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تعلیـم و تربیـت دانش آمـوزان دختـر بـا اهـداف علم آمـوزی 
تخصصـی ، پـرورش تفکـر خـاق بـرای حـل مسـائل ، تقويـت 
توانمندی هـای فرهنگـی و اجتماعـی و نيـز آماده كردن آن ها 
برای پذيرش مسئوليت به عنوان زن، همسر و مادر شايسته 
از يك سو و ايجاد محيطی صميمی  و پويا برای رشد علمی  
و فرهنگی توسط كادر آموزشی مدرسه از سوی ديگر گامی 
 است هر چند كوچك در جهت توسعه و اعتای اين مرز و بوم.

 
 

زهرا بیگدلی آذری  مدیرمسئول:  

حسین رحیمی سردبیر:  

کیوان ایزدی طراحی وگرافیک:  

گل آذین لیتوگرافی، چاپ و صحافی:  

آقایی تحریریه:  

آقایی حروفچین:  

تیراژ:  5000

در ایــــن شمـــاره می خوانیــــد



سـخــن
نخســت

در هر کشـوری که در آسـتانه گذار از اقتصاد سـنتی به اقتصاد )دانش محور( قراردارد، 
آموزش وپرورش مؤثرترین ابزار آن کشور برای ورود به چالش های آینده به شمار می آید.

اهمیــــت آمـــوزش فنـــــــی و حـرفــــــــه ای

جوانان باید آموزش هایی ببینند که مهارت های آنان تقویت شود 
و بـرای مشـاغل گوناگـون آمادگـی پیـدا کننـد. بـه همیـن دلیـل بـه 
مهارت های خاص کسب و کار، کارآفرینی، نوآوری و تغییر نگرش 
در مورد سـاختارهای کاری نیازمندند. به زبان سـاده، کسـب و کار 
عبارت اسـت از نحوه ای اشـتغال و به طور مشـخص شـامل تولید 
و خریـد کاالهـا و خدمـات بـا هـدف فـروش آن هـا بـه منظـور کسـب 

سود می باشد.
چشم انداز تحوالت جهانی نظام آموزشی نشان می دهد که در قرن 
بیست و یکم، آموزش متوسطه نسبت به سایر دوره های تحصیلی 
رشـد بیشـتری را کـه در بردارنـده ابعـاد و وجـوه گوناگـون اقتصـادی 
اسـت و تدویـن راهبردهـا و برنامه هـای جدیـد را الزامـی  می سـازد، 

شاهد خواهد بود.
بـا توجـه بـه سـرعت رونـد جهانـی شـدن و بازسـازی اقتصـادی در 
نظام های سیاسی جهان و اهمیت دستیابی به دانش و اطالعات 
الزم، نیازهای آموزشی در تمام سطوح تغییر کرده است. این نیازها 
برای نیروی کار آینده بسیار اهمیت دارد. در بسیاری از کشورهای رو 
به توسعه، ارتباط کمی  میان نیازمندی های جامعه اطالعاتی و آنچه 
که در مراکز آموزشی تدریس می شود، وجود دارد. اینکه برنامه های 
آموزشـی و درسـی نظام هـای تعلیـم و تربیـت بایـد بـا اولویت هـای 
ملی کشورها منطبق باشند و این اولویت ها باید تغییرات اساسی 
سـاختار اقتصـادی جهانـی و راهبردهـای جدیـد بـرای پیـروزی در ایـن 

رقابت ها را در نظر بگیرند.
توصیـه یونسـکو بـرای دهه هـای هـزاره سـوم در مـورد آموزش هـای 
فنی و حرفه ای، که سه هدف اساسی را برای این آموزش ها مطرح 
کرده، مورد توجه و استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. 

این هدف ها عبارتند از:

 تقویـت آموزش هـای فنـی و حرفـه ای بـه منزلـه جـزء الزم یادگیـری 
مادام العمر.

 جهت دادن آموزش فنی و حرفه ای به سمت توسعه پایدار. 
 فراهم آوردن آموزش فنی و حرفه ای برای همه.

نیازهای آموزشی در تمام سطوح تغییر کرده است. این نیازها برای 
نیروی کار آینده بسیار اهمیت دارد

بدیهـی اسـت بـرای ایجـاد تغییـرات مـورد نظـر و مناسـب کـه در 
راستای رسیدن به هدف باشد، باید برنامه ریزی داشته باشیم و 
برنامه ریـزی در واقـع حرکـت از وضـع موجـود بـرای رسـیدن بـه وضـع 
مطلـوب و برنامه ریـزی درسـی بـه معنـی رسـیدن بـه تغییـرات مـورد 
نظـر اسـت، کـه ایـن تغییـرات بـدون توجـه بـه اصـول برنامه ریـزی و 
نکاتی که باید در آن مراعات شود نتیجه چندانی نخواهد داشت.

بنابرایـن بـا دخالـت همـه عوامـل اجرایـی در برنامه ریـزی و نظـارت 
مسـتمر مدیـران واحدهـای آموزشـی بـر اجـرا، شـاهد اجـرای همـه 
برنامه های تعیین شده در تقویم اجرایی خواهیم بود و معتقدیم 
شـرط الزم برای داشـتن برنامه، نظم و انضباط در همه امور اسـت 
بـرای ایـن منظـور سیسـتم مشـاوران آموزشـی و اجرایـی بـه منظـور 
نظارت بر امور فرد فرد دانش آموزان و نظم در اجرای برنامه تعیین 

گردیده است.
در پایان بر این باوریم که رمز موفقیت در پیشرفت و توسعه این 
مرز و بوم همانا پیشـرفت و توسـعه در آموزش و پرورش اسـت و 
ما امیدواریم که با تالش برای موفقیت فرد فرد دانش آموزان مان 
بتوانیم در راه پیشرفت و توسعه آموزش و پرورش این مرز و بوم 

گامی  برداریم.
زهرا بیگدلی آذری
مدیریت هنرستان روشنگر
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استــــراتژی
تعییـن هـدف انگیـزه و فعالیـت و محـرک انسـان بـرای 
تـالش و کوشـش و در نهایـت رشـد و بالندگـی اسـت و 
اساساً انجام پذیرش هر کاری بدون تعیین هدف و در 

نظر گرفتن علت غایی امکان ندارد.

برنامه ریـزی ضروری تریـن عامـل جهـت نیـل بـه آرزوهـای 
بلند زندگی اسـت. پس باید با برنامه ریزی تالشـمان را 
در جهـت رسـیدن بـه هـدف بهینـه کنیـم. در عیـن حـال 
بر این باوریم که هر برنامه بدون در نظر گرفتن عوامل 
دانش آمـوز، مدرسـه، معلـم و اولیـاء در اجـرا بی نتیجـه 

است.

نظم و انضباط یعنی توانایی وادار کردن خودتان به انجام 
کاری کـه بایـد در زمـان معیـن انجـام بدهیـد، چـه مایـل بـه 
انجام آن کار باشید و چه نباشید. بهترین برنامه ریزی در 
صـورت عـدم اجـرا بـا بدتریـن برنامـه برابـر اسـت. لـذا نظم 
و انضباط و نظارت مسـتمر بر اجرای دقیق برنامه اسـت 
که ما را در رسیدن به هدف یاری می کند و بر این باوریم 
کـه در سـطح کالن آمـوزش و پـرورش برنامه هـای خـوب و 
برنامه ریزی هـای حسـاب شـده کـم نداریـم. آنچـه مغفـول 
مانده است همانا نظم و انضباط در اجرای برنامه هاست.

هـدفمنــدی

برنامـه ریـزی

نظم در اجرا

استــــراتــــژی روشنگــــــر

روشنگــــــر

ارتباط صمیمی با 
دانش آموزان

پیگیری و رفع 
مشکالت درسی

هماهنگی کامل 
معلم

ارزیابی دانش آموز 
از خود

تقویت 
مسئولیت پذیری

 دانش آموزان

ارتباط اولیاء با 
معلمین و مدرسه

کنترل و 
نظارت دقیق

موفقیت
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مشاورین آموزشی از بین چه کسانی انتخاب و دارای چه ویژگی هایی می باشد؟ همانطور 
که اشـاره شـد اجرای اسـتراتژی آموزشـی روشـنگر بر دو اصل اسـتوار اسـت یکی تقویم 
اجرایـی و دیگـری مشـاورین آموزشـی بنابرایـن انتخـاب ایـن افـراد از اهمیـت به سـزایی 

برخوردار است .اهم آنان بر اساس موارد ذیل صورت می پذیرد:
 توانایی در برقراری روابط اجتماعی و ارتباط موثر با دانش آموزان، اولیاء و دبیران است.

 پایبندی به ارزش ها و اصول انسانی و اجتماعی
 اشراف و آگاهی به رشته و دروس مربوطه 

 برقراری یک ارتباط خوب و صمیمی  و در عین حال راهبردی با دبیران
دلسوزی، مهربانی و انعطاف پذیری به موقع

 رازداری
 قاطعیت و مدیریت فرصت ها

 درک متقابل دانش آموزان و اولیاء
 تسلط در برنامه ریزی و هدایت دانش آموزان

 پشتکار در پیگیری مداوم و مستمر از فعالیت تحصیلی دانش آموزان 

دانشآموز

سیستمآموزشی

)استراتژیآموزشی

روشنگر(

اولیاء معلم

مشاورین
اجرایی

در حقیقت اجرای استراتژی آموزشی هنرستان روشنگر بر دو اصل عمده استوار است: 
یکی تقویم اجرایی و دیگری مشاورین آموزشی

در اجرای استراتژی آموزشی هنرستان دو اصل اساسی داریم:

معتبرترین و با ارزش ترین وسیله جهت اثبات اجرا و عمل به تعهدات و ادعاهای مان می باشد. هر ساله چندین 
ماه قبل از شروع سال تحصیلی منطبق بر سالنمای همان سال، طراحی تقویم اجرایی آغاز می گردد كه نتیجه 
آن مجلدی است كه برنامه راهبردی سال تحصیلی از جمله تاریخ جلسات آموزشی با والدین، برگزاری آزمون ها، 
برنامه های فرهنگی ساالنه در آن مشخص است و برنامه ریزی هفتگی مطالعه دروس، جزئیات فعالیت روزانه 

دانش آموز، نتایج امتحانات و راهنمایی های مشاور در آن ثبت خواهد شد. 

اصلاول:تقویماجرایی

اصلدوم:مشاوریناجرایی

اجــرای استـــراتژی روشنـــــگر
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بـا شـروع سـال تحصیلـی بـرای هـر پایـه و براسـاس معیارهایـی کـه پیـش 
از ایـن بیـان شـد، مشـاور آموزشـی انتخـاب می گـردد. مشـاورین ابتـدا بـا 
بررسی وضعیت نمرات سال های گذشته دانش آموز، مصاحبه با والدین 
و دانش آمـوز بـه صـورت مجـزا )جهـت بررسـی خصوصیـات اخالقـی، رفتـار 
در خانه، شـیوه مطالعه، سـوابق بیماری و مشـکالت خانوادگی، عالیق و 
استعدادها و...( پرونده ای برای هنرآموز تشکیل می دهند تا با شناخت 

کامل، وظایف اصلی خود را آغاز نمایند.

1( نمـرات ماهانـه دانش آمـوزان خـود را در تقویـم اجرایـی ثبـت نمـوده، و 
میـزان اثربخشـی تالش هـا و برنامه هـای اجـرا شـده و مشـاوره های انجـام 
گرفتـه را رصـد می نمایند.سـپس در جلسـات آموزشـی ماهانـه بـه اطـالع 

اولیاء می رسانند.

2( طی تماس های مکرر با منزل هر دانش آموز توسط مشاورین آموزشی 
وضعیت، مشکالت و نقاط ضعف و قوت دانش آموز و علل آن را به همراه 

اولیاء بررسی و در صدد رفع مشکالت بر می آیند.

3( هر ماه جلسات هم اندیشی مشاورین آموزشی با حضور مدیریت 
هنرسـتان جهـت گـزارش و تبـادل نظـر و بهبـود کیفیـت آموزشـی برگـزار 

می گردد.

4( مشاورین به نتایج آزمون ها بسنده نکرده و مکرراً وضعیت تحصیلی 
و رفتـاری دانش آمـوزان را از طریـق مربیـان جویـا شـده و گاهـی نیـز در 
کالس هـای درسـی حاضـر می گردنـد تـا نحـوه پاسـخگویی دانش آمـوز بـه 

سواالت را مشاهده نمایند.

5( مشاورین طی بررسی های فوق الذکر و یافتن نقاط ضعف دانش آموزان 
سعی در برطرف نمودن مشکالت می نمایند. مراحل رفع موانع پیشرفت 
عبارتنـد از: مشـاوره شـخصی بـا دانش آمـوز، مشـاوره بـا اولیـاء جهـت 
جمع بندی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص اصالح وضعیت 

مطالعه، تمرکز، تغذیه دانش آموز، ایجاد جو مناسب داخل خانواده و...

6( مشاورین پل ارتباطی اولیاء و دانش آموزان با مربیان نیز می باشند و 
مشکالت مربوطه را بررسی و راهکار مناسب ارائه می نمایند.

رئوس اصلی کارهایی که مشاورین جهت پیشبرد بهتر 
اهداف مورد نظر به انجام می رسانند به شرح ذیل است:

خانم اسمی خانی - یازدهم گرافیک

خانم رضایی - دهم گرافیک

خانم عالمی  - دهم معماری

خانم ناظم زاده - یازدهم معماریخانم کرمانشاهی - دوازدهم
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ابتـدا بـا توجـه بـه نمـرات درسـی و نمـره انضبـاط در 

آزمـون ورودی شـرکت می کننـد پـس از قبولـی در 

و  والدیـن  حضـور  بـا  مصاحبـه ای  طـی  اول  مرحلـه 

خـود دانش آمـوز بـه بررسـی خصوصیـات فرهنگـی و 

اجتماعی اعتقادی خانواده می پردازیم تا با انتخاب 

بهترین هـا بتوانیـم محیـط آموزشـی مناسـبی را کـه 

در جهت رشد و شکوفایی فرزندانمان باشد به کار 

گیریم و با بهبود آموزش و پرورش مبنی بر موازین 

خداپسندانه، علمی  و عملی بکوشیم تا نسلی سالم 

و سرافراز داشته باشیم.

متخصصـان علـوم تربیتـی معتقدنـد کـه 4 عامـل خانـواده، 

همسـاالن و خـود فـرد و محیـط اجتماعـی در شـکل گیری 

شخصیت افراد موثرند. هر گونه سخن گفتن درباره تربیت 

بدون توجه به نقش حیاتی خانواده و ارزش های حاکم بر 

آن شخصیت نوجوانان را شکل می دهد. عامل دیگر نقش 

همسـاالن اسـت بررسـی های علمی  نشـان می دهد که در 

دوره نوجوانی اثرپذیری نوجوانان از همساالن و دوستان 

از هـر کـس دیگـری بیشـتر می شـود بـه همیـن دلیـل بـرای 

والدین بسیار مهم است که بدانند فرزندان نوجوان آن ها 

بـا چـه کسـانی طـرح دوسـتی می ریزنـد و وقـت خـود را در 

مدرسه با چه کسانی می گذرانند و اگر از این جهت نگرانی 

داشته باشند با سخت گیری فرزندان خود را از داشتن هر 

گونه دوستی، که نیاز این دوره سنی است باز دارند که این 

هم به نوبه خود به رشد شخصیت آن ها صدمه می زند. 

نا گفته پیداسـت که دو عامل دیگر ذکر شـده در تعیین 

محیط اجتماعی و خود فرد نیز رابطه و همبستگی زیادی با 

فاکتورهای خانواده و گروه همساالن دارد. اگر دانش آموزان 

مشغول به تحصیل در مدرسه از خانواده هایی متعادل و 

شایسته که به اصول تربیتی معتقدند و آن را در تربیت 

به کار می گیرند انتخاب شوند. به طور طبیعی عامل تاثیر 

همسـاالن و محیـط اجتماعـی نیـز در جهـت تربیـت مثبـت 

قرار می گیرد توجه به این نظریه تربیتی و تجارب شخصی 

بنیانگـذاران ایـن سیسـتم آموزشـی سـبب شـد تـا مـا در 

سیستم آموزشی سبب شد تا ما در سیستم روشنگران 

دسـت بـه انتخـاب بزنیـم انتخـاب خانـواده و بـه تبـع آن 

انتخاب دانش آموز.

