی از درس های سال بعد 

را نی��ز در برنامه ی خود بگنجانید. آزمون های برنامه اي نیز 
آغاز شده است و این آزمون ها مي تواند بهترین مشاور و 

برنامه ریز برای دوران تابستان شما باشد.
با برنامه ی خوب و منطقی، از تابس��تان، بهترین 

استفاده را بكنید.

چگونه در تابستان درس بخوانیم؟

مرتضی کاظمی دولت آبادی
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ایران کشوری با چهار فصل زیبای بهار، تابستان، پاییز 
و زمس��تان اس��ت و هر فصل ویژگی خاص خود را دارد. 
فصل تابس��تان دومین فصل سال است که با رعایت برخی 
اصول بهداش��تی و حمایت های تغذیه ای مناسب می تواند 
یكی از لذت بخش ترین فصول س��ال شود. با شروع فصل 
تابستان دمای هوا رو به افزایش می رود. با افزایش دمای 
محی��ط، دمای ب��دن نیز افزای��ش می یابد و دس��تگاه های 
مختل��ف بدن برای خنك کردن و حفظ دمای درونی بدن 
در دامن��ه ی طبیعی، فعالیت ه��ای مضاعفی انجام می دهند 

که حاصل آن تعریق است.
تعری��ق نتیج��ه ی تبخیر آب ب��دن اس��ت؛ البته عالوه 
ب��ر آب، مقدار زیادی امالح و ویتامین هم دفع می ش��ود. 
همین امر باعث به هم خوردن تعادل الكترولیت های بدن 
می شود. به همین دلیل با افزایش هر درجه ی سانتی گراد 
دم��ای محیط، متابولیس��م پایه ، افزایش و نی��از به انرژی 

بیش تر می شود.
اگر دمای هوا در حدی باش��د که با مكانیس��م تعریق 
موفق به خنك کردن بدن نباشد شخص دچار گرمازدگی 
می ش��ود. احس��اس ضعف و خس��تگی، افزای��ش درجه ی 
ح��رارت بدن، قرمزی پوس��ت، پوس��ت گرم و خش��ك، 
خش��كی لب ها، نبض تند، تنفس س��ریع، سردرد، تهوع و 
ع��دم هوش��یاری از جمله عالئم گرمازدگی هس��تند و در 
ص��ورت عدم تغییر در وضعیت موجود ممكن اس��ت فرد 

به کما برود و در نهایت مرگ اتفاق بیفتد.
حجم آب بدن کودکان تقریباً دو برابر افراد بزرگ سال 
است؛ بنابراین بدنش��ان در برابر گرما مقدار زیادی آب 
از دس��ت داده و دچار کم آبی می ش��ود. در شروع کم آبی 
فرد احساس تشنگی می کند اما اگر کم آبی ادامه پیدا کند 

بی اشتهایی، ضعف، تهوع و سایر عالئم ظاهر می شود.
ممكن اس��ت بدن مدت زمان طوالنی ب��دون غذا دوام 
بی��اورد ولی ب��دون آب فعالی��ت  اندام ها مختل می ش��ود؛ 
بنابرای��ن مهم ترین توصیه  برای این فصل این اس��ت که 
تا حد امكان کم ت��ر در معرض هوای گرم خصوصاً تابش 
مستقیم نور آفتاب قرار بگیرید. در صورتی  که مجبور به 

ستانی
ی تاب

توصیه ها

چه◄کنيم◄تا◄در◄فصل◄تابستان◄دچار◄کم◄آبی◄نشويم؟

فعالیت در فضای باز هستید استفاده از کاله، لباس سبك، 
ک��رم ضد آفت��اب و پوش��ش کامل بدن توصیه می ش��ود. 
هم چنین نوش��یدن حداقل 8 لیوان آب و مایعات در روز 
الزم اس��ت. نوشیدنی هایی مثل قهوه و نوشابه های گازدار 
را ک��ه حاوی کافئین هس��تند جایگزین آب نكنید. هنگام 
گرما تمایل به نوشیدن مایعات خیلی خنك زیاد است اما 
نوش��یدن آب یخ ممكن است در زمان مصرف باعث رفع 

تشنگی شود، ولی عوارض گوارشی به همراه دارد.

منبع: ایسنا
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بی��ش  از نیمي از م��اه پر فیض رمضان 
را با طیب خاطر پش��ت  سر گذاشته ایم اما 
هم چن��ان یاد آوري ن��كات تغذیه در این 

ایام خالي از فایده نیست. 
ب��ا ی��ك برنام��ه ي تغذیه ای درس��ت 
هن��گام افط��ار و س��حر می توانی��م بدون 
هیچ گونه مشكلی از مزایای روزهاي پیش  
رو بهره ي بیش تري ببریم و به مشكالتی 
مانند ضعف بدنی، افت فش��ار، تش��نگی و 

گرسنگی دچار نشویم.
1( ب��رای این ک��ه هن��گام روزه داری 
کم تر تشنه شوید بهتر است در برنامه ی 
غذایی سحر از خوردن غذاهایی مثل انواع 
کوکو، بادمجان، سوسیس و کالباس، سس 
مایونز و س��یر و پیاز و هم چنین غذاهای 
چرب و پرنمك که سبب تشنگی زیاد در 

طول روز می شود پرهیز کنید. 
2( س��عی کنید از غذاهای آب پزشده 
و خورش��ت های آبدار و کم نمك استفاده 

کنید. 
3( خوردن مواد ش��یرین مانند زولبیا 
و بامیه هنگام سحر سبب افت سریع قند 
خون و احس��اس گرس��نگی در طول روز 

می شود. 
4( بعد از خوردن سحری، بهتر است 
هنگام مسواک زدن برای کاهش تشنگی 
و خش��كی دهان، از حج��م کم تری خمیر 

دندان استفاده کنید. 

5( س��عی کنی��د در م��اه رمض��ان میوه های 
آبدار و س��بزیجات بیش ت��ری مصرف کنید تا 

در طول روز دچار تشنگی نشوید. 
6( بهتر است هنگام افطار از مخلوط آبلیموی 
تازه با آب یا چای کمرنگ یا شربت خاکشیر به 

جای قهوه و چای پر رنگ استفاده کنید. 
7( خ��وردن 8 تا 12 لی��وان آب از افطار تا 
هنگام سحر سبب می شود تا شما در طول روز 

کم تر دچار تشنگی شوید. 
8( بهتر اس��ت افطار خود را با یك استكان 
آب ولرم یا یك فنجان ش��یر و عسل باز کنید 
و از خوردن غذا و شیرینی جات فراوان هنگام 
افطار بپرهیزید تا دچار س��نگینی و مش��كالت 

معده نشوید. 
9( سعی کنید وعده های غذایی مانند پلو و 
خورشت را دو ساعت بعد از افطار میل کنید تا 

هضم آن آسان باشد. 
10( ورزش سبك و پیاده روی بعد از افطار 
به هض��م غ��ذا و جلوگیری از یبوس��ت کمك 

زیادی می کند. 
11( وعده ی سحری را به هیچ عنوان حذف 
نكنی��د؛ زیرا ادامه دادن به ای��ن روال در طول 
ماه رمضان س��بب افت بدنی و تحلیل عضالنی 

خواهد شد. 
12( نان و پنیر کم نمك با س��بزی یا گردو 
با یك لیوان ش��یر از بهتری��ن خوردنی ها برای 
سحر محس��وب می ش��ود زیرا عالوه بر حجم 

سبك دارای قوت بسیار است. 

12◄نکته◄ي◄تغذيه◄ای◄برای◄روزه◄داری◄در◄فصل◄گرما◄◄

منبع: خبرگزاری ایسنا
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اگر◄راهنمايی◄های◄شما◄نبود

زهره منوچهری، ششم دبستان از کرمان

معلم همچون چراغی است که در اوج تاریكی همچون الماسی در آسمان 
مهر و محبت می درخش��د. او گرانبهاترین جواهر اس��ت. همیش��ه من بودم و 
پرسش هایم. او در برابر سختی ها صبور و استوار بود. او به من بال پرواز داد 
تا در آسمان علم و دانش بال بگشایم. معلم به من درس خوبی داد. به من یاد 
داد تا عاقبت از پل دانش بگذرم. هر روز برق امید در چشمانش دیده می شد 
که چه با دل و جان به ما درس زندگی می آموخت. هیچ گاه نگاه های مهربان و 
سرشار از شادابی اش را از یاد نخواهم برد. همیشه از ایثار برای مان می گفت. 
چه س��خنان گوهرباری بود! معلم برای من خورش��یدی است در دل آسمان؛ 
راهی  اس��ت که هیچ گاه به پایان نمی رس��د. او در همه جا خواس��تار خوبی ما 
دانش آموزان اس��ت. او کمك کرد تا دانش ما شكوفا شود. جایگاهش نه تنها 
در این دنیا بلكه در آخرت نیز پایدار اس��ت. جایگاه او بهش��ت است. هر گاه 
هنگامه ای در کالس بر پا می ش��د با صبر آن را آرام می کرد. همت او رسیدن 
ما به راه راس��ت بود. او به زیبایی آفتاب می درخشید. مشفق بود و باطراوت. 

سیرت نیكی داشت.
معلمان گل هایی هستند مرغوب و کمیاب. امیدوارم که عمرشان مانند گل 
نباشد. سپاس گزار زحمات او هستم. اگر راهنمایی و دلگرمی او نبود هیچ گاه 
قبول نمی ش��دم. او با معرفی کردن دبس��تان خوب مرا به موفقیت رس��اند. او 
همیشه بر این نكته تكیه داشت که اگر روی سؤالی شك داریم به آن جواب 
ندهی��م. من دلیل موفقیت خ��ود را معلم عزیزم می دانم. او س��هم زیادی در 

شادی ما خواهد داشت.

امتحانات تمام شد و همه ي شما به خوبي سال تحصیلي را به پایان رساندید. 
اکنون تابس��تان شروع شده است و زمان تفریح، اس��تراحت، بازي، مسافرت، کالس هاي فوق 
برنامه و... است. همه ي این ها به ما مي گوید که تابستان تعطیل نیست. اما آیا مي شود در تابستان 

کمي هم درس خواند؟ شما چه برنامه اي براي درس خواندن در تابستان دارید؟ 
یك نامه درباره ي برنامه هاي تابستان خود بنویسید و آن را براي ما بفرستید. ما بهترین نامه ها 

را در مجله چاپ مي کنیم.
azmoon_mag@yahoo. نامه هاي خود را تا روز سه شنبه 25 تیرماه، به آدرس الكترونیكي

com  بفرستید و یا آن را به پشتیبان خود بدهید که براي مجله ارسال کند.
منتظر نامه هاي شما هستیم.

چه◄برنامه◄اي◄براي◄درس◄◄خواندن◄در◄تابستان◄داريد؟

ما◄...◄نوشته◄هاي◄شما
حرف◄هاي◄ش

براي ما نامه بنویسید

سرگذش�ت◄ي�ك◄مي�ز◄از◄زب�ان◄
خودش

دالرام بابازاده، ششم دبستان از تبریز

سالم دوست من! 
من یك میز هستم. مرا مي توانید در خانه ها، 
مدرس��ه ها، اداره ه��ا، بیمارس��تان ها، مغازه ها و 
جاه��اي دیگر پیدا کنید. از این که همه جا و هر 
زم��ان به خصوص در کالس هاي درس به ش��ما 
خدمت مي کنم خوش��حالم. هر گاه که روي من 
وس��یله اي مي گذارید خوش��حال مي شوم. من از 
این که ش��ما دانش آموزان مرا دوس��ت دارید و 
از من خوب نگهداري مي کنید سپاس گزارم؛ اما 
وقتي برخي از ش��ما روی من مي نویس��ید و مرا 
اذی��ت مي کنید آرزو می کن��م که کاش یك میز 
نب��ودم. از ش��ما مي خواهم روي من ننویس��ید و 
مرا اذیت نكنید. من وس��یله اي ارزشمند هستم. 
براي آن که به ش��ما ثابت ش��ود، براي لحظه اي 
به کالس ب��دون میز فكر کنید. آن وقت همه ي 
دانش آم��وزان روي صندلي ها مي نشس��تند ولي 
می��زي نبود که دفترش��ان را روي آن بگذارند. 
حاال ب��ه اداره اي بدون میز فكر کنید! اکنون باز 

هم مي خواهید مرا اذیت کنید؟
خداحافظ.
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حدیثه آرمند، شش��م دبستان از 
کرمان

