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آمـــوزِش علـــم بـــه دیگران حســـنه اســـت و یادگیـــری آن عبادت و گفـــت و گوی علمـــی تســـبیح و کاربرد دانـــش، جهاد و 
[ آمـــوزش دادن آن بـــه کســـی که نمـــی داند صدقـــه و بخشـــیدن آن به کســـی که صالحیت دارد ســـبب قـــرب الهی  ]نیـــز

اســـت، زیـــرا دانـــش، آموزنده حالل و حـــرام و روشـــنگر راه بهشـــت و همدم تنهایی اســـت.      
 » رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم «

یکـــی از مهمتریـــن دوران زندگـــی مـــا ، دوره نوجوانـــی در مقطـــع متوســـطه دوم تحصیلـــی مـــی باشـــد. شـــکل گیـــری 
شـــخصیت انســـان ، نگاهـــی عمیـــق همـــراه بـــا نگرانی به آینـــده ، ســـکوی پرش به آمـــوزش عالـــی و آغاز قـــدم نهادن به 
جامعـــه ای متفـــاوت با حس اســـتقالل طلبی و دیگر مشـــخصه های متفـــاوت بـــا دوران قبلی ، از خصوصیـــات بارز این 
مقطـــع حســـاس زندگی می باشـــد.  متولیـــان امر تعلیـــم و تربیت ، وظائـــف مهم و حساســـی را در این مقطـــع تحصیلی 
بـــه عهـــده دارنـــد. نگاهـــی ژرف بـــه توانمنـــدی و احساســـات منحصربفرد هـــر دانش آمـــوز و برنامه ریـــزی بر پایـــه نیازها 
و عالقه مندی هـــا ، توجـــه ویـــژه بـــه اســـتعداد و پـــرورش آن در جهت صحیح رشـــد و شـــکوفایی فـــردی از اهـــم وظائف 
متولیان آموزش و پرورش می باشـــد. دبیرســـتان پســـرانه دوره دوم مفتاح ، با 10 ســـال تجربه و کارنامه درخشان ، گامی 

جـــدی را بـــرای تحول و پیشـــرفت دانش آموزان ، این ســـرمایه های ارزشـــمند کشـــورمان برداشـــته اســـت.

  کادر اجرایی جوان ، مجرب و متعهد برای مدیریت فضای آموزشی و فرهنگی
  تیم آموزشی متخصص و منحصربفرد برای تمامی دروس عمومی و اختصاصی در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم

  توجه ویژه به امور فرهنگی و هنری با هدف رشد و پویایی دانش آموزان
  توسعه پژوهش محوری در دوره آموزشی متوسطه دوم

  بکارگیری کادر دانشگاهی حرفه ای در بخش کارآفرینی و توسعه سواد اقتصادی دانش آموزان
  نخبه پروری با توجه ویژه به المپیادهای دانش آموزی و کنکور سراسری

  استعدادیابی و نگاه جامع به خصوصیات فردی هر دانش آموز
  توجه حرفه ای به امر تحقیق و توسعه و نظارت و ارزیابی عملکرد در سیستم آموزشی دبیرستان

  توجـــه ویـــژه به مولفه های امید ، نشـــاط و موفقیت در محیط آموزشـــی و دیگر محورهای مهم آموزشـــی ، پژوهشـــی و 
فرهنگـــی با توجه ویژه به ســـند تحول آمـــوزش و پرورش و بیانیه گام دوم انقالب اســـالمی 

امیـــد اســـت با حضـــور فرهیختگان ارزشـــمند جامعـــه در بین همـــکاران فرهنگی و مجموعـــه والدین مفتـــاح ، بتوانیم 
گامـــی اثربخـــش و عمیق برای رشـــد و پویایی آینده ســـازان عزیـــز ایران اســـالمی برداریم.

علیرضا ایمانی مقدم 
مدیر دبیرستان پسرانه دوره دوم مفتاح

   مقدمه : 
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   مدیریت:  علیرضا ایمانی مقدم
   معاون:  مسعود تاج گلی

   معاون اجرایی و امور اداری: منصور اصغری
   تیم فرهنگی: حسین ابراهیمی، محمد سرخوش

   تیم آموزشی:  امیرحسن امیری، امیرحسین رضوانی 
   پشتیبانی و خدمات: سیدعلی اسالمی نژاد

کادر اجـــرایی دبیرستان 
پسرانه دوره دوم مفتاح 
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   تعلیمات دینی:   استاد دریانورد ، استاد فرهمند) ب

   ادبیات فارسی:  استاد افشاریان ،  استاد دکتر الهامی ، استاد دکتر حشمتی ، 
استاد عبداهلل زاده ، استاد دکتر فروزان کیا ،  استاد کیوان 

   عربی:  استاد جلیلی پروانه ، استاد حاتمی کیا ، استاد رضایی رنجبر
   زبان انگلیسی: استاد نورمحمدزاده ، استاد هاشمی

   زمین شناسی:  استاد دکتر عاقبتی ، استاد کوهستانیان 
  گروه ریاضیات:  استاد اکبرین ، استاد امینی ، استاد بذرگری ، استاد بهنامی فرد ، 

استاد کاظمی ، استاد کرایه چیان ، استاد محوالتی ، استاد موسوی نژاد ، 
استاد هاشم زاده

   گروه فیزیک : استاد احمدی  ، استاد جباری ، استاد جوادی نژاد ، 
استاد حیدری ، استاد سلطانی ، استاد قاضی ، استاد منشادی ، استاد دکتر نوعی 

   گروه شیمی:  استاد تصمیمی ، استاد توکلیان ، استاد غدیرزاده ، 
استاد لقمانی نژاد ، استاد ناجی 

   زیست شناسی:  استاد رجبی ، استاد قربانزاده ، استاد دکتر مداح
   تربیت بدنی و آمادگی دفاعی:  استاد محمدی

   کارآفرینی:  موسسه کسب و کار دانشگاه فردوسی مشهد
   تاریخ و جغرافیا:  استاد امیری ، استاد تاج گلی

   گروه مشاوره و برنامه ریزی و آموزش خانواده:   گروه آموزشی هشت ، 
دکتر الیاس کرباسفروشان ، مهندس حسین وفابخش
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 خودتون رو معرفی کنید.  
ً
  لطفا

مهرداد اکبرین هستم. 
مدرس ریاضیات و دبیر رسمی آموزش و پرورش با بیش از 30 سال تجربه آموزشی در مدارس تیزهوشان 

و نمونه و مدارس غیر دولتی برتر شهر مشهد .