انتخـاب دانـش آمـوز محـور اصلـی یادگیــری

چگونـه انتخـاب کنیــم؟

انتخاب خانواده ها و به تبع آن انتخاب 

دانش آموز طی چند مرحله انجام می گیرد.
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انما بعثت التمم مکارم االخالق )به راستی که من برای به کمال رساندن 
مکارم اخالق مبعوث شده ام( حضرت محمد )ص( 

موضوع علم اخالق
بـا توجـه بـه ایـن تعریـف كـه از اخـالق شـده، موضـوع علـم اخـالق، عبـارت 
اسـت از صفـات و اعمـال خـوب و بـد، از آن جهـت كـه بـرای انسـان قابـل 

تحصیل و اجتناب و یا انجام و ترك اند.    

هدف علم اخالق:  
این است كه انسان را به كمال وسعادت حقیقی خود كه همانا هدِف 

اصلی خلقت جهان وانسان است برساند.
تفسیر واقعی وتحقق این كمال وسعادت به آن است كه انسان به قدر 
ظرفیت واسـتعداد خود، چه در صفات نفسـانی و چه در حوزه رفتاری، 
جلوگاه اسماء و صفات الهی گردد، تا در حالی كه همه جهان طبیعی وبی 
اراده به تسبیح جمال و جالل خداوندی مشغول اند، انسان را با اختیار 
و آزادی خویش، مقرّب ترین، گویا ترین و كامل ترین مظهر الهی باشد. 

برتراند راسل که در بسیاری از مسائل انسانی شک می کند، معتقد است 
اخالق برای انسان الزم است. او می گوید: »افراد بشر تندخو، شهوتران، 
لجوج و تا حدی دیوانه هستند و به علت دیوانگی هایشان برخود و بر 
دیگران مصیبت هایی وارد می کنند که ممکن است منجر به بدبختی های 
هولناکی شود. با اینکه زندگی توأم با احساسات خطرناک است، ولی اگر 
بخواهیم زندگی بشر لطف خود را از دست ندهد احساسات هم باید 
حفظ شود، میان دو قطب احساسات و کنترل آنها تضادی وجود دارد. از 
همین تضاد درونی طبیعت بشر، احتیاج به اخالق احساس می شود.«

ارزش و عظمت نماز
بی تردید در میان عبادات و مسائل معنوی و ملکوتی، 
نماز از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و به همین 
دلیل در دین ما سفارشات زیادی در ارتباط با برپا داشتن 
نماز شده است. نماز در زندگی و حیات انسان به اندازه 
ای ارزش دارد که اولیای الهی برای یک لحظه از آن غافل 
نبودند و از هر راهی که ممکن بود دیگران را هم به این 
عبادت ملکوتی تشویق می کردند. با خواندن نماز، انس 
بـا خـدا و ارتبـاط بـا خالـق هسـتی افزایـش می یابـد. نمـاز 
معراج مومن است. جنبه سازندگی و بازدارندگی نماز، 
یکی از ابعاد مهم نماز است که انسان را از بدی و فحشا 
باز می دارد. و در نهایت نماز آرامش دهنده ی قلبهاست. 
اینک که نماز این گونه روح پرور و انسـان سـاز اسـت، 
باید پرسید چه کنیم تا دانش آموزان و نوجوانان از این 
عطیـه ی الهـی بهـره منـد شـوند و جـان و روح خویـش را 
در زالل نمـاز شستشـو دهنـد. قطعـاً عملکـرد و برخـورد 
خانواده در مورد نماز خواندن فرزندانشـان بسـیار مهم 
است، اینکه در خانواده نماز در چه جایگاهی قرار دارد 
و پـدر و مـادر چگونـه نمـاز می خواننـد و چـه برداشـت و 
تفسـیری بـرای فرزندشـان از نمـاز دارنـد. در ایـن ارتبـاط 
مدارس نیز مسـئولیت دارند با ایجاد فضایی مناسـب 
و توجـه بـه اجـرای صحیـح نمـاز و برگـزاری سـمینارها و 
میزگردها و برگزاری کالسهای مناسب جهت ترویج دین 
داری و بـدون اجبـار بـه نمـاز و بـا تشـویق دانش آمـوزان 
تفسیر صحیحی از نماز ارائه و توجه دانش آموزان را به 

این امر مهم جلب نماید. 
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1- ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از 
ارزش های اسالمی 

نوجوانـان و  جوانـان  اخالقـی  اعتقـادی،  بنیـه  تحکیـم  و  تقویـت   -2
3- کسـب تجربـه در زمینه هـای مختلـف اجتماعـی، اخالقـی و فرهنگـی

اجتماعـی  مهارت هـای  ارتقـاء  و  شـدن  اجتماعـی  فراینـد  بـه  کمـک   -4
5- ایجـاد زمینـه مناسـب بـرای رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای فـردی

6- افزایش آگاهی های عمومی  در زمینه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران و 
آشناسازی شرکت کنندگان با تاریخ و تمدن ایران و اسالم.

7- گسترش و تعمیق مهارت های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت 
درک و دریافت شرکت کنندگان.

شـکل  گرفتـن و سـاخته  شـدن شـخصیت دانش آمـوزان بـه 
عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از این عوامل برنامه های 
پرورشـی و فعالیت هـای سـالم گروهـی و اردویـی می باشـد. 

اهداف اردو

اردو
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اردو هـای روشنــگر

در اردوهای روشنگر ضمن در نظر گرفتن جنبه های فرهنگی و آموزشی 
بـه جنبه هـای پرورشـی و تربیتـی نیـز اهمیـت فـراوان داده می شـود. 
اردوهایی که در این هنرسـتان برگزار گردید به شـرح ذیل می باشـد 

که تصویر هر کدام نیز در کنار آن درج گردیده است. 
1- اردوهـای آموزشـی هـر پایـه بـا مشـاور آموزشـی خـود و اهـداف و 

برنامه های هنرستان می باشد.
2- اردوهـای طراحـی و عکاسـی در طبیعـت کـه تقریبـاً در هـر مـاه هـر 
کالس حداقل 2 بار به این اردو برده می شود که هدف از این اردوها 
انجام کارهای تخصصی دانش آموزان به همراه دبیر مربوطه می باشد 

که این اردوها بار علمی فراوانی نیز به همراه دارد.
3- بازدیدهای علم: این بازدیدها نیز جهت ارتقاء بار علمی و هنری این 
دانش آموزان صورت می گیرد که به حوزه های هنری و یا نمایشگاه های 

هنری و بازار بورس اوراق بهادار و... تقسیم می شوند.
4- اردوی کلیـه ی پایه هـا کـه مهمتریـن و شـاخص تریـن اردوی ایـن 
هنرستان نیز می باشد. هدف از این اردو نیز آموزش به دانش آموزان 
در زمینه ی انجام کارهای شخصی و فردی خودشان است تا بتوانند 
در یک سفر چگونه از عهده ی کارهای مختلف خویش بربیایند و با 
دوری 2 یـا 3 روزه از خانـواده ضمـن قدرشناسـی بیشـتر از خانـواده 
بتواننـد مسـتقل بـودن را نیـز فـرا گرفتـه و کـم کـم کـه بـه سـن جوانـی 
نزدیک می شوند ضمن به دست آوردن استقالل، برنامه ریزی و هدف 

خود را بهتر انتخاب نمایند.
5- اردوی تشـویقی نماز که در دو مرحله انجام می گیرد که با هدف 
ایجـاد یـک فضـای روحانـی و در کنـار آن یـک فضـای مناسـب تفریحـی 

و ایجاد تشویق و جلب و جذب به مسائل دینی صورت می گیرد. 
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برنامه ریزی برای استخدام جوانان و نیز مسیرهای شغلی آنان یکی از مسائلی 
است که امروزه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. در وضعیت فعلی، با افزایش 
جوانان جویای کار، نرخ بیکاری در حال افزایش است و در بلندمدت، جوانان دیگر 
نیز چندان احساس امنیت شغلی نمی کنند. به لحاظ اقتصادی نیز این وضعیت 
واقعه ناگواری است. جدا از این که ھزینه اتالف منابع انسانی نیز بسیار باالست. 
بـا توجـه بـه اینکـه مـا هـم اکنـون در دوران تحـول کاری قـرار گرفته ایـم، مشـاغل در 
حال رشـد هسـتند و پویایی سـازمان ها روز به روز در حال افزایش اسـت. بدین 
ترتیب انتخاب شغل سخت تر و سخت تر می شود. در این شرایط، یافتن شغل 

دائم برای جوانان بسیار دشوار است.

 کارآفرینی و هنرستان ها
یکی از هدف های تأسیس هنرستان، پرورش فارغ التحصیالن کارآفرین است. 
کارآفرینی فرایند است نه هدف و تنها در کسب و کار مطرح نیست، بلکه شیوه 
زندگـی اسـت کـه در تمامـی  ابعـاد زندگـی فـردی- اجتماعـی و... تجلـی می یابـد. در 
نظـام آموزشـی غیرکارآفریـن مجالـی بـرای بـروز و شـکوفایی اسـتعداد و خالقیـت 
کودکان وجود نخواهد داشـت و برای شکوفاسـازی اسـتعداد و خالقیت بیش از 
همه به ساختارها و روش های مدیریتی نیاز است که توانایی شناخت و هدایت 
اسـتعدادهای بالفعـل و بالقـوه دانش آمـوزان را داشـته باشـد. بی شـک آمـوزش 
وپـرورش بـه تنهایـی نمی توانـد عهـده دار ایـن امـور باشـد، بلکـه ایـن کار همـکاری 
همـه نهادهـا را می طلبـد. چـرا کـه جلـوه بـارز نظـام آمـوزش کارآفریـن، مشـارکت در 

کارها و فعالیت های گروهی است.

 انتخاب رشته
 یک دانش آموز برای انتخاب رشته تحصیلی خود به چیزی بیش از یک مشاور 
مدرسه نیاز دارد. هیچ کس غیر از خود ما از عالیق ما با خبر نیست. پس ابتدا 
باید به شناخت عالیق خود اقدام کرده باشیم. عالقه، منبع انرژی ما در رسیدن 
به هدف یا اهدافی است که از یک رشته خاص دنبال می کنیم. بدون داشتن 
انرژی در وسط راه خواهیم ماند و یا همیشه نیاز خواهیم داشت کسی ما را به 
ادامه راه تشویق کند. بیشتر آنهایی که در کاری موفق شده اند به انتخاب خود، 
عالقه داشته اند. عالقه درونی است، نمی توان آن را با منبعی بیرونی جبران کرد. 
پس اگر به رشته ای عالقه نداشتیم در واقع به این معنی است که نمی خواهیم 
در آن زمینه موفق شویم. اگر کسی چیزی را نخواهد برای رسیدن به آن تالش 

نخواهد نمود.
با این توصیف، عالقه مهمترین. مالک در انتخاب یک رشته یا شغل است. 

مالک دوم در انتخاب رشته داشتن استعداد است. پس ما باید استعداد هایمان 
را هم بشناسیم. استعداد مجموعه ای از توانایی های بالقوه ماست که به کمک 
عالقه آنها را تحقق خواهیم بخشید و برای رسیدن به اهداف مان از آن استفاده 
خواهیم نمود. اگر این مجموعه توانایی ها را نداشته باشیم برای ادامه راه دچار 

مشکل خواهیم شد. 
پس از عالقه و استعداد نوبت به منزلت اجتماعی اقتصادی مشاغل می رسد که 
انتخاب یک رشته در نهایت به آنها ختم خواهد شد. منزلت اقتصادی مشاغل 
از این نظر اهمیت دارد که ما نیاز های مادی و برخی از نیاز های روحی خودمان را 
از طریق شغل مان مرتفع خواهیم نمود و نمی توانیم از آن چشم پوشی کنیم. 

وضعیـت بـازار کار نیـز اهمیـت زیـادی دارد. تحصیـل در رشـته هایی کـه منجـر بـه 
بیـکاری شـود، عاقالنـه نیسـت. البتـه ایـن مـالک بـدون در نظـر گرفتـن مالک هـای 
قبلی  نمی تواند سودمندی زیادی برای انتخاب رشته و شغل داشته باشد. پس 
ما مسیری را انتخاب می کنیم که دست کم احتمال متوسطی برای شاغل شدن 

بعد از اتمام تحصیالت وجود داشته باشد. 

نقش و اهمیت آموزش فنی و حرفه ای

چــرا هنرستــــان
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تعـریـــف

بـه زبـان ســـاده
شـاید بتـوان گفـت "معمـاری پلـی اسـت بیـن 
هنرها و علوم انسانی با علوم و فنون مهندسی" 
و معمـار خـوب کسـی اسـت کـه بتوانـد بهتریـن 
راه حـل را بـرای مشـکالت پیـدا کنـد. بهتریـن راه 
ارزان تریـن، زیباتریـن و اجرایـی تریـن راه حـل 
اسـت. بـرای ایـن کار معمـار بایـد در یـک پـروژه 
هنرمند باشد، در یکی جامعه شناس، در یکی 

شاعر خیال پرداز و در یکی مهندس با دقت.
هـر چنـد معمارهـا مدیـران سـاختمان هسـتند 
اما متمایزترین مهارتشان ترسیم خوب و تمیز 
اسـت، در ایـن کار بایـد هندسـه و زیبایی هـای 
اشـکال و احجـام رو "بفهمنـد" و تصـور خوبـی از 

احجام سه بعدی داشته باشند.
بـرای  و  دارنـد  بسـیار  قابلیت هـای  معمارهـا 
هـر چیـزی راه حلـی در جیـب دارنـد. از تخمیـن 
تـا  گرفتـه  ملـی  بـزرگ  پـروژه  یـک  هزینه هـای 
هزینه هـای سـاخت یـک سـرویس بهداشـتی 
داخـل یـک پـارک محلـی. معمارهـا می تواننـد بـه 
شـما در همـه گونـه عملیـات سـاختمانی کمـک 
کنند و حتی ممکن است شما را از اجرای پروژه 
منصرف کنند یا ابعاد کار را عوض کنند. خالصه 
اینکه معمارها مسـایل سـاختمانی را فقط یک 
سـاختمان نمی بیننـد بلکـه بـا اثـرات فرهنگـی، 
اقتصادی و اجتماعی تصمیم شما هم سر و کار 

دارند.
اگـر  ببینیـد،  بهتـر  را  زندگـی  می خواهیـد  اگـر 
می خواهید بهتر بیندیشید، اگر خودتان را خالق 
و صاحب فکر می دانید، اگر هندسه را دوست 
داریـد، اگـر ذهن تـان در چارچوب هـای اخالقـی و 
عرفـی منجمـد نشـده اسـت، اگـر بـرای رسـیدن 
بـه اهـداف آدم پیگیـری هسـتید می توانیـد بـه 
معماری به عنوان حرفه و مرام خود فکر کنید.

از بارزترین نشانه های تفاوت انسان و حیوان، 
قـدرت  توسـعه  و  تكامـل  نوجوئـی،  بـه  عشـق 
خویـش بـوده اسـت. حیـوان از غریـزه اش مـدد 
گرفت، النه و سرپناه ساخت و طی هزاران سال 
بـه آن قانـع بـود و در آن تغیـری نـداد امـا انسـان 
همواره در اندیشه قدرت و توانایی خویش بوده 
است. او ابتدا دریافت كه پوست بدنش قادر 
به حفظ او در برابر سرما و گرما نیست، پوست 
دومی چون لباس را كشف كرد تا ضعف پوست 
بـدن را جبـران كنـد. بـاز هـم بـه آن قانـع نشـد و 
پوسـته سـومی  سـاخت تـا او را از گزنـد سـرما و 
گرما، آفتاب، درندگان و مزاحمان بیگانه در امان 

دارد. این پوسته سوم را خانه نامید. 
بـرای شكسـتن  كافـی  قـدرت  دارای  او  دسـت 
درختان، كندن خاك و كشتن حیوانات نبود و 

با خلق ابزار مناسب آن را توانا ساخت. 