یك��ی بود یكی نب��ود؛ غیر از 
خدای مهربان هی��چ کس نبود. 
دختربچ��ه ای بود به ن��ام المیرا. 
المی��را ی��ك عروس��ك زیب��ا و 
دوست داش��تنی ب��ه ن��ام انوش 
داش��ت که ش��ب ها با او صحبت 
می کرد تا خوابش می برد. المیرا 
به عروس��كش وابس��ته ب��ود و 
هرگز نمی توانست از انوش جدا 
ش��ود. یك روز المیرا با مادرش 
در حالی که انوش همراهش بود 
از خان��ه بیرون رفتن��د. وقتی به 
مغازه ی کتاب فروش��ی رسیدند 
المیرا یك کت��اب خرید. بعد از 
خری��د کت��اب به چن��د مغازه ی 
دیگر برای خرید وسایل رفتند و 
وقتی کارشان تمام شد با تاکسی 
به خانه برگشتند؛ اما وقتی وارد 
خانه ش��دند المیرا گفت: »مادر! 
انوش کجاس��ت؟« م��ادر گفت: 
»انوش دست خودت بود. یادت 
نیس��ت آن را کج��ا گذاش��تی؟« 
المیرا ب��ا گریه گف��ت: »نه مادر 
ی��ادم نیس��ت.« م��ادرش گفت: 
»ناراح��ت نب��اش عزی��زم! فردا 
عروس��كی زیباتر از آن برایت 
می خرم.« اما المی��را گفت: »من 
فقط انوش خودم را می خواهم.« 
مادر نتوانس��ت او را راضی کند 
و شب هنگامی که به رختخواب 
رفت چون طاق��ت دوری انوش 
را نداش��ت در خ��واب تب کرد 
و چند ب��ار از خواب پرید؛ چون 

ماجرای المیرا و عروسکش انوش

در خواب دید که انوش صدایش 
می زند. صبح وقتی از خواب بیدار 
شد به کتاب فروشی و مغازه هایی 
که سر زده بودند رفتند اما آن ها 
ه��م عروس��ك را ندی��ده  بودند. 
المی��را و مادرش ناامی��د به خانه 
برگشتند. حاال المیرا ناراحتی اش 
دوچندان ش��ده بود؛ چون دیگر 
ببین��د.  را  ان��وش  نمی توانس��ت 
المیرا آن ش��ب را هم مانند شب 
قبل سپری کرد با این تفاوت که 
در خواب دی��د انوش دِر خانه را 
زده و وارد خانه شده است. صبح 
زود در حالی که ناراحتی شدیدی 
داش��ت خ��واب خ��ود را ب��رای 
م��ادرش تعریف ک��رد. مادرش 
ب��ه او گف��ت: »دخت��رم ناراح��ت 
نباش. شاید امروز ...« مادر هنوز 
حرفش تمام نشده بود که کسی 
دِر خان��ه را زد. المیرا دوید و در 
را ب��از ک��رد و دید ان��وش روی 
دس��ت کسی است که در می زند. 
با خوش��حالی فری��اد زد: »مامان! 
انوش... مامان! انوش...« نزدیك 
بود بال درآورد. انوش را گرفت 
و محكم به سینه چسباند و شروع 
ب��ه بوس��یدن ک��رد. ای��ن لحظه 
بهتری��ن لحظه ی زندگ��ی او بود. 
در ای��ن موقع مادرش آمد و دید 
که انوش را راننده ی تاکس��ی که 
دیروز آن ها را به خانه رس��انده 
بود آورده اس��ت و از او تش��كر 
کرد. المیرا رو به راننده ی تاکسی 
کرد و گفت: »آقا خدا فرزندانت 

را برایت نگه دارد.«
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چندین س��ال قبل براي تحصیل وارد دانش��گاه ش��ده 
بودم. س��ه چهار ماه از ش��روع س��ال تحصیلي گذشته بود 
که یك کار گروهي براي دانش��جویان تعیین ش��د که در 
گروه هاي پنج ش��ش نف��ري با برنامه ی زماني مش��خصي 

انجام مي شد.
ی��ادم اس��ت از یكی از دانش��جویان که درس��ت روی 
نیمكت بغلي ام مي نشس��ت پرسیدم که براي کار گروهي 

تصمیمش چیست.
او گفت اول باید برنامه ی زماني را ببیند. ظاهراً برنامه 

دست یكي از دانشجوها به اسم فیلیپ بود.
از او پرسیدم: »فیلیپ را مي شناسي؟«

او گفت: »بله؛ همان پس��ري که موهاي بلوند قش��نگي 
دارد و ردیف جلو مي نشیند!«

گفتم: »نمي دانم چه کسی را مي گویی!«
گفت: »همان پسری که معموالً پیراهن و شلوار روشن 

شیكي تنش مي کند!«
گفتم: »باز هم نمي دانم منظورت کیست؟«

گفت: »همان پس��ري که کیف و کفشش همیشه با هم 
هماهنگ است!«

گفتم: »نفهمیدم منظورت کي بود!«
صدای��ش را کم��ی پایی��ن آورد و گفت: »همان پس��ر 

مهرباني که روي ویلچر مي نشیند!«
ای��ن ب��ار دقیقاً فهمیدم چه کس��ی را می گوی��د ولي به 
طرز غی��ر قابل ب��اوري در فكر فرورفتم. انس��ان چه قدر 
باید نگاهش مثبت باش��د که بتواند از ویژگي هاي منفي و 

نقص ها چشم پوشي کند!
لحظه ای خودم را جاي او گذاشتم؛ اگر از من در مورد 

فیلیپ مي پرسیدند و او را مي شناختم، چه مي گفتم؟
حتماً سریع مي گفتم: »همان دانشجوی معلول!« 

شما چه فكر مي کنید؟
چه قدر عالي مي ش��ود اگر ویژگي ه��اي مثبت افراد را 
بیش ت��ر ببینیم و بتوانیم از نقص های ش��ان چشم پوش��ي 

کنیم.

تفاوت نگاه
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سیما سرشار

کتاب◄تابستان
نویسندگان: برژیت البه، میشل پوش

مترجم: پروانه عروج نیا
نشر آسمان خیال

چگونه◄دنيا◄را◄متحد◄کنيم؟

به نظرت زشتي و زیبایي چه معنایي دارند؟ چه چیزي 
حد زشتي و زیبایي را تعیین مي کند؟ تا حاال شده در مورد 
زشتي یا زیبایي با بزرگ ترها یا هم سن و سال هاي خودت 
اختالف نظر داشته باشي؟ همین سؤال را در مورد مفهوم 
عدالت و بي عدالتي مي کنم! وقتي کس��ي ناراحتت مي کند 
ح��ق دارد یا ن��ه؟ آیا هر کس به هر دلی��ل ناراحتت کند، 
بي عدالتي کرده؟ آیا همیشه حق با توست؟ اصالً عدالت و 
بي عدالتي یعني چه؟ آیا هر وقت چیزي را به طور مساوي 
بین آدم ها تقسیم کنند یعني عدالت اجرا شده؟ به نظرت 
چ��ه کس��ي مي تواند تعیی��ن کند ک��ه چه چی��زي عادالنه 
اس��ت؟ ببینم تا حاال ش��نیده اي که هر ک��س یك جعبه ي 
»بي عدالتي ها« دارد؟ پش��ت همه ي این سؤال ها فلسفه اي 
وج��ود دارد که اگر م��ردم دنیا در مورد آن ه��ا به توافق 
برسند، دست در دس��ت هم، متحد و یكدل خواهند شد. 
باید بدانیم که صلح در دنیا خودبه خود به وجود نمي آید. 
براي اتحاد باید تالش کرد و زحمت کش��ید و براي حفظ 
صلح بای��د بتوانیم با هم گفت  و گو کنی��م. قبل از خواندن 
کتاب یادت نرود که اول جواب این سؤال ها را در ذهنت 
تجس��م کني و بعد کتاب »چگون��ه دنیا را متحد کنیم؟« را 

بخواني.

کتاب تابستان براي فصل تعطیالت دانش آموزاِن خوب 
و درس خوان تهیه  شده است تا عالوه بر تفریح و سرگرمی، 

کمي هم درس بخوانند و از درس خواندن، لذت ببرند.
کتاب تابستان براي تمام پایه هاي دبستان، راهنمایي و 
دبیرس��تان، یعني از اول دبس��تان تا چهارم دبیرستان تهیه 

شده است.
کت��اب تابس��تان ب��رای دبس��تانی ها و دانش آم��وزان 

راهنمایی ، شامل سه درس ریاضی، علوم و فارسی است.
برای دانش آموزان دبیرس��تانی و هنرستانی، دو درس 

ریاضی و فیزیك را در نظر گرفته ایم. 
ب��رای دانش آموزان چهارم دبیرس��تان و دانش آموزان 
رشته ی انسانی، تمام یا اکثر درس  های اختصاصی هر گروه 

را در نظر گرفته ایم.
کتاب تابستان شامل سؤال هاي تشریحي و سؤال هاي چهارگزینه اي 
 و چكیده ي مطالب جدید اس��ت که هماهنگ با آزمون هاي تابس��تان 

کانون پیش می رود؛ یعني شامل دو قسمت است: 
1- »نگاه به گذش�ته« که ش��امل درس هاي س��ال قبل 
دانش آموزان اس��ت تا بتوانند درس هاي س��ال گذش��ته را 

دوره و مرور کنند. 
2- »نگاه به آینده« که ش��امل درس های س��ال آینده 
اس��ت تا دانش آم��وزان بتوانند با درس هاي س��ال بعد نیز 

آشنا شوند و درس ها را »پیش خواني« کنند. 
در انتهاي کتاب نیز پاسخ هاي تمام سؤال ها، به  صورت 

تشریحي آورده شده است.

منیره السادات فاطمي
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آس��مان و بخشی از ابرها را  در طلوع و غروب 
نور خورشید که تابش هر روزه اش را عالم تاب 
می دانیم، ب��ه رنگ ه��ای زرد و نارنجی و قرمز 
می بینی��م و منظره ای بدیع را به وجود می آورد. 
ه��ر چند ای��ن زمان م��ورد عالقه ی همه اس��ت 
اما برای عكاس��ان باذوق بیش ت��ر. مناظری که 
در ادام��ه می بینید حاصل ت��الش “ماریو مورنو” 
ع��كاس آفریقایی اس��ت ک��ه طل��وع و غروب 
خورشید را در صحراهای آفریقای جنوبی و به 

زیباترین شكل ممكن به تصویر کشیده است.

طلوع و غـروب خورشیـد در قلـمرو حیـات وحـش
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پیش دبستانی ها این توانایی را دارند که ایده های عجیب 
و غریب مطرح کنند. طبق نظر متخصصان، بروز این ایده ها 
بخشی از روند رشد این گروه از کودکان است. ما به عنوان 
اولیای آن ها موظفیم از میزان فهم آن ها ش��ناخت داش��ته 
باش��یم تا بتوانیم انتظارات معقولی از آن ها داش��ته باشیم. 
با وجود این که هر کودکی با ضریب خاصی رش��د می کند، 
جهش های ذهنی این گروه از کودکان متناسب با تغییرات 

جسمی آن هاست و در چارچوب واحدی عمل می کند.
ژان پی��اژه، روان شناس��ی ک��ه ش��كل گیری نظری��ه ی 
رشدشناختی در اواخر دهه ی 20 قرن بیستم به نام او رقم 
خورده اس��ت، فهرستی از توانایی های ذهنی کودکان ارائه 
کرد که متناسب با مراحل رشد جسمی آن هاست. طبق این 
فهرست می توانیم توانایی های ذهنی پیش دبستانی ها را به 

صورت زیر ارائه کنیم:
- پیش دبس��تانی ها قادرن��د در قالب جم��الت پیچیده 
سخن بگویند؛ اما روند تفكرشان ممكن است همیشه برای 
غریبه ها منطقی جلوه نكند؛ مثالً یك پیش دبستانی ممكن 

پيش◄دبستانی◄ها◄چگونه◄فکر◄می◄کنند؟

ست  ا
بگوی��د: »اگر یك س��یب، 

س��رخ باش��د آن گاه یك میوه ی س��بز یك س��یب 
نیست«.

-پیش دبس��تانی ها وقتی به نتیجه ای می رس��ند، تغییر 
دادن عقیده شان مشكل است. آن ها قادر نیستند به عقب 
برگردن��د و مراحل وقوع یك پدیده را مرحله بندی کنند؛ 

زیرا هنوز درک کاملی از علت و معلول ندارند.
- پیش دبس��تانی ها خودمحور هستند و خیال می کنند 
دیگ��ران ه��م جه��ان را همان گون��ه می بینن��د ک��ه آن ها 

می بینند.
- پیش دبس��تانی ها غالب��اً به یك جنب��ه از یك رویداد 
توجه می کنند و به دیگر جنبه ها توجهی ندارند. مثالً اگر در 
یك جشن تولد شرکت کنند ممكن است بتوانند توصیف 
دقیقی از کیك تولد ارائه کنند اما نمی توانند این کار را در 

مترجم: فرهاد ابدالی
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برای کودکان، شبیه پلكان است و هر پله نمایانگر مرحله ی 
خاصی از این روند اس��ت. طبق نظر بلوم، سطوح یادگیری 

عبارت اند از:

سطح 1: دانش
این زمانی اس��ت که کودک مفهومی را یاد گرفته است 
و فقط نیاز دارد که آن را به خاطر بیاورد. در این س��طح او 

می تواند داستانی را بازگویی کند.