   به نظر شما مهمترین وظائف دانش آموز کنکوری در مدرسه چیست؟
مهمترین وظیفۀ دانش آموزان کنکوری ، جدیت ، تالش و اجرای دقیق  تکالیف اساتید و برنامه های 

مشاورین مدرسه است .

   دانش آموز شاخص از نظر شما کیست ؟
دانش آموزی شاخص است که اواًل به لحاظ اخالقی و شاخص های رفتاری و شخصیتی ، الگو و موجب 

افتخار والدین و اولیای مدرسه باشد. 
 به لحاظ درسی  و یاد گیری ، پر تالش ، جدی ، با انگیزه و هدفمند باشد.

ً
ثانیا

 با توجه به اقتضای سن جوانی ، در فعالیت های ورزشی و فرهنگی نیز سر آمد باشد .
ً
ثالثا

   ویژگی های یک مدرسه خوب از نظر شما چیست ؟
مدرسه ای خوب است که دارای برنامه ای مدون  و هدفمند برای همه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی 
تعریف شده در پایه های مختلف باشد و از یک کادر اجرایی و آموزشی هماهنگ در این راستا استفاده 

کند .

   مهمترین وظایف یک دانش آموز برای موفقیت در درس شما چیست؟
و  انجام تکالیف محول شده توسط اساتید   ، آموز  کار دانش  برای موفقیت در درس ریاضی مهم ترین 
پیگیری برای رفع اشکاالت درسی و مرور برنامه ریزی شده دروس گذشته با راهنمایی دبیر مربوطه است .

   توصیه خود را برای موفقیت دانش آموزان در تحصیل و کسب بهترین نتیجه بفرمایید : 
انگیزۀ دست یابی به یک هدف ارزشمند همواره به عنوان یک موتور محرک قوی باید در نهاد دانش 
آموز به ثبت رسیده باشد تا با بهره گیری از ابزارهایی که مدرسه در اختیار او قرار می دهد بهترین نتیجۀ 
ممکن را در حد توانایی های خودش کسب کند. این انگیزه می تواند با راهنمایی خانواده و مشاورین 

خبره ایجاد و به کمک مدرسه با رویکردهای تشویقی ، تقویت شود .

مصـــاحبـه بـا  اساتیــد

استاد مهرداد اکبرین

مدرس ریاضیات
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استاد مسعود تصمیمی 
مدرس شیمی کنکور 

  از نظر شما تعریف یک دانش آموز شاخص چیست؟ 
زندگی میکنه و خیلی وقتها بهش  باهاش  که  داره  الگوی قهرمان  تو ذهن خودش یک  آدمی  ببینید هر 
نزدیک میشه و خیلی وقتها ازش کیلومترها فاصله میگیره. ... اما چرا اینجوریه ؟ چون قهرمان و شاخص 
بودن هزینه داره. اما هزینش چیه؟ اینکه مسئولیت پذیر باشیم، انگیزه داشته باشیم، اعتماد به نفس 
داشته باشیم ، صــادق باشیم ، اراده و صبـر داشته باشیم. خوش بین باشیم ، شور و عالقه داشته باشیم 
، به نظر من مهمترین  اینکه  آدم شاخص باشیم و یه نکته  که یک  این ویژگیها باعث میشه   

ً
...  قطعا و 

و  برداره  قراره توش قدم  که  انتخاب مسیری هست  و  گیری  اول تصمیم  کنکوری در مدرسه  وظایف یک 
مرحله بعد هم یک اراده آهنین و هدف گذاری برای اجرای برنامه هاش هست.

 در درس شیمی ، یادگیری اصول درس زمان بر هست و بچه ها باید مطالب رو 
ً
 در کالس درس و خصوصا

از پایه به شکل خوبی یاد بگیرن.
 حتما قبل از کالس پیش خوانی کنند. 

  تا میتونن سوال بپرسن و در کالس مشارکت داشته باشن. 
 جدی بگیرن . 

ً
 جلسات رفع اشکال ، حل تست و تمرین رو واقعا

 به صورت گروهی مطالعه کنند. 
 مباحثی که قابلیت خالصه کردن دارند ، رو خالصه کنن. 

 ماشین حساب رو فراموش و تا میتونن سوال محاسباتی حل کنند. 
 یک منبع خوِب استاندارد رو انتخاب و دور و برشون رو شلوغ نکنند.

  از نظر شما ویژگی یک مدرسه خوب چیست؟
عوامل آموزشی یک مدرسه خوب عالوه بر جّدّیت در کار با بچه ها دوست هستند به نحوی که دانش آموز 
زیباترین احساس رو در این محیط داشته باشه. مدیر یه مدرسه خوب یه تقویم اجرایی ساالنه منظم داره. 
 دانش آموزای 

ً
معلم های یک مدرسه خوب عالوه بر سواد کافی ، باید روان شناس های خوبی باشن و نهایتا

یه مدرسه خوب تو همه فعالیت های آموزشی و تربیتی شرکت می کنند. خدا رو شاکرم که مدرسه مفتاح ، 
همه این ویژگی ها رو داره و من عضو کوچکی از این خانواده ام.