معماریمعماری

11 www.roshangran.dch.ir



تاریـخ معمـاری بـه زمانـی برمی گـردد کـه آدمـی  بـرای زندگـی مجبـور بـه 
ساخت سرپناه برای خویش بود. معماری از دوره های پیش از تاریخ 
اساسی ترین نیازهای بشری را همچون ساخت سرپناه و خانه براورده 
ساخته است. در عین حال معماری به دلیل قابلیت خلق طرح هایی 
در ابعاد بزرگ و باشکوه امکان یافته تا بعنوان واسط خود بزرگنمایی 
و نمایشی در خدمت افراد، گروه ها و یا کل جامعه قرار بگیرد. معماری 
برخالف ساخت ابزار تقریبا همیشه با کمک و تالش جمعی صورت 
می گیـرد و نـه همـت فـردی در واقـع نوعـی فعالیـت هدفمنـد و خـالق 
گروهـی از افـراد اسـت کـه در درون یـک محیـط تاریخـی خـاص عمـل 
می کننـد بـه همیـن علـت در طـی زمـان بـه هیـچ وجـه صرفـا یـک مقولـه 
مختص تاریخ هنر نبوده است بلکه همیشه بعنوان عاملی مهم تاریخ 
اجتماعی نژاد انسانی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. شاید به 
ندرت بتوان هنری یافت که به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند 
داشـته باشـد. هنر معماری از بارزترین جلوه های فرهنگ هر قوم و 
هر دوره تاریخی و نمایشگر گویای فضای زیست آدمی  است. معماری 
پیوندی استوار و ناگسستنی با فرهنگ جامعه و الگوهای رفتاری دارد 
به همین سبب سبک معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ آن دوره 
محسـوب می شـود و دگرگونی معماری با دگرگونی هایی که در سـایر 

عرصه های زندگی مردم بوقوع می پیوندد متناسب است.

تاریخچــه معمــــاری

برای ورود به این رشته بهتر است چه ویژگی هایی داشته باشیم؟
به طور کلی باید:

 بسیار صبور، دقیق و منظم باشید؛
 از شکست نترسید و زود نا امید نشوید؛
 ارتباط عمومی بسیار خوبی داشته باشید؛

 با استعداد و خالق باشید؛
 از تجربه بقیه)سال باالیی ها( استفاده کنید؛

 قدرت تجسم باالیی داشته باشید؛
 بتوانید حرف خودتان را به کرسی بنشانید )البته با دلیل و مدرک مستدل(؛

ویژگی هـای ذکـر شـده تنهـا مشـتی بودنـد نمونـه خـروار. از بـاب مهارت هـای 
فردی باید گفت حتما در زمینه نقاشی و طراحی آمادگی داشته الزم نیست 
بـه کالس هـای حرفـه ای برویـد تنهـا مهـارت دسـتی خـود را زیـاد کنیـد )ایـن 
مهارت حتی می تواند از طریق پر کردن یک ورق سفید با خطوط مختلف نیز 
حاصل شود(. در مورد رنگ ها و خواص آنها مطالعه کنید. کتاب هایی راجع 
 AUTOCAD، ARCHICAD،به سیر تحول هنر را مطالعه کنید. با نرم افزارهای
3D MAX،PHOTOSHOP و نظایـر آن آشـنا باشـید. ایـن نـرم افزارهـا آنقـدر 
سـرگرم کننده هسـتند کـه شـما را تـا حـدود زیـادی ماهـر کننـد بـدون آن کـه 

خسته شوید.
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 طراحی )تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک(، از طراح های اولیه 
تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا عناصر تشکیل بنا.

 رهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری )مهندس مشاور(.
 نظـارت عمومـی  و عالـی بـر صحـت انجـام کار در عملیـات اجرایـی 

ساختمانی )مهندسی ناظر(.
 مدیریـت و هماهنگـی اجرایـی پروژه هـای معمـاری )مدیریـت 

پروژه(. 
 تاسیس و سرپرستی موسسات پیمانکاری و احداث ساختمان.

 همکاری با کلیه متخصصینی که کارشان با ساماندهی فضای 
زیست مرتبط است مانند اکولوژیست ها، جغرافی دانان، اقلیم 

شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و...
 طراحی پارک ها و میادین شهری و محوطه سازی.

 مشارکت در پروژه های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی.

 طراحی تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی.
 انجـام کارهـای پژوهشـی و آموزشـی در زمینـه طراحـی فضـای 

زیست.

 نقشه کش نقشه های اجرایی معماری
 کمک پژوهشگر معماری
 کنترل کیفیت ساختمان

 نقشه کش معماری داخلی
 دفاتر مهندسین مشاور و طراح

 نظارت بر امور زیبایی ساختمان و...
 نقشه کش کامپیوتر

 نقشه کش نقشه های سازه ای
 مترور

زمینـه های شغـلی رشتـه معمـــاری

دانش آموختـگان و فارغ التحصیـان رشـته های 
معماری در نهایت می توانند در زمینه های زیر 

ایفای نقش کنند:
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رشـته کامپیوتر به طور کلی رشـته پویایی اسـت و شـخصی که این رشـته را 
انتخـاب می کنـد بایـد قـدرت تجزیـه و تحلیـل مسـایل را دارا باشـد همچنیـن 
بتواند در راسـتای هدف مسـایل را به زیر شـاخه های کوچک تقسـیم کند و 
بارهـا و بارهـا مسـئله ای را آزمـون و خطـا کنـد تـا بتوانـد بـه هدفـش برسـد. در 
دنیای کنونی که رایانه در تمام کارهای کنترلی،محاسباتی، تولیدی و... حرف 
اول را می زند و به عنوان ابزاری برای رشته مهندسی کامپیوتر می باشد،باعث 

شده این رشته اهمیت خاصی داشته باشد. 
اگر رشـته مهندسـی کامپیوتر را به عنوان رشـته تحصیلی انتخاب می کنید 
باید انسان ماجراجویی باشید و با طبع همیشه در حال پیشرفت این رشته 
سازگار باشید و همچنین به در س ریاضیات عالقه مند باشید و بتوانید خالق 
باشید و همچنین از ابزار و امکانات در جهت هدف استفاده نمایید. در ضمن 
باید بتوانید مدیریت یک پروژه را در دست بگیرید. همچنین باید منابع به 
روز را پیدا کرده و دانش خود را مطابق با تازه  ای به روز نمایید. در ضمن چون  
تقریبا تمام کتب و منابع موجود در این رشته به زبان انگلیسی است و این 
منابع واطالعات به سرعت در حال تغییر هستند و امکان سریع ترجمه آنها 
نیز به فارسی وجود ندارد و این که تقریبا کدنویسی نیز به زبان انگلیسی 
نزدیک اسـت. از این رو تسـلط کافی به زبان انگلیسـی در این رشـته بسـیار 
مهم اسـت. دروس ریاضی و فیزیک نیز همانند دیگر رشـته های مهندسـی 

در این رشته کاربرد وسیعی دارد.

رشتـــه

توانـایی الزم بـرای این رشتـه 

کامپیـــوتــــر

توانایـی ذهنـی ویـژه ای بـرای تحصیـل در ایـن رشـته مـورد نیـاز نیسـت. 
البته دانشجویانی که پایه ریاضی قوی و توانایی استداللی و استقرایی 
بهتری دارند، در این رشته موفق ترند. از لحاظ جسمانی مهمترین ویژگی 
داشـتن قـدرت بصـری خـوب اسـت و دانشـجویان بـا قـدرت شـنوایی و 
حرکتی پایین نیز می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. مهمترین 
نکته ای که در مورد این رشته می توان عنوان کرد، داشتن روحیه مطالعه 
مسـتمر اسـت چرا که سـرعت پیشـرفت علم در این رشـته نسـبت به 
رشـته های دیگـر بسـیار باالسـت و دانشـجو بایـد بطـور مسـتمر در پـی 

مطالب جدید و یادگیری آنها باشد.
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وضعیـت نیـاز کشــور

گرایش های این رشته در کارشناسی

به این رشتــه
رشته کامپیوتر که باعث جهانی شدن اطالعات و ارتباطات شده است، رشته روز و رشته 
آینده است تا جایی که پیش بینی می شود تا 10 سال دیگر در کشورهای پیشرفته مردم 
همان قدر که بر نیروی برق وابسته هستند به شبکه اینترنت وابسته خواهند شد. با 
توجه به توضیحات گفته شده روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر در زندگی روزانه اشتغال 
و موقعیـت کاری بـرای فارغ التحصیـالن ایـن رشـته فراهـم اسـت تـا در قالـب شـرکت های 
تولیدکننده نرم افزار، شرکت های تولیدکننده قطعات، مراکز صنعتی - تولیدی، شرکت ها 
و موسسات خدماتی، مراکز آموزشی و… مشغول به کار شده و فعالیت کنند. با توجه به 
پیشرفت کند ایران نسبت به جامعه جهانی کامپیوتر در سال های اخیر نیاز به مهندسین 

خالق و کوشا در این زمینه کامالً احساس می شود.
روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر در محافل عمومی  و خصوصی، استفاده گسترده از 
شبکه اینترنت و زمینه های مرتبط با آن، فراهم آمدن شرایط آموزش و تجارت الکترونیک 
همه و همه دست به دست هم داده اند تا از اکنون چشم انداز روشنی نسبت به آینده 
این رشته وجود داشته باشد به نحوی که فعاالن در این زمینه از آینده معلوم و مطمئنی 
برخوردار خواهند بود. تنها نگرانی به قسمت نرم افزار مربوط می شود که باید مهندسان 
خالق ایرانی اقدام به تهیه نرم افزارهای گوناگون و کارآمد کرده تا تنها مصرف کننده صرف 

نباشیم.
به یاد داشـته باشـد دانشـجویانی که از این رشـته فارغ التحصیل می شـوند در صورتی که 
در یکـی از شـاخه ها و یـا زبان هـای برنامه نویسـی دارای تخصـص باشـند بـازار کار خوبـی در 
انتظار دارند چرا که تمام مراکز و کارخانه ها به مهندس کامپیوتر احتیاج دارند و همچنین 
می توانند با توجه به نیاز بازار و سفارش هایی که از مراکز متنوع و متفاوت کشور دریافت 
می کنند توانایی انجام این کارها را برای امرار معاش و عرضه توانمندی های خود برای بهبود 

و بهره وری باالی امور کشور را دارا هستند.

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم 
افزار است که البته این دو گرایش در مقطع کارشناسی تفاوت قابل توجهی با 
یکدیگر ندارند. گرایش سخت افزار در برگیرنده فعالیت های آموزشی، پژوهشی و 
صنعتی در خصوص قطعات، بردها، تجهیزات و در نهایت سیستم های کامپیوتری 
در مقیاس های مختلف است و یکی از شاخه های مهم آن به نام معماری کامپیوتر 
)طراحی و ساخت کامپیوتر( است. هدف از گرایش نرم افزار کامپیوتر، آموزش و 
پژوهش در زمینه زبان های مختلف برنامه نویسی، سیستم های عامل مختلف 

و طراحی انواع الگوریتم ها.
این رشته در مقطع ارشد دارای چهار گرایش است:

 گرایش نرم افزار: در گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان با 
سیستم های عامل پیشرفته بانک های اطالعاتی برنامه نویسی پیشرفته و تحت 

WEB الگوریتم های پردازش موازی و… آشنا می شوند.
 گرایش هوش مصنوعی: در این گرایش با مطالب جدیدی مانند شبکه های 
عصبی هوش مصنوعی پیشرفته تئوری فازی پردازش تصویر و … آشنا می شوند.

 گرایش معماری کامپیوتر: در این گرایش دانشجویان با معماری های پیشرفته 
کامپیوتر و ابررایانه ها شبکه های کامپیوتری گسترده پردازش تصویر و طراحی 

سیستم های تحمل پذیر خطا و… آشنا می شوند.
 گرایـش الگوریتـم و محاسـبات: ایـن گرایـش کـه یـک گرایـش جدیـد اسـت. 
دانشجویان باالگوریتم های توزیعی و پیشرفته ریاضیات پیشرفته کامپیوتری 

و… آشنا می شوند.
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حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خالصه کردن اطالعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری 
در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی  سازمان 

مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطالعات استفاده کنند.
حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و 
افزایش پیچیدگی آن،  هدف ها و روش های حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطالعاتی، توسعه یافته است. چرا كه اشخاص، شركت ها و دولت 
برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطالعاتی قابل اتكا دارند كه این اطالعات را به یاری حسابداری می توان به دست آورد. 
از سـوی دیگر انجام سـرمایه گذاری یكی از مواد ضروری و اساسـی در فرآیند رشـد و توسـعه اقتصادی كشـور اسـت و سـرمایه گذاران نیز از بعد عرضه 
سرمایه، تا حد امكان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند كه كمترین ریسك و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد 
ریسك سرمایه گذاری ها خواهند بود. این در حالی است كه یكی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسك بازار شركت ها، استفاده از اطالعات تولید شده 

توسط سیستم حسابدای است.

ایجاد و توسعه روزافزون موسسات بزرگ بازرگانی، تولیدی و صنعتی و 
عمومی یکی از خصوصیات بارز عصر ماست. تمایل شدید ملت ها به باال 
بردن سطح زندگی و استفاده از وسائل ماشینی و پیشرفت سریع اقتصاد 

و صنعت در کشورهای خود در این ماجرا سهم عمده ای دارد.
روزی نیست که صدها شرکت و کارخانه بزرگ در سراسر جهان بخصوص 
در ممالک در حال توسـعه تاسـیس نشـود. با به وجود آمدن تاسیسـات 
و سـازمان های بـزرگ انتفاعـی و عـام المنفعـه اداره صحیـح ایـن قبیـل 
موسسات نیز اهمیت و ارج بیشتری می یابد. امروزه کمتر کسی ممکن 
اسـت در لزوم تخصص در فن اداره امور، یا آنچه به زبان های فرانسـه و 
انگلیسـی Administration نامیـده می شـود و شـعب مختلـف آن تردیـد 
کنـد. مدیـران موسسـات بـزرگ بـی نیـاز از آشـنایی بـا حسـابداری و اصـول 
مفاهیم آن نیسـتند. این احتیاج مخصوصاً در سـازمان های خصوصی و 
انتفاعی بیشتر احساس می شود. در حقیقت میتوان حسابداری را زبان 
مشترک سوداگران و مدیران و مشتریان موسسات بازرگانی و نبض این 
قبیل سـازمان ها دانسـت. نتایج حاصله از عملیات حسـابداری اسـت که 
خطاها و نقایص عملکرد گذشته را آشکار می سازد و راهنمای برنامه های 
آینـده اسـت. بـرای اجـرای موفقیـت آمیـز برنامه هـای یـک سـازمان بایـد در 
طرح و اجرای این برنامه ها از ارقام و اعدادی که حسابداری عرضه می دارد 
استفاده کامل بشود. سیستم حسابداری چون یک حرارت سنج دقیق 
در هر زمان وضع مالی و قدرت اقتصادی یک موسسه را نشان می دهد.

بسـیارند کسـانی که مدیریت و هدایت موسسـات بزرگ خصوصی و یا 
عمومـی را بـه عهـده دارنـد ولـی از ارزش واقعـی و اهمیـت گزارش هـای مالـی 
و صورتحسـاب ها در حیـات و اداره امـور سـازمان های خـود آگاه نیسـتند. 
در حالی که شـاید برخی از آنان د رموارد بسـیار از اطالعاتی که سیسـتم 
حسابداری و این صورتحسابها و گزارش ها عرضه می دارد در اخذ تصمیمات 
اداری یـاری می جوینـد. حتـی گروهـی از حسـابداران نیـز بـر ایـن حقیقـت 

واقف نیستند.
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شـغل حسـابداری از آن دسـته از مشـاغلی اسـت كه فرد بالفاصله پس از انجام كار، نتیجه آن را 
مشاهده می كنند.به عبارت دیگر برخالف اغلب رشته های مهندسی یا علوم تجربی، كه نتیجه كار 
فرد پس از انجام كامل پروژه و باگذشت زمان زیادی مشخص میشود.عمده نتیجه كار حسابداران 
به سرعت وبه طور روزانه در سرفصل هاو گزارش های حسابداری یا اسناد و برگه های انبارو فروش 
نمایان می گردد. این سرعت در كسب نتیجه برای خیلی از افراد و تیپ های شخصیتی قابل قبول 

است و رضایت شغلی آنها را افزایش می دهد.
امكانات گسترده برای تحصیل و یادگیری: 

همانطور كه شایدبدانید،رشته حسابداری به عنوان یكی از سه رشته پرجمعیت در كشور شناخته 
میشـود واغلب دانشـگاه های كشـور از دولتی، پیام نور،آزاد،فنی و حرفه ای و علمی كاربردی این 

رشته را ارائه میدهند.
بنابراین امكان قبولی در این رشته نسبتا زیاد است و نیازی به فشار زیاد برای درس خواندن قبل 
از كنكور و استرس های ناشی از آن نیست.همچنین یاد گیری مفاهیم حسابداری در طول دوران 
تحصیالت دانشگاهی نسبت به خیلی از رشته های فنی مهندسی،علوم تجربی و علوم انسانی 
ساده تر بوده و امكان كار در حین تحصیل و كسب تجربه و مهارت های تخصصی حسابداری رابه 

صورت موازی فراهم می آورد.
تقاضای دائمی از سوی بازار كار برای استخدام حسابدار: 

شغل حسابداری از معدود مشاغلی است كه در شرایط اقتصادی مختلف بازار كار تقریبا باثباتی 
دارد.چرا كه در شرایط رونق اقتصادی با تأسیس هر شركت ویا توسعه كسب و كار های موجود، 
نیاز بازاركار به حسابداران افزایش می یابد واز سوی دیگر اگراقتصادكشور وارد دوران ركود شود وبه 
تبع آن فعالیت شركت ها كم شده و یا ورشكست شوند و اقدام به تعدیل نیرو نمایند، آخرین 

نفراتی كه شركت را ترك می كنند، معموال حسابداران و تیم مالی شركت می باشند. 
حسابداری تنها رشته ای است که به وجود متخصص آن در همه ی سازمان ها، موسسات، نهادها 
و شرکت ها و خالصه همه جا و هر جا که دریافتی و پرداختی و محاسبه ای در آن وجود دارد نیاز 

است و آمار بیکاران این رشته بسیار ناچیز است.