سطح 2: درک
کودک معنی "مفهوم" مورد نظر را می داند. او می تواند 

نكته ی اصلی داستان را بازگو کند.

سطح 3: کاربرد
در ای��ن مرحله ک��ودک می تواند مثال های��ی از کاربرد 
"مفه��وم" ارائه کند. او می تواند از داس��تان درس هایی یاد 
بگی��رد و بگوید ک��ه چگونه می ت��وان از ای��ن درس ها در 

زندگی واقعی استفاده کرد.

سطح 4: تجزیه و تحلیل
کودک می تواند چارچوب هر ایده ای را از هم باز کند و 
آن را به شیوه هایی ارائه کند که قبالً ارائه نشده است. مثالً 
می تواند جزئیات درس های متفاوت موجود در داس��تان را 

به گونه ای دیگر بچیند و به نكته ی اصلی داستان برسد.

سطح 5: ترکیب
در ای��ن مرحل��ه ک��ودک ق��ادر اس��ت »مفه��وم« را در 
موقعیت های جدید به کار گیرد؛ مثالً هنگامی که با چالشی 
روبه رو می شود درسی را که از داستان یاد گرفته به خاطر 

می آورد و طبق چارچوب آن عمل می کند.

سطح 6: ارزیابی
در ای��ن مرحله ک��ودک در مورد آن چه آموخته اس��ت 
داوری می کن��د و در خصوص دالی��ل موافق و مخالف فكر 
می کن��د و به نتیجه می رس��د که آیا این ایده خوب اس��ت 

یابد.
بیش تر پیش دبس��تانی ها در خصوص س��ه س��طح اول 
)دانش، درک و کاربرد( یكس��ان عمل می کنند اما در مورد 

سطوح 4 و 5 و 6 تفاوت وجود دارد.

مورد دیگر رویدادهای این مراسم انجام دهند.
اش��یای بی ج��ان را ه��م جان��دار  - پیش دبس��تانی ها 
می پندارند. این که یك خرس اس��باب بازی هم احساساتی 

دارد، برای آن ها موضوع عجیبی نیست.
- پیش دبستانی ها اندازه گیری بلد نیستند. اگر شما در 
دو کوزه، یكی بزرگ و دیگری کوچك، به تعداد مس��اوی 
سّكه بریزید، آن ها متوجه تساوی سّكه ها در این دو کوزه 
نمی شوند و کوزه ی بزرگ تر را حاوی سّكه های بیش تری 

می دانند.
برای این که بدانیم روند ش��ناخت پیش دبستانی ها چه 
مراحل��ی دارد، بای��د به س��ال های دهه ی 50 قرن بیس��تم 
برگردی��م و به نظر بنیامین بل��وم توجه کنیم. نتیجه ی کار 
منبع: Education.com تحقیقاتی گروه بلوم نش��ان می دهد رون��د درک »مفاهیم« 
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امروز کم تر ایرانی است که چالوس را نشناسد. برای 
بیش ت��ر گردش��گران، این جاده نقش عبوری و رس��یدن 
ب��ه ش��مال سرس��بز را دارد. جاده ی چال��وس در زمره ی 
زیباترین جاده های گردشگری کشور محسوب می شود . 
قصد داریم بخش کوچك��ی از جاذبه های جاده ی چالوس 

را معرفی کنیم.

پل خواب 
نام روس��تایی اس��ت کوچك با شهرتی بس��یار که در 
میان��ه ی ج��اده ی ک��رج ب��ه چالوس و در س��مت راس��ت 
رودخان��ه ی خروش��ان آن و در 47 کیلومتری کرج قرار 
دارد. دره ای که روستای پل خواب در منتهی الیه آن جای 
گرفت��ه، مورود نام دارد که باغس��تانی بس��یار کوچك در 
فاصله ی 4 کیلومتری پل خواب اس��ت. رودخانه ی مورود 
ک��ه از ارتفاعات قل��ه ی 3500 متری سیاه س��نگ جاری 
می ش��ود پس از پیچ و خم های فراوان به مورود و س��پس 

به پل خواب می رسد. 

غار یخ مراد 
ای��ن غ��ار از جمله غارهای دیدنی و پرارزش��ی اس��ت 
که در آبادی گچس��ر واق��ع در 84 کیلومتری کرج، کنار 
جاده ی چال��وس قرار دارد. این غار تقریباً به فاصله ی دو 
ساعت راه، در طول جاده ای به طرف غرب قریه »کهنه ده« 
در 69 کیلومت��ری کرج قرار دارد. دهانه ی غار به عرض 
9/5 متر و به ارتفاع 3 متر رو به ش��مال ش��رقی باز شده 
اس��ت. غار یخ مراد، در ادوار گذشته زیر آب بوده و یك 
غ��ار زیردریایی اس��ت. عمر آن بالغ بر 50 میلیون س��ال 
است. این غار بادگیر و هواکش های فراوانی دارد که هوا 
با شدت از آن ها وارد شده، فضای غار را فوق العاده سرد 

کرده، موجب یخ زدن آب های موجود در آن می شود. 

پیست اسکی دیزین 
پیس��ت اس��كی دیزی��ن در 75 کیلومتری ک��رج و 6 
کیلومتری روس��تای والیت رود در جاده ی کرج- چالوس 

چهارمین جاده ی زیبای جهان را بهتر بشناسیم 

20

13
92

یر 
2 ت

8،  
 14

6  
، 

سی
شنا

ان 
ير

ا



21

13
92

یر 
2 ت

8،   
14

6  
، 

واقع است. روستای والیت رود به دلیل وجود پیست اسكی 
و هم چنین دره ی زیبای والیت رود، کوه ها و دشت های آن 
به عنوان روستایی برای گردش��گری معرفی شده است. 
پیس��ت دیزین در شمار پیس��ت های معروف جهان قرار 
دارد. این پیست اولین پیست اسكی در ایران است که از 
طرف فدراسیون جهانی اس��كی برای برگزاری مسابقات 
رس��می مورد تأیید قرار گرفته و عن��وان بین المللی یافته 

است.

پیست اسکی خور 
واژه ی خور به معنای خورش��ید، نام روستایی تاریخی 
واقع در 30 کیلومتری ش��مال شرق کرج است. روستای 
خ��ور در ج��اده ی کرج- چالوس قبل از تأسیس��ات س��د 
کرج و خوزنكال در س��مت راست جاده و پس از گذشتن 
از روس��تاهای ارنگه ، س��رزیارت ، گوراب و س��یجان ، در 
منتهی الیه جاده واقع شده که در ابتدای روستا بر دامنه ی 
کوه های بلند گندم چال ، پیست اسكی قرار دارد و با کمی 
عب��ور از پیچ و خم های کوه های جنوب روس��تای خور به 

مناظر زیبای طبیعی و آبشار خور ختم می شود. 

برج آرامگاهی میدانک 
برج میدانك از جمله بناهای آرامگاهی منفرد بوده که 
در کیلومتر 60 جاده ی کرج- چالوس واقع ش��ده اس��ت. 
مقبره از یك بنای هش��ت ضلعی ک��ه در ورودی آن رو به 
غرب )جاده( است تشكیل شده، ایوانی جلوی در ورودی 
آن احداث ش��ده است. تزیینات این بنا اندک است. بنا از 
بیرون دارای تزیینات محراب مانندی اس��ت که باالی آن 

تزیینات گوش��واره مانند ایجاد شده است. داخل آرامگاه 
نیز تزیینات محراب مانند وجود دارد که در باال و نزدیك 
سقف به وسیله ی کاربندی هشت ضلعی تبدیل به شانزده 
ضلعی و در نهایت تبدیل به دایره شده و سپس گنبد پیاده 
شده اس��ت. برج میدانك از جمله بناهای آرامگاهی بوده 
که بدون تاریخ است. درباره ی شخصیت یا شخصیت های 
مدف��ون در این آرامگاه اطالع دقیقی در دس��ت نیس��ت. 
برخ��ی این مقب��ره را مربوط به قرن هفت��م هجری  یعنی 
دوره ی سلجوقی می دانند، برخی دیگر این برج را مربوط 

به دوره ی مغول می دانند. 

کاخ شهرستانک 
عمارت ییالقی شهرس��تانك در ش��هر آس��ارا و محور 
گردش��گری کرج- چالوس از توابع شهرستان کرج واقع 
ش��ده اس��ت. راه ارتباط��ی آن از طریق ج��اده ی چالوس 
به فاصل��ه ی 55 کیلومت��ری از جاده ی کرج اس��ت. بنای 
کاخ در میان ش��یار کوه با مناظر طبیعی بس��یار زیبا و در 
کنار رودخانه قرار دارد. عمارت شهرس��تانك به دس��تور 
ناصرالدین ش��اه قاجار بین سال های 1295 تا 1298 ه.ق 
س��اخته شده است. این عمارت از دو بخش مجزا تشكیل 
شده است. بخش اصلی »عمارت دیوانخانه« دارای حیاطی 
اس��ت به ابع��اد 122×40 متر و تراس بن��دی و آب نماها 
که در دو طبقه  وس��ط حیاط ق��رار گرفته اند. بخش دیگر 
بنا اندرونی اس��ت که از ی��ك ورودی مجزا و یك ورودی 
فرعی از حیاط دیوانخانه اس��ت و شامل دو حیاط تو در تو 

است.

منبع: ایسنا
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بازی◄اول

وسایل بازی یك جعبه  ی بیسكویت یا کفش است که در دو طرف، 

س��وراخی به قطری که دس��ت ک��ودک بتوان��د از آن عبور کن��د دارد. 

سوراخ ها با یك تكه کاغذ نرم یا پارچه، به طوری که بشود آن را عقب 

زد بدون آن که داخل آن دیده شود، پوشانده می شوند. روی جعبه را با 

طرح های زیبا نقاشی و تزیین می کنیم.

چند اسباب  بازی یا چیزهای کوچكی که کودک آن ها را می شناسد، 

داخل جعب��ه می گذاریم )این چیزها به فراخور س��ن کودک می توانند 

ساده یا پیچیده باشند(. مادر، جعبه را جلوی کودک خود می گیرد و از 

او می خواهد دس��تش را داخل جعبه کند و با لمس چیزهایی که در آن 

هست، تشخیص دهد آن چیس��ت و از چه جنسی است. پس از این که 

کودک شیء را تشخیص داد، مادر آن را از جعبه خارج می کند تا معلوم 

شود آیا او درست تشخیص داده است یا نه.

بازی◄سوم
بازی به این ش��كل ادامه می یاب��د تا تمام کارت ها مشابه اولی را دید آن را روی کارت اولی بگذارد. را ب��ردارد و رنگ آن را بگوی��د و هر وقت رنگ را وارونه روی زمین بگذارد. سپس کارت دیگری بردارد، به آن نگاه کند و رنگ آن را بگوید و آن می چین��د و از کودک��ش می خواهد ی��ك کارت را یك رن��گ باش��د. م��ادر کارت ه��ا را روی زمی��ن آم��اده می کنیم. پش��ت ای��ن کارت ها هم��ه باید تع��دادی کارت رنگ��ی، از هر رن��گ دو عدد، 

وارونه شود.

بازی های آموزشی والدین و کودکان

هدف این بازی ها افزون بر س��رگرمی و لذت، ایجاد روابط عاطفی بیش تر میان کودک و پدر و مادر او 
و آموزش مهارت اس��تفاده از حواس پنج گانه و تقویت آن اس��ت. این بازی ها نیاز به ابزار ویژه ای ندارند و 
پدر و مادر به راحتی می توانند به کمك کودکان ش��ان وس��ایل بازی را بسازند )این خود برای کودک نوعی 
س��رگرمی و بازی اس��ت(. این کارگاه بازی می تواند با مادر و کودک، پدر و کودک یا هر س��ه، یعنی پدر و 

مادر و کودک اجرا شود.

