
 راه انداري كارخانه سيمان اصفهان

نرخ بهره كه درسال اول با كارمزد اعتبار قسمت وام استـفـاده   

تعيين شده زيـاد و      %  7/5و در سنوات بعدي %  8نشده عمالً 

باتوجه به اين كه اوالً ساير شـرايـط مـتـضـمـن پـرداخـت                    

وجه االمتيازاتي است كه احتماال از مبلغ بهره بيشتر مي باشد 

و با دقت در اينكه اصوال نرخ بهره هاي خارجي از نـرخـهـاي    

به صرفه   رسمي ايران بايد مناسبتر باشد قابل پذيرش ومقرون

 .نخواهد بود

سـرمـايـه    %  30اضافه بر بهرة فوق به فرضي كه سود ساليانه 

% 27باشد ميزان استفادة مؤسسه از سود ويژه عـمـالً حـدود       

در ايـن          سرمايه شركت است مخصوصاً   % 8منافع حاصله و 

سال ادامه 10مورد كه شرط مزبور به فرض تصفية وام تا مدت

و درايـن    .  دارد، از شرايط خيلي سنگين و غيرقابل قبول است

باره اگر خوب توجه شود با احتساب سهم منـافـع مـؤسـسـه        

خواهد شـد و بـراي       % 16مجموعاً نرخ مزبور عمال در حدود 

با اين نرخ نزول در بازار اصفهان هـم    شركت تهيه پول تقريباً

 .بدون قيد و بندي امكان پذير خواهد بود

 1958دالر به سرمايه نيز قبل از آخر آوريل    200000ازدياد  

با اوضاع و احوال شركت و شركاء كـه بـه خـوبـي از آن               

مستحضريد مغايرت داشته و عملي نيست و در اين باره اثبات 

مغايرت قيمت تمام شده واقعي محـصـول بـا رقـمـي كـه             

متخصصين جرج فراي تعيين نموده اند نيز در تاريـخ شـروع     

بهره برداري امكان پذير نخواهد بود و الاقل اگر اين ضـرب    

االجل پس از يك سال از شروع بهره برداري تعيين شده بـود  

كه شركت بتواند از محل بهره برداري اين نظريه را تـأمـيـن    

 .نمايد مناسب تر است

در مورد دريافت اصل و فرع وام به دالر گواين كه ايـن امـر      

اجتناب ناپذيراست ولي باتوجه به احتمال ترقـي نـرخ ارز و         

از قـرار    (  تفاوت نرخ خريد وفروش دالر توسط بانك مـلـي     

از اين بابت هم بايد متحـمـل   )  ريال خريدو فروش  4دالري 

پرداخت بيش از سه ميليون ريال شد بايد اين موضـوع نـيـز      

 . مورد توجه قرار گيرد

حق تبديل قرضه به سهام با وجود توضيحاتي كـه فـرمـوده       

بوديد از شرايط پيچيده و فوق العاده سنگين و غيرقابل قبـول  

است و در صورتي كه سهام شركت بورسي پيدا كرده تـرقـي     

كند ممكن است با اعمال نفوذهائي اين موضوع عـمـلـي و        

قسمت عمده سهام شركت به دست اشخاص ناصالحـي داده    

. شده و از اين راه زيان غيرقابل جبراني به شركاء وارد گـردد   

 15مخصوصا معلوم نيست چرا مؤسسه مدت اين امتـيـاز را       

سال هم پس از تاريخ انعقاد وام براي خود معتبر  5سال يعني 

دانسته است درهرحال قبول اين شرط در قـرارداد خـواهـي        

نخواهي تعهدي را براي شركت ايجاب مي نمايد و چنانچه در 

عمل هم اشكاالتي برخورد نمايد مؤسسـه مـي تـوانـد بـا            

. برانگيختن اشخاص ناصالحي اين موضوع را عملي نـمـايـد     

 .درهرحال اين شرط هم به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود

ريـال     5000000شرط پرداخت نزول كه در هر سال معادل  

اجتناب ناپذير ولي در سـنـوات   .  در دو قسط بايد پرداخت شود

 .اوليه باعث زحمت بوده و مشكل است
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ميالد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عيار مكارم و قله رفـيـع     