 مدیر مالی
 معاون مالی

 رئیس حسابداری شرکت
 کارشناس حسابداری

 حسابدار صنعتی
 حسابدار مالی

 حسابرس
 کمک حسابدار

 کمک حسابرس
 سر ممیز مالی

عناوین شغلی

بازار کار رشته حسابداری

17 www.roshangran.dch.ir



گرافیکــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهانی که هر روز در حال پیشرفت و ترقی است. جهانی که هنر را خوب 
درک می کند. کلمه گرافیک ریشه یونانی دارد و در کل گرافیک به معنای 

اثری که در کوتاه ترین زمان بیشترین اثر و اطالع را بربیننده برساند. 
فعالیـت گرافیـک عـالوه بـر حـوزه تصویـر سـازی کتـاب بـه عرصـه تبلیغـات 
تجاری، اعالنات دیواری )پوسترهای مطبوعاتی(، عالئم و نشانه ها، سینما 
و تلویزیون، عنوان بندی )تیتراژ( فیلم ها و برنامه های تلویزیونی تصویر 

متحرک )انیمیشن( همچنین با معماری و زیباسازی شهرها می باشد.

گرافیک هنری اسـت که به خاطر گویا و سـاده بودنش رابطه 
مستقیم با مردم دارد و نقش نامرئی و ماهرانه ای در زندگی 
روزانه ایفا می کند. رشته پر رمز و راز گرافیك در همه محیط ها 
با همه سالئق برای خود جایی باز كرده و در ارتباط با صنعت 
نیز به هنرنمایی پرداخته است. گرافیك زبان تصویری است. 
اسـتفاده از عالئـم، سـمبل ها، خطـوط، منحنی هـا و نماد هـا در 
كنار رنگ های موزون و حساب شده دنیایی از حرف و معنا را 

در خود جای داده است.
دانش آمـوزی كـه گرافیـك را انتخـاب می كنـد در رسـاندن فكـر 
خود سرعت، گیرایی و ماندگاری را در سطحی گسترده منتشر 
كرده و البته با همه این جذابیت ها نظر دانشجویان این رشته 
دال بـر گرانـی وسـائل كار گرافیكـی می باشـد. گرچـه امكانـات 
نیروی متخصص در این رشته نامحدود است. داشتن روحیه 
اجتماعـی خـوب می توانـد دانشـجو را بـا سـالیق مختلـف آشـنا 
سـاخته و در مورد اسـتفاده از طرح ها و رنگ ها و نماد ها او را 

موفق تر از دیگران نماید.
امـروزه تمـام هنرهـای جهـان در کمربنـدی بـه نـام گرافیـک قـرار 
می گیرد که به آن احتیاج دارند از پوستر های تبلیغاتی گرفته 
تا آرم لوگو - پیکتوگرام ها، عنوان بندی فیلم، طراحی صحنه، 
دکـور و... هنـر گرافیـک وظیفـه خـود را در مـورد ایـن هنرهـا بـه 
خوبـی انجـام می دهـد. ایـن هنـر در ایـران هـم از سـال ها پیـش 
فعالیت خودرا آغاز کرده اسـت و رشـد کرده و در حال تکامل 

است.
مرحوم استاد مرتضی ممیز که پدر گرافیک ایران است این راه 
را برای نسل های آینده باز کرده است. این هنر از دوران قاجار 
در ایران بوده است همان اعالن هایی که بر در و دیوارهای شهر 
دیده می شد و بیشتر فرمان های دولتی بود، اولین قدم ها در 
ایـن زمینـه بـوده اسـت، امـا بیشـتر ایـن اعالن هـا از نظـر هنـری 
حرفی برای گفتن نداشت و ارزش هنری هم نداشت ولی به 

هر حال آغاز این حرکت بود.

امـروز جهـان بـدون گرافیـک غیـرقابـل تصـور اسـت
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گرافیکــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فارغ التحصیالن می توانند:
1  همکاری با روابط عمومی  کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها در امور تبلیغاتی.
2  همکاری با کلیه موسسات انتشاراتی برای تهیه ی کتاب و صفحه آرایی.

3  همکاری با مدارس برای آموزش رشته گرافیک.
4  شرکت در جشنواره ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی.

5  همکاری با تلویزیون، شهرداری، کانون پرورش فکری، آموزشگاه های 
مختلف.

6  مصورسازی کتاب درسی کودکان و...
7  تهیـه و طراحـی بروشـور و دفترچـه راهنمـا بـرای کاالهـای شـرکت و 
کارخانجات عالوه بر این می توانند به شکل انفرادی یا گروهی با تشکیل 

کانون تبلیغاتی زیر نظر وزارت ارشاد کار کنند.
8  فارغ التحصیـالن ایـن رشـته قادرنـد بـا تهیـه ی انـواع طـرح بـرای معرفـی 
و ارائه یک موضوع مانند عالمت و اطالعات )آرم سازی و پوسترسازی( و 

اجرای انواع صفحه آرایی.
9  طراحی و تصویرسازی برای عنوان ادبی- داستان- سیاسی- اجتماعی و 

مانند آن )صفحه آرایی کتاب و مجله و روزنامه( 
10  تبلیغات )کاتالوگ و بروشور( در مراکز وزارت فرهنگ و ارشاد- صدا 

و سیما- مطبوعات و مراکز هنری و آتلیه های خصوصی.
11  طراحی نمایشگاه های هنری برای معرفی آثار گوناگون )غرفه آرایی(.

بــــــــــازار کــــــــــــــــــار
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کاربـرد گرافیــک در جهــان امــــروز
گرافیک را براساس عوامل گوناگونی تقسیم بندی می کنند که بر مبنای 
محتـوای طـرح شـامل محتـوای سیاسـی- اجتماعـی و فرهنگـی بررسـی 

می شود.
الـف( گرافیـک سیاسـی: اهـداف ایـن گرافیـک بـه نفـع صاحبـان قـدرت 
و ثـروت اسـت )کـه همـان گرافیـک ایدئولوژیـک اسـت، یعنـی فـروش 

ایدئولوژی!(
گرافیک تجاری: هدف آن فروش و عرضه کاال است. 

گرافیک فرهنگی: هدف آن اطالع رسانی است که در کل این اطالع به 
قصد آگاهی است.

در مجموع گرافیک سیاسی و تجاری در خدمت قدرت و ثروت است و 
به نوعی اغواء و فریب مخاطب را در پی دارد.

ب( تقسـیم دیگـر بـر مبنـای وسـایل ارتباطـی اسـت کـه کار گرافیکـی را 
منتشر کرده و در مکان های دیگر بر اساس نیاز تکثیر شود و فعالیت 

هنرمند گرافیست بر مبنای تکثیر است. )سیستم چاپ( 
در دو دهـه ی گذشـته پیشـرفت های فنـاوری در زمینـه ی بکارگیـری نـرم 
افزارهـای رایانـه ای در طراحـی گرافیـک، تاثیر هـای بسـیاری بـر ارائـه آثـار 
گرافیک عکس محور گذاشته و بسیاری از اجراهای دشوار و یا ناممکن 

کـه طراحـان گرافیـک در شـیوه های پیشـین بـا آن روبـرو بودنـد از میـان 
رفته اسـت. شـیوه های تاریک خانه ای عکاسـی به آسـانی، توسـط رایانه 
نرم افزارهای عکاسی و گرافیک قابل اجرا شده تا حدی که کاربرد عکاسی 
در گرافیک، حتی به طراحی نشانه و لوگوتایپ و موارد دیگر گسترش پیدا 
کرده است. فعالیت گرافیک نوین عالوه بر حوزه ی تصویرسازی کتاب به 
عرصه تبلیغات تجاری، اعالنات دیواری )پوسترهای مطبوعاتی(، عالئم و 
نشانه ها، سینما و تلویزیون، عنوان بندی )تیراژه( فیلم ها و برنامه های 
تلویزیونـی، تصویـر متحـرک طراحـی شـده )animation( همچنیـن بـا 
معماری و مسائل ارتباط محیطی )زیبا سازی شهرها( نیز تداخل پیدا 
کرده است. در این عرصه اجاب کرده که هنر گرافیک عالوه بر عناصر 
بصری خط و رنگ به حجم و نور روی بیاورد و از حرکت به عنوان عامل 
موثری برای انتقال مفاهیم بصری و در تبلیغات نیز هنر گرافیک یکی 

از پایه های اساسی به شمار می آید. 
کاربـرد گرافیـک در جهـان امـروز در زمینه هـای مختلـف اعـم از تبلیغـات 
بازرگانی، معماری، گرافیک محیطی، انیمیشن و... می باشد. ولی هنر 
گرافیک به عنوان ابزاری پیام رسان بیشترین جلوه و کاربرد را در دنیای 

تبلیغات بازرگانی از خود نشان داده است.
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گرافیست حرفه ای فردی خوش ذوق در عرصه هنر است که با تکیه بر هنر خود می خواهد پیامی 
 را برای مخاطبانش به تصویر بکشاند. گرافیست حرفه ایتوانمند نه تنها ذهنی خالق و ایده هایی 
هنری دارد بلکه در به کارگیری رایانه و نرم افزارهایی که الزمه شغل اوست، فوق العاده توانمند 
اسـت. بدسـت آوردن دانـش و مهارت هـای الزم بـرای ارائـه طرح هـای گرافیکـی از طریـق دوره هـای 

آموزشی و یا رشته های دانشگاهی بسیار راحت و آسان است و نیاز به زمان و تمرین دارد.
گرافیسـت حرفه ای هنرمندیسـت که پس از گرفتن سفارشـات به موضاعات آنها می اندیشـد و 
سعی در کسب اطالعات سپس بسته به توانایی های ذهنی خود و یا با مشورت همکاران دیگری 

که احتمال دارد وجود داشته باشند، به ایده ای در مورد سفارش دست پیدا کند.
گرافیست ها شغلی پر درآمد و شاد دارند و هنگامی  که کار می کنند شور و نشاطی وصف ناپذیر 
تمام وجودشان را در بر می گیرد و پس از اتمام کار از اثر هنری خود احساس خرسندی و شادمانی 

می کنند. این حرفه به شما حس شادمانی و نشاط می دهد و شما را خالق تر از پیش می کند.

 مرتضی ممیز 
پدر گرافیک نوین ایران، گرافیست، مدیر هنری و گرافیک بسیاری از نشریات ادبی و 
فرهنگی،طراح صحنه و لباس چهارده نمایش و دو فیلم سینمایی، از موسسان رشته 

گرافیک در دانشگاه و...

 قباد شیوا 
از بنیان گذاران گرافیک معاصر ایران و برنده جوایز بسیاری در حوزه گرافیک

 رضا عابدینی 
طراح و گرافیست و دارنده چند جایزه بین المللی

 آیدین آغداشلو 
گرافیست، نقاش، نویسنده و منتقد فیلم 

 فرشید مثقالی 
تصویرگـر کتاب هـای کـودک و نوجـوان از جملـه خـروس زری، پیرهـن پری و  ماهـی سـیاه 
کوچولـو و برنـده جایزه هانـس کریسـتین آندرسـن )جایـزه ای کـه هـر دو سـال یـک بـار بـه 

مولفان ادبیات کودک داده می شود و به آن نوبل کوچک می گویند(.

برخی از گرافیسـت های معروف و مشهـور ایـرانـی
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تاریخچــه گرافیــــک

 واژه ی گرافیک از مصدر یونانی Graphein به معنای نوشتن گرفته شده است. ریشه آن در اصل به مفهوم )خراشیدن( )حک 
کردن( است و در روش های تکثیر قدیمی روی سنگ و مس را با عمل شبیه خراش دادن، منقش می کردند و پس از برگرداندن آن 
روی کاغذ، عمل تکثیر را انجام می دادند که به این طراحی خطی گرافیک می گفتند. روش امروزی گرافیک در حدود 5 قرن پیش 
در اروپا شکل گرفت و اختراع صنعت چاپ در انواع شکل های نخستین آن عامل موثر این شکل گیری بود. هنر گرافیک اروپا در 
قرن هفتم میالدی عمدتاً حکاکی و گراور سازی )چاپ سنگی( بود که در ایتالیا رشد و به سرعت در تمام اروپا سرایت کرد و از قرن 
18 میالدی در خدمت تبلیغات تجاری قرار گرفت و شکل کاربردی خود را بدست آورد. بدین ترتیب گرافیک از حیطه ی هنری و 
موضعی که در هنر نقاشی داشت به سمت ارائه ی تصویر برای درک آسان تر و انتقال پیام حرکت کرد. در کشور ما نیز در دوره ی 

قاجار با ورود صنعت چاپ، گرافیک وارد دوره ی جدیدی می شود که تا به امروز ادامه دارد. 
 ایرانیان باستان قبل از سلسله ی هخامنشی این هنر را در اختیار داشتند و از آن استفاده می کردند، نمونه ی آن فرش زیبای 

ایرانیان است که یکی از زیباترین گرافیک دنیاست که طراحان آن نهایت سلیقه را به کار می بردند.
 از قرن 15 میالدی و ظهور صنعت چاپ گرافیک مطبوعاتی و انتشاراتی نیز رایج شد. 
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سوابق حرفه ای:
 طراح گرافیک - رویداد TEDx University of Tehran- خرداد الی آبان 94

 طراحی گرافیک فریلنسر از فروردین 95 تاکنون
 تدریس هنر در مدرسه سروش نوین سال 95

 همکاری با سازمان زیباسازی شهرداری تهران در ورکشاپ ها
 همکاری با انتشارات ناکجا در پاریس از آبان 97

افتخارات:
 رتبه 8 کنکور سراسری هنر سال 90

 رتبه 1 کنکور آزاد هنر در رشته گرافیک سال 90
 عضو بنیاد ملی نخبگان

 رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد در رشته گرافیک سال 96
 اثر منتخب ورکشـاپ شـهروند کوشـای سـازمان زیباسـازی شـهرداری 

تهران، فروردین 95
 اثر منتخب در فراخوان سومین ساالنه هنرهای شهری تهران )بخش 

تخم مرغ های نوروزی( سال 97

 شرکت در هفتمین سمپوزیوم بین المللی تهران1394
 همکاری با هنرمند بلژیکی بارت ون دایک 1394

 شرکت در نمایشگاه گروهی در خانه هنرمندان 1395
 شرکت در نمایشگاه گروهی دو واحد مجسمه در خانه هنرمندان 1395

 شرکت در سمپوزیوم دفاع مقدس 1395
 شرکت در هشتمین سمپوزیوم بین المللی تهران 1396

 شرکت در رویداد هنری درختستان 1397
 شرکت در جشنواره جوان تبریز و تقدیر از اثر 1397

 شرکت در جشنواره ام اس و انتخاب اثر به عنوان اثر برگزیده جشنواره 1397
 شرکت در جشنواره ملی بازیافت و کسب مقام اول 1397

 شرکت در ششمین بینال مجسمه های شهری 1397
 فارغ التحصیل هنرهای زیبای دانشگاه تهران

دو نفر از دانش آموزان فارغ التحصیل روشنگر که در یک رشته و دانشگاه و مشغول 
به کار مشترک هستند.