بازی◄دوم
م��ادر، دو جعبه مثل ب��ازی اول را که محتویات آن مثل هم باش��ند، 
جلوی کودک می گذارد و از او می خواهد مثل بازی اول، دستش را درون 
جعبه ببرد، چیزی را شناسایی کند و آن را از جعبه بیرون بیاورد. سپس 
دس��تش را داخ��ل جعبه ی دوم کن��د و عین همان ش��یء را از آن خارج 
کند. این بازی س��اده، به جز تقوی��ت رابطه   ی عاطفی والدین و کودک و 

گذراندن زمانی شاد در کنار هم، دارای ارزش های زیر است:
• باال بردن میزان ادراک از راه حس المسه

• تشخیص و شناخت جنس  های مختلف بدون استفاده از حس بینایی
• تقویت حافظه ی کودک در زمینه ی چیزهای مختلف

• باال بردن توان تمرکز کودک
• تقویت مهارت بیانی کودک

بازی◄چهارم
رنگ های هم خانواده را به ش��كلی که می خواهد، در یك گروه قرار دهد. در مراحل پیش��رفته تر می توان از کودک خواس��ت ک��ودک می گذارد. کودک بای��د رنگ های مش��ابه را کنار هم مادر کارت های بازی پیش را از رو به ش��كل درهم جلوی 

بچیند.
منبع: سایت کتابكزندگی او روی یكی از دو کارت زمین و دریا بگذارد.گذاش��ت و از او خواست تا کارت هر جانور را با توجه به محل و دری��ا را آماده ک��رد و با کارت های جان��وران جلوی کودک و... ادامه داد. حتی می توان در یك بازی دیگر دو کارت زمین  این بازی را می توان با دسته بندی جانوران به اهلی و وحشی • باال بردن قدرت حافظه ی او• باال بردن قدرت درک و تشخیص رنگ ها در کودکاهداف این دو بازی:
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خان��م◄اج����ازه؟

پاسخ به پرسش هاي  دانش آموزان

آنا ودودی

خانم اجازه؟ آقا اجازه؟ جايی است 
که شما می توانید جواب سؤال های 

خود را بخوانید.
يك��ي از صفت ه��ای آدم های 
موفق، اين است که سؤال 
مي پرسند و از اين طريق 

بیش تر ياد می گیرند.
م��ا  ب��راي  س��ؤال هاي خ��ود را 
بفرس��تید تا جواب آن را به شما 

بدهیم:
azmoon_mag@yahoo.com

  J  می خواه��م ب��رای آزمون بعدی، هدف گذاری کنم. به نظر ش��ما، در هر آزمون، اگر خوب درس بخوانم، 
چه قدر درصدهايم بهتر می شود؟

  þ  دوس��ت عزيِز هدف دار! فرض کنیم که در اين آزمون، نمره ی رياضی ات 40 درصد ش��ده. شما اگر در 
هر آزمون، يک س��ؤال از مجموع 10 س��ؤال درس رياضی را ُدُرست جواب بدهی، 10 درصد نمره ات رشد 
می کند؛ يعنی اگر نمره ی 40 درصد را آورده  ای، به 4 س��ؤال به درس��تی جواب داده ای. حاال اگر می خواهی 
ُدُرس��ت هدف گذاری کنی، به خودت قول بده که در آزمون بعد، در درس رياضی، 2 تا س��ؤال ديگر را هم 

ُدُرست جواب بدهی؛ فقط دو تا سؤال ديگر را. به اين ترتیب داريم:
2×10=20

يعنی در آزمون بعدی، اگر به قولت عمل کنی، نمره ات در درس رياضی 60 درصد می شود. 
منتظر ديدن کارنامه ی اين آزمونت هستم. حتماً به من هم خبر بده چه کار کردی.

  J  خانم اجازه؟ پشتیبانم به من گفته که در آزمون هاي برنامه اي تابستان هم شرکت کنم. مي خواستم ببینم 
چرا درس خواندن در تابستان مهم است؟

  þ  چه خوب که به حرف هاي پش��تیبانت گوش مي دهي. ببین دوس��ت خوب! تابس��تان فصل بازي و کالس 
تفريحي و اس��تراحت اس��ت؛ اّما دانش آموزاني در اين فصل موفق ترند که عالوه بر تفريح و سرگرمي، کمي هم 

درس بخوانند. درس خواندن در تابستان، دو فايده ي خیلي مهم دارد.
الف( درس ها را فراموش نمي کنیم؛ درس هاي دوره ي دبستان، خیلي به  هم مرتبط هستند )مثالي از رياضي: 
درس اّول: مفهوم ضرب/ درس دوم: ضرب عدد يک  رقمي در عدد يک رقمي/ درس سوم: ضرب عدد يک رقمي 
در عدد دورقمي/ درس چهارم: ضرب عدد دورقمي در عدد دورقمي و ...( و اگر درس هاي سال قبل را از ياد 

ببريم، نمي توانیم درس هاي سال بعد را ياد بگیريم.
ب( ب��راي درس  خوان��دن، به زم��ان کم تري نیاز داريم؛ اگ��ر درس ها را خوب خوانده و مرور کرده باش��یم، 
درس هاي جديد را بهتر ياد مي گیريم؛ اين طوري اگر در تابس��تان درس ها را دوره کنیم، س��ال تحصیلي جديد 
را با آمادگي بیش تري ش��روع مي کنیم و مجبور نیس��تیم که وقت بگذاريم و درس هاي قبلي را دوباره بخوانیم. 

براي همین در ساعت هاي درس خواندنمان هم صرفه جويي مي شود!
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در تصميم گيري هاي بزرگ به شعور جمعي متوسل مي شوند
مورچه ها

مطالعات دانشمندان دانش��گاه آریزونا نشان می دهد 
مورچه ه��ا هن��گام مواجهه با حجم وس��یعی از اطالعات و 
اتخاذ تصمیمات فراوان، به شعور جمعی متوسل می شوند. 
آن ها برخالف داش��تن مغزهای کوچك تر از سر سوزن، 
از سیستم پیشرفته ی ارسال پیشاهنگ برای جست وجوی 
س��كونتگاه های جدی��د به��ره می برن��د. پیش��اهنگ ها از 
بازرس��ی مكان مزبور به کلونی گزارش می دهند و سپس 

تمامی گروه برای اتخاذ تصمیم رأی می دهند.
ب��ه گفت��ه ی اس��تفان س��ی پرات و ناکائو ساس��اکی از 
دانش��گاه آریزونا، مورچه ها نیز مانند زنبور عس��ل دارای 
مغزه��ای کوچكی هس��تند ام��ا عصب های ای��ن عضو در 
مجم��وع، ق��درت پ��ردازش باال را ب��رای حش��ره فراهم 

می کنند.
مورچه ه��ای حاض��ر در پژوه��ش جدی��د از گون��ه ی 
Temnothorax rugatulus بودن��د و ط��ول آن ها به 
اندازه ی یك دهم اینچ بود. این حشرات در بین صخره های 
واق��ع در جنگل های غرب آمری��كا و بخش هایی از اروپا 
زیس��ت می کنند. آن ها در مناطقی زندگی می کنند که در 
آن پتانس��یل تعداد النه ها بسیار باالست. هر مورچه قادر 
ب��ه اتخاذ تصمیم  به تنهایی نیس��ت؛ زیرا هر یك از آن ها 

ب��ه تنهایی مس��ئول یك النه به ش��مار نمی آی��د، بنابراین 
وظایف، بین اعضای کلونی تقس��یم می ش��ود. بر اس��اس 
پژوهش های آزمایش��گاهی تیم علم��ی، این مورچه ها در 
ابتدا یك پیش��اهنگ  را برای بررسی مكان های مورد نظر 
جهت س��اخت النه می فرس��تند. این پیش��اهنگ  اندازه ی 
ورودی الن��ه و میزان بزرگی روزنه ها را بررس��ی می کند. 
در صورتی که این مكان، مورد تأیید وی باش��د به کلونی 
بازمی گ��ردد و پیغام »به دنبال من بیایید« را به آن ها ابالغ 
می کند. س��پس پیش��اهنگی دیگر به مفهومی موس��وم به 
»دویدن متناوب« ملحق می ش��ود و به همراه مورچه ی اول 
به مش��اهده ی مكان مزب��ور م��ی رود. در صورتی که این 
مكان مقبول مورچه ی دوم نیز واقع ش��ود، این حش��ره به 
کلونی بازگشته و فرایند پیشاهنگ قبلی را تكرار می کند 
و مورچ��ه  ی دیگ��ری را با خود هم��راه می کند. در نهایت 
در صورت��ی که تع��داد کافی مورچه مكان تعیین ش��ده را 
بپذیرن��د، گروه به توافق رس��یده و س��كونتگاه جدید را 
انتخاب می کنند. پیش��اهنگ ها در این فرایند ملكه را نیز 

با خود به دیدار از این مكان مطلوب می برند.
به ادعای دانش��مندان دانش��گاه ش��فیلد، زنبورها نیز 

دارای سیستم مشابهی هستند.
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ابهر
امیرحسین جعفری