و )   عليـهـا  ...  سالم ا(فضائل صديقه كبري، حضرت فاطمه زهرا 

هفته ي بزرگداشت مقام زن و روز مادر و همچنين روز جهـانـي   

 . نمائيمميتبريك و تهنيت عرضگراميكارگر را به همه همكاران

 درمان

 رفلكس اسيد معده
 چند تدبير را براي عوض كردن خلق و خويتان 2

 بعد از يك روز سخت كاري 
2 

 نامه بنيانگذاران موسسهزندگي 

به مناسبت آغاز سال جديد و عيد نـوروز، در             

كليه خانواده هاي تحت حـمـايـت       1391اسفند ماه 

موسسه به صورت يك برنامه مدون و زمانبندي شده 

فراخوان شده و ضمن دلجويي و بررسي مشكـالت و    

ها، اطالعات سيستم نـرم افـزاري     وضعيت زندگي آن

خيرات بروز رساني گرديده و كـارت تـبـريـك بـه            

 .ها تقديم شدمناسبت فرا رسيدن عيد نوروز به آن

كليه مددجويان تحت حمـايـت    1391در پايان سال 

موسسه كارت بانك الكترونيك ملت دريافت نموده و   

مبلغ عيدي آنها به صورت غيـر حضـوري واريـز و          

توسط نرم افزار پيام كوتاه واحد خيرات اطالع رساني 

 .گرديد

 ...ادامه از شماره قبلي نشريه
 )شرايط گرفتن وام از واشنگتن از زبان دكتر امين(

 1392پرداخت عيدي مددجويان به مناسبت آغاز سال 

 ادامه در شماره بعدي نشريه

خرداد ماه همزمان با والدت با سعادت ام ابيها حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها از بانوان  11روز چهارشنبه 

 .شاغل در موسسه خيريه علي و حسين همدانيان تقدير به عمل آمد

و )  س( در اين مراسم كه در حضور مديرعامل محترم موسسه برگزار شد ضمن تبريك والدت حضرت زهـرا    

 .روز زن، با تقديم هدايائي به همين مناسبت از بانوان همكار در موسسه تقدير به عمل آمد