 توکل برخدا رمز اصلی موفقیت همه ما خواهد بود. از همه دانش آموزای خوبم 
ً
نکته پایانی اینکه ، قطعا

میخوام که به دور از هر حاشیه ای در اختیار مدرسه باشن و به برنامه هاشون اعتماد کنن. مطالعه را به 
اولویت اصلی خودشون تبدیل کنند و با انرژی  به مسیرشون ادامه بدن. 

مطمئنم به لطف خدا بهترین ها در انتظارشون خواهد بود.

مصـــاحبـه بـا  اساتیــد
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 خودتان را معرفی کنید؟
ً
  لطفا

 سید محسن جلیلی پروانه ، دبیر عربی مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه،
مدارس مفتاح قائم و ... ، کارشناسی ارشد و 27 سال سابقه تدریس

 استاد دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد 

 به نظر شما مهمترین وظایف دانش آموزان در مدرسه چیست؟
 رعایت قوانین و مقرراتی که از طرف دبیرستان از ابتدای سال تحصیلی مشخص شده

 مشارکت در کارهای گروهی درسی
 احترام به حقوق دوستان خود در دبیرستان و کمک به باالبردن سطح علمی همکالسی ها

 همکاری با معاونت پرورشی دبیرستان برای داشتن یک مدرسه شاد و منظم
برای  دبیرستان  مشاور  های  راهنمایی  و  نظرات  از  استفاده  و  درس  به  جدی  اهتمام   

پیشرفت علمی و آموزشی

  تعریف شما از دانش آموز شاخص چیست؟
از نظر من، دانش آموزی است که با برنامه ریزی به کارهایش نظم   دانش آموز شاخص 
 گروهای همساالن خود احترام می گذارد و البته که چنین 

ً
می دهد و به دیگران مخصوصا

دانش آموزی در درس ها یش هم موفق خواهد بود.

 با توجه به تجربه حضورتان در دبیرستان مفتاح ، شاخصه های این مدرسه را بیان فرمایید. 
با توجه به اینکه اینجانب از بدو تاسیس مجموعه بزرگ مدارس مفتاح افتخار تدریس در 
این مجموعه را داشته ام، نقاط قوت و شاخصه هایی که این مدارس را به یک برند موفق 

علمی و پژوهشی در سطح مشهد شناسانده است موارد زیر میدانم:
 استفاده از مدیران مجرب در امر آموزش و پرورش در راس هرم در همه مقاطع تحصیلی

 استفاده از دبیران با تجربه و به روز در زمینه های علمی 
  محیط با نشاط در مدارس برای شادابی دانش آموزان

 توجه به ابعاد علمی و پرورشی دانش آموزان 
 برنامه ریزی دقیق درسی و  برگزاری آزمونهای منظم در طول سال تحصیلی

مدرس عربی

استاد سید محسن جلیلی پروانه
مصـــاحبـه بـا  اساتیــد
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استاد رضا قاضی 
یک کنکور مدرس فیز

                                                                             
                                                                                            به نظر شما مهمترین وظائف دانش آموز کنکوری در مدرسه چیست؟

به نظر من مهمترین وظیفه دانش آموز ، اعتماد به برنامه دبیرستان و اجرای آن است. مثال اگر قرار است در 
ساعت 7 صبح کالس فوق العاده ای  در دبیرستان اجرا شود ، دانش آموز خود را ملزم بداند بدون هیچ سوال 

و بحثی در این کالس شرکت و همه وظائف و تکالیف خود را برای این کالس انجام دهد. 
به نظر من دانش آموز خوب و موفق باید برنامه خوبی برای درس خواندن خود داشته و به نحو احسن آن برنامه 

را اجرا کند. خیلی از بچه ها برنامه خوبی داشته ولی در اجرا کردن راندمان پایینی دارند.
عالوه بر این ، دانش آموز موفق باید از گذشته خودش درس بگیرد. یعنی اگر در آزمونی شرکت و ایرادات خود 
را مشخص می کند ، باید به شکلی کار کند که اگر تا کنکور مجدد سوالی پرسیده شود ، دوباره اشکال وی تکرار 
نگردد. معمواًل اشکال دانش آموز خوب اینست که سوالی را بلد نیستند ، کمی کار می کنند تا یادبگیرند ولی 

چند ماه بعد دوباره از همان سوال ضربه می خورند. 
 یکی از ممتازین کنکور خواهید بود. 

ً
بارها به دانش آموزان تذکر دادم که اگر روزخوانی را جدی بگیرید ، مطمئنا

 هر روز به صورت منظم برنامه روزخوانی را اجرا کند ، چون با اجرای این 
ً
متاسفانه کمتر کسی را داریم که واقعا

برنامه، هم به برنامه آزمون و هم به برنامه کالس و مشاور می رسیم. 

  به نظر جنابعالی ، ویژگی های یک مدرسه خوب چیست؟
ویژگی یک مدرسه خوب در درجه اول کادر اجرایی و کادر علمی خوب است. این موضوع بسیار مهم است ، 
چون بعضی از مدارس هستند که فقط یکی از دو شاخص را دارند ، مثاًل کادر علمی خوب ولی کادر اجرایی ضعیف 
دارند. این دو شاخص در کنار هم اثربخش هستند. بدون اغراق می گویم که این دو مهم را در دبیرستان مفتاح 
دیدم و با افتخار در این جمع هستم. سه راس مدرسه , معلم و مشاور  اگر با هم اتحاد کامل داشته باشند 
باعث می شوند که دانش آموز از فرش به عرش برسد. این سه همکار خوب را معمواًل در مدارس مشهد کمتر 

داریم که البته در دبیرستان مفتاح این همکاری برقرار است. 