 دانشـجوى تئاتـر عروسـكى دانشـكده تئاتـر و موسـيقى پرديـس هنرهـاى زيبـا 
دانشگاه تهران

 منشى صحنه اجراى "ويتسك"
 دستيار كارگردان "نخواستنى"، "پالتو خرس"، "پنير" )حانيه(

 كارگـردان و ايـده پـرداز و عروسك سـاز و عروسـك گردان "ساكسـيفون" )تئاتـر 
عروسكى سايه(

 "B612" عروسك گردان 
 دستيار كارگردان "كمانگير" )ياسمن( و "اتاق فرمان" )حانيه(
 نويسنده و كارگردان مونولوگ "درخت" )حانيه درويشيان(

 نويسنده و كارگردان مونولوگ "رويا فروش" )ياسمن صفايی پور(
عكاسى اجراهاى دانشجويى

Sara طراحى عروسك و ماسك و عروسك ساز 
 شرکت در هفتمین سمپوزیوم بین المللی تهران 1394

 همکاری با هنرمند بلژیکی بارت ون دایک 1394
 شرکت در نمایشگاه گروهی سلف پرتره دانشگاه تهران 1395

 شرکت در هشتمین سمپوزیوم بین المللی تهران 1396
 شرکت در جشنواره ام اس و انتخاب اثر به عنوان اثر برگزیده جشنواره 1397

 شرکت در جشنواره ملی بازیافت و کسب مقام اول 1397
 شرکت در ششمین بینال مجسمه های شهری 1397

سارا تهرانی نیا

مینا کریمی
حانیه درویشیان

یاسمن صفایی پور

سوابق تحصیلی:
کارشناسی گرافیک، دانشگاه تهران معدل 18/87، بهمن 90 الی 

بهمن 94
دانشـجوی کارشناسـی ارشـد گرافیـک دانشـگاه تهـران - مهـر 96 

تاکنون
موضـوع پایـان نامـه کارشناسـی: طراحـی نشـانه بـرای منتبـی از 

فرهنگسراهای شهر تهران، نمره پایان نامه: 19/25

متولد 72/1/14

23 www.roshangran.dch.ir



هنرسـتان روشـنگر در سـال 76 تاسـیس و پـس 
از گذشـت 3 سـال اولیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای 
هنرجویان توسط اولین گروه هنرآموزان برگزار گردید 
و پـس از آن همـه سـاله نمایشـگاه دسـتاوردهای 
هنرجویـان در هفتـه ی اول اردیبهشـت مـاه برگـزار 
می گـردد. کـه تاکنـون نـوزده نمایشـگاه لرگـزار گریـده 

و در استانه برگزاری بیستمین نمایشگاه هستیم

نمایشاگه
پوسترهای

19 سال
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 تعریف ژوژمان 

مرور عملی دروس، آماده سازی و انجام کارهای عملی در کارگاه و ارائه آن 

به صورت مرتب در چند نوبت ژوژمان نامیده می شود و دارای ویژگی های 

زیر است:

 رفع نقایص کار
 انجام کار به صورت گروهی و عملی در حضور معلم

 آماده شدن هنرآموزان برای ارائه ی کارهای عملی و نمایشگاهی
 بررسی کارهای هنرجویان توسط گروه معلمین و مسئولین هنرستان 

در چند نوبت

 ارزیابی کارهای بازدید شده توسط معلمین
 انتخاب بهترین ها برای عرضه در نمایشگاه

ژوژمان
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1- انتخاب تابلوها و دستاوردهای هنرجویان )اتمام کار ژوژمان(
2- دسته بندی تابلوها و کدگذاری آن و انتقال به انبار تابلوها

3- انتخاب تابلوها به منظور آماده شدن و قاب نمودن
4- تخلیه کلیه کالس ها و تعیین محل غرفه های مختلف

5- رنگ آمیزی مجدد مدرسه توسط نقاشان و دکوربندی متناسب با هر غرفه با مسئولیت 
معلم مربوطه و همکاری هنرجویان

6- تزیین متناسب با هر غرفه
7- آماده سازی حیاط و نصب نماد نمایشگاه

8- نصب تابلوها و دستاوردهای هنرجویان روی دیوار و چینش غرفه ها
9- دعوت از بازدیدکنندگان توسط کارت های دعوت و پوستر )تهیه شده توسط هنرجویان(

10- انتخاب هنرجویان به صورت نوبت بندی جهت توضیح در غرفه ها

آماده سازی نمایشاگه
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اهداف نمایشاگه

کشف نیروهای خالق و استعدادهای جوان

1
2

3

ایجاد فضای مناسب برای پویایی 
و نوآوری دانش آموزان

فعال کردن نیروهای غیر فعال
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بررسی و ارزیابی از سطح کیفیت آموزش

ایجاد زمینه ی انجام اکر نمایشاگهی

آشنا ساختن جامعه با رشته های 
4متنوع و اکربردهای آن

6

5

7
ایجاد زمینه های مشارکت بیشتر برای هنرجویان
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محورهای فعالیت و برنامه ریزی
 محور اول 

فضاسازی روانی 
 محور دوم 

معرفی کادر آموزشی و منابع آموزشی مناسب 
 محور سوم

 آموزش برنامه ریزی بر مبنای توان فردی و نظارت بر تالش روزانه
 محور چهارم 

برگزاری آزمون و هدف از برگزاری آزمون های مختلف 
 محور پنجم 

انتخاب رشته و معرفی رشته های دانشگاهی

انسـان موجودی اسـت که موتور و محرکش درک روانی و تصورات او از کارهاسـت پس می توان 
گفت بهترین راه برای پایبند کردن افراد به ضرورت های کارهای سخت و طاقت فرسا ارائه تحلیل 

صحیح از شرایط و تضمین نتایج و دستاوردهای این کار در حال و آینده افراد است. 
محورهای فعالیتی صورت گرفته برای فضا سازی روانی عبارتند از:

1- برگزاری جلسه توجیهی اولیاء توسط گروه مشاوره و اجرایی هنرستان.
2- برگزاری جلسه توجیهی اولیاء بهمراه دانش آموزان بالفاصله پس از امتحانات پایان سال و ثبت 
نام قطعی برگزاری جلسـات عمومی مختلف روان شـناختی برای دانش آموزان برگزاری جلسـات 
خصوصی مختلف روان شناختی برای دانش آموزان برگزاری جلسات مختلف روان شناسی تربیتی، 
تغذیه، اوقات فراغت برای اولیاء تالش برای رفع نقاط ضعف روحی، مثل اضطراب، عدم اعتماد 
به نفس برای اولیاء تالش برای افزایش و بارورسازی فاکتورهای امنیت روحی نظیر خودپنداری 

مثبت و هدفمندی ارتباط منظم و مستمر با اولیاء بصورت حضوری و تلفنی.

محور 
فضـاسـازی روانـــی اول

ووروشنگرروشنگر
دانشاگهدانشاگه
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ما معتقدیم برای دانش آموز استفاده از کتابهاو کالسهای متعدد که فرصت کار و تمرین کم دارند مصداق بارز پراکنده کاری و به هدر دادن 
امکانات است و یکی از ویژگیهای آموزش مناسب، استفاده از منابع مناسب است چرا که به دلیل گستردگی دامنه اطالعات و منابع مطرح 
شده در کنکور داوطلبان ممکن است به راحتی درگیر مطالبی شوند که نیاز به آن در کنکور نیست و شاید بعضی از همکاران به دالیل اقتصادی 

و یا ارضاء روحیات بلند پروازانه آنرا به دانش آموزان آموزش می دهند 
بنابراین: آموزشی مناسب است که منابع و اطالعات مناسب توسط دبیر با تجربه و در حجم کم و با تمرین تست و تکرار زیاد ارائه و بقولی، 
مفهومی و عمیق تفهیم گردد. همچنین قبل از شروع کار پیش دانشگاهی شورای، برنامه ریزی مرکب از کادر آموزشی پیش دانشگاهی مشاورین، 
مسئولین و کلیه منابع را تعیین و قبل از شروع کار)در اواخر خرداد ماه(در قالب تقویم اجرایی پیش دانشگاهی به دانش آموزان ارائه می گردد.

محور 
معرفی کادر آموزش )منابع آموزشی مناسب(دوم

لیل نهاری ●◄ خالقیت تصویری:  

موسوی ●◄ درك عمومی  هنر:  

کاظمی  ●◄ زبان:  

مشیدی ●◄ درک عمومی  ریاضی و فیزیک:  

اکرمی ●◄ معارف:  

اجالل  ●◄ خالقیت موسیقی:  

امرایی ●◄ نمایش:  

ذاكری  ●◄ ادبیات:  

کادر آموزشی

صالح ●◄ عربی:  

علمدار ●◄ ترسیم فنی:  

ذاکر ●◄ خواص مواد:  

کریمی ●◄ شیمی:  

لیل نهاری ●◄ هنر گرافیک:  

اجالل   ●◄ مشاوره:  

کرمانشاهی ●◄ مشاوره اجرایی:  

محور 
سوم

سازماندهی تاش روزانه دانش آموزان و نظارت بر آن

ب( نظارت روزانه دانش آموزان
1- مدیریت سیستم آموزشی )ارتباط با معلم، اخذ گزارش فرد به فرد به صورت هفتگی از مشاور 

اجرایی و ارتباط با اولیاء و حضور در کالسها(
2- مشـاور آموزشـی در جهت بررسـی نقاط قوت و ضعف، برگزاری جلسـات گروهی و انفرادی برای 

اولیاء دانش آموزان
3- خانواده بعنوان مهمترین بخش نظارتی و کنترل و پشتیبان دانش آموز است چرا که خانواده 
عالوه بر ایجاد آرامش درون خانه با فضا سازی مناسب جهت مطالعه دانش آموز در منزل و افزایش 
اعتمـاد بـه نفـس او و از بیـن بـردن عوامـل مزاحـم و مخـرب در راه تحصیـل دانـش و رابطـه دائـم بـا 

مسئولین آموزشی نقش سازنده ای خواهد داشت.

الف( سازماندهی تالش روزانه دانش آموزان 
از آنجائی که برنامه ریزی یک فرآیند شخصی است و برحسب استعداد 
و عـادت هـر فـرد و پیـش زمینه هـای علمـی و شـرایط روحـی و روانـی یـک 
داوطلـب مفیـد اسـت پـس برنامـه هـر فـرد بـا فـرد دیگـر متفـاوت خواهـد 
بود و ما معتقدیم که قوی ترین برنامه ها وقتی فقط روی کاغذ برآیند و 
اجرا نشود فرقی با برنامه های ضعیف و یا بی برنامگی نخواهد داشت. 
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اردوی نوروزی
در روشنگر

 مزایای این اردو عبارت است از:
1- فضای خانه در نوروز خواه ناخواه با دید و بازدید، برنامه های تلوزیون 
و ارتباط های فامیلی همراه است هر چقدر هم خانواده ها این روابط را 
محدود کنند باز نمی تواند منزل را به فضای ایده آلی برای مطالعه تبدیل 
کنند فضای مطالعه ای که در اردوی نوروزی مهیا می شود چه در محیط 
مدرسه چه در فضاهای دیگر اغلب چون فضای درس و مطالعه و رقابت 
است افراد به درس خواندن ترغیب می شوند زیرا از نظر روان شناسی 
قرار گرفتن در فضای درس و مطالعه افراد را به مطالعه ترغیب می کند. 
و  در حـال مطالعـه هسـتید سـؤاالت  نـوروز چـون دائمـاً  ایـام  2- در 
مشکالت تان نیز بیشتر بوده و حضور دائمی  یک مشاور یک دلگرمی 
 اسـت که دائماً یک نفر هسـت که در هر لحظه جوابگوی مشـکالت و 
سؤاالت شماست در ضمن وقتی زیر نظر یک مشاور برنامه مطالعاتی تان 
را انجام می دهید استرس کمتری دارید و احساس می کنید یک برنامه 
مطالعاتی درست، تجربه شده و بدون نقص را انجام می دهید جالب 

است بدانید همین احساس یادگیری شما را افزایش می دهد. 
 3- یـک برنامـه غذایـی مناسـب آمادگـی جسـمی دانش آموزان را بـرای 
مطالعـه و یادگیـری، افزایـش می دهـد زیـرا واقعـاً تغذیـه مناسـب تأثیـر 
بسیار زیادی در کم شدن استرس، باال رفتن تمرکز و افزایش یادگیری 
دارد. به عنوان مثال اغلب دانش آموزان بین مطالعه شان مرتباً غذاها 
و نوشیدنی هایی می خورند که گاهی همین میان وعده ها چون فشار 
خون اطراف معده را افزایش می دهد باعث خواب آلودگی و عدم تمرکز 
می شود اغلب در اردوها زمان میان وعده ها مرتب و تعیین شده است. 
امیدواریـم دانش آمـوزان عزیـز از ایـام طالیـی نـوروز نهایـت اسـتفاده را 

ببرند و شاهد موفقیت آنها باشیم. 

 اردوی نوروزی در روشنگر
به ایام نوروز که نزدیک می شویم این سؤال در ذهن دانش آموزان 
شـکل می گیـرد کـه از ایـن فرصـت طالئـی چطـور اسـتفاده کنـم؟ 
تعطیالت نوروز فرصتی است که به دور از هیاهوی کالس، تمام 
وقت و انرژی تان در اختیار خودتان باشـد تا برنامه های عقب 
افتـاده را جبـران کنیـد و بـه تقویـت نقـاط ضعف تـان بپردازیـد. 
تجربه سال های قبل گواه آن است که اغلب دانش آموزان موفق 
از ایام عید نهایت استفاده را کرده اند در این یاد داشت به این 

سؤال می پردازیم که از ایام عید چطور استفاده کنیم؟

 گزینه ای به نام اردوی نوروزی 
چند سالی است هنرستان روشنگر در ایام عید، اردوی نوروزی 
برگزار می کند و سعی می شود فضایی مناسب برای مطالعه مهیا 
کنند و اغلب یک برنامه مطالعاتی در آغاز اردو پیشنهاد می شود 
و تعداد محدودی کالس رفع اشکال نیز در نظر گرفته می شود. 
اما عمده تمرکز برنامه روی این نکته است که وقت دانش آموز در 
اختیار خودش باشد تا طبق نیازهای درسی اش زیر نظر مشاور 
اجرایی و مشاور هنرستان عمل کند این اردوها مزایایی دارد که 

به طور اختصاصی به آن می پردازیم.
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مهمتریـن روش بـرای آزاد سـازی انرژی هـا و تـالش آفرینـی تجربـه کـردن 
موفقیت هاست

 با جدی گرفتن آزمون ها و کسب کارنامه درخشان انرژی کار را دو چندان 
نمائید

انواع آزمون ها
 آزمون های داخلی )تستی و تشریحی(

 کنکور های آزمایشی
 اجرای آزمون شبیه سازی

تحلیل آزمونها
1- تحلیـل توسـط دانش آمـوز: پـس از انجـام آزمونهـای تسـتی دانش آمـوز 
موظـف اسـت بـرای دریافـت نتیجـه بهتـر و رفـع نقـاط ضعـف و مشـکالت 
درسی خود یک به یک سواالت خود را بررسی کرده دلیل پاسخ ندادن یا 
پاسخ منفی آن را بیابد که در اثر بی دقتی کمبود زمان یا تفهیم نشدن 
مسئله و یا مطالعه نکردن باشد و تحلیل خود را در یک صفحه در مورد 

هر آزمون خالصه می کنند
2- تحلیل توسـط مشـاور آموزشـی: کارنامه توسـط مسـئول آموزش کامالً 
تحلیل می گردد به این ترتیب که درصد پاسخگویی به سواالت در روند 

محور 
برگــزاری آزمــون و اهـــداف آنچهارم

محور 
پنجم

انتخاب رشته و معرفی رشته های دانشگاهی

موفقـیـــت موفقـیـــت 

معرفی رشته های دانشگاهی و انتخاب رشته:
 معرفی رشـته های دانشـگاهی و ارائه اطالعات در زمینه های رشـته های مختلف برای دانش آموزان و اولیاء در 