السـالم، هـمـواره الـگـوي             زندگي امامان معصوم عليه

و در حقيقت آن گونه كـه از      .  شيعيان در زندگي است

آيد عمل به گفتـار و     بر مي  السالم ـ عليه قول معصوم ـ 

تبعيت از كردار ايشان، به نوعي بيانگر ميزان دوستي و   

 .نشانگر محبت به ايشان باشد

سـيـره   در زير به دو نمونه از       

السـالم ـ     عملي امام باقر ـ عليه

 :شود اشاره مي

 ـ حلم امام1

اى   مردى مسيحى از روى كينـه   

السـالم داشـت        كه با امام عليه

كلمه باقر را به بقر تغيير داد و     

. انت بـقـر    :  به آن حضرت گفت

كـه از     السالم بدون آن امام عليه

خود ناراحتى نشان داده و اظهار 

عصبانيت كند با كمال سـادگـى   

نه من بقر نيستـم، مـن     :  فرمود

 .باقرم

تـو پسـر زنـى        :  مسيحى گفت

: هستى كه آشپز بود امام فرمـود 

شغلش اين بود، عارو نـنـگـى      «

ــى          ــم ــوب ن ــس ــح ــود  م  .ش

امام .  مادرت سياه وبى شرم وبد زبان بود:  مسيحى گفت

دهى راسـت    ها را كه به مادرم مى  اگر اين نسبت:  فرمود

است خدا او را بيامرزد و از گناهانش بگذرد و اگر دروغ   

 .است از گناه تو بگذرد كه دروغ و افترا بستى

مشاهده اين همه حلم از مردى كه قادر بود همه گـونـه   

موجبات آزار يك مرد خارج از دين اسالم را فراهم آورد 

كافى بود كه انقالبى در روحيه مرد مسيحى ايجاد نمايد 

اما مرد مسيـحـى بـعـد       .  و او را به سوى اسالم بكشاند

 .مسلمان شد

 ـ زحمت در طلب رزق 2

در گرماى شديد تابستان محمدبن منكدر كه خود را از    

دانست امام را در حـال          زهاد و عباد و تارك دنيا مى 

كنـد    بيند گمان مى   خستگى شديد در انجام كارى مى 

امام خود را براى طلب دنيا اين گونه به زحمت انداخته، 

گويد آيا سـزاوار اسـت         پردازد و مى   لذا به نصيحت مى

مرد شريفى مثل شما در اين گرماى طاقت فـرسـا در       

طلب دنيا بيرون بـيـايـد، اگـر         

خداى نخواسته در ايـن حـال         

مرگ شما را فرا رسد چه وضعى 

  براى شما پديد خواهد آمد؟

شايسته نيست شما بـه دنـبـال      

دنيا برويد و خود را بـه رنـج و       

ــد     ــدازيـ ــنـ ــيـ  .زحـــمـــت بـ

اگـر  :  السالم فـرمـودنـد    امام عليه

مرگ من در همين حال برسد و 

من بميرم، در حال عـبـادت و       

ام، زيرا    انجام وظيفه از دنيا رفته

اين كار، عين طاعت و بـنـدگـى    

  .خدا است

اى كـه عـبـادت        تو خيال كرده 

منحصر به ذكر و نماز و دعاسـت  

من زندگى و خرج دارم اگر كـار  

نكنم بايد دست حاجت به سـوى  

 .تو و امثال تو دراز كنم

روم تا احتياج خود را از ديـگـران     من در طلب رزق مى 

وقتى بايد از رسيدن مرگ هراسان باشم كـه  .  سلب كنم

در حال معصيت و خالفكارى و تخلف از فرمان الـهـى     

باشم نه در چنين حالى كه در حال اطاعت امـر حـق       

هستم و او مرا موظف كرده بار دوش ديگران نبـاشـم و     

ــنــم                     ــل ك ــصــي ــح ــود را خــودم ت  .رزق خ

اكنون مـتـوجـه      .  زاهد گفت عجب اشتباهى كرده بودم

ام و احـتـيـاج        پيموده   شدم كه من روش غلطى را مى 

 .ام كاملى به نصيحت داشته 

  

 )س(تقدير از بانوان همكار در موسسه به مناسبت ميالد حضرت زهرا 

 سيره عملى

 )عليه السالم(امام محمد باقر

جدول زمانبندي برگزاري مجـامـع   
عمومي عادي ساليانه شركتهاي تابعه 
 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان  

مجامع عمومي عادي ساليانه شركتهاي تابعه موسسـه  

با حضور  1392/04/10لغايت  1392/02/28از تاريخ 

مديران محترم موسسه،  سهامداران، حسابرس قانونـي  

 .و اعضاي هيئت مديره هر شركت برگزار خواهد شد

اين مجامع جهت ارائه گزارش فعاليت هيئت مـديـره،     

بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت شركتـهـا و     

تصويب صورتحساب ترازنامه و صورت سود و زيـان و    

گردش وجوه نقد هر شركت براي سال مالي منتهي به 

و انـتـخـاب بـازرسـيـن و روزنـامـه                1391/12/29

كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركتهاي تـابـعـه    

 .برگزار خواهد شد 1391براي سال مالي 

 زمان تاريخ نام شركت

 9:00 1392/02/28 كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت

 9:00 1392/02/31 صنايع نساجي همدانيان

 14:00 1392/03/05 سرمايه گذاري نور همدانيان

 9:00 1392/03/08 حمل و نقل همدانيان

 9:00 1392/03/18 توسعه ساختمان و بتن همدانيان

 9:00 1392/03/20 مهندسي آب و خاك اصفهان 

 9:00 1392/03/26 توسعه و مديريت بافناز

 9:00 1392/03/28 بازرگاني همدانيان

 9:30 1392/04/10 سيمان اصفهان



 ارتباط با نشريه 

  6693541: تلــفن

  6693441: دورنگار

www.hamedanian.com 

info@hamedanian.com 
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 30002666600012: سامانه پيامكي