  توصیه شما به دانش آموزان برای موفقیت در درس فیزیک چیست؟
فیزیک درسی است که خوشبختانه هم مفهوم و هم محاسبات دارد. این دو موضوع در فیزیک با هم عجین 
شده اند. تنها خواهشی که از بچه ها دارم اینست که وقتی یک فصل را به شما درس می دهیم ، تمام تکالیف 
و هر آنچه به شما گفتیم را صد در صد و دقیق اجرا کنید و خودتان نتیجه را می بینید. نتیجه اینست که 
در تمامی آزمون ها و تست ها و هر منبعی که از شما سوال شود ، می توانید به راحتی و در کمترین 
زمان ممکن ، پاسخگو باشید. دغدغه اصلی دانش آموز کنکوری ، حل کردن سوال در کوتاه ترین 
زمان است.  در پایان ، با توکل بر خدا و کادر اجرایی دلسوز ، دبیران کارآمد و مشاوران مجرب که در 
دبیرستان شما حضور دارند و با هماهنگی عمل می کنند ، دانش آموزان باید بهترین نتیجه را 
بگیرند. سه محوری که باعث پیشرفت دانش آموزان می شوند در دبیرستان مفتاح گرد 

هم آمدند و دانش آموزان می توانند یک سکوی پرتاب را برای خود ایجاد کنند.  
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اردوی دانش آموزان مدرسه مفتاح
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پذیرفته  شدگان دانشگاه های دولتی 
دبیـــرستان پســــرانه دوره دوم مفتـــاح

Meftah International 
Educational Complex

مرکــــز شکـــوفایی 
استعدادهای برتر
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و  هدف گذاری   ، من  موفقیت  علت  ترین  عمده  که  کنم  عرض  نکته  یه  شروع  برای 
برنامه پذیری در دوران تحصیل بود و نگاه به افق دروس که کاماًل ذهنم رو مرتب و هدفم 

را قابل دستیابی قرار داده بود. 
اساتید  و  درس  محیط   ، موفقیت  عوامل  مهمترین  از  یکی  نظرم  به   ، انسان  ازخود  بعد 
هم  من  و  بود  شده  گرفته  کار  به  اساتید  ترین  تاپ  ما  دوره  تو  شاکرم  را  خدا  که  می باشد 
همیشه سپاسگزار  و قدردان زحمات مدیر، کادر، دبیران و ساختار آموزشی عالی دبیرستان 

مفتاح بودم و هنوز هم هستم. 
و یه نکته مهم دیگه در مورد محیط درس که شامل درس و استراحت و آرامش می باشد ، 

خانواده است که با توجه به ویژگی هایی که گفتم می توان به ارزش مهم آن پی برد.  

  کمی در مورد سالی که در کنکور موفق شدید بگین و بفرمایید تو این مسیر مهمترین 
نقاط قوت شما چه بود ؟

سعی  چون  بود.  زندگیمون  دوران  بهترین  از  دوستانم  از  خیلی  و  نظرمن  به  کنکور  سال 
درک  رو  استعدادمون  و  خودمون  ارزش  و  وقت  ارزش  کنیم.  درک  رو  مسیر  لذت  کردیم 
رو  اینکار  آخر  برام جالب بود فقط سال  که خیلی هم  برنامه پذیری بود  کنیم. نقطه قوتم 
کردم و با توجه به راهکارهایی که دبیرستان ارائه داد ، خیلی خوب تونستم از عهده اش 

بربیام و کاش از سال های پایه هم همینطور بودم.
چالش و سختی سال آخر هم، همون بحث جمع بندی کلیه دروس از پایه تا پیش و مدل 
کار کردن بود که تو این زمینه خدا رو شکر اساتید به  امتحان نهایی خوندن و هم تستی 
بهترین نحو عمل کردن و کمتر سختی کشیدیم برای همین میگم بهترین سال درسیم بود.

   آیا در طول مسیر ناامید هم شدید؟ چکار کردین؟
مدرسه  در  خوبم  مشاور  با  کار  اولین  معمواًل  که  بود  ذهن  خستگی  خاطر  به  اما  بله 
مفتاح تماس می گرفتم و سپس به تفریح مورد عالقم یعنی طبیعت گردی و کوهنوردی 

می پرداختم. 

  بچه های ریاضی باید با چه نقشه ای به جنگ کنکور برن تا موفق بشن؟
به نظرم لفظ جنگ زیاد مناسب نباشه. معمواًل جنگ ذهنیت رو تغییر میده و فرد بیشتر 
یکی  جنگ  توی  که  اینه  اش  نمونه  یک  داره.  بحث  جای  خیلی  که  میکنه  فکر  حواشی  به 
از نکات  ، بعضی  برای پیروزی  آموز  باید شکست بخوره و دیگری پیروز بشه پس دانش 
و تجربیات موفق رو به دوستان خود بازگو نمی کنه ، تعامالت درسی کاهش پیدا می کنه 
 ، ریاضی  کنکور  تو  کنم مهمترین نکته  و موجب ضرر به خود و دوستانش میشود. فک 

تعامل آموزشی سازنده بین دانش آموزان هست که می تونه به همه کمک کنه.
 از حواشی که شامل خیلی مسائل میشه 

ً
نکته آخر اینکه تو سال منتهی به کنکور حتما

با  سالم  و  موقع  به  وتفریحات  باشه  ها  درس  روی  بیشتر  تمرکزتون  کنین  سعی  و  پرهیز 
مشورت برنامه ریزتون رو داشته باشین.

به نظر من اگر داوطلبان کنکور تمرکزشون کامل روی درس باشه ، تمام موانع و مشکالت 
و سختی ها رو به راحتی پشت سر می زارن.
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با توجه به اینکه تا سال چهارم دبیرستان در رشته ریاضی مشغول به تحصیل بودم و تا این سال زیست شناسی 
رو مطالعه نکردم کمی نسبت به کسانی که در کنکور رقیبم بودند ، کار سخت تری داشتم. بنابراین تابستان سال 
کنکور را بیشتر به مطالعه زیست شناسی پرداختم و در کنار آن بعضی مباحث پایه و دیگر دروس اختصاصی را 

