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 آبان

حواسم به تو باش این ماه بیشتر از هرچیزیآ : " آرزو" ی قشنگم، می خوام بهت یه قولی بدم ... قول می دم تو   

درزش نره الکه مو  ب : "برنامه " های این ماهم یه جور دیگه عملی بشه! یه جوری  

ا : "اخالقم" توی این ماه با پدر ، مادر، دوستام، معلما، و مشاورام طوری باشه که یه وقت خدای نکرده از دستم دلخور 

 !نشن

کلمه از فرهنگ لغاتم گم بشه ن: " نمیشه" به معنای واقعی  

.......پس دستتو بده به من، یه لبخند بزن و برو جلو  

 

 

 

 دبیرستان غیر دولتی دخترانه مدبران

        99-98سال تحصیل 



اول : پدر و مادرانه ستگاهیا  

حرارت محبّت در  زییپا یکه با شروع خنکا میدواری. امزیدل انگ زتونییمحترم مدبّران. پا نیپر مهر والد یگرم به دلها یسالم
.برقرار باشد تانیخانواده ها  

 دیمف تانیهفته برا نیمطالب ا میدواریذکر شده است. ام یآور ادیدر جهت  ی، نکات شیپ یهفته  یمحرمانه  یادامه  در
نطوریهفته ا نیشما ا یواقع گردد... پس با اجازه    

د...! یکن یآغاز م  

 ندهیشود که راجع به آ یم هیتوص م،یقائل زیشما پدر و مادر عز یها یشما  محبت و دلسوز یکه برا یادیضمن احترام ز

نشود. بهتر است به ینیب شیپ ای ییشگوینوجوان پ ی   

شدن به امتحانات و کنکور ممکن است  کینوجوان با نزد رای. زمیبرخورد با مشکالت آماده کن یکار، اورا برا نیانجام ا یجا

که فقط ی. البته نه به گونه اردیتحت فشار قرار گ   

ساده  یرا به زبان یزندگ یجنبه ها یبلکه همه  م،یکن نیاو را بد ب ندهیکرده، و نسبت به آ انیها را ب یو سخت مشکالت

و ی، زشت یو آسان ی. ) سخت میکن حیاو تشر یبرا   

(ینا توان ای یدیشود نه احساس نا ام ییتوانا جادیکه باعث ا یدر کنار هم عنوان شود، به نحو ینیریو ش یتلخ ،ییبایز  

است  لیکه او ما ی. در مواقعابدی یخودش را م ی ژهیمختص و و یاش راه یزندگ یبرخورد با بحران ها یبرا یهر نوجوان
کند، با حضور پر مهر و دایخودش راهش را پ   

.کند یبانیو پشت تیخود، او را حما زیمحبت آم سکوت  

 دگاههایدار شود. د حهی. مبادا احساسش جردیکند، به احساسات او احترام بگذار یرا شروع م یکار یکه نوجوان یهنگام

بدون علت ردویمورد تمسخر قرار گ دینبا شیو برداشت ها   

شرکت داد یاش با احترام گذاشت و او را در امور خانوادگ قهیبه سل دیآن مخالفت شود. با با . 

شود ،معتقدند که  یدفاع از نوجوان باعث سست و ناتوان شدن او در برابر مشکالت م نکهیبه گمان ا نیاز والد یبرخ
  فرزندشان در مواجهه بدون پشتوانه با مشکالت

او را به  نیتفکر که والد نیگمان خطاست، و فرزند با ا نیه اک یشوند. در حال یآماده م ندهیآ یزندگ یشده و برا دهیآبد
قائل یارزش چیاو ه یحال خود رها کردند و برا   

همه  تیعنوان به مفهوم حما چینکته به ه نی.) البته ارندیگ یشده، و از آن ها فاصله م نینسبت به آنها بدب ستند،ین
تیمسئول رفتنیباشد. مانند پذ یاز حد نم ادیجانبه و ز   

....(لیقب نیو کار خودش و از ا فیوظا  

 یگردد. همانطور که م یبه او منتقل م ینوجوان، احساس بد یرفتار اتیو خصوص تیمواقع، با انتقاد از شخص شتریدر ب
سازنده باشند و در دیاول با یانتقاد ها در درجه  د،یدان   

او نزد ما  تیکه شخص میکن میبه او تفه یعنیاو را.  تیسوال ببرد، نه شخص ریعمل نوجوان را ز دیدوم، انتقاد با ی درجه
یبرا دیاشتباه صورت گرفته با نیا یمحترم است ول   

از  نیاش را نزد ما حفظ خواهد کرد. همچن یمیقد گاهیبا اصالح اشتباه خود جا یعنیکامال واضح و مشخص گردد.  نوجوان
  نسبت دادن صفات

کرد. نوجوان معموال بعد از رفتار  زیپره دیو ... " با ینادان یلیخ ،یفهم ینم یچیفرد مانند" تو ه تیبه شخص یناپسند
یم هیکند و خود را مستحق تنب یاشتباه، احساس گناه م   