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

 :فرموند) تعالي فرجه الشريف... عجل ا(امام مهدي 

  و لي في ابَنةِ رسولِ اهللاِ اُسوةٌ حسَنةٌ
 

 )فاطــمه (دختر رسول خـدا 
  .براي من سرمشقي نيكوست

 
  8، ص11ج) مستدرك حضرت زهرا تا امام جواد(عوالم العلوم و المعارف 

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطات/ همدانيان موسسه خيريه علي و حسين 

رفلكس اسيد معده غالبا در افراد سرد مزاج و در اثـر سـردي     
پذيرد بنابراين براي درمـان آن بـايـد از            معده صورت مي

 .داروهاي با طبع گرم استفاده كرد
 درمان رفلكس اسيد معده با گياهان

زماني كـه يـك       . سوزش معده با اولين لقمه شروع مي شود

لقمه از پيتزايگرم و چسبنده پپروني را مي بلعيـد، دسـتـگـاه       

اسيدها به داخل معـده سـرازيـر      .  گوارش وارد عمل مي شود

در بسياري از افراد به دليل نقص .  شده تا غذاها را تجزيه كند

دريچه مري، اسيدهاي معده به داخل مري بازگشت مي كنـد  

و باعث ايجاد احساس سوزش در قـفـسـه        

از ) ترش كردن( سوزش معده .  سينه مي شود

مشكالت بسيار رايج مي باشد كه بسياري از 

 .افراد از آن شكايت مي كنند

 علل سوزش معده

زماني كه اولين لقمه را قورت مي دهيد، در   

. طول مري حركت كرده تا وارد معده شـود   

دريچه پاييني مري كه در محل اتصال مري 

به معده قرار دارد و اسفنكتور مري نـام دارد    

. باز شده تا غذا از مري به معده سرازير شـود 

سپس دريچه بايد بسته شود تا از برگشت اسيدها بـه داخـل     

در بعضي افراد اين دريچه به درستي عمل .  مري ممانعت كند

نمي كند و اجازه نمي دهد كه اسيد معده بـه داخـل مـري        

. تراوش كند و همين مسئله باعث ايجاد درد و آزار مي شـود   

البته همه افراد مبتال به رفلكس اسيدي از سوزش معده رنـج  

 .نمي برند و ناراحتي آنها ناشي از اختالالت ديگري است

 عالئم رفلكس اسيدي

نشانه سوزش معده احساس دردناك و سوزنده در وسط قفسه 

اين درد معموال بعد از صرف غذا شروع مي شـود  .  سينه است

اين ناراحتي ممكـن  .  و تا چند ساعت بعد از آن ادامه مي يابد

ساير عالئم .  است با دراز كشيدن و يا خم شدن بدتر هم شود

احساس مزه ترش در پشـت    :  سوزش معده شديد عبارتند از 

گلو، مشكل بلع و احساس چسبنده بودن غذا به قفسه سينه و 

يا گلو، سرفه هاي مزمن و يا حمالت آسم نيز مي تـوانـد از     

 .داليل رفلكس اسيدي باشد

 افراد تحت خطر

بعضي از عادت هاي خاص مي تواند عملكرد دريچه مري را   

اضافه وزن، خوردن وعده هاي غـذايـي   .  تحت تاثير قرار دهد

سنگين، پوشيدن لباس هاي تنگ و استعمال دخـانـيـات از        

احتمال ابـتـال بـه        .  جمله عوامل بروز اين اختالل مي باشد

معده سوزش معده معموال خطر جدي   -بيماري رفلكس مري

با اين حـال اگـر بـه        . براي سالمت كل بدن به همراه ندارد

صورت شديد، متوالي و پايدار بروز كند به طوري كه بيش از   

مرتبه در هفته اين احساس را تجربه كنيد مي تواند دال بر  2

عدم تـوجـه بـه        .  معده باشد  -ابتال به بيماري رفلكس مري

درمان اين اختالل مي توانـد مـنـجـر بـه          

التهاب، زخم و تغيير سطح مري شـود كـه     

