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6محرمانه   



 پدر ومادرانه

 مطالب که امیدوارم و کنم می عرض تبریک خدمتتون رو غدیر و قربان بزرگ اعیاد مجدداً مدبّرانی؛ عزیز های مادر و رپد خدمت سالم عرض

 واقع بحث موضوع هفته این که نکاتی .بشه واقع مفید جان کنکوری و شما بین صمیمیت و آرامش افزایش جهت در محرمانه از بخش این

 :از عبارتند شده

 :آورد بدست مثبتی ذهنی تصویر تا کنیم ککم خود نوجوان به

 اعتماد کار این با .هست مثبت ذهنیت ساختن برای اونها به کمک بدیم انجام مون دلبند برای تونیم می که هایی کار مهمترین از یکی

 از نتیجه در و کرد خواهد پیدا افزیش بنفسش

 قوت نقاط روی تاکید مثبت حس این ساختن برای راه بهترین واقع در .کنه استفاده شکل بهترین به تونه می اش بالقوه های توانایی

 .ببرند را استفاده و لذت نهایت دارند که انچه و ها استعداد از که بیاموزیم اونها به نهایت در و بچهاست

 :بیاموزیم رو اخالقی ارزشهای نوجوانان به

 مسئولیت احساس و صداقت مهربانی، ادب، مانند اخالقی های ارزش آموخت، نوجوان به باید که چیزهایی ترین اهمیت با از یکی سن این در

 .کنه می ترغیب بودن خوبی انسان سمت به رو اون که یافته دست ارزش هایی  به سن این توی ما نوجوان .است

 :کنیم ایجاد توازن کنترل و استقالل بین

 آزادی تعادل، به توجه .هست فرزندتون به مستقل تفکر ارزش آموزش تقل،مس رفتار به رسیدن و گرفتاری از ماندن دور های راه از یکی

 )نوجوان امن ی محدوده در آزادی (شماست دلبند اخالقی رشد های راه از یکی مادر و پدر طرف از کنترل و عمل

 به شباهت ایجاد و دوستی ینهم ی واسطه به و باشید دوست فرزندتون با باشید، داشته شناخت و حساسیت خود نوجوان دوستان به نسبت

 بشوید نزدیک دوستانشو  او

 .بشود قوی ی روحیه دارای تا کنیم آشنا محرومیت و سختی با رو دلبندمون گاهی

 کم کودکی خاطرات تعریف یا کردن دل دردو با دلبندتون، با رو خودتون روحی ی فاصله هفته، این پیشنهاد آخرین عنوان به

 )بپرهیزید میشه نوجوانتون ی روحیه تضعیف باعث که موضوعاتی از (.اید کرده کمک او درک و معنوی رشد به کار این با .کنید

 

 .سپاسگزاریم دادید اختصاص محرمانمون ی مطالعه به رو ارزشمندتون وقت از دقیقه چند که این از
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 هفته این بهترینهای معرفی جذاااب بخش سراغ بیرم ... خب

 

 من خفن های 2 ریاضی                    

  دونم می ولی !نبود ها بچه و کالس علمی سطح حد در کالسمون هفته این میانگین شاید

  نورا دنیا، دنیز، ): مدبّران کالس بهترین میشیم بازم و کنید می درستش زودخیلی  که

 این من شیدا و پانیذ ... ندیدم رو اسمتون وقته خیلی ..جدول تویبیاید  باشین زود دیگه

 ...ایناس از بیشتر ازتون انتظارم و بینم نمی حدتون در رو درصد 

 ... ☻ تون اصلی جایگاه به برگردین زود زود میخوام ها بچه

 

 

 

 اخالقم خوش و قلب خوش های 1 ریاضی                                                     

 داشته پیشرفت هفته هر تا کنید می تالشتونو تمام پشتکار با که خوبم های بچه مرسی                                                                               

 رو زمان پس کنید، اقدام بزرگ قدم برداشتن برای فورا باید شما باشه باشید،یادتون                                                                                   

 دلم بعد ی هفته . حرفاست این از بیشتر خیلی شما ناییتوا دونم می..ندید دست از                                                                                      

 !باشه 89 باالی درصدایهمتون خواد می                

 

 

 

 باحال های انسانی                             

 حرف خاطر به اش همه میکنی پیشرفت داری العاده فوق و عالی انقدر که مرسی جان پریا

 شدی، کالس و خودتپیشرفت  باعث میبینم که خوبیه حس یبونته،خیل تالشگر و کن گوش 

 کجا جایگاهتون جدول تو دمیدونی خودتون نازنین و سنا!!!قهرمان بده ادامه همینجوری

 ...میکنین جبران زود خیلی دادین که قولی با مطمئنم باشه باید 

 ....بااالا بیای سریع خیلی باید نداره فایده اینجوری حنانه

 

 

 

92مرضیه                -1 غیور   
76/21زهرا محمدی          -9  
33/21مهتا اسماعیلی       -3  
33/76نیکو نظری           -4  
74        مژده مزروعی     -5  

-1            ملینا میاهی پور       66  
55/64     مقدم    روژین صبحی -9   

29/75          ملیکا نقوی پور    -3  
57/75      طرالن حیدری        -4  

89/79    نیلوفر خدارحمی   -1  

26/98       رعنا میرزایی     -2  



 

 زرنگم های 2 تجربی                                                                                                                               

  دارم دوسش که جدولی همون شد حاال                                                                                                                       

 بعد ی هفته خوام می .کنید تبدیل واقعیت به رو آرزوهاتون و برید سریع                                                                                                           

 باشید داشته بخاطر .ها باشه اینها از بیشتر خیلی جدول این توی های اسم                                                                                                         

 همون در درست موفقیت هستیم، مسیری ترک ی آماده که زمانی اغلب، که                                                                                                         

 واقعیت به خودتونو رویاهای .عنوان هیچ به نشید تسلیم .هستنزدیکی                                                                                                           

 ... کنین تبدیل                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