جلسات گروهی و انفرادی مجزا.
 برگزاری جلسات مشاوره انفرادی و گروهی انتخاب رشته آزاد برای اولیاء و دانش آموز در اواخر آذر ماه و اوایل 

دی ماه با تحلیل وضعیت 6 ماه صورت می گیرد.
 برگزاری جلسات مشاوره انتخاب رشته سراسری بصورت گروهی و انفرادی

پیشرفت دانش آموز در قسمت های مختلف درسی بررسی و اینکه به 
کدام تست مربوط می شود

3- تحلیل توسط دبیر: در صدهای هر درس در هر مرحله از آزمون های 
تستی توسط دبیر بررسی شده و دالیل افت یا پیشرفت در هر درسی 

توسط دبیر بیان می شود
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حسابداری 96 معماری 96 هنر 97 هنر 96

ف
دی

ر

دانشگاه نام دانشگاه نام رشته و دانشگاه نام رشته و دانشگاه نام

حسابداری 
تهران فاطمه احمدی معماری 

دانشگاه شریعتی تهران نازنین ابراهیمی
نگارگری 

دانشگاه الزاهراء تهران
زهرا ناطقی نگارگری 

دانشگاه سوره تهران سارا پورفتوحی 1

حسابداری
 دانشگاه کرج

المیرا امیری 
چیمه

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران مدیا پارسافرد

گرافیک 
دانشگاه الزاهراء تهران

فاطمه ناییجی
عکاسی 

دانشگاه هنر تهران
صبا تفقدی 2

حسابداری
 دانشگاه شریعتی تهران

ملینا بالین 
پرست

معماری 
دانشگاه کرج

بهتا خوش 
کیش منش

نگارگری 
دانشگاه الزاهراء تهران

فاطمه آقا سید 
یوسفی

طراحی صحنه 
دانشگاه سوره تهران

محدثه حسینی 3

حسابداری
دانشگاه ولیعصر تهران

ملینا 
جهانبخش

معماری 
دانشگاه کرج

عرفانه رستگار 
رامشه

طراحی صحنه 
دانشگاه سوره تهران

آیلین انواری
نگارگری 

دانشگاه سوره تهران
نیلوفر خرم 

آرایی
4

حسابداری 
دانشگاه حکمت قم

کیمیا حسنیه 
فراهانی

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران فاطمه رضائیان

نقاشی 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران

مهشید 
پیرهادی

طراحی صحنه 
دانشگاه سوره تهران

فاطمه 
خسروآبادی

5

حسابداری 
دانشگاه ولیعصر تهران فاطمه رضایی معماری 

دانشگاه ولی عصر تهران ملیکا رضازاده
طراحی پارچه و لباس 
دانشگاه الزاهراء تهران

کیانا ترکمن طراحی پارچه و لباس 
دانشگاه شریعتی تهران کیانا خسروانی 6

حسابداری 
دانشگاه کاشان  پریسا سالمی معماری 

تهران
نرگس روزبهانی 

ده نویی
گرافیک 

دانشگاه هنر پارس تهران
مرسا دهقان 

نیری
طراحی پارچه و لباس 

دانشگاه شریعتی تهران
بهاره خوشجام 7

حسابداری 
دانشگاه شریعتی تهران حورا سید میری معماری 

قزوین نگین زرگر
گرافیک 

دانشگاه الزاهراء تهران
گلپونه سجادی

طراحی صنعتی 
دانشگاه هنر پارس تهران

سارا دنیایی 8

حسابداری 
تهران سحر سیف معماری 

دانشگاه هنرپارس تهران ریحانه سلک
طراحی صنعتی 

دانشگاه الزاهراء تهران
سوگند 
سلحشور

مجسمه سازی 
دانشگاه هنر تهران

کیمیا ربیعی 9

حسابداری 
دانشگاه شریعتی تهران ریحانه صبوری معماری 

دانشگاه شریعتی تهران مرضیه سوری
نقاشی 

دانشگاه علم و فرهنگ تهران
نگار شاکری

نگارگری 
دانشگاه سوره تهران

مبینا زاهدی 10

حسابداری 
دانشگاه نوشهر کیمیا عبادی معماری 

دانشگاه ولی عصر تهران
مریم صحت 

طلب شاهرودی
گرافیک 

دانشگاه الزاهراء تهران
آفرین عباسی

نقاشی 
دانشگاه هنر پارس تهران

نیلوفر زینلی 11

حسابداری 
دانشگاه شریعتی تهران زهرا عسکری معماری 

دانشگاه شریعتی تهران محیا علوی واال
بازیگری 
تهران مرکز

پریسا عسگری
گرافیک 

دانشگاه سوره تهران
محدثه غالمی 12

حسابداری 
دانشگاه دارالفنون قزوین

شیدا فروغی 
منش

معماری 
دانشگاه هنرپارس تهران مبینا غفاری

نگارگری 
دانشگاه الزاهراء تهران

شکوفه فضلی
طراحی صحنه 

دانشگاه سوره تهران
زهرا فدوی 13

حسابداری 
دانشگاه شریعتی تهران الهام هاشمی معماری 

دانشگاه شریعتی تهران روژان فرهادی
طراحی پارچه و لباس 

دانشگاه شریعتی تهران
مبینا کریمی

صنایع دستی 
دانشگاه سوره تهران

غزال فرح 
دوست

14

حسابداری 
دانشگاه شریعتی تهران

نعمیه سادات 
واله سبزواری

معماری 
تهران مهال قمی کالئی

طراحی صنعتی 
دانشگاه تهران

ملیکا کیانی
نقاشی 

دانشگاه هنر پارس تهران
ملینا ملکی 15

حسابداری 
دانشگاه شریعتی تهران

فریال یادگار 
دوستعلی

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

مهکامه 
کمالخانی

نگارگری 
دانشگاه سوره تهران

مبینا محمد 
حسینی

طراحی پارچه و لباس 
دانشگاه هنر پارس تهران

مونا ملکی 16

معماری 
تهران

کیمیا 
کیارستمی

طراحی صنعتی 
دانشگاه الزاهراء تهران

سحر مرادی 17

معماری 
دانشگاه هنرپارس تهران مه سیما لطفی

طراحی پارچه و لباس 
دانشگاه شریعتی تهران

آنی شابدریان 18

معماری 
دانشگاه ولی عصر تهران حانیه مبینی

نقاشی 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران

نگین مقدریان 19

معماری 
دانشگاه هنرپارس تهران سحر مظفری

نمایش عروسکی 
دانشگاه سوره تهران

سحر مهدوی نیا 20

معماری 
دانشگاه کرج سارا معصومی

نمایش عروسکی 
دانشگاه سوره تهران

کیانا نوربخش 21

معماری 
دانشگاه هنرپارس تهران هستی منصوری 22

معماری 
دانشگاه کرج نگین موسوی 23

معماری 
قزوین زهرا نوروزی 24

معماری 
قزوین مریم نیکفر 25

قبولی های معماری و حسابداری مربوط به سال 96 می باشد. در سال 97 این دو رشته کنکور نداشتند.

روشنگرروشنگرقبولی های کنکو رسال قبولی های کنکو رسال 9797
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 علت موفقیت: درس خواندن با برنامه ریزی، عالقه ی شدیدم به رشته 
خود، هدفی که برای قبولی در کنکور داشتم.

 انگیزه شـما برای درس خواندن: موفقیت در کنکور و قبولی با رتبه 
خوب در دانشگاه شریعتی

 روش مطالعـه: بـا برنامه ریـزی مشـاور پیـش مـی رفتـم. پنـج شـنبه و 
جمعه ها بیشتر از ساعات هفته درس می خواندم و اواخر سال که نزدیک 

به کنکور بود در اردوهای مطالعاتی مدرسه درس می خوانم.

 برنامـه ی آینـده تـان چیسـت؟ رشـته ی خـود را ادامـه بدهـم تـا مـدرک 
باالتر و مشغول به کار شوم.

 خاطره: اردوهای مسافرتی مدرسه بعد از امتحانات ترم اول بهترین 
خاطرات مدرسه بود و عالوه بر آن دوران نمایشگاه مدرسه دوران بسیار 
خوبی بود. یکی از بهترین خاطرات دوران سال تحصیلی سال سوم بود 
کـه فـردای روز عاشـورا تاسـوعا مـا آزمـون قلـم چـی داشـتیم یـک اکیـپ 4 
نفره بودیم همگی با هم درس می خواندیم. تقریباً اوایل سـال بود ما 
روز تعطیل ساعت 6 صبح بیدار شده بودیم که درس بخوانیم کل اول 
روز را از ساعت 6 صبح که بیدار بودیم تا فردا صبحش بیدار بودیم ولی 

وقتی آمدیم مدرسه آزمون کنسل شد.

 علت موفقیت: هنرستان روشنگر شرایطی را فراهم آورد که در آن 
رویاهایم را بسازم و خود را باور کنم.

 انگیـزه شـما بـرای درس خوانـدن: آینـده شـغلی خیلـی بـرای مـن و 
خانـواده ام اهمیـت داشـت و بـا توجـه بـه اینکـه پـدرم سـفیر اسـت مـی 

توانم در خارج از ایران نیز شغل مورد نظرم را پیدا کنم.

 روش مطالعه: سیستم برنامه ریزی و نظم و داشتن هدف بهترین 
روش برای درس خواندن است و من هم طبق این برنامه پیش رفتم.

 برنامه ی آینده تان چیسـت؟ در راسـتای تحصیلم و در رشـته مورد 
نظرم بتوانم یکی از برندهای خوب هنری را بسازم.

 خاطـره: هـر روز مـا در مدرسـه خاطـره سـاز بـود. االن کـه بـه روزهـای 
گذشته بر می گردم ناخودآگاه لبخند بر روی لبانم می نشیند مخصوصاً 

کالس های استاد اکرمی.

 علـت موفقیـت: بـه نظـر مـن پشـتکار و برنامه ریـزی مسـتمر 
امیدواری برای رسیدن به اهداف و خیلی از مسائل از این قبیل 
باعث موفقیت من شد و یک عاملی خیلی تاثیر در حفظ روحیه 
و تالش من داشت اول از همه توکل و ارتباط با خدا و پشتیبانی 

و حمایت های مداوم و مستمر  پدر و مادر و مشاور عزیزم.

 انگیـزه شـما بـرای درس خوانـدن: رسـیدن بـه هدفـی کـه در 
این مسیر داشتم،قبول شدن در دانشگاهی معتبر و همچنین 
سربلندی و شادمانی پدر و مادرم باعث قوی  شدن روز افزون 

انگیزه ام  شده بود.

 روش مطالعه: در آن مسـیر با توجه به آزمون های مسـتمر 
و منظـم وبرنامه ریـزی طبـق آن و همچنیـن اسـتفاده از منابـع 
گوناگـون و کتـب مختلـف تسـتی منطبـق بـر آن روشـی بـود کـه 

برای مطالعه از میان روش های مختلف برگزیده بودم.

 برنامه ی آینده تان چیست؟ همان طور که با تالش و پشتکار 
و توکل بر خدا به اهدافم در این مسیر دست پیدا کردم طبق 
همیـن اصـول و معیـارم در ایـن مسـیر رسـیدن بـه تحصیـالت 
عالیـه در ایـن رشـته و ورود بـه بـازار کار آن و... از جملـه اهـداف 

آینده من می باشد.

 خاطره: سپری کردن این مسیر توام با خاطرات و یادگاری های 
لذت بخش و ماندنی می باشد خاطرات مختلفی که با معلمان و 
استادان گرانقدرم داشتم از جمله زیباترین و لذت بخش ترین 

خاطرات زندگی ام را رقم زده است.

 علت موفقیت: از نظر من هیچ چیزی به اندازه ی تالش و تمرین های مفید و مکرر در موفقیت 
تاثیرگذار نیست. موفقیت حاصل داشتن یک هدف بزرگ است. هدفی که برای ما دارای اهمیت 
است. همچنین آماده کردن فضا و زمینه مناسب از جانب پدر و مادر و همچنین کادر آموزشی 

در این زمینه بسیارمهم است.

 انگیزه شما برای درس خواندن: انگیزه من برای درس خواندن رسیدن به خواسته و هدف 
درونی ام بود. اینکه در یک دانشگاه خوب تحصیل کنم و از سطح علمی باالیی برخوردار باشم 
و با توجه به اینکه عالقه زیادی به رشته ام دارم بتوانم در آن موفق باشم. همچنین یک عامل 

برای ایجاد انگیزش داشتن یک مشاور خوب و دلسوز است.

 روش مطالعه: اولین چیزی که در مطالعه بسـیارحائز اهمیت اسـت داشـتن برنامه ی خوب 
است. برنامه ریزی درسی صحیح به ما کمک می کندکه سیر مطالعاتی مفیدی داشته باشیم. 
من شخصاً برای خواندن درسهایم برنامه داشتم. بخصوص در ماه های پایانی که بیشتر به آن 
نیازمند بودم بعد از برنامه ریزی، مطالعه و با تمرکز مفید است. اینکه در ساعتهای مطالعه خیلی 
زیـاد باشـد امـا چیـز مفیـدی یـاد نگیـری بلکـه ایـن مهـم اسـت کـه در مطالعـه همـراه بـا تمرکـز کافـی 
باشد و بعد از آن استفاده از منابع و کتاب های موثر در این زمینه بود بخصوص کتاب های زرد 
قلم چی که شامل سواالت کنکورهای سال های قبل بود و در ماه های آخر به من کمک می کرد.

برنامه ی آینده تان چیست؟ من امیدوارم بتوانم به سطح علمی باالیی از رشته ام برسم. چون 
به این رشـته از صمیم قلب عالقه دارم و فکر نکنم روزی برسـد که بخواهم از یادگیری درباره 
حسابداری خسته شوم و اینکه داشتن شغل مناسب یک ایده آل برای هر فرد است. من هم 

از این قاعده مستثنی نیستم.

 خاطره: فکر کنم دی یا بهمن ماه بود که بعد از چند وقت تهران برف شدیدی بارید. با همه ی 
بچه های کالس و خانم رضایی رفتیم برف بازی و حتی چند بار هم خوردیم زمین و خیلی خوش 

گذشت. خاطره ی دیگرم مربوط به اردوی جاجرود می شود که آن هم خیلی عالی بود.

حورا سید میری

ریحانه صبوری

رتبه 8 - ادبیات نمایشی دانشاگه تهران

رتبه 9- حسابداری دانشاگه شریعتی تهران

رتبه 6- حسابداری دانشاگه شریعتی تهران

رتبه 27- معماری دانشاگه شریعتی تهران

شیما قولی

مدیا پارسافرد

مصاحبه ویژهمصاحبه ویژه
در سال در سال 9696با برترین هایبا برترین های

روشنگرروشنگر
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 علت موفقیت: به نظر خودم استفاده از چکیده ای از توصیه های 
همه ی اساتید و مشاوره های استاد اجالل و راهنمایی و آرامشی که 
در مدرسـه داشـتم زیـر نظـر خانـم کرمانشـاهی و آرامـش داشـتن 

در مدرسه.

 خاطره ی خوب: بهترین خاطره من اردوی عید که با بچه ها به 
صورت دسته جمعی تست حل می کردیم. چون با کدگذاری بسیار 

خنده دار مسئله ها را حل می کردیم.

علـت موفقیـت: بـه نظـرم علـت موفقیتـم درمرحلـه ی اول 
حمایت پدر و مادرم بوده! سال کنکور سال سختی برای هر 
فرد و یکی از چیزهایی که مور نیاز حمایت و دلگرمی اطرافیان 
خصوصاً پدر و مادر! و سخت کوشی خودم کسی که دنبال 
موفقیت هست باید سختی های رسیدن به این موقعیت 
هم تحمل کند و در نهایت اساتید خوبمون خصوصاً آقای 

کیان که موفقیتمو واقعاً مدیون ایشان هستم.
خاطـره: بهتریـن خاطـره ی دوران تحصیلـم اردوی مطالعاتـی 
عیـد بـود. بهتریـن و شـیرین تریـن تجربـه ی درس خونـدن 
بین دوستان. و به نتیجه رسیدن این تجربه ی خیلی خوب 
شـیرین ترش کرد. البته از سـخت گیری خانوم ناظم زاده 
هم نمیشه چشم پوشی کرد چون هر ده دقیقه به ما سر 
مـی زدن و کال کاری کـردن کـه مـا خـواب رو فرامـوش کردیـم. 

