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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 

یاضیکالس یازدهم ر            

                       

د که یبر شیو پر توان پ دیبه تالشتون ادامه بد یاضیر یقهرمانا                                                                        

موفقیت مال شماست .دمت گرم ملیکا خانم که پدیده               93/91سونیا آقایی                                 

شدی ،هفته بعد زود جات تو جدوله عزیزم  ......                                                                        

 

  کالس یازدهم تجربی                         یدختر همه نفر دوم جدولماشاااالاا  ..حانهیکنه ر یچه م

     بچهااا دیهنوز عجله کن هیجدول خال یتو هیبق جای ✌دهیو هم پد 

 

87ملیکا اهرامی                                                                                                                       

68/86     ریحانه نصیری تبار                                                                                                             

27/68صبا رحیمی                                                                                                                         

84                  اوا پزشک                                                                                                         

               83زینب امامی                                                                                                                     

کالس یازدهم انسانی       

 

 

بچه های انسانی کجان بجنبید دخترااااااا                    84هلیا کی منش                      

نیوشا و آنیتا  هفته بعد قراره بیان تو جدول مگ نه....!!!!!:(                                                                 

 

کالس دهم تجربی                                                                                                                

   

33/93             یحنانه رزاق                                       شده  دهیپد شیعال شرفایدم آتنا خانوم گرم ک با پ  

17/89          یحساب فاطمهو میانگین رو کلی ببره باال....                                                                     

33/88              احیس نایسار                                                                                                         

85/83هستی باقری                                                                                                                      

                                       کالس دهم ریاضی                           

 

 

برنده کالس شماست؟ ندهیدوئل ماه آ یتو یعنی          83/93ستایس راستی فر                         

 



سوم : روانشناسانه ستگاهیا  

لیاسک فیسراغ بخش جذاااب ال مممیبر  _ 

؟ چقدر  دیکرد یمسائلتون رو حل م یبود؟ چقدر تا ب حال درست و اصول ینظرتون درباره مهارت حل مسئله چ ناینازن خب

بهتر؟ یکردن راه حل ها دایپ یتونست بهتون کمک کنه تو دیمحرمانه خوند یکه تو ینکات نیا  

بهتر  یانتخاب ها یتونه تو یکه البته مکّمل مهارت اولمون هم هست و م میریبگ ادیهفته قراره که مهارت دوم رو  نیا

...کمک مون کنه  

نشده ریتا د میبزن بر پس 😉 

داره  یبستگ میریگ یکه م یماتیاز سرنوشت ما آدما به تصم یادیکه بخش ز میدون ی. مهیریگ میدوم، مهارت تصم مهارت
که  دستیچیمهارت پ کی یریگ می. درواقع تصممیبد رییتغ ای میرو مشخص کن مونیزندگ ریمس ماتمونیبا تصم یتون یو م

.عوامل و مسائل مختلف هست ازما، و شناخت مون  تیو خالق یفکر یها ییشامل توانا  

سازمون نقش داره.  ندهیآ یو بطور کل رش،یسالم و مثبت و قابل پذ یرفتار ها یریدرسِت ما در شکل گ یریگ میتصم
.ما داشته باشه ی ندهیو آ یزندگ یرو یو مخرب یاثرات منف تونهیاشتباه م میطور تصم نیهم  

و انتخاب راه حل  یو بررس یابیما به ارز یریگ میدو مهارت کامال مکمل هستند. در مرحله تصم یریگ میمسئله و تصم حل
.میکرد دایحل مسئله اونها رو پ یکه تو میپرداز یم ییها  

و احتمال  میرو انتخاب کن نیبهتر میتا بتون میکن ینیب شیرو پ یهر راه حل یدسترس تیها و قابل امدیپ دیکار ما با نیا یبرا
.میاشتباه رو کم کن  

.یدار ازیتمام راه حل ها ن نیاز ب نهیگز نیانتخاب بهتر یمرحله به جسارت و شهامتت برا نیا یتو  

 یریگ میتصم یو اون دانش درباره  یدار اجیهم احت گهید یعنصر اساس یکن... بجز شهامت و جسارت به  صبر

!!!!هیمنطق  

مراحل  نیو ا یانتخاب رو داشته باش نیبهتر یتونیم تشیداره که با رعا یاساس یمرحله  ۵ یمنطق یریگ میتصم

:عبارتند از   

یریگ میتصم تیمشخص کردن موقع-1  

تیموقع کیحق انتخاب موجود در  ییشناسا-2  

موجود یانتخاب ها یابیارز-3  

یریگ میتصم یاجرا یبرا یزیحق انتخاب و برنامه ر نیانتخاب بهتر-4  

آن یابیو ارز میتصم یاجرا-5  

 

.میمورد آشنا بش ۵ نیبعد بطور مفصل با ا یمحرمانه  یتو میتون یم م،یاریدانش رو باهم بدست ب نیا نکهیا یبرا  

 

ندهیشجاع آ رانیمد سپارمیمهربون م یشمارو به خدا ندهیآ یهفته  تا 🍁 

# انیروانشناس_زهراسرور  