انیس پرویزکیا
آرمیتا مجیدی

آیدا آدرم
بهنام نجفی

زهرا یاریقلی
زینب مرسلی

سیده آوا احمدی
فاطمه ایزددوست

فرناز نوروزی
فوژان محمدبیگی

کامیار رضایی ابهری
کیارش رضایی ابهری

مهسا عزیزی
ندا نجفی

نفیسه یاریقلی
هانیه آهنگری

اراک
ابوالفضل حسینی
احمدرضا محمدی

الهه قادری
امیر آقاجانی
امیر نجفی

امیرحسین میقانی
امیررضا صالحی

امیرمحمد فریدون فر
امیرمسعود خانجانی

آروین طالویی
آرین اسفندیاری
بهداد غیاثی منش

بهروز حیدری
پارسا دانشمند

پوریا شهبازی منش
تینا فدوی

حسنا خراسانی
حمیدرضا بیگی
دریا کاظمی 
رضا صالحیان

رضا میرمحمدی
رویا گماری

ریحانه ابوالحسنی
زهرا رفیعی

زهراسادات هاشمی پور

سینا حاجی آقاجانی
سینا عباسی

شیوا آقامحمدی
صدرا خدادادی
عطیه سوفالی

عطیه سادات میرباقری
علی ابراهیمی
علی پاکیاری

علی محمدحسین
علی موحدی
علی همافر

فائزه راستگردانی
فرزین فرخی
گلسا احمدی

مائده آسا
مائده حمیدی

محمد  آژ
محمد جالیی

محمد شجاع پور
محمد فرجی

محمدحسن موحدزاده
محمدحسین طهرانی پور

محمدحسین عسگری 
مریم ساعی پور

ملیكا فرجی
مهدی غفاری 

مهدیه آقامحمدی
مهراد حسن پور

مهران قمری
مهرگان وفائیان
مهشید نجفقلیان

نگین رضایی
نوشین فراهانی
نیلوفر باقری

هادی گلستانی نژاد
هانیه جوانمرد
هستی رضایی
یاسمین نژادی
یاسمین واثق
یاسین اسدی

یاسین شهنازی
یزدان دادخواه 

اردبیل
ابراهیم پورقهرمان 

احسان برنجیان 
احسان دیده بان 
احسان روحی 

احسان قیم امانی
احمد نورمحمد
ادریس جاللی
اردالن عادلی 

اسما ایرانی
الهه حیاتی 

امیر رجایی مقدم

امیراحد ارزن زرین
امیرحسین ارجمند
امیرحسین بهرامی

امیرحسین پورفرضی
امیرحسین روان 
امیرحسین عاطفی

امیرحسین قربانی بهروز

امیرحسین منصوری
امیرحسین وثوقی
امیررضا ابراهیمی
امیررضا برزگر

امیررضا رحمانی 
امیررضا سیاه کوهی

امیررضا صادقی
امیررضا فتحی 

امیررضا یوسفی 
امیرساالر حریری

امیرعطا دارابی
امیرعلی جعفری 

امیرعلی فرازی مجد
امیرعلی فرشید

امیرمحمد اسماعیلی
امیرمحمد بي گناه

امیرمهدی محمدی
امین منصور لكورج

آتنا ولی زاده
آذین سعیدزاده

آذین طراحی
آرزو فرح پور

آرمان طهماسبی
آرمیتا جباری
آرمین تعنامی
آریا نوروزی

آرین جوان روزگار
آرین فوالدی

آرین کرامت پناه
آنیتا نیازی

آی تك یوسفی
آیدا ابراهیمی 

آیدا جاوید
آیدا جمال زاده

آیدا جوادی
آیدین محمدی

آیسان بیرار
آیسان حسینی

آیسان نورزاده 
آیلین نصیحت پذیر

آیلین هاشم زاده
آینار موسی زاده

آیناز علی زاده
آیناز کامكار
آیناز وصفی

آیسان رستم نژاد
بنیامین میرزامعصوم زاده

بهار عبداللهی
بیتا جاوید

بیتا موسی زاده
پدرام شادمان
پرنیا شمس

پریا حاجیلو 
پوریا دباغ عبداللهی

پوریا قوامی
پویا جعفری
پویا شهبازی
پویا عزیزی

تینا پورعباسی
تینا فتح العلومی

ثنا خلفی
جواد حاتمی نیا

حامد افسر
حسین حاتمی
حمید حاتمی نیا

حنانه فیضی
دریا مستقیمی

دیانا برزگرجاللی
رضا آقاجانی
رضا صدوق
رعنا بابایی

رعنا حكمت جو
زهرا ایمان زاده

زهرا شهبازعلی زاده
زهرا عینعلی

ساحل سالم باغی
سارا جوان امانی
سارا متین فرد
ساناز اصغری

سبحان ارژنگی
سپهر آرقند

سپهر عزیزی
سپهر قنبری

سپیده پشت دار
سپیده نقی زاده
سحر جوانمرد
سحر خسروی

سحر سیابی دیبا
سحر محمدنژاد
سما خوش خبر
سما محمدی

سمانه حسن زاده
سنا زینالی
سنا لطفی

سهند صاحب الزمانی
سهیل موسوی
سودا پروانه

سیاوش برومندی
سیدمحسن سیدخامسی

سیده نفیسه صفوی
سینا ابش وندفرد

سینا قربانی
شادی پورمحبت
شاهین خانزاده
شقایق کامران

شهریار نامداری
شیرین ساعدی
شیال سلیمانی

صبا ایمان پرور
صدف مفهومی
طال راستگار

عرشیا خسرویان
عرفان امامی یگانه

عرفان زمانی
عرفان صدیقی
عطا کاظمی وند
علی آقاخانی
علی بهرام پور
علی جوادی 

علی عبداللهی
علی عسگری
علی عظیمی
علی غفاری

علی قربانی آذر
علیرضا امینی

علیرضا آذری راد
علیرضا توسلی
غزال دروگر

غزاله حنیفه زاده
فاطمه جعفری سوها

فاطمه محمدپور
فراز مهدی زاده

فربد وفاییان
فرزاد حیدری
فرشید بینازاده
فرهاد کریمی
فواد عباسی

کتایون پیرعالیی
کیارش بهنام پور

کیارش جهانشاهی

کیانا شیخ باقری
کیمیا ابراهیم زاده

کیمیا خدایاری
گیسا رضایی
گیسو فریدی
مانی مهاجری

مبینا غفاری اقدم
محمد رستم زاده

محمدامین حسن زاده
محمدامین نائبی
محمدجواد بهزاد

محمدحسین مرتضی پور
محمدحسین موسی زاده

محمدرضا بردبار
محمدرضا جمالی
محمدرضا صبری

محمدرضا کیان فرد
محمدرضا نادری

محمدمهدی ناصری منش

مروارید شجاعی خواه
ملیكا قویمی

مهتاب احمدی
مهدی احدزاده
مهدی اورنگ
مهدی جعفری
مهدی شكری
مهدی صادقی
مهدی مهدوی

مهدی موسی پور
مهدیه حمزه پور
مهدیه رستمی
مهرشاد عبدلی

مهسا امیری
مهسا یحیوی

مهشید خواجوی
مهنا شكری

موژان اسرافیلی
مونا جدی

میرامیرحسین موسوی
مینا شهباززاده

مینا مهداد
نازنین صادق

نسیم سلسبیلی
نسیم شكری

نسیم هوشمندی
نغمه صباحی

نگار شكوهی فر
نگار ورشوچی
نگین دادمهر

نگین فرجی
نگین میری

نگین وثوقی فرد
نیر سعیدی

نیكی ظفرمند
نیما محرم نژاد

نیما نجفیان
هادی شامی
هانیه رضایی
هانیه زیدی

هانیه طالب دنیا
هانیه فرزانه
هلیا عزیزی
یاسمن واقفی

یاسمین کرامت پناه
یونس قنادی زاده

اردکان
آرزو پوشی نیا
زهرا داعی زاده

سینا قانعی
فریده شاکر

ارومیه
ائلمان قهرمانی
ابراهیم اژدری
ارشیا باپیری

الیكا عبدالعظیم زاده
امیر خردمند
امیر شجاعیان

امیراحمد حجازی
امیرحسن میرزایی
امیرحسین قلی زاده

امیرحسین کیومرزی
امیررضا خوشبخت
امیرمحمد پیله وری
امیرمحمد رسدی
امیرمحمد واعظی
امیرمهدی بازدار

امیرمهدی شكارچی تمر

امین ابراهیمی
امین باقری نژاد
ایلیا سعیدآبادی

آرمین نجفعلی زاده
آی سو دین پرستی

آیدا قاضی پور
آیدین الهوتی
بهار عزیزی

پارسا بصیرنیا
پدرام یغما

پوریا خبازی

در این ش��ماره اسامی قبولی های تیزهوشان کانون در پایه ی اول متوسطه ی جدید در 65 شهر 
به ترتیب حروف الفبا )از الف تا ت( آمده اس��ت. در ش��ماره های آینده اس��امی بقیه ی قبولی های 
تیزهوشان خواهد آمد. همه ی این دانش آموزان در آزمون های برنامه ای کانون شرکت کرده اند.
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پیمان یوسف نژاد
ثنا ابراهیمی
ثنا بیرامی

ثنا جهان بخش
ثنا عباسی گزنق

ثنا نوروزی
ثنا ولیزاده

حسام اسداهلل زاده
حسین پورحسن
حسین مهدی زاده
حمیدرضا شاهی
دنیز مسلم زاده
رسا ذوالفقاریان
رضا اروج زاده
رضا عبداللهی
رضا فرهادی

رکسانا نوروزی
رویا عاشوری
زینب مطلبی
سارا باغبان
سارا عباسی
سارا فرساد
سارا منافی

ساقی قاسمی
سبحان زند

سپهر ابوالفتحی
سپیده بهزادیان
سمانه قلیزادگان
سویل مونسی راد

سیدامیرمهدی تقی نژاد

سینا آزاد
سینا نوروزی

شاهین صمدی
شایان بدرآسا

شهرزاد رشیدی
شهرزاد معروف نیا 
شیما محمدعلی نژاد
صالح محمودزاده

صبا خلخالی
صبا طایفه آیرملو
صبا کیهان آذر
صدرا جنگی

صدف خواجویی
عرفان امامعلی پور

عرفان عباسپور
عطا دین پرستی

عطاءاهلل امامعلی پور
علی پروین

علی خلیل پاک طینت
علی شیخلو

علی محمدزاده
علی مداح علی
علی نوروزی
علی سا محبی

علیرضا جعفری

علیرضا صدیق
علیرضا عالمی

علیرضا عیسی زادگان
علیرضا مطلبی
علیرضا نوبخت
فائزه سپهری

فاضل محمودی فر
فاطمه اکبرپور
فاطمه عابدینی
فاطمه عطایی

فاطمه مهدیزاده
فاطمه وهابی راد
فرانك مرندی
کاویان خلیلی

کمیل عباس زادی
کوثر آزاد

کیارش رسولی
کیانوش قلیخانی
الچین صوفی زاده

الچین نقاشیار
لعیا باقرزاده

مانیا سعیدآبادی
مبین مبادرثانی
مبین ملك لی

متین حاتم زاده
مجتبی هوشمند
محدثه بوستانی
محمد استادی
محمد رحیمی

محمد سرباززاده
محمد صالحی
محمد علیزاده

محمدحسین چراغی
محمدرضا صبوحی
محمدعلی عباسیان

محیا پاشاپور
محیا سعادتی

مرتضی حیدری
مریم مشعوفی
ملیسا منتظر
منا محمدی
مهدی نوری

مهدی یزدانی
مهدیس امامی
مهدیه دهقان
مهران بهرامی
مهرکیا فاضلی
مهیار کاظمی

میرسینا سیدنجفی
میرعطا حسینی
میرعطا میدانی

میرفاضل سیدمردانی
میرمحمد موسوی
میرهادی موسوی
نیما برادران صفا

نیما دانش 
نیما ماهری

هادی صادق پور
هستی طالب مرندی

هما مهدیزاده
یاسین جباری

یاسین ناجی وش
استهبان

زهرا صادقی
فاطمه نسیم

اسدآباد
فاطمه عظیمی

اسفراین
احسان قربانی
ارشیا رضایی

آریانا فیروزآبادی
اسما خداکانلو
الهه خدابنده

امیرحسین محمودنیا
امیرحسین محمودی

امیررضا اصغریان
امیررضا قاسمی فرد
آیسا لعل محمدی

جواد بهمدی
حدیثه اکبری مقدم

حسن بیابانی
حسین انصاری فر

حسین عباسی
حسین کسكنی
حمید کل میشی
ریحانه حقانی

زهرا استادزاده
زهرا پرهیز
زهرا دلیر

زهرا کاظمی
زهره بیابانی
زهره طیبی

ساجده دانایی
سجاد ایزدمهر

سجاد نوری
سحر لعل

سعید مسافرتی
حسین اسماعیل زاده
سیدسجاد علوی فرد
شیداسادات سیدیان

شیما فتوحی
صبا پورقنبرزاده
صبا لعل دشتی

صبا لقمانی
صباسادات حسینی

ضحی مهدیان
عرفان عابدی
علی اولیایی

علیرضا اخوان
علیرضا برادران

فاطمه حسن زاده مقدم
فاطمه رمضانی
فاطمه عباسی

فاطمه فخرزارعی
فاطمه فریمانی
فاطمه قدسی

فاطمه نیك فطرت
فرحان حسین زاده
فهیمه پورحسین

فواد حقیقت
کوروش علیزاده

مائده شیخ
مبین صمدی
مبینا اکبری

مبینا توحیدی
مبینا جوانشیر
محسن نظری
محمد رامشی
محمد نظری
محمدیوسف

مرضیه علی یاری
مریم حاجی زاده
مریم فخروحید
معید نوروزی
مهدی نیری

مهرداد میزانی
مهسا فوالدی
مهال جعفری
مهیار قلی پور
مونا حیدری
میثم استیری
میالد طاهری
نگار سعیدی
نوشین میالنلو
هانیه حاتم زاده
هدیه برهانی

هدیه خانكانلو
یاسمن مومنی مقدم

یگانه قربانی
یونس محمدی

اسكو
زهرا بزاز منصف
اسالم آباد غرب
زهرا شامحمدی

اسالم شهر
ابوالفضل صالحی
ابوالفضل فاضلی

امیر حاجی محمدی
امیرحسین ملك زاده

امیررضا ناجی
امیرمهدی نورپور

آرمین اسالمی
پوریا عسگرلو
حسین سلمانی

حسین  لك

دانیال البرزی
زهرا رجبی

زهرا فرهنگ جو
سارا خبازی

سمیه پورشهباز
سوگند مكرم غازانی
فاطمه محمدی نسب

علی اکبری
علیرضا رضوانی
فاطمه پهلوان
کورش عشقی
مائده نورپور

ماهان دوستعلی
محسن خلیل نژاد
محمدامین کاشفی

محمدرضا حسینی مقدم

محمدرضا صالح
مطهره یوسفی

مظاهر پیش بهار
مهدی رشوند

مونس جعفری
نازنین بختیاری
نازیال درگاهی

نیما مدیرکیاسرایی
هدیه علیپور

همایون انوری
اصفهان

اشكان گل محمدی
اعظم کدخدایی
الهام فتورچیان
الهه خیرخواه

امیرارسالن مستأجران
امیرحسین اسمعیلی
امیرحسین دهقانی
امیرحسین فرازمند
امیرحسین گودرزی
امیرحسین مهدیان

امیررضا نوری
امیررضا وفازاده

امیرشایان چادگانی پور

امیرفهام فالح پور
امیرمحمد رحیمیان

امیرمسعود رستگاری
امین چنگیز

امین محمد جان قربان
امین مشك فروش

امین پارسا ابن النصیر
آرمان مدح خوان

آرمین فنایی
آرین جعفری

آرین حاجی پور
آفاق یوسفیان

آیدا بهرامی پور
آیسان نیله
بردیا ایران

بهرین صیادی
پرمیس رجالی
پویان یراقی
پیمان خرمی

پیمان موحدیان
تكین جزایری

ثمین خلیفه سلطانی
حامد قندهاری

حانیه لطفی
حانیه مرادی

حسین واسع زاده
خاطره داستان پور
رسول ابراهیمی

رضا بنكدار
رضا ظهیری
رضا محمدی
زهرا کاویان

سانیا شاه پسند
سبحان کمالی

سپهر رشیدپور
سپهر کاوه زاده
سپیده خاکی

سعید منتظری
سیدامیر رضوی

سیدپارسا قزوینی
سیدعادل میری

سیدعرفان خداداد
سیدعلی مدنیان

سیدعلیرضا قریشیان
سیدمحمد اعتصامی

محمدحسین صدوری
محمدحسین صدوری
سیدمنصور شیخانی

سیدمهدی مدنی
سیدمهربد امامی

سیدمیالد سعادتی
سیدنیما بنی هاشمی

شكیبا سلمانی
شهاب حسن پور
عارف علیزاده

عارفه نیك پندار
عرشیا نجمی پور

علی برومند
علی تذهیبی
علی رفیعی
علی سخایی
علی شیرانی
علی صالحی
علی طالیی
علی طیاریی
علی فتحی

علی مختاری
علی نیلی
علی نیلی

علی رضا طاهری

علیرضا دیانی
علیرضا طاوسی 
علیرضا طاووسی 

علیرضا عنایتی
علیرضا فدوی

علیرضا قنادیان
غزل اورنگی

فاطمه رضوانی
فربد پیراسته

فرزاد موسوی نسب
فرشاد نادران
فرشاد وزیر

کسرا بانی نسب
کوروش کیانی

کیارش خلیل پور
کیارش مصطفوی
کیان یزدخواستی
کیاناز کشاورز راد

کیمیا کاظمی
لیال ذوالفقاری
مائده عطایی
مبین شادمند

مبیناسادات معتمدی
متین علیخانی

متین معصوم زاده جوزدانی

مجتبی مرادی
محمد افشارپور
محمد آذری پور

محمد پرهیزکاری
محمد شهبازی
محمد ناظمی

محمد نصراصفهانی
محمدامین مالیی 
محمدامین مالیی

محمدحسن صانعی
محمدحسین احتشامی

محمدحسین پزنده
محمدحسین پوریای ولی

محمدرضا خالقی
محمدرضا شاه ناصری

محمدرضا مرادی
محمدرضا ملكوتی خواه

محمدسعید برهانی
محمدصادق مستأجران

محمدعارف نصیری
محمدعارف نصیری
محمدعلی سادات
محمدعلی مطیع

محمدمتین یوسفیان
محمدمهدی احمدیان

محمدمهدی دقیق
محمدمهدی ناظمی
محمدیاسین خزایی

مریم مستأجران
مصطفی شاهرخی
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ملیكا حقیقی زاده
مهتاب مهوری
مهدی حمصیان