 .بعدها تبديل به سرطان مي شود

 كنترل سوزش معده

با تغيير جزئي در روال رژيم غذايي مي توان 

ابـتـدا   .  اين عارضه را كنترل و درمان نمـود 

بهتر است حجم هر وعده غـذايـي را كـم        

ساعت قبل از خـواب شـام را        4تا  3. كنيد

صرف كنيد و بعد از آن از خوردن هله هوله 

بعضي از   .  و يا ساير خوراك ها اجتناب كنيد

غذاها با افزايش بيش از حد اسيد معده و يا شل كردن دريچه 

مـثـال   .  معده ابتال به سوزش معده را افزايش مي دهد  -مري

گوجه فرنگي، پياز، سير، شكالت، نعناع، غذاهـاي چـرب و       

مركبات مثل پرتقال و گريپ فروت اين عارضه را تشديد مي 

همچنين الزم است ساير غذاهاي چاشني دار كـه ايـن     .  كند

بعضي نوشيدني هـا    . اختالل را تحريك مي كنند محدود كرد

مثل قهوه، چاي، الكل و آب پرتقال نيز باعث بـروز سـوزش     

آب بهترين نوشيدني مي باشد كه اسيـدهـاي   .  معده مي شود

در هنگام خواب سر خـود را    .دستگاه گوارش را رقيق مي كند

اگر در شب دچار سوزش معده مـي    .  باالتر از بدن قرار دهيد

اين كار مانع .  شويد بهتر است بالشي بلندتر زير سر قرار دهيد

همچنين بهتـر  . از بازگشت اسيد معده به داخل مري مي شود

است به طرف چپ بدن قرار گيريد، در اين حـالـت سـوزش      

از پوشيدن لباس هاي تنگ اجـتـنـاب    .  معده تخفيف مي يابد

برداشتن فشار از روي امعاء و احشا روش مناسبي بـراي  . كنيد

 .پيشگيري از ابتال به سوزش معده مي باشد

درمان رفلكس 
 اسيد معده
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 شماره بيست و دوم

 خواص گوجه سبز 
 

گوجه سبز يكي از ميوه هاي نوبـر   •

انگيز گـوجـه      جدا از طعم ترش و وسوسه. فصل بهار است

سبز، اين ميوه خواص زيادي دارد كه شايد تا كنون مـورد  

 .توجه قرار نگرفته باشد

هاي ترش، گوجه سبز هم غـنـي از      مانند بسياري از ميوه •

دهد كـه مصـرف      است و تحقيقات نشان مي Cويتامين 

 ...اين ميوه براي بهبود طعم دهان مفيد است

همچنين گوجه سبز خاصيت مسهلي دارد و تاثير منحصـر   •

به فردي بر كاهش فشار و چربي خون، حذف رسوبات از   

 .خون و تنظيم عملكرد معده و روده دارد

شود،  گوجه سبز باعث تعادل اسيد و باز در جريان خون مي •

تواند در درمان حالت اسيدي خـون مـفـيـد        از اين رو مي

 .باشد

هايـي   اين ميوه اثرات قابل توجهي در جلوگيري از بيماري •

 .ها و سرطان دارد مانند چربي خون باال، پيري سلول

همچنين اسيد بنزوئيك، تركيبي است كه خاصيـت ضـد      •

ميكروبي آن به اثبات رسيده و به طور طبيعي در گـوجـه     

 .سبز وجود دارد

البته بايد توجه داشت كه مصرف زياده از حد گوجه سبـز،   •

لذا در مصرف هر نـوع  .  شود باعث نفخ معده و دل درد مي

 .ماده غذايي، اعتدال و ميانه روي را پيشه كنيد

 عالم محضر خداست 
آمده است كه يوسف حتي يك نگاه هم به زليخا نكرد و اال              

از عابدي سوال مي شود كه چه كنيم تا           . گناه افتاده بود   به

بنگر كه قبل از     : مي گويد    چشم چراني نكنيم و آن عابد      

 .آنكه به آنجا بنگري، چشمي در حال نگريستن به توست

 ...عالم محضر خداست در محضر خدا گناه نكنيم

 