مطالعه کردم.
در طول سال با ساعت مطالعه ثابت و کم فراز و نشیب به مطالعه پرداختم. اما مهم ترین نکته ای که خیلی به 
پیشرفت من کمک کرد تاکیدی بود که بر تست زنی داشتم. از دید من 50 درصد کنکور دانش و 50 درصد دیگر 
مهارت تست زنی است و هیچ کس تنها با تسلط بر دروس نمی تواند در کنکور نتیجه خوبی کسب کند. بلکه 
باید زمان بیشتری را نسبت به مطالعه دروس به تست زنی اختصاص دهد. از طرفی آزمون های آزمایشی اهمیت 
ویژه ای برای من داشتند و حتی از دست دادن یک آزمون خطای بزرگیست و بزرگترین پیشرفت طی تحلیل این 

آزمونها حاصل می شود.
خوشبختانه ما در مدرسه مفتاح اساتید به نام و با سابقه ای داشتیم که کمک بسیار بزرگی در موفقیتم داشتند 

و با آموزش تکنیک ها و اصول آموزشی ، دید مناسبی نسبت به سواالت کنکور در دانش آموزان ایجاد کردند.

   نقش خانواده رو در موفقیت هاتون بفرمایید؟
در سال کنکور بعد از خود فرد ، خانواده مهمترین نقش رو ایفا می کنه و در حس آرامش دانش آموز طی این 
سال که اهمیت زیادی دارد ، خانواده مهم ترین رکن است. متاسفانه بعضی والدین با حساسیت زیاد و مقایسه 
دانش آموز با دیگران زمینه موفقیت وی را از بین می برند. در اوج ناامیدی فرد ، والدین با کمی حمایت روحی و 

خ می دهد. همفکری می توانند کمک بزرگی کنند که این حالت معمواًل بعد از آزمون های آزمایشی ر

کمی در مورد سالی که در کنکور موفق شدید بگین و بفرمایید تو این مسیر مهمترین نقاط قوت شما چه     
بود ؟

من با وجود اینکه تا سال چهارم دانش آموز سخت کوشی نبودم اما اعتماد به نفس باالیی داشتم و مطمئن 
بودم نتایج زحماتی که سال چهارم می کشم را خواهم دید. از طرفی به دلیل اینکه در درس ریاضی پایه خوبی 

داشتم می دانستم با کسب درصد مناسب در درس زیست شناسی می توانم رتبه خوبی کسب کنم.
و  بودم  نکرده  مطالعه  کنکور  سال  تا  که  بود  شناسی  زیست  درس  من  چالش  مهمترین  بگم  باید 
عالقه خاصی هم به این درس نداشتم اما در آخر باالترین درصد بین دروس اختصاصی کنکورم 
زیست شناسی بود که حتی تصورش هم در ابتدای سال کمی مشکل بود. برای حل این 
مشکل تابستان سال کنکور بیشتر صرف مطالعه دروس پایه زیست کردم و در 

علیــــرضا روحبخش 
دانشجوی  پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی آزاد مشهد
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طول سال تا عید 50 درصد زمانم رو صرف زیست کردم و کل زیست رو تا عید تمام 
کردم و بعد از عید شروع به زدن تست های 50 تایی زماندار زیست کردم. تمام نکته هایی که در 

تست ها و آزمون های آزمایشی یاد می گرفتم رو وارد کتاب می کردم تا با هر بار مرور کتاب تمامی این 
نکات مرور می شد.

یه نکته اینکه ، نا امیدی در این سال برای هر کسی اتفاق می افتد چه رتبه 1 باشی چه 600 هزار کنکور. در این 
مواقع کمی استراحت به خودم می دادم که اکثر اوقات کوه می رفتم یا ورزش می کردم و یا فیلم های انگیزشی 

می دیدم و البته همیشه می دانستم این ناامیدی گذراست.
از طرفی  آزمایشی و تحلیل آن است.  مهمترین نکته ای که می تونم به اون اشاره کنم شرکت در آزمون های 
آزمونی که تحلیل نشود بی ارزش است و فقط دانش آموز وقتش را تلف کرده است. خواهش من این است 
که دانش اموزان به نتیجه آزمون توجه نکنند و فقط نکات آزمون را یاد بگیرند و تراز و رتبه آزمون های آزمایشی 
اکثر مواقع با نتیجه کنکور بسیار اختالف دارند. اگر آزمونی تحلیل و نکته آن در کتاب نوشته و مرور شود امکان 
 صفر خواهد بود. به خاطر دارم بعضی نکات که در کنکور از آنها سوال 

ً
اشتباه دوباره آن نکته در کنکور تقریبا

 در چه آزمونی و به چه شکل مورد سوال قرار گرفته بود.
ً
آمده دقیقا

   توصیه هاتون به دانش آموزان پایه )دهم و یازدهم( چیه ؟
دانش آموزان پایه برای اینکه کمک بزرگی به سال کنکورشان کرده باشند باید در کنار مطالعه مفهومی دروس 
شروع به زدن تست های زمان دار بکنند تا با دید بازتر مطالعه کنند و از طرفی سرعت در مطالعه و تست زنی را 

چاشنی کارشان کنند.
جو  با  که  داشت  خوبی  بسیار  اساتید  و  معاونین  مدیر،  و  بود  ای  شده  شناخته  مدرسه  مفتاح  دبیرستان 
صمیمانه ای که حاکم بود کمک بسیار خوبی به ما کرد و خاطرات بسیار خوبی برای من در این فضای دوستانه 

ساخته شد.

آخرین توصیه ها به بچه های کنکوری .....
برای من ، کنکور اولین قدم در راه رسیدن به شغل پزشکی بود و هنوز راه بسیار درازی را تا رسیدن به تخصص 
 از قبولی در این رشته رضایت دارم و امیدوارم کسانی که به این رشته عالقه 

ً
پیش روی خودم می بینم اما واقعا

دارند و برای رسیدن به اون تالش می کنند به هدفشون برسند.
آخرین حرف اینکه دانش آموزان عزیز تا لحظه آخر امیدشون رو از دست ندن و تمام تالششون رو بکنن که در 
 افسوس خواهند خورد و مطمئن باشند جواب تمام تالششون رو می گیرند اگر در جهت 

ً
غیر این صورت قطعا

درست اقدام کنند.

