
1 
 

 نام او ...به 

 

 

 

 

 

 سالااااااام دوستان

 سالااااااام زندگی

 عجب صبحی است امروز

 زیباترین صبح خدا در حال آغاز است

 سالاااااام ای شاهکار خلقت

 

 

 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه مدبران

 79 _79سال تحصیلی 

 

 1محرمانه 



2 
 

 

 

 

 

 

 ...... 1محرمانه 

 با سالم .......

 دستت چیه؟!شاید پیش خودت بگی این کاغذای رنگی توی 

مامان و البته نه اینکه فکر کنی  "محرمانه".... ما به این کاغذای رنگی که هر هفته قراره یه رنگشو ببینی میگیم  االن بهت میگم

 !!!بابات نمی تونن ببیننا

های هیجان انگیز و مفید که نه، اتفاقا یه قسمت داریم که فقط و فقط برای والدینتون نوشتیمش..... یه عالمه تکنیک ها و راهکار

بتونن به تو بیشتر کمک کنن. یه قسمت هم داریم برای خود خودت..... یه سری نکات روانشناسی باحال رو بهت می گیم که خیلی می 

 ی .... زتونه بهت کمک کنه که امسال بتونی خودت رو بهتر بشناسی و از خودت یه شخصیت قوی و خفن بسا

تونی حسابی تغییرات جدیدی کنی که هرهفته سرکالس مشاوره از جات بلند شی و  به همه با افتخار و غرور  دیگه براتون بگم که می

من خیلی دوسش دارم. از اون جالبتر و هیجان انگیزتر قسمت بعدشه که  !بگی که من .... این هفته این تغییرو کردم. قسمت جالبیه

داشتن رو اسمشو براتون می هایی که یه عالمه پیشرفت  می کنیم. پدیده ها و بچهن معرفی هر هفته نفرات برتر روز حساب رو بهتو

 !نویسیم تا شما هم بشناسیشون

یه قسمت جالبه دیگه هر هفته بهترین کالس دوازدهم مدبران انتخاب تو هم باید هر هفته سعی کنی اسمت تو این جدول باشه. 

 ترین پیشرفت( میشه) حاال ممکنه بیشترین میانگین باشه یا بیش

ه کاغذ رنگی یه عالمه نکات و قسمت های مفید و جالب داره تازه قراره بازم بهش اضافه حصف4خالصه که جونم برات بگه که همین 

 ، پس دوست خوب و همراه من بهم بگو که تا آخرش باهامونییییی... شه

 غیر دولتی مدبّراندخترانه تان بیرسد                                                                                            

 79-79تحصیلی سال                                                                                                                      



3 
 

 

 " ها مادر پدر برای "

  

 داریم صحبت مادران و پدران با جمله چند نامه از قسمت این در ادب، و سالم عرض      

 دلبندشان زندگی مهم ی دوره این در اهمیتی پر و پررنگ بسیار نقش گرامی والدین که کنیم عرض راه ابتدای همین در خدمتتون باید

  کرد خواهم عرض خدمتتان حتما ؟ صورت چه به. کنند کمک فرزندشان بیشتر موفقیت به توانند می صحیح و هدفمند رفتار با و دارند

 که دهیم نشان عمل در او به که است این برداریم موفقیت به رسیدن در دلبندمان همراهی برای توانیم می که مهمی قدم اولین      

 .دهیم انجام اش پیزوری برای گذشتی و تالشی هر اشتیاق و ذوق با حاضریم او مثل هم ما و هست مهم ما برای چقدر

 عنوان صادقی میر علی سید آقای جناب قلم به " بخونه درس ات بچه نمیذاری چرا " کتاب در که مطالبی و ها پژوهش اساس بر      

 .ضروریست غیر سفرهای و میهمانی و خانواده و خود تفریحات کردن کم ، اهمیت احساس این القای برای مهم های گام از یکی ، شده

 .باشد می قیمت و هزینه تفاوت ، شده مطرح کتاب این در که تاملی قابل و مهم ی نکته

 خود به را تر عمیق مفهومی هزینه ولی.داریم آنرا دریافت انتظار که است سرویسی و خدمات مالی ارزش ی منزله به قیمت     

 .عزیزش ی خانواده و نوجوان عمر و زندگی و روح و جان گذاشتن معنای به ، دهد می اختصاص

 .دارد هزینه پرداخت به نیاز و باشد درخشان ی آینده ضامن نمیتواند قیمت تنها پرداخت که است این امر واقعیت    