 

 

 

 

 

 

 دل هاي مرده 

دلهاي ما خفته است     ! اي شيخ   : از حسن بصري پرسيدند      

 چه كنيم ؟. كه سخن تو در دلهاي ما اثر نمي كند

. كاشكي خفته بود كه اگر خفته را بجنباني بيدار شود          : گفت  

 .جنباني بيدار نمي گردددلهاي شما مرده است كه هرقدر مي

 حكايت نامه 

كارهايتان را بعد از ساعت       كار را در اداره به اتمام برسانيد،       -1

كار اداري به خانه نياوريد و اگر اين كار الزم است اين عمل               

 .را به دو شب در هفته محدود كنيد

تان را در اداره كامل كنيد، حدود دو ساعت         كارهاي روزانه  -2

قبل از اتمام كار، فهرستي از كارهايي كه بايد قبل از رفتن               

انجام دهيد و نيز فهرستي از كارهايي كه بايد           

فردا به انجام برسانيد تهيه كنيد تا با احساس            

رضايت كامل از اينكه روز پرثمري داشتيد، اداره        

ها شود كه نگراني    اين امر سبب مي. را ترك كنيد

 .هاي بعد از كار كمتر شود و تشويش

. يك سبد در جلوي در آپارتمان قراردهيد          -3

يك سبد بزرگ يا جعبه چوبي بخريد و آن را جلوي در                   

شويد، فوراً كيف     آپارتمان قرار دهيد تا وقتي كه وارد خانه مي         

دستي و كاغذهاي مربوط به اداره را در آن قرار دهيد و آنها را          

 .تا فردا صبح برنداريد

آرام بنشينيد، قبل از خوردن شام، سه تا پنج دقيقه                  -4

هايتان را ببنديد و نفس عميق بكشيد، اين مسأله به               چشم

دهد كه ذهنتان را پاك كنيد و از فشارهاي              شما اجازه مي  

 .كاري رها شويد

كنيد، اگر با يك وضعيت ويژه در محل كار              بازنويسي  -5

روبرو شديد كه به آرامش رسيدن در خانه را برايتان                    

كند، يك خودكار را از روي كاغذ برداريد و               غيرممكن مي 

اي بدون آنكه خودكار را از روي          درباره آن حادثه چند دقيقه     

كاغذ برداريد، بنويسيد و بعد از آن كه اين كار را انجام                   

 .كاغذ را پاره كنيد و آن را دور بياندازيد داديد،

برنامه روزانه منسجم تهيه كنيد، داشتن يك برنامه                -6

تواند به شما براي       روزانه كه هر روز از آن پيروي كنيد مي          

تغيير دادن خلق و خويتان در اداره و خانه كمك كند، با برادر،           

ايد   خواهر، مادر يا پدر خود هنگامي كه دور ميز نشسته               

صحبت كنيد، يا يك شربت آبليموي بزرگ بنوشيد و يا يك            

چيزي كه دوست داريد را انتخاب كنيد و هر            

خواهيد كار را شروع كنيد        روز هنگامي كه مي   

 .به آن نگاه كنيد

هايتان را كم كنيد، يك خانه           نظمي  بي  -7

تواند شما را      نابسامان و درهم و برهم مي         

مستأصل كند و يا سبب شود كه عنان اختيار از          

دقيقه قبل از آنكه به رختخواب برويد، خانه را         5. دست بدهيد

گرديد   مرتب كنيد، در آن صورت وقتي كه فردا به خانه برمي           

 .با يك خانه مرتب روبرو خواهيد شد

كنيد و    موسيقي گوش دهيد، هنگامي كه غذا را آماده مي          -8

شوييد به موسيقي مورد        هايتان را مي     ها و لباس     ظرف

تواند شما را     يك موسيقي دلنشين مي   . تان گوش دهيد    عالقه

 .به آرامش برساند

خواهيد همه    يك برنامه روزانه عاقالنه تهيه كنيد، اگر مي   -9

ها، جاروكردن اتاق را در        ها، لباس   كارها اعم از شستن ظرف     