مصاحبه با  
یــن ها برتــر
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   مسیر موفقیت 
 
ً
صرفا اینکه  نه  و  بود  هدفم  من  شخص  برای  موفقیت  علت  عمده ترین  نظرم  به 

به مردَمم.  کمک  برای  از رشتم  بلکه استفاده  به رشته های علوم پزشکی  رسیدن 
برای  رو  نقش ها  ترین  مهم  از  یکی   

ً
مطمئنا  ، مجرب  و  خوب  اساتید  و  دبیرستان 

این  ما  خداروشکر  و  می کنند  ایفا  هدفش  به  دانش آموز  رسوندن  و  موفقیت 
شانس رو داشتیم که از اساتید و دبیرستان مفتاح استفاده کنیم. مدرسه مفتاح 
قبل  از  که  کردم  انتخاب  دلیل  این  به  و  ساخت  من  برای  رو  خوبی  خیلی  خاطرات 
افتخار آشنایی با مدیریت و کادر خوب اونجا رو داشتم و همچین از اساتید و جو 

گاه بودم. خوب مدرسه آ
کنکور دارن. در مسیر موفقیت  رو در سال  از پررنگ ترین نقش ها  خانواده یکی 
این مسیر خیلی سخت و نشدنی   ، و بدون حضور و دلگرمی و مهرورزی خانواده 

میشه.

نگاه   و  دل مشغولی   ، نشیب  و  فراز   ، سختی  از  پر  کنکور  سال   : اینکه  نکته  یه    
به آینده هست و برای من خیلی سخت تر هم بود به این دلیل که تا سال سوم 
و  تجربی  کنکور  برای  شدن  آماده  و  رشته  تغییر  و  بودم  ریاضی  رشته  دبیرستان، 

درس های رشته تجربی تو اون فرصت محدود و کم ، خیلی سخت بود.
اما خداروشکر به لطف خدا و پشتیبانی های پدر و  مادر و اساتید و مشاورین عزیزم 

تونستم به جایگاهی که هدف داشتم ، برسم.
 زیست و شیمی و تالش 

ً
نقطه قوت خودم رو نگاه متفاوت به درس ها ، خصوصا

خیلی زیاد می دونم و بدونید که در  هر مسیری دلسردی و ناامیدی پیش میاد اما 
هدفم ، مثل یک چراغ ، باز هم مسیر رو برای من روشن می کرد. 

  پیشنهاد برای دانش آموزان تجربی جهت موفقیت در کنکور
به نظرم باید یاد بگیرن که تمرکز و تالش آموزشی رو به چه میزان و تو چه مباحثی 
به میزان  و  از تالششون بگیرن  رو  نتیجه  بهترین  تا  باشن  به چه عمقی داشته  و 

وسعت هدفشون، تالش و پشتکار و انگیره داشته باشن تا بتونن موفق باشن.
بچه های دهم و یازدهم تو هر رشته ای بعد از اینکه باید ایمان داشته باشند که خدا 

بهترین ها رو  براشون می خواد ، باید فکر بکنن که چه هدفی تو زندگیشون دارن؟
در کنار نگاه به آینده شغلی ، چه کار و زمینه ای باعث میشه دلشون آروم باشه و از 
خودشون راضی باشند. البته اگه تو هر کاری بهترین باشن، جای نگرانی وجود نداره.

باید ببینن چه کاریه که حتی اگه مجبور باشن صبح ها ساعت 5 برن سر کار و آخر 
شب بیان خونه ، دلشون خوشحاله و از خودشون راضی هستن...

این خیلی مهمه به نظر بنده
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    فکر می کنید عمده ترین علت موفقیت تحصیلی شما چیست؟ 

به نظر من ، عمده ترین علت موفقیت داشتن یک هدف روشن و برنامه کاماًل اصولی و 
اول دبیرستان مشغول  از سال  برای رسیدن به هدف مورد نظر می باشد. من  راهبردی 
جو  چون  هستم  شاکر  رو  خدا  بابت  این  از  و  بودم  مفتاح  دبیرستان  در  تحصیل  به 

برای  کرد. پدرم  آماده  با دوستانم  رقابت سالم  برای  رو  آموزشی خیلی قوی دبیرستان من 
اینکه در کدوم دبیرستان مشغول به  تحصیل باشم خیلی تحقیق و پرس و جو کردن و از 
صاحب نظرانی که مشورت گرفتن در آخر تصمیم بر این شد که در دبیرستان مفتاح ثبت نام 

کنم و که بهترین انتخاب ممکن بود.
الحمداهلل پدر و مادر من هر دو از ریز ترین مسائل درسی من باخبر بودن و آخر هر هفته ، 
ساعت مطالعاتی و مباحثی که در طی هفته مطالعه می کردم را با پدرم بررسی می کردم و این 

موضوع کمک زیادی به جدیت من می کرد.

  کمی در مورد سالی که در کنکور موفق شدید بگین و بفرمایید تو این مسیر مهمترین 
نقاط قوت شما چه بود ؟

به نظر من ، سال کنکور برای یک داوطلب کنکور ، مهم ترین سال زندگی او می باشد. چون 
با نتیجه ای که در کنکور سراسری کسب می کنیم ، می تونیم به تمام هدف ها و آرزوهایی که 
در ذهن داشتیم جامه عمل بپوشانیم ؛ خوب من هم از این قانون مستثنی نبودم و تمام 
سعی و تالش خودم رو با توکل به خدا به کار گرفتم و با برنامه ای اصولی و راهبردی به همراه 

منابع کیفی به جای منابع کمی تونستم در رشته پزشکی قبول بشم. 
قطعا در طی این یک سال پر هیجان و خطیر، چالش ها و سختی ها هم گریبان گیر بچه های 
کنکوری میشه ، مثل این که من تشریحی بخونم یا تستی ؟ به امتحان های مدرسه اهمیت 