مهدی حنایی نژاد
مهدی فرزام نیا

مهرآرا میرکریمی
مهرشاد متین

نرگس نیك نام
نگار میرعالیی

نوشین هاشم پور
نیكتا شكریان
نیكو زارعان

یاسمن خدارحمی
الشتر

فاطمه پورزید
محمد صالحی

الیگودرز
امیرمحمد منقبتی

آرمیتا رمضانی
رهام لك

زهرا کاظم
سید حسین موسوی

صبا عالمی
علی عسگری
فرنوش بنایی
مهسا جمشید

املش
محمدجواد کارجو

امیدیه
مبینا والدت

انار
رقیه جدیدی
ریحانه منگلی

زهرا صفری پور
صبا حسنی

غزاله رضایی
فاطمه حسنی

نگین مهرعلیزاده
هانیه سلیمانی  فر

اندیمشك
رضا حسینقلی پور

محمد انوشه
اهر

اسما رزمجو
امیرحسین زرگری
امیررضا بگلری قلعه

امیررضا مرادی
آرمین خیام پور

آوا جعفری
پینار نریمانی

ثنا رسولی
ثنا علی شمسی

جواد فیروزی فرد
حانیه عباسی
دنیا کریمی

سارا به مرام
سجاد مرادی
سحر شیرینی
سهند طوماری

سیدیزدان تاج الدینی
شكیبا اسالمی

عرفان مصباحی
علی اوجاقویردی زاده

علی حسن زاده
علی حسین زاده

علی حیدری
علی خانزاده
علی رضایی
علی سلطانی

علی شاهی شیشه
علی کقالقی

علیرضا باباجانی
علیرضا بلوری

علیرضا شمعیزاده
فاطمه صفریان
فاطمه عزتی

فرشته حسین پور
متین رجب زاده
مریم دالل اوغلی

مریم علمی
مهدیه عبادی

مهدیه عبداللهی
نیما جعفرپور
یوسف اسدی

اهواز
امیرحسن دلور
باران حكیمی
پارسا پاینده

ترمه رفیع نژاد
حسین اخوان کوچك

رکسانا سلیمانی
زهرا صفی خانی
سپیده طهماسبی
سوگند بدرود

سوگند حبیبیان
سیده مهشید رضوی

علیرضا حمیدی 
گلناز خاکیان
مبین بازرگانی
محمد عباسی

محمدرضا مرادی نژاد
مستوره خدایی

ملیكا غالمی
نگار ترکمن

نیما احرام باف زاده
اوز

احمد اکبری
عبداهلل زمانی

ایالم
اسرا کریمی

امیرحسین محمدی
امیرمحمد محمودی

آرمیتا جوهری
آرین قاصی

آیلین کاظمی
پارسا صالحی پور

پویا شیربیگی
رضوان نادی
زهرا دوستی
فاطمه دوستی

محمدحسین چناری
مریم کرد

نگین سعیدفر
نوید احسان زاده

نوید منتی
نیما دولتی

هستی نصرت زاده
ایوان غرب

امیرحسین محمدی
محمدرضا آزادی

محمدهادی صادقی
آبادان

احسان محمدی
ارغوان نظری
آذین قنبری
آریا حیدری
پرهام کمایی

سامان سامری
سپیده گرامی

شهریار حیات داودی
فردوس دیلمی پور
کیمیا بهرامی مقدم

متین ورمزیار
محسن آذرآیین
محمد سعودی
مهسا حاتمی

میالد قائمی فر
نگین جاللی نژاد

هانیه روزمند
آباده

الهه هوشمند
امیررضا جوشقانی
آذین یزدان پناه
آرش عبداللهی
بهار احمدپور
تارا یزدانی

حسین اسكندری
ریحانه سروش
زهرا افتخاری

زهرا لطفی
زهرا نیكو

زهرا یعقوبی
زهراسادات موسوی

ستایش سلیمی
سحر ساریخانی

سوگند روستا
سولماز سلیمانی راد
سید محمد عظیمی

عارفه گلشن
علیرضا دانشور
فائزه عسكریان
فاطمه خاکساری

فاطمه دانشور
کیارش جنتی

مائده اسماعیلی
مجتبی حشمتی
محمد تصدیقی
محمد رحیمی
محمد فرخی
مریم توکلی

مریم نعمت اللهی
ملیكا تصدیقی

مهسا زارع امامی
نازنین ایزدی

یاسمن پیرمرادیان
آبدانان

فرزاد رضایی
آذرشهر

احمدرضا زارع پور
الناز باقری
زهرا حبیبی

سمانه توتونچیان
سنا ایمانی
عطا واصفی
فرناز طالبی

مسعود میعادی
میالد باقری

نیما میرعبداللهی
آران و بیدگل

ابوالفضل عمرانی نژاد
امیرحسین شبان
امیرعباس مهدیه

حسین عبدالواسعی
حمید خبازی

حمیدرضا نعمتی
زهرا آذری

زهرا محمودآبادی
سپهر روحانی

سیدحسن فخریان
سینا نوحیان
عالمه عنایتی
علی بیگانه

علی سمیعی نیا
علی قاسم اف

فاطمه استادیان
فاطمه زهرا بابازاده

فاطمه یتیمی
محمدحسین ابتدایی
محمدرضا اکرمیان

محمدمهدی رزمی منش

محمدمهدی عابدینی
مرتضی شاکر

مهدی آقاعمویی
میالد آرانی
آزادشهر

المیرا کوهساری
حسین سهرابی
خاطره پاشنگ
سارا جعفری

سجاد میرحسینی
شایان مفیدی
فاطمه انصاری
فاطمه پرویز
فاطمه پیری

فاطمه سدیدی
فاطمه کوهساری
فاطمه نوروزی
مریم مسعودی
نرجس سمیعی
آستانه اشرفیه
مریم صادقی

معین بخشوده
آق قال

عارفه ایزدی
عالیه ایزدی

نسیم جرجانی
آمل

ارغوان لطفی
امیر برزگر

امیرحسام امینی
امیرحسین بابایی

امیرحسین نوروزی
امیررضا اسكو

امیررضا حسن زاده
امیررضا موسوی
امیرعلی رضایی
امیرعلی ساالر

امیرفاضل اسكیان
امیرمحسن مهدویان
امیرمحمد کبیری راد

امیرمحمد کریمی
امین خدابخش
آتوسا نیك زاد

آرمان کاردان پور
آریسا امیری

پارمیدا یزدان پرست
پانیذ اسدی

تارا ابراهیمی
حجت اهلل حیدری

حسین امیرحیدری
دانیال کاویانپور

دریا سلیمانی
دیبا محمودزاده
راضیه نصیری

رحمت  اهلل انجبخت

رضا حق شناس
رضا خسروی
رضا عابدی

رضا نوروزی
سپهر رحمانی
سپهر صالحی
سپهر ملكی

سجاد عمادی
سعید علی پور

سعید فالح
سیدامیررضا حسینی
سیدامیرعلی بهشتی
سیدجلیل حكیم پور
سیدحسن حسنی

سیدشهریار دریاباری
سیده آیدا حسینی

سیده بیتا سمن آبادی
سیده حنانه حسنی
سیده فاطمه زهرا 

دریاباری
صادق خالقی
علی اردشیر
علی بهزادی

علیرضا عزیزی
عیسی کوچكی

فاطمه آقابرارزاده
فاطمه حبشی مقدم

فاطمه فضلی
فاطمه فضلی

فاطمه محمدی
فاطمه زهرا چوپانی

فراز احمدی
فرگل باقری
کیان فالح

مبین عابدینی
محترم گلشن

محمدجواد ذکریایی
محمدحسین نصیری

محیا ابویی
مروارید حسین زاده

مریم براری
مریم دماوندی

مسعود محمدنژاد
ملیكا قبادی
مهبد عراقی

مهدیار قلی زاده
مینا مهربان
نیما رضایی
نیما رضایی

هما قاسم پور
یمنا بغیار

بابل
احمدرضا مقدم نیا

ارشیا حاجی محمدی
آریا عابدی

تارا طاهری
درسا گرگانی
دالرام زمان

رضا رضازاده
رضا علی پور
زهرا کمالی

زهره آقاجانزاده
سمیرا خدابخشی

سیدامیرحسین اسدی
سیده تارا معین السادات

صادق باقریان
علیرضا پورعبداهلل

فاطمه حیدری
فاطمه رستم تبار
فاطمه محسنی

فاطمه مهدی پور
کیمیا کردی

ماهان جان شكر
مصطفی شریف نژاد

ملیكا ذبیحی
مینا ابوالحسنی

نیكی رجب نسب
هلیا محمودیان
یاسمن عفیفه

بابلسر
الهه حسین پور

امیرحسین مهدی تبار
سید محمد درویشی

فاطمه توسلی
محمدسجاد عطایی

بافت
امیرحسین جهانداری

امیرحسین دیانی
امیرحسین سلطانی نژاد

امیرحسین معین
امیررضا عزیزپور

امیرمصدق کاویانی
امیریزدان تقی زاده

آیدین سعادتی
بهاره تاژ

بهامین موسی
رضا آیینه نگینی
رضا صادق نژاد

ریحانه حمزه نژاد
ریحانه سلطانی
ریحانه مرادی
زهرا افرومند
زهرا آزادوار
زهرا دهقانی
زهرا منظری
زهرا منظری

زینب رضایی خدادای
ساجده سلطانی

سارا حاجی علی زاده
سارا سلجوقی
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سپهر اعظم پور
سحر بهرام نژاد
سحر غیاثی نژاد
عرفان ابراهیمی
عظیمه آبساالن
علی پذیرش

علی عرفان تقی زاده
علی معینی

علی اصغر عبدی
علیرضا باهری

فاطمه سلطانی نژاد
فاطمه سلطانی نژاد
فاطمه سلطانی نژاد
فاطمه شمس الدینی
فاطمه منظری توکلی

