
 

 

تا ديروز كه مي گفتند تو سر پيازي يا تهش؟ مي گفتم چه فرقي              
و حال كواكب  هم كه        !!  هر دو را دور مي اندازند       !  مي كند؟ 

آشكارم نكرد كه در اين ورطه گرفتار خواهم شد كه دوست               
 : شاعرم عليرضا، گفته است

 ما درس خوانديم و كسي ديگر است شاه
 پس هركه غرقه گشت در اين ورطه خر شدست

. باري، سرتان را درد نياورم كه مردم نگويند شرم باد اين پير را            
اما از اين جريانات كه بگذريم بايد بگويم گروه جديداً روي كار            
آمدة نشريه سمپاديا همواره در سعي و تالش اند تا شماره به                

 : شماره پيشرفت كنند اما
 چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني؟

اين كار را كرده       عاقلاول اينكه اگر     .  اين سؤال دو وجه دارد     
است پس حتماً سودي در اين كار است كه در قديم نفهميده اند             

اما وجه دوم اين است كه عاقل نمي             !  و برايشان سؤال شده     
دانسته كه اين كار پشيماني مي آورد و اين كار را صرفاً براي                 
كسب تجربه كرده است و اكنون مي داند كه اين كار پشيماني               

. پس يا بايد كارش را بهبود بخشد و يا آن را رها كند             .  مي آورد 
و اين قصه حكايت ماست، كه با كمك شما به بهبود مي انديشيم             

از اينكه اين جمله كليشه اي را مي           .  و نه رها كردن اين كار       
 : نويسم ناراحتم اما بايد نوشت كه

 ديكته نانوشته غلط ندارد
سخن ديگر اينكه بي شباهت بودن اين نوشته به سرمقاله به                
دليل استفاده از شيوه هيجان ناگهاني يا به قول دوستان غربزده            
شيوه سوپرايزينگ است كه سرمقاله را پوياتر و خواندني تر مي           

 :به هر حال از قديم گفته اند. كند
 ديگران كاشتند و ما خورديم
 ما بكاريم و ديگران بخورند

  

 

 شايد خاطره باشد اما

 سمپاد،  
 دیگر،    
 .نیست     

هاي   اش خاطره و افسانه است؛ افسانه        باقي!  دهد؟ ما كه خرمان از پل گذشت         چه كسي اهميت مي   
ها؛ داستان سمينارها و زير دريايي ها و خودروهاي               ها و سروري     ي بزرگي   دور و دراز؛ افسانه    

ي خوش دبيران مدبر و از جنس خودمان، كه حاال در دانشگاه بيشتر يادشان                    ساز؛ خاطره   دست
ما، كه بوديم تا بود؛ حاال      !  خرند؟ اصالً به ما چه ربطي دارد؟        اين همه افسانه را به چند مي      .  افتيم  مي

ترها هم به مويي بند بود،        رود پي كارش؛ هر چند كه از پيش          شود و مي    كه رفتيم، بودش نابود مي    
ولي به ما چه    .  شود؛ گويي كه هيچ وقت نبوده       دست كم اما نامي بود؛ ظاهري بود؛ حاال اما نابود مي           

ما را چه به مسائل     .  روند  خوانند و مي    مان را خوانديم و رفتيم و ديگران هم مي           درس!  ربطي دارد؟ 
از درون معيوب بود؛ ماجراي رفت و آمدهاي           !  اصالً خودمان مشكل داشتيم    !  اداري و سازماني؟  

رفت و خودش     ماند و ديگري كه گروهش مي       رفت و گروهش مي     مديريتي درون ماجرا، آن كه مي     
ولي باز هم به ما ربطي ندارد؛ اين حس لعنتي به آن               .  داد  ماند، همه و همه نويد نابودي را مي           مي

شنود كه عقل را چاره كند و           مثَلِ عاشق زاري كه از هر در مي         !  كنيم  اي مي   ها را هم چاره      افسانه
تا .  رويم  ي چندين و چند ساله بيرون مي        احساس را كنار بگذارد، ما هم عاقالنه از اين بازي مسخره          

مان، تاريخ پايان اين افسانه باشد، كه فرداست يا            ي  تا كي نقل محافل دوستانه    !  خسته شديم !  كي؟
پس فردا و يا احتماالً سالهاست كه تمام شده؟ تا كي مرگ مغزي اين محبوب را ببينيم و دوستان                      

! راحت!  تمام شد رفت پي كارش     !  مان دهند؟   باشند و عذاب    بين، به برگشتش ايمان داشته       خوش
و عالئم حيات، رفته؛ نه ساختماني دارد و نه مهر و            !  بخشي در كار نيستند     هاي حيات   ديگر دستگاه 