بدم یا نه ؟ و ... . مدیریت این مسائل با مشورت برنامه ریز ، بهترین روش برای موفقیته.
انرژی بچه های کنکوری افت  اواخر بهمن و اسفند سال کنکور، یکم  معمواًل در   : یه نکته 
پیدا میکنه ، این اتفاق برای من هم افتاد ولی با مرور هدف هایی که در ذهن داشتم و به 
زحمت هایی که کشیدم فکر می کردم و مهم تر از همه چون می خواستم موقع اعالم نتایج 

خوشحالی پدر و مادرم رو ببینم ، از اون برهه خدا رو شکر به سالمتی عبور کردم.
بچه های کنکوری اگر میخوان به هدفی که در ذهن دارن برسن، باید با تمام توان و با کمک 
از خدای مهربون ، از ثانیه ثانیه فرصتی که در  اختیارشون هست بهترین استفاده و بهره رو 
ببرن البته نه به این معنی که 24 ساعت درس بخونن، نه، بلکه به این معنی است که تفریح 

و درس خوندن هر کدوم سهم مشخصی داشته تا بتونن مکمل هم باشن.
با  و  امید نشده  نا  این مسیر  که هیچ وقت در طول  کنکوری  به بچه های  کنم  توصیه می 
خدای خودشون رفیق تر باشن تا روحیه ای عالی و مضاعف داشته و با برنامه ای جامع و 

منابعی مهندسی شده به هدف مد نظر خودشون برسن.
آخرین حرف من به بچه های کنکوری این یک بیت شعر می باشد :

)پیش چشمت داشتی شیشه ای کبود               زان سبب عالم کبودت می نمود(
باید اون دید منفی و نمی توانم ها رو در سال کنکور کنار گذاشت و تبر باورهای خودمون رو 
تیز کنیم و با روحیه ای عالی قدم در راه موفقیت بذاریم و می بینیم چقدر زیبا هر آن چیزی که 

در قالب هدف مد نظر داشتیم با تالش و عنایت پروردگار به دست می آوریم.
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مدرســـه ای بــه 
وسعت  حضور
ین هـــــــا بــــرتـــــر
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 سال تحصیلی 9۷_ 9۸ 

افتخارات دبیــرستان  پسرانه دوره دوم مفتاح در مسابقات فرهنگی و هنری
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افتخارات دبیرستان  پسرانه دوره دوم مفتاح در مسابقات فرهنگی و هنری

افتخارات سال تحصیلی 9۸- 99 در مسابقات قرآن و عترت ناحیه 6 مشهد

 سال تحصیلی 9۸_ 9۹
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گزارش تصویری  امید ، نشاط ، موفقیت در دبیرستان پسرانه دوره دوم مفتاح
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محمد دانیال غالمی مقدم هستم دانش آموز پایه دوازدهم رشته ی ریاضی فیزیك 
از کالس پنجم ابتدایی، محصل مجموعه ی مفتاح شدم. از کودکی به کارهای هنری عالقه داشته 
و در این زمینه فعالیت می کردم مثل رسانه، تاتر، تلویزیون، کلیپ نماهنگ و ... . فعالیت رسمی 
هنری من از سن یازده سالگی با کارای ساده تری مثل کلیپ نماهنگ آغاز شد تا االن که شکر 

خدا مشغول ساخت برنامه های تلویزیونی و فیلم کوتاه برای نواجوانان و جوانان هستم. بخاطر 
این فعالیت ها مورد لطف دوستانم قرار می گیرم و من رو چهره ی هنری محسوب می کنن وگرنه 

من خودم رو خیلی کوچك تر از این حرفا می دونم که چهره ی هنری باشم.  مسیر هنری آینده ام رو کلی 
بخوام بگم رشته سینما و زیر شاخش می تونم به کارگردانی و فیلمسازی  به عنوان رشته ای که هم 

عالقه دارم و هم سعی می کنم پیگیرش باشم اشاره کنم. 

در مورد افتخارات هنری تون توضیح بدین .
غ التحصیل رشته ی کارگردانی و فیلمنامه نویسی از آموزشگاه سینمایی موج نو    فار

   داور افتخاری سی و دومین جشنواره فیلم های سینمایی نوجوان اصفهان
   برگزیده سی و یکمین جشنواره فیلم های کوتاه اصفهان

  برگزیده دومین المپیاد فیلمسازی کشور
   برگزیده جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه یونیسف

   برگزیده استانی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه نوجوان سالم
   برگزیده  فیلم های کوتاه 100 ثانیه ای

  برگزیده   5 سال مداوم،ناحیه،استان و کشور در مسابقات فرهنگی هنری در رشته های فیلم 
کوتاه داستانی، مستند، مستند داستانی و نماهنگ

  برگزیده 3 سال مداوم، ناحیه و استان در مسابقات پرسش مهر رییس جمهور در رشته  فیلم کوتاه
   برگزیده جشنواره ی استانی سبک زندگی در رشته ی فیلم کوتاه

تولید برنامه های تلویزیونی : پازل زندگی، یک استکان دریا، مثل بزرگ ترها ، سفره های اکرام
تولید فیلم های کوتاه : سایه روشن، تنهای شلوغ، بایکوت، بوی پیراهن یار، رهزن عشق، ثروت

تولید نماهنگ های : اسطوره ها، روز حضور، میهن دالوران، دریای رحمت، جاده امید برای رسانه ملی
و  تولید مستند آبشار عشق و نماهنگ لبیک یاحسین به سفارش رادیو تلویزیون عراق.

مشوق های اصلی تون رو در زمینه هنری بفرمایید. 
 