فرناز سلطانی نژاد
مجید پروانه

محدثه منظری توکلی
محسن پورشاه آبادی

محمد امینی زاده
محمدجواد منظری

محمدشفیع امیرطاهری

محمدصالح افزون
محمدمهدی بنی اسد

محمدمهدی سلطانی نژاد
محمدیونس معصوم پور

معصومه نصرت آبادی
منصوره ایرانپور
مهدی دهقانی

مهدی سلطانی نژاد
مهسا غیاثی نژاد
مهال رنجبرنژاد

نجمه حاجی علیزاده
نگین رجایی
نیایش جلیل

نیما حمزه نژاد
نیما مهدوی
هانا موسی

هانیه محمدی
بجنورد

الناز بیانی
الهه نودهی
الهه نیكدل

ام البنین پوالدی
امیرحسین حیدری

امیررضا کمالی
امیرمحمد دستجردی

امیرمحمد شیرپور
امیرمحمد مهوشی
امیرمحمد همتی

آریا اخوان
بهاره کمالی
پدرام مقیمی

پری ناز قاسمی
حامد خراسانیان

حامد شادلو
رانیا اکبری
رقیه ارحامی
رویا فیاض

زهرا اصغرزاده
زهرا برزگر

زهرا حصاری
زهرا کاظمی
زهرا محمدی
زهرا مشتری
زهرا نامور

زهرا یزدانی
زینب رمضانیان
سادنه محمدی
سارا رحمانی
سارا نظری

سبحان محبی
ستایش ثابت قدم
سروش یزدانی

سهیال روشن ضمیر
سورن شاه کرم
سیدعلی جالیی

سیدمصیب لنگری
سیده سارا سیدی
شادی شهریانی

شهاب حسینی مقدم
شهرزاد سلیمان پور

شهریار شمشیرگران
شهریار قدوس

علی منور
علی یوسفی

علی رضا اسدی
فاطمه برکات
فاطمه خضری
فاطمه غائبی

فاطمه یارمحمدی
فرشته بیانی
فهیمه پناهی

کسری شاکری
کوثر کمالی

ماهان حسین پور
مبینا عوض زاده
مجید اسداللهی
محدثه صدقی
محمد سپاسی
محمد سلیمانی

محمدامین حكیمی
محمدامین شریفی
محمدجواد کاظمی

محمدحسین پوالدی
محمدحسین یزدی زاده

مریم توزنده جانی
مریم صمدی
مهتا فروغی فر
مهتا قلی زاده

مهدا باغانی
مهدی وثقی

مهدیه گل پرور
مهران مهنانی
مهسا معظمی

مهنوش اصغری
نازنین رحیمی

نازنین علوی نژاد
نشاط قزلباش

نیلوفر قاسم زاده
هستی سپاسی
هلیا سلطانی

یگانه شهسواری
برازجان

ارشیا کیامرثی
امیرحسین قنبری
آیدا محمدکرمی

پدرام صادقی
حسین کریمی زاده

حمیدرضا امیرساالری
زهرا خسروی

زهرا مالیی
زینب خیراندیش

سپهر فصیحی
سید علیرضا موسوی نژاد

شایان قلی زاده
عاطفه قاسمی

عرفان حیات داودی
عصمت  آخوندزاده 

علی دهقانی
علی عبداللهی

فاطمه اسماعیلی
فاطمه حیاتی

فرشته مرشدی
فرنوش پناهی

مجتبی جهاندوست
محمدباقر صمصامی

محمد جاللیان
محمدجواد وطن خواه

محمدرضا جاللیان
محمدصادق مالیی

مهدی کیامرثی
مهدیس قاسمی

مهدیه محمدزاده
نرجس احمدی
نرگس رشنوار

بردسیر
سپهر فرجامی پور
عرفان خواجویی

علی خسروی
علی سیستانی

علیرضا کاظمی فرد
هومن شادروان

بروجرد
امیررضا کاکاوند

آناهیتا نامدار
بهتاش عربان
پوریا کاووسی

درین ملك محمودی
سیمین روزبهانی

سینا مجلسی
صدف گودرزی

عطیه خورشیدی فرد
علیرضا دزفولی زاده

فرناز اشرفی
مهدی مرادی

مهدیس صداقت نژاد
نیما نوذری

هستی تهمتن نژاد
یاشار مقصودی

بم
الهام ابراهیمی

امیرحسین جعفری
امیرحسین ضرغام
امیرمحمد دیانتی
امیرمهدی آبیار

آرسام یوسف زاده
آروین رادفر
آیناز جوادی
آیه کریمی

پارسا عبدی زاده
خاطره کدوری

زهرا حسین شاهی
زینب برجی

ساجده پورسلیم
 امیرمحمد جالل الدینی

سیدعلی قاضی زاده
سیده پریسا حبیب زاده

شقایق مساحی
شمیم شریفی

عاطفه رشیدی نژاد
عرفان شهمرادزاده

علی ابیار
علی دریجانی

علی عبدی زاده
علی یاوری بمی

علی صدرا خراسانی نژاد

علیرضا رضایی زاده
علیرضا مشكی

علیرضا ولندیاری
عهدیه آب ساالن
فائزه جعفری زاده
فائزه حسن زاده

فائزه دهقانی
فائزه موسایی

فاطمه ابراهیمی
فاطمه بنی اسدی

فاطمه حبیب اللهی
فاطمه حدادیان
فاطمه دریجانی

فاطمه رحمت  اللهی
فاطمه زورونی

فاطمه قلعه خانی نژاد
فاطمه قنبرزاده
گلناز سلجوقیان
لعیا بنی اسدی
متینا قاسمی

محدثه امینی نژاد
محمد باقری

محمدجواد منعمی
محمدحسین پورحسن

محمدحسین پی پر
محمدحسین نصری
محمدحسین نیك منش

محمدرضا زابلی
محمدرضا مشكی

محمدعلی قطب الدینی
محمدمصباح عادلی نژاد
محمدمهدی جزینی زاده

محمدمهدی محمدی
مریم صادقی زاده
مریم فرخ دوست
مریم مصطفایی

معصومه فقیرآبادی
مهدی زارع

مهدی عزیزی
مهدی رضا دری جانی

مهرشاد شایان
میثم شاکرمی

نرگس سیستانی
یوسف برایینژاد

بناب
امیرحسین مناف فام
امیرمحمد حبیبیان

امین رمضانی
آرمین فرج پور

آیسان حاجی عباسی 
آیالر صالح 

بهاره هوشیار
پریسا مستقیمی

ثمین مقدمی
حانیه هاشم زاده
زکریا زرافشان
زهرا امیرفرهود
زهرا آذربهرام
زهرا حاجی پور

زهرا شتاب
زهرا مسعودی
زهرا مالمززاده
زهرا نیك اختر
سارا حیدرزاده
سارا حیدرنژند
ساناز کفشنوچی

سینا کاظمی
صفا عابدی

عادل پیری
علی اکبرپور

علی رضا رحمت فام
علیرضا تقوی

فائزه اصغرزاده
فائزه آهنگرزاده

فائقه دیانی
فاطمه حسین زاده
فراز احمدخانی
فرحان پورسلیم

فرشته ابرازه
فرشته سپهری
کوثر پاشایی
کوثر جلیل

کوروش آذروش
لیال عابدینی

مبین قهرمانیان
مجتبی ببری

محمد پوررضا
محمد غفارپور
مریم اسمعلی
مریم ثنایی

مریم علی زاده
معصومه عدل
مهدی بابایی
مهدی پاشایی
مهری انوشا

مهسا فرهنگ
ندا والیتی

نسیم امیرفرهنگی
نگین بكتاشی

نیلوفر مرادی 
نیلوفر نقی مقدم پور

هاجر ارفعی زاده
هانیه اسماعیلی
هانیه هادوی
هلیا کوزه کار

یاسمین احمدزاده
یاشار خالقی

بندپی
امین فیروزی

سید علی جعفری
نیما عرب اله

بندر دیر
محمدعلی عابدی

بندر لنگه
احالم قاسمیان
اصیل نصیری
امین اشرافی
آذر آذره گر
آرزو عطازاده
حامد مرادی

حمیدرضا بهرام زاد
خالد مرادی

رضوانه قنبرزاده

زهرا صادقی
سحر یوسف پور
عرفان شریفی
عسل بلوکی
غزل نگاری

فاطمه فرودی
کوثر مرجانی
کیامهر تربنه

محمد بروشان
محمد رسوال

محمد ژیروزه
محمد شفیع دن

محمد نعیم آبادی
محمدحسن بهرامی
محمدرضا داوری
مصطفی خرسند
مهسان ترکمانی

مهگل فرزانه
یسنا معماری

یلدا بستكی زاده
بندر ترکمن
الهام اونق

الهام نعمتی
آیلین نوشین

آیناز اونق
پریا مظفری
ساینا صادقی
سهیال شهانی
شایان اونق

عاطفه امان زاده
عاطفه گوگالنی
فائزه اعتصامی

محمد قربان قلیچی
محمدرضا سقلی

مهسا همتی
نگین آرمیده
بندرعباس

ارغوان ایدون
الهام بنی علی

الهه رحیمی پور
ام البنین زکاله

امیرحسین امامدادی
امیرحسین ترکاشوند
امیرحسین حسینی پور
امیرحسین خوارزمی
امیرحسین دهقانی
امیرحسین رئیسی
امیرحسین شاه نظر
امیرحسین فدایی

امیررضا بیژنی
امیررضا نمازی

امیرسپهر قاصدی
امیرعباس شیخی
امیرعلی نعیمی

امیرمحمد اقتداری
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آرش رضایی
آرشام محمدی
آریا خوان پایه
آریان وثوقی

آصف صادقی زاده
آال مرادی

آنوشا راسخی
آی الر رضایی
آیدا رضایی
آیدا شایسته

آیالر آذرستان
بهار آرام منش
پرهام سنجری
پریسا نوربخش

پوریا ناخدا
تبسم سبكرو

ثنا تنی
جهان بانو قنبری نژاد

دانیال خراسانی
دانیال محمدی

دانیال مهدی پور
دریا برهانی

دنیا طهماسبی
دنیا کریمی

رامبد خسرویان
رضا تاج گذاری

رعنا کمالی
زهرا خادمی
زهرا شیخ پور
زهرا صادقی

ساجده خدادادی
 سان آی سعادتی

سبحان حاجی زاده
سبیحه خادمی

ستاره پارسائیان
ستایش دهقانی
سحر حسینی

سیاوش خطیب
سید حمیدرضا محبی
سیدسحاب علوی نسب

سید عادل البرزی
سید علیرضا پارسائیان

سید محمد هاشمی
سیده آرمیتا آیتی زاده

سیده رویا موسوی
سینا صالحی پور
سینا فرشیدفر
شایان جمالی
شایان دارابی
شایلین ضیایی
شبنم خادمی

شهرزاد رضایی
شیدا نظریان

شیرین نورالدینی
شیما حاج حسینی

صبا ذاکری
عرفان محمدی
علی ابراهیمی

علی داج
علی ساالری
علی کریمی
علی مشفق
علی ناصری

علیرضا امین زمردی
علیرضا جوادی
علیرضا عابدینی
فاطمه ایرانمنش
فاطمه بقایی پور

فاطمه جمالی زاده
فاطمه حسینی پور
فاطمه شهسواری

فاطمه عبدی
فاطمه یوسف زاده

کوشا واحدی
کیارش نظمی راد

کیان نیك پور
کیمیا بهرامی
مبینا هوشمند
محدثه صادقی
محمد اکبری
محمد رحیمی
محمد مهرجو