يك شب انجام دهيد، براي انجام همه اين كارها دچار                 

توانيد انجام    به جاي آن مي   . دلواپسي و اضطراب خواهيد شد    

 .ريزي كنيد هركاري را براي يك شب برنامه

چند تدبير را براي عوض كردن خلق و 
 خويتان بعد از يك روز سخت كاري 

 خواص ميوه ها 

 كاريكاتور   

اضطراب در كودكان يك بيماري است كه همچون زهري         

مي تواند كودكان را يك باره از پاي در آورد و يا به                    

منشا اين اضطراب مي تواند     . صورت فرسايشي نابود سازد   

والدين و معلمين بايد     . باشد... خانواده، معلمين، مدرسه و    

به ياد داشته باشند كه مهمترين روز هاي زندگي پدران و            

مادران آينده را با سختگيري هاي بي مورد مواجه نسازند           

و با همفكري و تبادل نظر با يكديگر بتوانند در خانه و                

مدرسه محيطي آرام و دور از هر گونه تنش را ايجاد نمايند   

تا كودكان در سايه ي اين محيط آرام به سر منزل مقصود        

  .نائل شوند

 روش هاي پيشنهادي براي غلبه بر

  اضطراب ناشي از امتحان

توزيع ورقه هاي مشابه امتحانات پايان ترم بين دانش    - 1

آموزان قبل از امتحان اصلي تا آن ها به كمك والدين و              

  .معلمان خود اقدام به پاسخ گويي به سواالت كنند

قبل از امتحان دادن دانش آموزان در مدرسه، وي              - 2

  توسط والدين مورد آزمون قرار گيرد

انتخاب جايي مناسب و بدون سر و صدا اضافي براي            - 3

  جلسات امتحاني

گذاشتن دسته هاي گل روميزي در جاهاي مختلف           - 4

  . گرددميآرامشگل باعثكردن بهنگاهجلسه امتحاني چون

هنگام امتحان مسئوالن آموزشگاه الزم است فالكس    - 5

آبي در دسترس دانش آموزان قرار داده تا دانش آموزان با            

  .صرف آب به حفظ آرامش خود كمك كنند

ايجاد نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به امتحان     - 6

اگر معلمان و والدين به شاگردان      . توسط والدين و معلمان   

تفهيم كنند كه هدف امتحان، كمك به آن ها است و به              

منظور رفع اشكاالت درسي آن ها صورت مي گيرد، اين            

امر هم موجب نگرش مثبت شاگردان به امتحان و هم              

  .كاهش اضطراب آن ها مي گردد

اوليا هر روز از بچه هاي خود نپرسند كه چند گرفته              - 7

  .اي بلكه بپرسند كه چه ياد گرفته اي

لذا از هرگونه استفاده   . نمره مي تواند اضطراب زا باشد - 8

ابزاري از نمره و ارزيابي شخصيت شاگردان از نمرات آنان          

  .خوداري شود

سواالت امتحاني متناسب با توانايي و آموخته هاي            - 9

  .دانش آموزان و از ساده به مشكل طرح ريزي شود

دادن اعتماد به نفس و اميد به دانش آموزان و اينكه         - 10

 .شما مي توانيد

عوامل استرس زا در 
امتحانات دانش آموزان 

 و راه هاي كاهش آن 

 همكاران گرانقدر
 زادهها ستوده، رحيميان، رشيدي و تقيسركارخانم

ميالد زهراي اطهر و الگوي كامل زن مسلمان كه بدرستي          

نام روز مادر و روز زن به خود گرفته بر عموم زنان سخت               

متعهد تبريك و    كوش ايران اسالمي، بويژه شما همكاران      

 .نمائيمتهنيت عرض مي
 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

مرشد و سركارخانم آقاي جاسمگرانقدر جنابهمكاران
 رحيميان

صميمانه ترين تبريكات ما را به مناسبت فرارسيدن زادروزتان 

در اين ماه پذيرا باشيد، سعادت و بهروزي روزافـزون شـمـا        

 .آرزوي ماست
 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 