همه چيز از آن معاونت      !   امضاي رئيسي؛ سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان، منحل شد           
اي نيست؛ سمپاد ديگر سازمان نيست؛ سمپاد ديگر            پرورشي آموزش و پروش شد؛ ديگر افسانه       

شايد، خاطره باشد اما، با عينك          !  يك معاونت هم نيست؛ سمپاد ديگر حتّي شاد هم نيست                
  :بيني حتّي خوش

 .سمپاد، ديگر، نيست

 سردبیر                                            سرمقاله

 سازمان مردم نهاد مسپادیا
 89هشتم آبانماه                         نشریۀ رسمی سازمان مردم نهاد سمپادیا

 سید پوریا طباطبایی                                       حرف اول

 

 

 
. نوشته ای که می بینید چکیده ای است از مقاله علمی دوتن از دانش آموختگان سمپاد

الزم به ذکر است که این دو تن با ارائه کار خود در همایش دانش آموزی انجمن فیزیک 
 .ایران موفق شدند معتبرترین جایزه این انجمن یعنی جایزه روزبه را از آن خود کنند

 ايـم ولـي دل بـه پـايـيـز نـسـپـرده              ايم سـرا پــا اگــر زرد و پــژمرده
 ايـم پـر از خـاطـرات تـرك خورده              چـو گـلــدان خـالي لـب پـنـجـره

 ايـم اگـر خـون دل بود مـا خـورده               ايـم اگــر داغ دل بــود مــا ديـده
 ايم اگـر داغ شـرط اسـت مـا بـرده               ايــم اگـر دل دلـيــل اسـت آورده

 ايـم اگـر خـنجـر دوستــان، گـرده               ي دشـمنـان، گردنـيم اگـر دشـنه
 ايـم هـايي كه نشـمرده همين زخـم               گـواهـي بـخـواهيـد ايـنـك گـواه
 ايم از اين دست عمري به سر برده               دلـي سربلنـد و سـري سر به زيـر

 مرحوم قیصر امین پور                     به یاد استاد

 حسین خراسانی                        ویتامین ث و آبدارخانه

د، بـه اخـتـصـار         آباآن سازمانِ ملي، آن نهاد عالي،آن ديگ مغزهاي جوشان، پرورشِ استعدادهايِ درخشان، در بعضي نُسخ تيزهوشان، آن آرمان شهر و  خالقيت 
 -دامت بركاته-سمپاد 

يـن ث    تـامـ  گويند به مثال كارخانه اي بود كه استعدادها را پس از طي مراحل، پرورش مي داد و آموزش، درخشان تحويل مي داد و خروشان، همچـون قـرص ويـ       
 .جوشان

از آن بيرون زده به قصد اَقصي نقاط گيتي، علي الخصـوص  (!)   گويند نشانش مانند ميداني بود كه پيكان ها . همگان از او در شگفت بودند از جهت مقامات و كرامات
 .بدين سبب عده اي  به گرد آمده، صرفاً جهت خوشي و خنده، آن را نيك منحل ساختند. بالد غربي

، تـابـلـويـش       تـنـد  نقل است روزي همان عده، به جهت كمبود جا و از قضاي آمده، براي خالي نبودن عريضه، و اَكشن ساختن قضيه، ساختمان چهار خانه اش را گرف
 »قطع هـمـكـاري   «نگاه داشته، با الباقي به رسم اين روزگار  »سي مرغ«از جمعيت يك صد تَني اش،سي تن به نيت .  نهادند»  معاونت پرورشي«بركندند و نامش 

جمعيت به تحير كف كردند، و ماندند در حكمت، و دلـيـل    . -رويم به ديوار-اتاقي سه در چهار و از تهي سرشار، كه تنها به گوشه اي فتاده بود سمپاد ناميدند.  نمودند
 »آبـدارخـانـه   «به آنان گفته شد سجده آوريد و شكر ايزد گوييد كه هنر آن بود، كه مهمانيد در بزم اين اتاق كه قصد اين بود، كه تابلو يتان را سردر   .  اين حركت

 .نقل است آن سي تن  به جماعت، شكر ايزد گفتند و نعمت، به سبب فرج بعد از شدت، و رحمت، پس از نمودن قدرت. بكوبيم

حركت آن روي كـاغذ ميباشد و مي خواهـيـم بـا            رفتار مورد نظر ما مسير.  مي خواهيم رفتار يك قطره را كه روي صفحه كاغذي در حال گردش است، بررسي كنيم
   .آزمايش، معادله  مسير آن را به صورت تجربي به دست بياوريم

بعد از چـنـد       .  آن قرار داده و آن را ميچرخانيم      سپس قطره را روي.  براي اين كار صفحه اي را به صورت مناسب درجه بندي كرده و آن را به آرميچر وصل ميكنيم  
اين كار را براي سرعتهاي مختلف انجام داده و با تركيب نمودارها معادله مسير را .  رســـم ميكنيم  شعاع به زاويه را   ثانيه موتور را خاموش و از روي رد قطره نمودار 