محمدامین  بارانی
محمدامین فرخی
محمدامین نسبی

محمدحسین آشوری
محمدحسین خدادادی
محمدحسین مهدی پناه

محمدحسین موسایی
محمدرضا رضوانی

محمدرضا شمسی خواه
محمدعلی رشكن

محمدمهدی صفت زاده
محمدهادی آشوری

مریم روح االمینی
مصطفی فرج پور
معراج براهیمی

معصومه ایران پور
معین عطاری
ملیكا مرادیان
مهدی ضعیفی
مهدیه عزیزی

مهران احمدزاده
مهرداد ترک چین

میثاق آرامی
نازنین قیطاسی
نجوا قریشی

نرجس پیرمرادی
نریمان ذاکری
نسیم نصیری

نكیسا خوش دامن
نگین هاشمی
نورا ابراهیمی
هستی عطار

یاسمین پویان فر
یاشار سلجوقی

بندر گز
صبا خاری

فاطمه لطفعلی
بهار

محیا حیدری
بهبهان

ارغوان نویی
امید زرگر

امیرحسین جوانی
امیرحسین شاهدی
امیرحسین شجاعی

امیررضا  دژ
امیررضا محسنی

آذین گلكار
آرمان آسیابی
آیدا بیدخام
آیدا عابدینی

بنیامین رحمانی
بهار طیب

پردیس اسماعیلی
پریوش پیدایش

حسن سمایی
حسین انصاری

حسین قنبرنسب
حسین نصرت اهلل

حمیدرضا فرجیان پور
رامین شیری

رخسار نیاپرست
رضا اقسام

رضا توانایی
رضا حاجوی

رضا نیاپرست
ریحانه باذلی

ریحانه علویان
زهرا معرف
زهرا وطنی

ساسان سالك
سپهر کوشا

سیدامیرحسین جدبابایی
سیدحسین سیف سادات

سیدشایان سعادتیان
سیده سحر پورموسویان

سیده فرناز معاشی
سیده نگین طباطبایی
شهرزاد فیاض فرد

صادق دارابی
علی آبخو

علی بزمایون
علی محبی

علی محمدحسنی
علیرضا بهبود

علیرضا رویین تن
فاطمه حقیقت
فاطمه شادیان
فاطمه شناور

فاطمه قنواتی نژاد
فاطمه سادات میری
فردوس حیاتی نسب

فروغ اکبری
کوثر آقاجری
کوثر جوکار

کوثر مسیح پور
مارال سالمتی
متین معقولی
محمد آیرم
محمد رفیع

محمدامین اشرف مدرس

محمدحسین تقی زاده
محمدرضا امینیان

محمدرضا آقاجری
محمدرضا مصدر

مریم رئیسی
مریم محمدحسنی

معین میرزایی
مهدی برهانی
مهدی جفاری

مهرآفاق عمویی
مهرنوش آصفی
مهسا وحدانی

نازنین پارساجو
نازنین واالنژاد

نگار تجلی
نگار قاسمپور

نگین ابوعلی درویش
نگین فالحت

نیلوفر اکبرزاده
نیلوفر زارعی
نیما حق شعار

بهشهر
پرنیان فاضلی

سلمی کشاورزیان
سید علی مشكواتی

سید علی اصغر نجفی
سیدمحمدرضا خالقی

طاهره تقی زاده
عطوفت صیامی

فائقه بزازی
مازیار صدیق

مهدیه علی زاده
نگین تیموری

بوشهر
ابوالفضل فارسی

امیرحسین زارعی
امیرحسین شجاعی پور

آیدا جمهیری
پویا تاجی

پویان احمدی
روناک غالمی
ساغر کوثری

سید احمدرضا حسینی
 محمدهادی نژادحسینیان

سیده غزال نجفی
شهرزاد جمالی
علی احمدیان
علی رضی پور
علی سه دهی

علیرضا کریمی
علیرضا گرگوری

علیرضا لطفی
فائزه حاجب

لیال علوی
محمد سرطاوی
محمد کرم زاده

محمد کرمی
محمدعلی اسماعیلی

محمود بدیعی
مریم روزبهی
مهتا محمدی

مهدی قنادیان
مهدی کاظمی
مهدی محبی

نیلوفر روشنك
بیرجند

الهام حسین پور
الهه عامری

امیررضا متقی نیا
بهنود نجاری

تكتم خسروی
حسین اکبری
راضیه اختر

راضیه سادات هاشمی تبار

رضوان زاهدی پور
ریحانه محمدی
زهرا زنگویی
زهرا شبانی

زهرا صبوری
زینب حقیقیان
سارا یكه خانی
ساسان لطفی

ستایش عبیری
سروش چاچی
سروش ناصری

سیده ستاره آذرکار
سیده نگین موسوی نژاد

شكیبا شاطرزاده
صادق محمودآبادی

صبا بخشی
صبا منصوری

طیبه محمدنژاد

عارف اصغری
عباس جهانبانی

علی احمدی
علی فرسی
فاطمه بوالی

فاطمه حاجی پور
فاطمه فنودی

فاطمه محمودی راد
فرزاد رادنیا

کوثر سلم آبادی
کوثر هادی نیا
کیمیا درمیانی
مبینا خزاعی

محمد بهدادفرد
محمد ذاکر

محمدجواد صحرایی
محمدحسین فرخی
محمدرضا عادلی

محمدمسعود تیمورپور

محمودرضا حاجی زاده
مهدیه گلكاری فرد
مهسا مهدی آبادی

مهسا یعقوبی
مهال فرامرزی

مینا گلكار
ندا نخعی

نیلوفر ایمانی
یاسمن عابدی

پارس آباد مغان
ائلمان شریفی
اسما روزگاری

اکبر عیوض زاده
الیكا مجیدی

امیرحسین اختیاری
امیرحسین حاتمی

آرزو خضری
آیدا عظیمی

آیلین نورمحمدی
پرنیا فكری
پویا حیدری

حمیدرضا وثوقی
زهرا عباسی

سارینا بنی هاشمی
سایه صارم

سبحان اسالمی
سروش ایزدی
سما اسكانلو

سهند نوراهلل زاده
سویل صفری

سینا ایراندوست
شایان عباس زاده

صادق علیزاده
علی حسین اوغلی

علی صارم
علی طهماسبی

علیرضا بدرخاالن
علیرضا پیلمان
فاطمه اسمعیلی
فاطمه پروین

فاطمه شیرمحمدی
فاطمه گل محمدی

فرزین نظری
فرهان سروری

محمدامین سالمتی
مهدی عیونی

مهسا ابراهیم زاده
میثم احمدی  سادات

نازنین ایزدی
نگین تنها

هادی قهرمانی
هستی عطایی
وصال جوان

پاکدشت
ابوالفضل قلی زاده

الهام مالیی
امیرحسین کرکه آبادی

امیررضا دلیوندانی
امین حیدری

حجت اهلل دایی
زهرا الهیار

زینب برقبانی
سیدحسین حسنی

سینا پالور
صبا درست قول
عارف رازانی
علی برغمدی
فاطمه رضایی
فاطمه کمانی

کیمیاسادات افضلی
ملیكا یاری

مهسا مرادی
نازنین کوه کن

هستی پوربابایی
پردیس

شقایق باقرزاده
پلدشت

امیرحسین قلی نژاد
آرین حیدری

حامد حاجی زاده
علی محبی

فاضل جبرائیلی
پیرانشهر

آرام حسنپور
پیشوا

امیرعلی سعیدی فرد
سحر قمی

تالش
روژانو جمشیدی
روژینا جمشیدی

 مریم میرمعصومی
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طاها پورپناه
فاطمه زینعلی

محمدرضا جعفری نژاد
تبریز

ائلمان احمدزاده
احسان سلمانی

احسان کالنتری فر 
احسان کلجاهی

اسما صبحی
اشكان شغلی

الهه خانی
الهه شریف زاده

امیر پیری
امیر تیمورزاده

امیر حامدی
امیر رجبی

امیر شهبازی
امیر محمودزاده
امیرحسن حبیبی
امیرحسین جلیلی
امیرحسین کیانی

امیرحسین مظلومی
امیرحسین منثوری
امیرحسین مهدوی
امیررضا بخشنده

امیررضا طرب خواه
امیررضا فرضی
امیررضا قصاب

امیررضا ورزقانی
امیرعطا فرجی
امین عباس پور

امین قلیانفروش
انیسه باقرزاده
آتنا ابری الوار
آرمان شیری
آرمان مجد

آرمین پارچه باف
آرمین دلكسار

آرمین رزم گیری
آرمین نبات دوست

آروین فرخی
آرین زراعت دوست

آی سا ولی زاده
آی شین لطفی فر

آیدا بابایی
آیدا حیدری

آیدا محمدخانی
آیلین جعفری
آیلین فردحال

آیناز علیرضاپور
بابك محمدپور

بیتا رهانی
پانته آ صدیق
پانیذ خاکپور
پدرام دربان

پرستو نوری
پرنیا فلك

پریا عمرانی
پریاسادات سیدپیران

پریسا رهگشایی
پویا موسوی

پویا هاشم پور
ترمه بابالو
ثنا حساس
ثنا عیدی

حامد اژدری
حانیه جلیل زاده

حسن امیری
حنانه رضایی

خشایار نجف زاده
رسا سیدزاده
رضا مرادی
رقیه پاشایی

رهام کریم زاده
ریحانه مختارپور

زهرا حمیدی
زهرا سیدبرحق
زهرا علی زاده
زهرا مددی

زینب پاسره اقدم
ژینو بهرام
سادنه مقنی
سارا زاللی
سارا سیفی

سارا فروتن راد
ساقی مهرزاد
سپهر دانش

سپهر نورآیین
سپیده مهدیون
سنا سیفی آقجه

سنا معماری
سهند بخت آور

سیدحسام صفوی
سیدمحمدرضا شمس
سیدمهدی فتاح پور

سینا پذیره
سینا رحیمی
سینا مساح

شاهین داداش  پور
صبا احمدی
صبا عبدی
صبا نقی زاد

عاطفه نجف زاده
عدنان میزانی
عرفان تقی پور
عرفان سروری
عرفان عطری

عرفان مختاری
عرفان ممقانی زاده
عرفان نبات دوست

عطا میرزایی
عطا ولدی
علی بیانی

علی چراغ نیا
علی زرین نیا
علی سرمست

علی سلطانی اقدم
علی صدقی
علی فرجی

علی فرض مهدی
علی فرقانی
علی قالج

علی محمدزادبینا
علی مهدوی

علیرضا جباری
غزال رأفتی

فاطمه پروین زاد
فاطمه جعفری
فاطمه سیدی
فاطمه شهاوند
فاطمه صداقتی
فاطمه عصمتی
فاطمه نقی زاده

فاطمه سادات حسینی
فراز نوجه دهیان

فرزانه زارع
فرناز سعادتی پناه
فرید هیرادمهر
کوثر بلندنظر

کیمیا هدایت بخش
لیال توانایی

لیال حسین پور
مائده بهشتی

ماندانا علی پوری
مبین پناهی

محدثه اسالم زاده
محدثه مطلق
محسن باقری

محسن راستكار
محسن قربانی
محمد تهموزی
محمد سلطانی
محمد فرج وند

محمدحسین نجف زاده
محمدرضا عبادی
محمدطاها مسن
محمود عبداللهی
محیا اصل خادمی

محیا رستمی
مریم توانایی

مریم محرم زاده
مهدی بخت  آزاد
مهدی رسولی

مهدی عبداللهی
مهدی نصیری

مهدیه حمیدزاده
مهدیه موسی پور

مهدیه نعمت زاده 
مهسا امیدوار
مهسا غریب

مهساسادات صدری
مهسان طبیبی آذر
مهسان نبی قدیم

مهیار زمانی
مهیار قره باغی

مونا شاه ولی زاده
میالد خادمی
مینا رضازاده
مینا رنجبر

نادیا مولودی
نازلی رنجبر
نازنین ایفایی

نسرین جبرائیلی
نسیم قصابی

نفیسه سلطانی
نگین اعتمادی

نگین جان محمدی
نگین ساقی

نگین سلماسی
نگین محمدی
نیلوفر داوطلب
نیما حسین پور
نیما سلمان زاده

نیما محقق
نیما نجفی

هادی آقاپور
هومن گلچین
یاشار اعالیی
یلدا خیری
تربت جام
امیر الهی

امیرحسین تقوایی
امیرحسین حسن زاده

امیرمحمد قنبری
امین منصوری

بهنام سراج
پارسا فتوت
پوریا فرزاد

خشایار خاص احمدی
رسپینا خانلری
ساجده ایوبی
سها سرابی

سید علیرضا موسوی
سیف اهلل احمدی
سینا خسروی
صادق رنجبر

صالحه یارمحمدی
صفا رعنایی

عدنان احمدی
فائزه ریحانیان

فاطمه حبیبی
فاطمه مخدراتی
فرید خونگرم
کوثر شامی

کوروش تنهایی
کیهان یعقوبی
متین معصومی
محمد امیری

محمد مصطفایی
محمد میرزایی

محمد نبی دالرام
محمدرضا تیموری
محمدمهدی مالک

ملیكا آقایی
ملینا محمدپور

مهران خیراللهی
مهرناز سروری

مهال مغنی
میكاییل کمال پور

یسنا اخترنیا
تربت حیدریه

ابوالفضل ذاکری
الهه توکلی

امیررضا ابراهیم پور
امیرصدرا خطیبی

پوریا دانای
توحیدرضا زنده دل

حانیه رنجبر
حسین صفارشرق

رضا شكیبا
رویا رمضان پور
زهرا ابراهیمی
زهرا حدادفر
زهرا رضا زاده
زهرا وحیدی
زینب احمدی
زینب عصاران
سپهر اسالمی
سجاد رضایی

سعید محمد زاده
سید محمدرضا موسوی
سیده سمانه حسینی فر

سیده یگانه خادمی
شكوفه کرمانی
صفا اسالم نژاد

عارف محمودی
عرفان اسدی
علی ایل بیگی
علی صباغی

علیرضا شیبانی
غزاله کمپانی

غزاله مجتهدی
فائزه غالمی

فاطمه هادیان
فاطمه یاربی

فاطمه زهرا علی دوست
کیا مهدوی

کیانا مصطفوی
کیمیا اکبریان
مائده آقاجانی

مبین برومندراد
محمدباقر خضری

محمدناصر مغول زاده
مرتضی بهلگردی
معین قرایی تربتی
معین مهدی زاده
مهدی فرشچی
مهرنوش زنگنه
مهزیار محبی
مهسا عمرانی
میترا رضایی
نازنین مهری

نجمه قربان زاده
ندا نجاتیان

نفیسه برهانی نژاد
نگین خنجری

نیلوفر وطن دوست
هانیه عصاران

یاسمن میرعلمی
یزدان ایزدی

تفت
دنیاسادات میرزابابایی

زهرا اعظم
فاطمه سادات فضلی
مریم سادات غلمانی

مهرناز دهقانی
تنكابن

ارشیا علی رمجی
امیرحسین کاکویی
امیرحسین وحدانی

امیررضا فاطمی
امیرعباس نصیرشعیبی
امیرفرهنگ احمری نژاد

امیرمحمد رمضان
امیرمحمد مهرابی
امین جنت علی پور

امین منتظری
آیدا تازه آبادی
بهروز صیادی

بهنام غنمی
پارسا دیلمی

پدرام خوش دست
پوراندخت وکیلی

تارا ترابی نژاد
حمیدرضا عسگریان
خشایار گرشاسبی

دنیا کیقبادی
رضا خلعتبری

رضا قهرمان پور
رضا کاظمی

زهرا تواضعی
زهرا علیزاده
زهرا محمدی
زهرا مسلمی

ساقی شرج پور
ستاره علیجانی

سیدامیرعلی میثاقی
سید سعید مدنی

سید علیرضا مومنی
سید مهدی مطلبی

سیدنورالدین آصفی
سیده فاطمه فاطمی
سیده محبوبه معافی
شكیبا شیخ اشكوری

علی ابراهیمیان
علی امیری
علی بغیازی
علی شاهری
علی فهیمی

علیرضا اشكانی
علیرضا ثامنی

علیرضا حاجی آقایی
علیرضا حمیدی فر
فاطمه سام خانیانی
فاطمه عبداللهی

فاطمه لشتو
فاطمه ناظری
فربد احمدی
فرزاد خادم
کیانا روحی

مبینا شكوری
محمد صفایی پور

محمد فرحی
محمدحسین مشایخ بخشی

محمدرضا عزیزی
محمدعلی منتظری

مرتضی حقیقی
معصومه شریف حسن

مهدی اسدی
مهدی گلیجانی
مهرگان هادی
مهرناز نعمت

مهشید ایمان پرور
مهشید عشوری
نسیم محمدی
نگار ریاضتی

نورا نصیری نیا
هدیه شاه عباس پور

هلیا مجیدی
تویسرکان

حمیدرضا افریشم
زهرا دباغی

عارف خدابخشی
علی سوری

متین بهنام فر