 درس نتایج ی درباره آسیایی و آمریکایی آموزان دانش ی مقایسه مورد در میشیگان دانشگاه از استیونسون هارلد تحقیقات طبق

 داشتن ، بود اهمیت حائز موفقیت این کسب در که مهم عامل ودو بودند برخوردار تری مطلوب نتایج از آسیایی آموران دانش ریاضی،

 .بود آنها در مطلوبتر ی نتیجه توقع و والدین برای موضوع این اهمیت دیگری و بیشتر آموزش و مطالعه ساعت

 .است کنکور سال در زندگی روزمره حواشی از گذشتن امکان حد تا و آموز دانش با همراهی ، نامه اولین در ما ی توصیه

 .کرد خواهیم کم نیز هایشان نگرانی و فشار میزان از ، آنها به کمک بر عالوه ترتیب بدین

عالوه بر کمک به شما برای راهنمایی بهتر فرزندانتان بهخ آنها روانشناسی " بخونه درس ات بچه نمیذاری چرا "ضمناً مطالعه ی کتاب 

 طور غیرمستقیم آموزش می دهد.و کتاب غیر درسی را نیز به 

 . دادید اختصاص هفته این ی محرمانه ی مطالعه به مطالعه به رو ازرشمندتون وقت از دقایقی اینکه از گزارم سپاس

 سروریان زهرا_روانشناس#                                                                                                                                                    
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 بروز حسانتایج 

 ، خانم دکترای عزیزم 2تجربی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و رکورد گینس درصد زدن....... دوست دارم در روز حساب بعدی اسم همه ی کالس تو این جدول بنویسم  79نفر اول کالس که باالی  5مرسی از 

 محرمانه رو بزنید 

ییی بهتون مطمن هستم که شما می تونید ، همه ما می خواهیم که موفقیت شما رو ببینیم پس با تمام قوال پیش به سوی موفقیت...... خیل

 افتخار میکنم، یادتون باشه می خوایم هر هفته باالترین رتبه تو مدرسه باشیمااااا......

 های گل  1تجربی 

 

 

 

 

 

 

 

 

% تون همین طوری ادامه بدین و عقب نکشین. عسل و همراز مرسی از زحماتتون. 99نگین، ریحانه و یاسمین عزیزم دمتون گرم برای درصد های باالی 

ا همتون توانایی بودن بین برترین % .... بقیه عزیزای دلم هم منتظر درصدای عالی تون هستم، بچه ها شم79بی صبرانه می خوام درصدتون بیاد باالی 

 .ها و درصد باالی روز حساب رو دارین، پس بجنبید تا دیر نشده و بترکونییییییید

 %33/73                         فاطمه قربی

 %79/75                         هانیه اسدی

 %79/75                   دالرام خسرویان

 %59/73                  مهدیه سادات افقه

 %32/72                       دانشیفاطمه 

 %93/73                         دیبا فیروزه

 %33/71                      کیمیا صالحی

 %19/79                فاطمه جامه بزرگی

 

 

 

 %59/97نگین وکیلی نیا          

 %79/93ریحانه صارمی         

 %59/99یاسمین رضاقلیان       

 %33/97عسل قوام ضمیری     

 %97همراز رسولی              
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 پرتالشم 1ریاضی                                             

                                                                         

 

 

 

 سالم بچه هااا.... حالتون خوبه؟ اوضاع درسیتون چطوره؟

تالششون کردن این هفته اسمشون در مرسیییی از روژین، نساء، ملینا، طرالن و ملیکا که تمام 

این جدول باشه. فکر میکنم اسم های دیگه هم هست که می تونن توی این جدول باشن. کی 

فکر میکنه اسمش تو جدول محرمانه بعدی چاپ بشه؟! دستش باال! بی صبرانه منتظرم ببینم 

 کیا به این لیست اضافه میشه.... اسم

 

    

 

 

 های نازنین 2ریاضی                                             

 

 

نیکو من واسه ی زحمات، نونا، مژده، زهرا شما بهترینید. مرضیه قشنگم منتظرم بیای باالی 

% ولی تا همین جام تو عالیییی بودی.... خیلی بهتون افتخار می کنم بچه ها، با همین فرمون 79

ن ادامه بدین و هر هفته بهتر از هفته ی قبلی باشین، من منتظرم اسم همتونو اینجا ببینم بهتری

 های دنیییییییاااا........... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 انسانی های خفن                                              

 

های بیشترم،  199رعنا خانم دمت گرم هفته اول خیلی خوب خودتو اثبات کردی.... نیلوفر دنبال 

قطعاً از کالس شما انتظار دارم که همه تون با هم تو لیست باشید.... هفته بعد این جدول 

 .برای همه ی شماست دخترها..