 . اين معادله در دستگاه قطبي مسير حركت قطره را ميسازد. ميĤوريم   به دست

            حرکت قطره روی صفحۀ چرخان
 سید علی طبسی و نیما شیروانیان

 مدیر مسئول                                                         ته مقاله
نمي دانم وقتي مي خواهم مطلبي با عنوان ته مقاله بنويسم، بايد چه بنـويسـم   

تصـمـيـم    .  ولي خوب مي دانم كه بايد بـنـويسـم   .  يا اينكه چگونه بايد بنويسم
كه البته نخستين شماره اي است كه به عنوان مـديـر       -گرفتم در اين شماره 

كمـي دربـاره ي نشـريـه           .  كمي درد و دل كنم  -مسئول در اينجا مي نويسم
اول گاليه مي كنم، از آنهايي كه درخواست هاي .  بگويم و كمي هم گاليه كنم

چندين و چندبارة بنده را درباره ي دعوت به همكاري در نشريه ديـدنـد و       
به هر حال با كمك همان افراد انـدكـي     .  مي توانستند كمكي بكنند و نكردند

كه اعالم همكاري كردند و نامشان در كارنامه هم آمده موفق شديم اين چند 
مي دانيم كه اين چند صفحه كم و كاست هاي بسيـاري  .  صفحه را آماده كنيم

بـراي  .  دارد؛ ولي از همة شما براي رفع آنها دعوت به همكاري مـي كـنـيـم        
مناسب هم بـا گـوش بـاز آمـادة شـنـيـدن                )  لوگو(انتخاب يك نام و نشان 
  .پيشنهادهاي شما هستيم

 sampadia.mag@gmail.com            : نشاني رايانامة ما
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 بزرگ شدن در فضاي  ي شمسي،52زاده شدن به تاريخِ بيست و هفتمِ ارديبهشت ماه
 .پرهيجانِ انقالب اسالمي

گـاه     و گـه    اي پر از اعالميه پوششي بودن براي كارهاي پدري گاه با كيف كودكانه گه
 .در تهران بيست و پنج شهريور ي بازي بودن با ادموند و آربي و آرش در محله هم

 . ي دبستان شد در دوره بحرانِ اول شدن و بيست گرفتن در هر آن چه كه مي
 ...61راستي، يك بار هم بوسيدنِ دست امام به سالِ 

ي حلي كه قبل از تاسـيـسِ    ، رفتن به مركزِ آموزش تيزهوشِ عالمه62بعدترك، سال 
، زيرِ نظر معاونت آمـوزشِ اسـتـثـنـايـي،           66سازمانِ استعدادهاي درخشان در سال 

 ...ها بود افتاده عقب
بزرگ شدن در فضايي سرشار از تكثـر و تـنـوع در          

رفاقت با كلي رفـيـق   ...  عالمه حلي تهران و رفاقت
شان را با عالم و آدم    كه هنوز كه هنوز است موي

 ...عوض نخواهم كرد
گرفتار شدن در گروهي سه نفره به سـرپـرسـتـي     
ي  جواني مهندس كه از جنگ برگشته بود و پروژه

ش تمام نشده بود و طراحي و سـاخـتـنِ         موشكي
و شايد هـم جـايـزه         24-ي غدير هواپيماي يك نفره

ي اختراعات و ابتكارات خوارزمي كه البته اول    واره ، در چهارمين جشن69گرفتن در 
 ...ي آن پروژه بود ترين فايده شدنِ در آن كم

كـار كـردن در         . گاه صنعتي شـريـف     ي مهندسيِ مكانيك دانش قبول شدن در رشته
زمان گرفتنِ مدرك خـلـبـانـيِ      و هم 27-ي آموزشي غدير ي هواپيماي دو نفره پروژه

ها، به سـالِ   ترين خلبانِ شخصيِ كشور در آن سال به عنوانِ جوان.)  ال. پي. پي( شخصي 
 ...را به عنوانِ خلبانِ آزمايشيِ گروه 27-تا بپرانم غدير 71

كه قرار بود به  71ي خصوصي هواپويان به سالِ  ي موسسه عضو شدن در هيات مديره
ــي        ــردانـ ــت مـ ــمـ هـ

تـر صـنـعـت          سال ميان
هوايي را به ميانِ مـردم    

 ...ببرد
ي غديـر  رد شدنِ پروژه

ــده      27- ــزاي اي    در م
ــتــي و          داخــلــي و دول

ي  ش دادنِ پروژه عوض
     دولتي به يك شـركـت

 ...72به سالِ ! خارجي
ــدن و          ــرده شـ افسـ
بازگشتن به جنين تولد، 
دبيرستانِ عالمه حلي و   