  من باهوش های 1 تجربی             

 که مطمئنم کنم می افتخار بهتون دلم ته از داشتین که عالی پیشرفت بخاطر ها بچه    

  میانگین زود خیلی منتظرم ... اینهاست از بیشتر خیلی استعدادتون و توانایی 

 ...گرفتین یاد و پیشرفت راه دیگه شما چون ، برسه درصد 89 به کالسمون

 5 بین بیای زود که منتظرم ...میری پیش داری خوب انقدر که مرسی نازم درسای

 !جان بچه دارم بیشتری توقع ازت عسل .کالس اول نفر 

 ....خفن میانگین یه سوی به پیش باهم همگی

 

 

 

 

 

 

 

185                            دیبا فیروزی    -1  

188                               دالرام نجفی    -2  

77  دی، نرگس علی وردیهانیه اس -8  

79                     دالرام خسرویان       -8  

75 فاطمه جامه بزرگی، فاطمه قربی    -5  

78طناز دانشی                                    -6  

75   یاسمین رضاقلیان     -1  

96             ریحان صارمی   -2  

99/99نفیسه محرمی        -8  

58/92بهاری         تینا نو -8  



 

 

   مدبّران دوازدهم های کالس دوئل

 

 

 .....بودن خفن های 2 تجربی هفته این های کالس دوئل برنده

 ....پیروزی این بابت نازنینشون سوپروایزر و کالس های بچه همه به میگیم تبریک

 .....زدین کالستون برای خفن رکورد یه هفته این که ها بچه آفرین

 ....بترکونین بازم منتظریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روانشناسانه

 بدن زبان پیش ی هفته ! باشید قبل از تر موفق روز به روز و باشه العاده فوق دلتون حال که امیدارم ! مدبّران ماه دخترای به سسسسالااام

 واسمون یمخیل که زندگی ی گانه ده های مهارت باهم که قراره هفته این از !دادم و جذاب سورپرایز یه قول بهتون و کردیم تموم روباهم

 باهاشون و بشناسیم بتونیم بهتر رو زندگیمون های چالش و ها نیاز که کنه می کمک بهمون مهارتها این. بگیریم یاد رو هست مفید و مهم

 !  کنیم؟ شروع ای آماده.بیایم کنار

 آگاهی خود :مهارت مهمترین و اولین

 به نسبت که هایی چیز حتی و خواسته ضعف، و قوت نقاط خود، شخصیت ،"خود " از شناخت یعنی خودآگاهی مشخصه اسمش از که همونطور

 چه بفهمیم که کنه می کمک ما به و هستیم تنش و فشار تحت که خوره می ما درد به زمانی بیشتر آگاهی خود .دارید ترس یا تنفر اونها

 این به زود خیلی که کنیم فکر خیلیامون شاید .هست فردی میان های مهارت و همدلی نیاز پیش مهارت این .هستیم استرس دچار زمانی

 به گفت قطعی طور به نمیشه هم باز بره باال مون اگاهی که قدر هر و هست نسبی مون شناخت که کنیم فراموش نباید ولی رسیدیم شناخت

 .رسیدیم کاملی شناخت

 ما، جهانی زندگی مهارت از بخشی ی دهنده نشان زندگی یها رویداد و اتفاقات حوادث، از بعد ما های برررسی و آنالیز تمام کلی طور به

 .است آگاهی خود

 :آگاهی خود اجزای

  ارزشها توضیح شناخت، برای انگیزش ها، مسئولیت و حقوق از آگاهی ،بینانه واقع خود تصویر قوت، نقاط ، ضعف نقاط از آگاهی

 یکدلی یا همدلی :مهارت دومین

 در باهاشون دائم جامعه توی که وآدمایی مهمن، برامون یا داریم دوستشون که آدمایی با گسترده و عمیق ی رابطه یک داشتن برای که الزمه

 همدلی ما زیادی حد تا و میگیریم، یاد خونواده با ارتباط در و خونه محیط توی رو همدلی از بخشی یه .بیاریم بدست و مهارت این ارتباطیم،

 .میاریم بدست دیگران اب تعامل و تجربه کسب با رو

 مهارت از بخشی کنیم درکش و بگذاریم دیگری جای به رو خودمون بتونیم اینکه و دیگران، قلبی های خواسته و احساسات عواطف، درک

 .میاد حساب به یکدلی

 برای تالش وجود با چون .کنه می آزرده و خسته مارو انتها در و هست پایان و طرفه یک ی جاده به شبیه اطرافیان با ما ارتباط همدلی، بدون

 .گرفت نخواهد شکل موثری ی رابطه ارتباط، ایجاد

 همراهی و حمایت از بتونیم تا همدلیه، شناخت این ی الزمه و بشناسیم اونهارو بتونیم که کنیم برقرار ارتباط دیگران با تونیم می زمانی ما

 .بشیم مند بهره دوستانمون

 :همدلی اجزای

 شدن قائل احترام ، )دوستیابی (شدن تر داشتنی دوست کمتر، باپرخاشگری فردی بین رفتار مختلف، افراد تحمل دیگران، هب داشتن عالقه

  دیگران برای

 های نازنین شما تک تک که دونم می و کنیم می آگاهی خود برای تالش و همدلی تمرین هم با شدن موفق و قوی برای هفته این زا

 دارید رو شدن نبهتری توانایی مدبّرانی

 زهراسروریان _روانشناس#                                                                                                                             

 