ممنون از همگی.

 علـت موفقیـت: تـالش مسـتمر خـودم و حمایـت والدینـم و پشـتیبانی و 
کمک های اساتید و مشاور و کادر مدرسه باعث شد به موفقیت دست پیدا 

کنم.
انگیزه شما برای درس خواندن: نگاه به آینده ای روشن و رسیدن به آرزوهای 
کـه در سـر داشـتم. مـن بـه ایـن رشـته عالقـه ی زیـادی داشـتم و همیـن عالقـه 
موجب شد که انگیزه ای برای درس خواندن و قوی گام برداشتن برای رسیدن 

به هدفم باشد.

 روش مطالعه: طبق برنامه ریزی مشاورم عمل می کردم.
 برنامـه ی آینـده تـان چیسـت؟ رشـد و ترقـی در رشـته ی مـورد عالقـه ام کـه 

همان گرافیک می باشد.

 خاطره: اردوی عید و نوروز بهترین خاطره و بهترین فرصت برای آماده شدن 
و جمع بندی دروس کنکور بود. وقتی که همه ی دانش آموزان با هم در مدرسه 

درس می خواندیم بهترین ساعات و دوران را برایم رقم زد.

شادی اکمرانی

مرضیه سوری

مهاکمه کمالخانی

رتبه 97- گرافیک دانشاگه تهران

معماری دانشاگه شریعتی تهران

رتبه 67- معماری دانشاگه شریعتی تهران

رتبه 90- گرافیک دانشاگه هنر تهران

رویا مالک پور

مصاحبه ویژهمصاحبه ویژه
در سال در سال 9696با برترین هایبا برترین های

روشنگرروشنگر

 علـت موفقیـت: برنامه ریـزی و عمـل بـه برنامـه در طـول سـال و اسـاتید 
پیگیر و عالی ای که برای کنکور داشتیم که بسیار عالی درس ها را به ما القا 
می کردند و کمکمان می کردند. و مشاوره های استاد کیان و راهکارهایی که 
بقیه استادها در درس خواندن می دادند بسیار موثر بود و رتبه کنکورم 

را مدیون آنها هستم.

 انگیزه شما برای درس خواندن: انگیزه من برای درس خواندن رسیدن 
به رشته مورد عالقه ام در دانشگاه مورد عالقم و داشتن رتبه خوب بود. و 
باعث شد خیلی از سختی ها را متوجه نشوم. و دوستانم که با آنها درس 

می خوانم باعث می شدند انگیزه ام بسیار باال برود.

 روش مطالعـه: مطالعـه بـا برنامه ریـزی و آرام آرام بـود کـه انـرژی ام را در 
طول سال ذخیره کنم تا در آخر سال از درس خواندن خسته نشوم و عمل 

به مشاوره هایی که اساتید و مشاوران به من می دادند.

 برنامـه ی آینـده تـان چیسـت؟ در رشـته ی مـورد عالقـه ام ادامـه تحصیـل 
بدهم و با نمرات خوب و مرتبط به رشته ام مشغول به کار شوم.

 خاطره: در دوران عید که اردوی نوروزی داشتیم خیلی دوران خوبی بود. 
هر روز کنار همدیگر صبحانه می خوردیم و بعد مشغول به درس خواندن 
می شدیم و رسیدگی های کادر مدرسه هم عالی بود و اوقات خیلی خوب 
همراه با درس خواندن برای ما فراهم کردند و در طول سال که با دوستانم 

درس می خواندیم بهترین دوران تحصیلی ام بود.
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 علت موفقیت: داشتن اساتید مجرب و بودن 
در کنـار دوسـتان کـه بـا هـم درس مـی خواندیـم و 
سـعی می کردیـم اشـکاالت درسـی را از همدیگـر 

بپرسیم و مشکالت درسی مان را رفع کنیم.
 خاطره: تمام لحظه های بودن در روشـنگر برای 
من خاطره بود. بودن در کنار دوسـتان و دبیران و 
اسـاتید، مخصوصا اردوی جاجرود که اونجا جشـن 
تولـد گرفتیـم و کلـی خـوش گذشـت و باعـث شـد 
دوستای جدیدی پیدا کنیم. و از همه بهتر این که 
حتی شب رو هم انجا موندیم و فردا بعد از صبحانه 
برگشـتیم مدرسـه. بـه نظـرم اون روز بهتریـن روز 
بـرای مـن بـود چـون 24 سـاعت رو کنـار دوسـتانم 
بـودم کـه ایـن فرصـت هیـچ وقـت جـز ایـن موقـع به 

دست نمیومد.

درس  نحـوه  و  برنامه ریـزی  موفقیـت:  علـت   
خواندنم بود که هم درس می خواندم و هم سعی 
می کردم تفریح داشته باشم. وقتی خسته بودم 
سـعی می کردم اسـتراحتی کوتاه داشـته باشـم و 
مجدداً شروع به مطالعه می کردم. همیشه سعی 

می کردم مفید درس بخوانم.
 خاطره: بودن کنار اساتید مخصوصاً پنج شنبه ها 
که زنگ تفریح با اساتید وسطی و والیبال بازی می 
کردیـم. روزی کـه بـا خانـم لیـل نهـاری و آقـای اکرمـی 
برای بازدید به نمایشگاه هر ساله روشنگر آمدیم 
روز پـر از خاطـره ای بـرای مـن بـود و صبحانه هایـی 
که پنج شنبه ها دور هم می خوردیم نیز برای من 

خاطره ساز شد..

 علـت موفقیـت:1 ( عالقـه ی زیـادم بـه ایـن رشـته 
تشـویق  مـن 2(  خوانـدن  درس  بـرای  بـود  عاملـی 
خانـواده 3( روش هایـی کـه خـودم پیـش بینـی کـرده 
و مطالعـه مـی کـردم 4( محیـط خـوب مدرسـه و درس 
خواندن با دوستانم انگیزه ای برای بیشتر خواندن بود

روش مطالعه: من همیشه درس می خواندم ولی به 
موقع تفریح هم داشـتم که بتوانم این سـال سـخت 

را راحت تر بگذرانم.
 خاطره: روز آخر مدرسه که اجازه دادن در مدرسه آب 
بازی کنیم وقتی که خیس شدیم خیلی برای ما خاطره 
انگیـزه بـود. تولـد گرفتـن بـرای اسـاتید خاطـرات خوبی 
همراه داشت و طراحی کردن کالس با سالیق خودمان 
خیلی برای ما جذابیت داشت و جزء خاطراتمان ماند.

 علت موفقیت: برنامه ریزی من فقط درس خواندن 
نبـود. کمـی هـم بـه خـودم اسـتراحت و تفریـح مـی دادم. 
همچنیـن پشـتیبانی پـدر و مـادرم در ایـن سـالها کـه 
صمیمانـه در کنـار مـن بودنـد و لطـف خداونـد کـه شـامل 
حال من شد و موانع را از سر راهم برداشت تا بتوانم با 

آرامش درس بخوانم و به موفقیت برسم.
پیـش  دوران  خاطـره  بهتریـن  عیـد  اردوی  خاطـره:   
دانشگاهی من بود. روزهایی که در کنار بقیه دوستانم 
درس مـی خواندیـم. روزی کـه بـرای اسـتاد امرائـی در مـاه 
اردیبهشـت تولـد گرفتیـم خیلـی بـه مـا خـوش گذشـت. 
خاطرات به جا مانده برای ما عکس و فیلم های ما از آن 

روز بسیار خاطره انگیز است.

 علـت موفقیـت: پشـتیبانی خانـواده کـه تمـام 
تفریحات خودشان را کم کردند تا محیطی آرام برای 
درس خواندن من باشـد. پشـتکار خودم که تمام 

فکرم برای رسیدن به موفقیت در این سال بود.
کـه دوسـتانم سـورپرایزم  تولـدم  روز  خاطـره:   
کردند جزء خاطرات خوبم بود. تغییر دکوراسیون 

کالسهایمان که خیلی برای من جذابیت داشت.
روش مطالعه: هر روز درسـی که اسـتاد میداد می 
خوانـدم و تسـت مـی زدم و دفعـه بعـد کـه همـان 
تسـت را مـی زدم درصـد تسـت زنـی مـن باالتـر مـی 
رفـت متوجـه مـی شـدم نحـوه مطالعـه ام درسـت 

است.

 علـت موفقیـت: کادر مدرسـه، اسـاتید موفـق و و 
درک بـاالی خانـواده در لحظه هـای سـختی کـه بـه آنهـا 
احتیـاج داشـتم بسـیار موثـر بـود. سـال آخـر بـه دلیـل 
حساسیتی که دارد بسیار حائز اهمیت است بنابراین 
باید خانواده ها با دانش آموزان یکدل و همراه شوند 

تا به نتیجه دلخواه برسند.
 خاطـره: روزهایـی کـه در مدرسـه اردوی مطالعاتـی 
داشتیم خیلی خاطره برای ما به جا گذاشت. زیرا در 
کنـار بقیـه دوسـتانم درس مـی خواندیـم و ایـن درس 
خواندن کلی فایده داشت و موجب می شد در همان 
لحظـه اشـکاالت خـود را برطـرف نمائیـم. روزهایـی کـه 
اساتیدمان برای نظارت بر درس خواندنمان به مدرسه 
می آمدند نیز روزهای سخت کنکور را برای ما آسانتر 

می کرد

کیمیا ربیعی
فاطمه ناییجی

فاطمه آقا سید یوسفی

سوگند سلحشور

صبا تفقدی

سحر مرادی

مجسمه سازی 
دانشاگه هنرتهران

گرافیک دانشاگه 
الزهراء تهران

ناگرگری دانشاگه الزهراء 
تهران

طراحی صنعتی دانشاگه 
الزهراء تهران

عاکسی دانشاگه هنر تهران

طراحی صنعتی 
دانشاگه الزهراء تهران

مصاحبه ویژهمصاحبه ویژه
با برترین های با برترین های 

روشنگرروشنگر
در سال در سال 9797

37 www.roshangran.dch.ir



موسیقی 
دانشگاه هنر تهران

درسا کشاورز

ملینا جهانبخش

علت انتخاب این رشته: اول این که پدر بزرگم معمار بودند و پدرم هم در این شغل هستند. عالقه خودم و تشویق خانواده مخصوصاَ خواهرم 
باعث شد به سمت رشته معماری حرکت کنم. 

علت انتخاب این هنرستان: به خاطر تعاریفی که شنیده بودم و رتبه هایی که دیدم به این باور رسیدم در این هنرستان درس بخوانم. 
علت موفقیت: درس خواندم و برای خودم هدف تعیین کردم و به حرف مشاور گوش می دادم و درس هر روز را همان روز می خواندم. 

هدف: هدفم بعد از گذراندن مقطع لیسانس این است که وارد بازار کار بشوم و بعد از چند سال کار درسم را تا مقطع دکتری ادامه بدهم. 
نقش پدر و مادر: فضای آرام در خانه ایجاد کردند و پیگیری های خواهرم هم تأثیر گذار بود. 

نقش معلمین هنرستان: معلمین خیلی نقش داشتند مخصوصاَ روش های تستی آن ها و اینکه خیلی مفهومی کار می کردند. 
نقش سیستم هنرستان: آزمون های مکرر باعث می شد استرس ما کم بشود و مدیریت زمانی که داشتند. 

نقش مشاور در طول تحصیل: برنامه ریزی و در کنار ما بودند 
آیا پیش بینی می کردید چه رتبه ای را در کنکور کسب می کنید؟ نه فکر نمی کردم رتبه اول کشوری بشوم اما به زیر 10 فکر می کردم.

رتبه 1 - رشته معماری دانشگاه شریعتی تهرانمحیا علی قلی طایفه

مریم رشیدی

طراحی صنعتی 
دانشگاه الزهرا

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

سمیرا حسینی

طراحی صنعتی 
دانشگاه الزهرا

دیبا فرهادیان

معماری 
دانشگاه کرج

عطیه اهل ایمانی

حسابداری 
ولی عصر تهران

برترین های کنکو ر سال 98 روشنگر
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علت انتخاب این رشته: از بچگی عالقه به هنر داشتم و خیلی کار هنری انجام می دادم و هیچ عالقه ای به ریاضی و تجربی نداشتم به خاطر 
همین هنر را انتخاب کردم.

علت انتخاب این هنرستان: روشنگران بودم و از آنجا با هنرستان آشنا شدم و صحبت های خانم عالمی خیلی روی من تأثیر گذار بود و وقتی 
صحبت های بچه ها را شنیدم فهمیدم که خیلی قوی هستند. 

علت موفقیت: درس خواندن و فکر به هدفم، تالش کردم و موفقیت را کسب کردم. 
چـه هدفـی را دنبـال مـی کنیـد؟ تـالش می کنـم تـا بتوانـم طـراح خاصـی شـوم، فعـال قصـدم کارشناسـی ارشـد اسـت و طراحـی داخلـی را بـرای ارشـد 

انتخاب کرده ام.
نقش پدر و مادر در موفقیت: واقعا خانواده در موفقیت من تأثیر گذار بودند مخصوصاَ برادرم چون خودشان این مراحل را طی کرده بودند و 

تجربه داشتند. 
نقش معلمین هنرستان در کسب موفقیت: 50 درصد معلمانم در این موفقیت تأثیر گذار بودند و بعد تالش خودم و حمایت خانواده. 

آیا پیش بینی می کردید چه رتبه ای را در کنکور کسب می کنید؟ نه اصال، می دانستم که تالش کردم ولی این رتبه خیلی برایم خاص بود.

رتبه 20 - طراحی صنعتی دانشگاه تهراننرگس فهمانی

طراحی لباس 
دانشگاه شریعتی تهران

ستایش هدایتیمهسا رستمی پور

معماری 
دانشگاه ولی عصر تهران

حنانه سندانی

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

آیناز آئینه

نقاشی 
علم و فرهنگ تهران

سیده فاطمه حسینی

نگارگری 
دانشگاه سوره تهران

معماری 
دانشگاه ولی عصر تهران

حدیث سلطانی

برترین های کنکو ر سال 98 روشنگر

39 www.roshangran.dch.ir



برترین های کنکو ر سال 98 روشنگر

علت انتخاب این رشته: عالقه به طراحی مهندسی عاملی شد که این رشته را انتخاب کنم.
علت انتخاب این هنرستان: بخاطر محیط مناسب آموزشی که درمقایسه با هنرستان های دیگر از همه نظر برتری داشته دارد.

علت موفقیت: حمایت های پدرم و کادر آموزشی هنرستان که خیلی تالش کردند ما به موفقیت مورد نظر دست پیدا کنیم.
هدف: انشااله عزمم را جزم کردم تا مقطع دکترای حرفه ای پیش بروم و دفتر کار بزنم و شروع به کار کنم.

نقش پدر و مادر در موفقیت: مادرم در آرامشی که در خانه هماهنگ می کردم و برنامه ریزی های ایشان برای من در خانه 
پدرم در شرایط سخت روحی همراه من بودند و تاثیر بسزایی در موفقیت من داشتند

نقش معلمین هنرستان: نقش بسیار زیادی داشتند و در کنار این اساتید توانستم به هدفم برسم.
نقش سیستم هنرستان: هنرستان عاملی بود که ما را از حواشی زمان دور نگه می داشت و باعث تمرکز ما روی اهدافمان می شد.

نقش مشاور در طول تحصیل: برنامه ریزی های مشاور و در هر شرایطی که بود ایشان نسبت به ما بی دریغ حامی و حمایتگر بود.
آیا پیش بینی می کردید چه رتبه ای را در کنکور کسب می کنید؟ نه، در واقع فکر می کردم رتبه ام بین 10 تا 20 شود.

رتبه 8 - رشته معماری دانشگاه شریعتی تهراننازنین میرزایی

طراحی صنعتی 
دانشگاه سمنان

تینا برزگرروما جمالی

موسیقی 
دانشگاه هنر تهران

فاطمه فرزعلیان

حسابداری 
دانشگاه کرج

مرجان ابراهیم نژاد

صنایع دستی 
دانشگاه الزهرا

زهرا اخالقی

کارشناسی فرش 
دانشگاه هنر تهران

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

یاسمن آخوندان
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معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

مائده طیبیستاره عابد نطنزی

طراحی صحنه 
دانشگاه هنر تهران

آرمیتا سلیم خانی

طراحی پارچه 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران

نیکتا دزیانی

معماری 
دانشگاه ولی عصر تهران

شقایق شعبانی

ادبیات نمایشی 
دانشگاه سوره تهران

طراحی صنعتی 
دانشگاه هنر پارس تهران

مبینا امانی

رتبه 25 - هنرهای دیجیتالی دانشگاه صدا و سیمافاطمه گلستانی

علت انتخاب این رشته: در این رشته خودم استعداد خاصی داشتم و عالقه فراوانی به رشته های هنر داشتم و امیدوار بودم که می تونم در 
این رشته برای جامعه و هموطنانم موثر باشم.