صفات نا  انیکند. در واقع اگر با ب یسوال رود، اشتباه خود را قبول م ریاو ز تیکه عمل او و نه شخص یو در صورت ددان
یشده م هیشود، عمل زشتش را توج نیپسند به او توه   

.کند یم یریو در مقابل شما موضع گ پندارد  

با  یسپاس گزارم و از همراه اریبس دیما اختصاص داد یهفته نامه  یاز وقت با ارزش خود را به مطالعه  یقیدقا نکهیا از

.میمفتخر و مسرور یلیشما بزرگواران خ  

انیروانشناس_زهراسرور   



 ایستگاه دوم :قهرمانان روزحساب 

های قوییی 2کالس        

                       

دم اونایی که دارن پر قدرت و پر تالش پیش میرن گرمممممم...            35/83                      سارا حاتمی نصر        

خداقوت بده بهتون روز به روز جدول تون پر بااااار تر ....             30/83نگار معتکفی                                   

                                                                                

 

 

های کوشاااااا 1ریاضی کالس        

واسه  میکن ی. ما هم خودمونو آماده ممیباز هم صبر کن دیخب انگار با یهفته ول نیا میجدول فوق العاده بود هیمنتظر  
  ؟؟؟یچ ای یطوفان یهفته  هیواسه  می... برندهیهفته آ یها شرفتیپ یخوشحال

 

 

های خفنانسانی کالس                                                                          

 

ماشاال به این جدول ......                   ماشاال بچه های خفن انسانی ....  

45/83ماشاال به سوگندشووووون...پدیده کالس.......                                           حانیه حسینی                

80مهتا سیف                                                                                            

    

 

  

های توانمند  2کالس تجربی      

شما از  ییهرگز توانا ی... ولمینیب یجدول محرمانه نم یهفته اسم ستاره هامون رو تو نیبود که ا بیواسمون عج
:((((((((دیکن یچه م ندهیآ یهفته  مینیبب میمون ینرفته و نخواهد رفت. پس منتظر م ادمونی  

 

 

های شگفتی آفرین 1کالس تجربی                                                                         

۱ یتجرب یچه کردند بچها  ^__^ 

58/83عاطفه آقازاده                                  . رندیم شیها سبقت گرفتن و پر قدرت دارند پ ۲ یتجرب از  

78/75          نیلوفر عابدینی                   ��جذااابتون هستیم جی!!! منتظر نتاییییخدا قوت .. خدا توانا  

 

          

 



 بخش سوم : روانشناسانه

مون به ما کمک کنه هوش  تیبه خواسته ها و موفق دنیرس یتونه تو یکه م یهوش نیکه مهمتر میدون یهمه مون م

همون ای یعاطف  eq ؟یکرد نیتمر تشیتقو یدو هفته چقدر برا نیهست. تو ا  

موثر باشه؟ تیریادگینمرات و  یرو تونهیچقدر م یکه هوش عاطف یدقت کرد یراست   

م؟؟؟یرو شروع کن یبعد نیو تمر میکه بر یا آماده  

 یرو میو هم بتون میمون رو باال ببر یجانیتا هم هوش ه میمهم و موثر در خودمون کار کن یلیصفت خ هی یرو ایهفته ب نیا

هیریمنظورم انتقاد پذ قای! دقمیخودمون بهتر کار کن تیشخص  ^_^ 

از  نکهیا یباال به جا یجانیاست. افراد با هوش ه یریانتقادپذ هیباال داشتن روح یجانیاز داشتن هوش ه یمهم بخش

شده و  ینقد از کجا ناش نیکنند تا بفهمند ا یچند لحظه صبر م رند،یبگ یدر مقابل اونها حالت تدافع ایبرنجند انتقادات 

را به طور سازنده حل کنند یاهر گونه مسئله توانندیو در  آخر چگونه م گذاردیم ریتاث گرانید ایچطور بر عملکرد اونها  . 

. مثال از میریمون کمک بگ یمیصم یهمکالس ها ایاز دوستان  یکیشناخت بهتر خودمون از  یبرا میتون یم یحت

 یعصبان م،یشیخوشحال م م،یشیناراحت م م،یترس ی) م میشیزده م جانیکه ه یواکنش مون رو وقت میدوستمون بخوا

راجع به ما  گرانیکه د یزینسبت به خودمون، با اون چ ام دگاهید شهیکه هم میبدون دیکنه. با فیو... ( برامون توص میشیم

میقرار بد یخودمون رو مورد بررس رونیکه از ب میدار ازین یمتفاوته و گاه کنندیبرداشت م ! 

 

 یکل دمی. بهت قول ممیکه امتحانش کن هیهفته فرصت خوب نیا ؟؟؟یکه با خودت روبرو بش یشهامتش رو دار بنظرت

یکن یم افتیجواب جالب و متفاوت در  😉 

 

مهربون خدا یسپرمت به دستا یم ندهیآ یتا هفته  خب _ 

# انیروانشناس_زهراسرور  

 

 

 