ً
 خانواده بهترین مشوق من بودن.پدرم که همیشه من رو  حمایت کرده و پشتیبانیش حقیقتا

ً
قطعا

توصیف ناپذیره. مادرم که ایده هاش و حمایت های معنویش، من رو تشویق به ادامه این مسیر 
کرده  و استادهای خودم در این رشته  مثل استاد مقدسی با مشورت ها و تشویق هاشون موتور 
انگیزه رو در من روشن می کردن و از همه مهم تر آقای جمالی که مثل یك برادر بزرگتر و مشاور درجه 
یك و تهیه کننده ای کار بلد کنارم بودن و سختی ها و خوشی های این مسیر رو باهم تجربه کردیم . 
 آقای ایمانی، مدیریت 

ً
 حمایت و برنامه ریزی میکردن مخصوصا

ً
دبیرستان و کادر مدرسه هم انصافا

محترم که همه جوره هوای مارو داشتن و از هیچ  کمکی دریغ نمی کر دن. تالش می کنم ان شاء اهلل 
بتونم جواب درستی به این زحمات بدم ، هم در زمینه درس و هم هنر. به دانش آموزان عزیز توصیه 
می کنم که استعداد خودشون رو بشناسن و برنامه ریزی کنن برای رسیدن به موفقیت. موفقیتی 

 دست یافتنیه. 
ً
که واقعا
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سید پارسا بنی هاشمی
مصاحبه با یکی از دانش آموزان فعال در عرصه پژوهش 

    و مهارت آموزی در دبیرستان مفتاح

سیدپارسا بنی هاشمی هستم. دانش آموز سال دوازدهم ریاضی دبیرستان  مفتاح
 

پژوهش  به  ویژه  نگاه  و  تخصص  و  مهارت  کسب   ، دبیرستان  در  دانش  و  علم  تحصیل  کنار  من  اعتقاد  به 
می تونه شتاب دهنده خوبی برای دانش آموزان مستعد و عالقه مند در این زمینه باشه. البته تاکید می کنم 
محور اصلی باید درس باشه و کسب بهترین نتیجه در تحصیل. بعد از اون عالقه و استعداد در این زمینه 

خیلی مهمه.
در سه سال اخیر با حمایت و پشتیبانی خانواده و کمک دبیرستان ، تونستم با تالش و پشتکاری که داشتم 
که حاصل  گرفتم  زمینه  این  رتبه های قابل قبولی هم در  البته  و  کنم  رباتیک شرکت  در مسابقات مختلف 

تالش تیمی و فردی بوده. 

بخشی از افتخاراتی که کسب کردم : 
  مسابقات Fira 2019 کره جنوبی : 

مقام اول جهان در لیگ ربات های پرنده
مقام اول جهان در لیگ عملیات غیر ممکن-سخت افزار

مقام اول جهان در چالش فنی ربات های پرنده
مقام چهارم جهان در لیگ جنگجو سبک

  مسابقات Fira 2018  تایوان : 
مقام سوم لیگ انسان نما

مقام چهارم لیگ عملیات غیر ممکن       
  مسابقات فیرا کاپ آزاد ایران 2019 دانشگاه امیرکبیر :

مقام سوم لیگ جنگجو سنگین

به استعداد  توجه  با  کنار درس خوندن  که  آموزان دبیرستانی  به همه دانش  دارم  توصیه جدی 
و  تونه در رشد  که به شدت می  بپردازند  یه مهارت و تخصص  کسب  به  توانمندی شون  و 

پیشرفتشون و نگاه عمیق به آینده کمکشون کنه.
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مصاحبه با  
یــن ها برتــر
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پذیرفتــه شـــــدگان مرحــــله اول
 المپیادهای علمی دانش آموزان

دبیرستان مفتاح   |  سال تحصیلی 1399 - 1398

ده سال تجربه ، ده سال افتخار

پذیـــرفته شدگان المپیــاد نجــوم و اختر فیزیک

علی حسن پورسجاد شریعتی سیدصادق حسن زاده



25



26

پیش دبستانی مستقل مفتاح

دبستان پسرانه مفتاح )دوره اول(

دبستان دخترانه  مفتاح )دوره اول و دوم(

دبستان پسرانه مفتاح )دوره دوم(

پیش دبستانی ودبستان دخترانه  مفتاح )دوره اول و دوم(

دبیرستان پسرانه مفتاح )دوره اول(

دبیرستان دخترانه مفتاح )دوره اول(

دبیرستان پسرانه مفتاح )دوره دوم(

دبیرستان دخترانه مفتاح )دوره دوم(

مرکز مشاوره )1( احیا

مرکز مشاوره )2( احیا

( دختران مرکز مطالعه)خانه کنکور

( دختران مرکز مطالعه)خانه کنکور

مجتمع آموزشی آهسته گام

مرکز مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی هشت

مدرسه آنالین

موسسه فرهنگی.آموزشی.پژوهشی مفتاح

بلوار شهید فکوری-نبش فکوری 28

بین صارمی 33-31

بین صارمی 33-31

بلوار هاشمیه-هاشمیه2.پالک14

بلوار فردوسی-مهدی2-نبش سمیه6

هفت تیر5 چهارراه اول سمت چپ)گلستان2(

بین سناباد 31 و 33

بلوار وکیل آباد-نبش وکیل اباد 8

حد فاصل 5راه سناباد وخیابان آبکوه.خیابان ابوسعید

حد فاصل 5 راه سناباد وخیابان آبکوه- پالک 29

انتهای بلوار امامت-بلوار اندیشه-اندیشه9

احمد آباد - ابوذر 20-پالک 82

بلوار هاشمیه-هاشمیه 2.1

انتهای بلوار امامت-بلوار اندیشه-اندیشه9

خیابان فلسطین- فلسطین 9 - پالک 77 

www.madrese.online

حد فاصل 5 راه سناباد وخیابان آبکوه- پالک 29

38692509

38671420

38671420

38705003

37653161

38643674

38415524

38848011-13

38467337-8

38442044 - 38433417 

36675189

38440943

38817568

36676878

38476120

38433417 - 38459491  
38442044

تلفننشانیآموزشگاه

Meftah International 
Educational Complex

مدارس مفتاح
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