علت انتخاب این هنرستان: طبق تحقیقاتی که از اقوام و آشنایان کردم آموزش های این هنرستان اصولی تر و متمرکزتر از دیگر هنرستان بود
علت موفقیت: حمایت های روحی و مالی پدر و مادر که همیشه موجبات آرامش مرا فراهم می کردند و مشاور و اساتید آگاه که همیشه امید 

دهنده به من بودند.
چه هدفی را دنبال می کنید: دوست دارم در رشته انتخابی خودم حرفه ای بشم و بوسیله آن برای اعتقاداتم و کشورم مفید باشم.

نقش پدر و مادر: پدر و مادرم با حمایتهایشان فضا و شرایط خانه را طوری برای من فراهم کردن که من نگرانی غیر درس را نداشته باشم و 
با فراغ خاطر تمام هم و غم من فقط درس باشد و همیشه ممنون آنها می باشم.

نقش معلمین: اساتید ماهر و آگاه این هنرستان خیلی خوب کمک من بودند و راهنمایی ها و پیگیری ها و تدریس خوب آنها خیلی خیلی 
کمک من بود در موفقیت هایم و همیشه شاکر آنها خواهم بود.

آیا پیش بینی می کردید این رتبه را بدست بیارید؟ بله پیش بینی می کردم که این شرایط رو بدست بیارم چون هم به خودم اعتماد داشتم 
هم به هنرستانم اطمینان داشتم. 
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طراحی صحنه 
دانشگاه هنر تهران

سارا کبیریلیال موسوی

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

ادبیات نمایشی 
دانشگاه سوره تهران

الناز عابدیمدیس گودرزی

گرافیک 
دانشگاه شریعتی تهران

نگارگری 
دانشگاه الزهرا

طالیه دهقانفرفاطمه حیدری

معماری 
دانشگاه ولی عصر تهران

علت انتخاب این رشته: من رشته تجربی بودم ولی رشته مورد عالقه ام نبود بعد دیدم عالقه ام به رشته های هنری است به همین علت 
بعد از تحقیقات به رشته هنر روی آوردم.

علت انتخاب این هنرستان: دوستم خیلی تعریف کرد و خودم هم تحقیق کردم دیدم جزء برترین ها و مدارس برند می باشد.
علت موفقیت: برنامه ریزی خوب و مناسب توسط مشاورین و هماهنگ بودن خودم با این برنامه ریزی ها و داشتن هدف و مصمم بودن 

خودم برای رسیدن به هدفم و کمک های خانواده و همراه بودن با من و مدرسه.
چه هدفی را دنبال می کنی: پیشرفت در این رشته چون خیلی به آن عالقه دارم.

نقش پدر و مادر: نقش بسیار پر رنگ و موثری در موفقیت من داشتن چون زمینه آرامش را برای من فراهم می کردند و همراه من و مدرسه 
بودند.

نقش معلمین: تبحر اساتید و بودن برندترین استاد خیلی نقش موثری در موفقیت من داشتند.
آیا پیش بینی این رتبه را داشتی؟ به علت متغیر بودن شرایط پارسال و بخاطر اینکه اولین سالی بود که به این شکل کنکور می دادیم پیش 

بینی هیچ چیزی در رابطع با درسم و کنکور و رتبه را نداشتم.

رتبه 4 - معماری دانشگاه شریعتی تهرانمهسا ملکی مقدم
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عکاسی 
دانشگاه تهران مرکز

نارین دهقانی بردبار

طراحی لباس 
دانشگاه شریعتی تهران

بیتا یزدانی

غزاله ترکمندی

معماری
 دانشگاه شریعتی تهران

معماری
 دانشگاه شریعتی تهران

گرافیک 
دانشگاه تهران مرکز

کیمیا دلبریان

گرافیک 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران

پگاه عدالت خواه

رتبه 98 - مجسمه سازی دانشگاه هنر تهرانریحانه اقدامی

علت انتخاب این رشته: عالقه به رشته ها و کارهای هنری
علت انتخاب این هنرستان: وقتی به دیدن نمایشگاه روشنگر آمده بودم سطح کار دانش آموزان این هنرستان خیلی باال بود و اولش فکر 
می کردم که من نمی تونم این کارها را یاد بگیرم ولی وقتی با هنرجویان هنرستان صحبت کردم به من گفتن در این هنرستان بهت کمک 

می کنند و دبیران ماهر طوری تدریس می کنند که بخوبی یاد می گیریمو می تونی در این رشته موفق باشی و پیشرفت کنی.
علت موفقیت: سخت گیری های مدرسه خیلی در موفقیت من تاثیر داشت همچنین حمایت های خانواده و همراه بودن با من موجب پیشرفت 

و موفقیت من بودند.
چه هدفی را دنبال می کنی: دوست دارم حاال که در رشته مورد عالقه ام قبول شدم ادامه بدم تا به درجات باالی این رشته برسم.

نقش پدر و مادر: بدون حمایت آنها و هزینه هایی را که متقبل شدند نمی تونستم این موفقیت را بدست بیارم.
نقش معلمین و اساتید: معلمین من بسیار خوب بودن و خانم آشوری کمک به طراحی های ما می کردند و خانم مکتبی باعث می شدند دید 

ما نسبت به هنر باز شده و دید خوبی پیدا کنیم و خیلی چیزها مفهوم بهتری پیدا کند.
نقش سیستم هنرستان: پیگیری و سخت گیری و مداومت داشتن در امور درسی ما بسیار موثر بود.

مطهره قلی پور
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علت انتخاب این رشته: عالقه به رشته تصویر سازی باعث شد این رشته را انتخاب کنم چون در مقطع کارشناسی تصویر سازی نیست و 
باید در کارشناسی ارشد تصویر سازی بخوانم. 

علت انتخاب این هنرستان: زمانی که از نمایشگاه بازدید کردم متوجه توانمندی بچه های این هنرستان شدم و روشنگر را انتخاب کردم.
علت موفقیت: برنامه ریزی، تالش، درس خواندن.

هدف: بتوانم با توانمندی هایی که بدست می آورم کار کنم.
نقش پدر و مادر: مادرم خیلی به من امید می داد همیشه حواسش به نمرات و درس خواندن من بود.

نقش معلمین هنرستان: خانم علیمحمدی نقش بسیار حائز اهمیتی در موفقیت من داشتند. 
نقش سیستم هنرستان: جوی که ایجاد شده بود برای درس خواندن خیلی عالی بود.

نقش مشاور در طول تحصیل: خیلی خوب بود.
آیا پیش بینی می کردید چه رتبه ای را در کنکور کسب می کنید؟ نه ولی تالشم برای کسب رتبه عالی بود.

رتبه 70 - رشته گرافیکبهاره شاه میرزا

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

شمیم جوانی

طراحی صنعتی 
دانشگاه تهران مرکز

آالء سلطانی پژوه

عکاسی 
دانشگاه تهران مرکز

مریم چراغیمهشید غظنفری

حسابداری 
دانشگاه ولی عصر تهران

شکیبا عوائدیدیبا نعمتی

طراحی لباس 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران

نگارگری 
دانشگاه سوره تهران
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زهرا دالوری

علت انتخاب این رشته: عالقه مند بودم و به خاطر بازار کار این رشته.
علت انتخاب این هنرستان: چون از همه جا بهتر بود. 

علت موفقیت: برنامه ریزی خودم و استاد.
هدف: درسم را تا مقطع دکتری ادامه دهم. 

نقش پدر و مادر در موفقیت: همیشه حمایتم می کردند.
نقش معلمین هنرستان: خیلی نقش خاصی داشتند خیلی به ما برای پیشرفتمان کمک می کردند.

نقش سیستم هنرستان در کسب موفقیت: عالی بود.
نقش مشاور در طول تحصیل: خیلی خوب بود خیلی همراه بودند و همیشه در همه دروس کمکم کردند و باعث پیشرفت من شدند. 

آیا پیش بینی می کردید چه رتبه ای را در کنکور کسب می کنید؟ تقریبا

رتبه 31 - حسابداری شریعتی تهران

طراحی صحنه 
دانشگاه سوره تهران

صبا صبحی

صنایع دستی 
دانشگاه هنر تهران

مریم اکبری

پریا ریاضی

گرافیک 
دانشگاه هنر تهران

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

فرناز جهانگیری

طراحی صحنه 
دانشگاه تهران مرکز

یاسمن مهرعلی

طراحی لباس 
دانشگاه شریعتی تهران

فاطمه صفا
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علت انتخاب این رشته: من ابتدا رشته ریاضی را می خواندم اما از همان موقع هم به هنر عالقه داشتم و تغییر رشته دادم و به هنرستان آمدم.
علت انتخاب این هنرستان را شرح دهید. چون بهترین بود و همه از این هنرستان تعریف می کردند.

علت موفقیت: پشتکار و برنامه ریزی مدرسه 
هدف: موفقیت تا بی نهایت. دکتری معماری انشااله

نقش پدر و مادر در موفقیت: خیلی زیاد 
نقش معلمین هنرستان در کسب موفقیت: خیلی زیاد و تأثیر گذار 

نقش سیستم هنرستان در کسب موفقیت: اگر مدرسه ما را مجبور نمی کرد و فشار نمی آورد شاید اصالَ درس نمی خواندم و جدی نمی گرفتم. 
نقش مشاور در طول تحصیل: با مشاورین خیلی هم صحبت بودم و نقش بسزایی در سرنوشت ما داشتند. 

آیا پیش بینی می کردید چه رتبه ای را در کنکور کسب می کنید؟ نه

فروزان ارشدی

حسابداری 
دانشگاه شریعتی تهران

شمیم ابراهیمی

طراحی لباس 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران

 ادبیات نمایشی 
دانشگاه هنر تهران

 معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

چاپ پارچه و لباس دانشگاه 
هنر تهران

مریم وفایی

طراحی لباس 
دانشگاه شریعتی تهران

ساینا خالق وردی

رتبه 58 - معماری ولی عصر تهران

حورا سیدمیری

حمیده نوروزی ملیکا شیاسی

برترین های کنکو ر سال 98 روشنگر

46www.roshangran.dch.ir



علت انتخاب این رشته: از دوران راهنمایی به طراحی پوشاک عالقه داشتم این انگیزه ای شد که از طریق رشته هنر وارد این حوزه شوم که 
البته چند ماهی رشته ریاضی و تجربی را تجربه کردم اما به دلیل عالقه ام مجددا به رشته هنر برگشتم.

علت انتخاب این هنرستان: طبق تحقیقاتی که مادرم انجام داده بود البته برای رشته تجربی روشنگران بودم و از آنجا به هنرستان آمدم.
علت موفقیت: عالقه به این رشته انگیزه ای برای رسیدن به هدفم بود که هنرستان من را در رسیدن به آن کمک کرد. 

هدف: انشااله در حوزه پوشاک اسالمی فعالیت داشته باشم تا بتوانم اصالحاتی را در پوشاک انجام دهم. 
نقش پدر و مادر: امکاناتی که در اختیار من گذاشتند و همراهی های مادرم خیلی در موفقیت من مؤثر بود.

نقش معلمین هنرستان: تدریس خوب تأثیر گذار بود و صحبت هایی که در کالس می کردند باعث تالش بیشتر ما می شد.
نقش سیستم هنرستان: هنرستان ما را در رقابت قرار می داد و باعث پیشرفت ما می شد.

نقش مشاور در طول تحصیل: کال مشاورین نقش بسزایی داشتند و از همه آن ها تشکر می کنم که با برنامه ریزی ها در موفقیت ما تأثیرگذار 
بودند.

 آیا پیش بینی می کردید چه رتبه ای را در کنکور کسب می کنید؟ آری

رتبه 142 - طراحی پارچه و لباس دانشگاه هنر تهرانزهرا سلطانیان

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

الدن اخالق

ارتباط تصویری 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران

طراحی پارچه 
دانشگاه شریعتی تهران

فرزانه رضایی نیک

طراحی صنعتی 
دانشگاه الزهراء تهران

ادبیات نمایشی 
دانشگاه هنر تهران

عکاسی 
دانشگاه تهران

ملیکا رحیم زاده پردیس علی زنجانی

سماء حسینی راد

فاطمه رضائیان
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علت انتخاب این رشته: عالقه به رشته حسابداری از همان دوره راهنمایی عامل انتخاب این رشته شد. 
علت انتخاب این هنرستان: رتبه های برتر کنکور هنرستان روشنگر در سال های قبل و بازدید از نمایشگاه باعث انتخاب این مجوعه شد. 
علت موفقیت: مشاوران مدرسه خانم رضایی، خانم کرمانشاهی و آقای شایگان و خانواده ام،ساعت مطالعه ی باال باعث موفقیتم شدند.

هدف: در دانشگاه شریعتی تحصیل می کنم و برای فوق لیسانس برنامه ریزی کرده ام.
نقش پدر و مادر: خیلی نقش مهمی در موفقیتم داشتند فضای خانه را آرام می کردند و خیلی رسیدگی می کردند.

نقش معلمین هنرستان: همه ی اساتید بسیار عالی بودند و خانم روحی نقش بسیار مهمی داشتند.
نقش سیستم هنرستان: بسیار با برنامه و منظم. آزمون های هدفمند و سختگیری های مدرسه خیلی خوب بود.

نقش مشاور در طول تحصیل: هر دو هفته یکبار برنامه می دادند و طبق برنامه پیش می رفتیم.
آیا پیش بینی می کردید چه رتبه ای را در کنکور کسب می کنید؟ بله

رتبه 17  - حسابداری شریعتی تهرانمائده کمال پور 

شیدا کارخانه یوسفی

طراحی صنعتی 
دانشگاه الزهرا

سحر خواجوی

حسابداری 
دانشگاه شریعتی تهران

سوگند قاسمی

گرافیک 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران

ادبیات نمایشی 
دانشگاه سوره تهران

عسل کاشانیانمرضیه جاهد

حسابداری 
دانشگاه ولی عصر تهران

معماری 
دانشگاه شریعتی تهران

مهسا شیرعلی پور
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علت انتخاب این رشته: من از سال دهم به تصویر سازی و طراحی کاراکتر های انیمیشن عالقه مند شدم و انتخاب رشته هنر برای دبیرستان 
به علت عالقه من از بچگی به هنر بود. رشته هنر االن جزء پرکاربرد ترین رشته هاست.

علت انتخاب این هنرستان: به خاطر باال بودن سطح کارهای بچه های این هنرستان و رتبه های خوبی که کسب کردند.
علت موفقیت: کمک پدر و مادرم و سطح باالی هنرستان.

هدف: االن می خواهم وارد حوزه انیمیشن بشوم و در استودیو های مطرح کشور نقش آفرینی کنم.
نقش پدر و مادر: نقش بسیار پررنگی داشتند و مشوقین بسیار همراه بودند.

نقش معلمین هنرستان: نقشی کمتر از پدر و مادر نداشتند همه ی تالششان را برای موفقیت ما انجام دادند. 
نقش سیستم هنرستان: نظمی که در هنرستان وجود داشت کمک به پیشرفت ما در حوزه عملی و تئوری می کرد. 

نقش مشاور در طول تحصیل: مشاورین بسیار در زمان بحران روحی به داد ما می رسیدند.
آیا پیش بینی می کردید چه رتبه ای را در کنکور کسب می کنید؟ تقریبا بله

رتبه 97 - هنرهای دیجیتالی دانشگاه صدای و سیماآناهیتا دانش نژاد

پانیذ میرمقیصی

نگارگری 
دانشگاه سوره تهران

طراحی پارچه 
دانشگاه شریعتی تهران

نادیا بیگی چیمه

نفیسه بربار

حسابداری 
دانشگاه شریعتی تهران

ماندانا خسروی

معماری 
دانشگاه ولی عصر تهران

معماری 
دانشگاه ولی عصر تهران

نگار ژرفا

طراحی صنعتی 
دانشگاه الزهرا

مریم جهانگیری
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