 

 %79/94روژین صبحی مقدم 

 %93               نساء حسنی

 %99         ملینا میاهی پور 

 %22/99       طرالن حیدری

      ملیکا نقوی پور

33/93% 

 

 

 

 

 %97/75   نیکو نظری          

 %79/73نونا عالی زاده         

 %99/72مژده مزروعی         

 %79/71زهرا محمدی           

 %99/97مرضیه غیور          

 

 

 

 %11/71     رعنا میرزایی 

 %44/94  نیلوفر خدارحمی 
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 روانشناسانه

 خب...  خب...  خب

 جان آموز دانش به مربوط روانشناسی بخش به رسیدیم

 توش و محرمانس خیلییی که گذاشتیم محرمانمون توی رو بخشی یه ما،  باشن آینده مدبر مدیران، مدبران دخترای قراره که اونجایی از     

 الزمه موفقی فرد هر برای دونستنش که بخونیم باهم رو چیزایی قراره

 صحبت توی دیگران منظور از که میکنه کمک ما به بدن زبان دونستن. هست " بدن زبان" بگیریم یاد اینجا ما قراره که هایی تکنیک اون از یکی

 .کنیم کار خودمون جذب قدرت و گذاری تاثیر روی بتونیم تمرین با و بشیم باخبر بهتر هاشون

 نداره تو جمالت به ربطی اصال دیگه درصد 73 و درصده 9  فقط کالم گذاری تاثیر قدرت که اینه کردن صحبت مورد در جالب خیلی ی نکته یه

 ؟؟؟ نه نمیکردین فکرشم.....  هست مون بدن زبان به مربوط درصدش 55 و صدا لحن به مربوط درصد39...  بله

 و میفرسته سیگنال بدنمون برای احساسمون اساس بر ناخودآگاه بطور مغز چون. کرد جعل نمیشه رو بدن زبان اینکه دیگه جالب ی نکته یه و

 باشه مهم انقدر بدن زبان دونستن که میشه باعث همین حقیقت در و میده نشون و احساس فکرو

 هستیم محرمانه مطالب مورد در نظرتون منتظر صبرانه بی و میدیم ادامش باهم داشتین دوس اگه،  خونیم می باهم و جالب اصل اولین امروز

 دادن دست:  اول اصل

 :محکم دادن دست

 برتری و توفق در سعی، گیرد می قرار پایین دستش کف و باال دستش که چرخاند می طریقی به را دستانش سپس و کرده دراز را دستش که فردی 

 و اشتیاق و شور نشانه محکم بسیار دادن دست.دارد کاربرد دیپلماتیک و سیاسی های موقعیت در اوقات اغلب دادن دست نوع این. دارد جویی

 .  دهد می فرمان اینجا کسی چه فهمید توان می شک بی.  گریست سلطه

 : شل دادن دست

 را صمیمیت من، بزنید دست من به نیستم مایل: گوید می، است شل ماهی مانند دستهایش یا و میکند دراز را دستش انگشتان تنها که فردی

 دادن دست این از کاری موقعیت یک در آقایی گاه هر. باشد می نیز بودن تسلیم و مطیع و انقیاد، ضعف نشانه آن همچنین. ندارم دوست

 . نماید موقعیت در نفوذ اعمال مخفیانه دارد قصد که برساند چنین دارد امکان کند می استفاده

  :دست دو هر با دادن دست

 صمیمیت و راستی و شده نامیده وار دستکش دادن دست، گردد استفاده شده فشرده های دست پوشاندن و برگرفتن در برای چپ دست از هرگاه

 !!!ظریف و کوچک گرفتن آغوش در یک مانند رساند می را زیاد

 هفته بعد راجع به طرز نشستن و گوش دادن و ... بیشتر با هم حرف میزنیم. 

 این داستان ادامه دارد....منتظرمون باشید....                                                                                                           

 منتظر. داریم نظر در باحال ی جایزه یه، بنویسن برامون یا بگن ازش خالصه یه بتونن محرمانه تا 5 از بعد که اونایی واسه هاه بچ راستی

 باشید بعدی های محرمانه
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