راه  زمـان    معلمي و هـم   
     ــت ــاون ــع ــنِ م ــداخــت ان
پژوهشي دبيرسـتـان و     
فعاليت در آن از سـالِ      

ش    كه حاصل 74تا  72
چند مـقـام شـد بـراي         

تــرِ    دوســتــانِ كــوچــك  

 ...آموزيِ خوارزمي هاي دانش واره روز و برادرانِ امروزم در جشن آن
ي روايـت كـه مـخـصـوص             ي نشريه  راستي، مدتي هم كار كردن در هيات تحريريه

  .72تا  70التحصيالن استعدادهاي درخشان بود، از سالِ  آموزان و فارغ دانش
هاي شعرِ انـقـالب اسـالمـي          و البته شاعر شدن در چندين دوره از دوازده دوره شب

 .داشتني هاي فراوان و دوست عالمه حلي با آن مخاطب
ش در  گزارانِ اهلِ بيت از تاسيس گزاران بودن در هيات خدمت گزارِ خدمت و خدمت

 ... تا همين حاال و به مدد ارباب تا ته كار 70سال 
بعدترك هم ساختن و نصب كردنِ يك تنورِ خـورشـيـدي در بشـاگـرد بـا هـمـان                 

 ...79به سالِ  عالمه حلي برادرانِ
هاي مياني تا  زمان نوشتنِ داستان و مقاله در شماره هم

بـعـدتـر      . 76تـا     75ي نيستان، از  نامه پايانيِ ماه
انداختـنِ    راه  . 79سفري به اياالت متحده به سالِ 

ش تـا سـالِ          و سردبيري 81سايت لوح به سالِ 
 ...كه در زمانِ خود پرمخاطب بود و ... 84

ي شـركـت    ها عضويت در هيات مديره اين وسط
داشتـنِ يـك كـارِ          . 82تا  81سوره پيام از سالِ 

و شايد هم تا همين  83تا  81تجاريِ شخصي از سالِ 
 ...حاال

، سـاخـتـنِ سـالـن و            86تـا       84ي انجمن قلم ايران از سـالِ     رياست هيات مديره
زمان با  ي سالم بر نصراهللا هم واره فروشيِ انجمنِ قلمِ ايران، برگزار كردنِ جشن كتاب

ترين كاروانِ اهلِ فرهنگ ايراني به لبنان بـه     جنگ سي و سه روزه و فرستادنِ بزرگ
ي    ها بود به قيمت هديه آدم ش شناختن هاي فراوان كه اقلِ حسن و سه نقطه 86سالِ 

 ...دو سال از عمر
 .هاي كشور و بيست و دو كشورِ دنيا ي استان تر، سفر به همه و از همه شيرين

 خوانند، منتشر كردنِ ام مي و حاال كه برخي نويسنده
 79نويسيِ دفاعِ مقدس سـال     ِ بيست سال داستان كه جايزه 74رمانِ ارميا به سال   -1

 .ي مهر و دومين كتابِ سالِ دفاعِ مقدس واره ي اولين جشن را گرفت و تقديرِ ويژه
 78ي داستانِ ناصر ارمني به سالِ  مجموعه -2
ي منتقدان مطبوعـات   جزوِ سه كتابِ برگزيده 79كه سالِ  78رمانِ منِ او به سالِ   -3

 .ي مهر واره ي دومين جشن شد و البته تقديرِ ويژه
 80داستانِ بلند ازبه به سالِ  -4
 82ي داستانِ سيستان به سالِ  سفرنامه -5
 83ي بلند نشت نشا به سالِ  مقاله -6
پور شد به  ي حبيب غني واره ي اول جشن ي جايزه كه برنده 87رمانِ بيوتن به سالِ  -7

ي نهايي كه  ي جاللِ ارشاد بود در ميانِ پنج گزينه زد نمايشيِ جايزه و البته نام 88سالِ 
  كدام جايزه نبردند هيچ

  87ها به سال  به نام سرلوحه) 84تا  81ي (ها ي يادداشت گزيده -8
   89ي بلند نفحات نفت به سال  و مقاله -9
 

 ها  ها را نوشتن و آن كمي ي اين زيادي همه
 ارزد براي كسي كه خوب  چه مي... ننوشتن

 ...داند هنوز كاري نكرده است مي

  

 رضا امیرخانی                                                                   افتخارات سمپاد 

 
خواهیم در آن به افتخارات سمپاد نام بخشی است که می

 .فارغ التحصیالن موفق سمپاد بپردازیم

این شماره به زندگینامه آقای رضا  در افتخارات سمپاد
 .امیرخانی می پردازیم که توسط خودشان نوشته شده است

 

 

Perth Modern School is an academically-selective co-
educational public high school located in Subiaco, a suburb of 
Perth, Western Australia. 
In 2011, Perth Modern School will 
become a purely academic selective 
school, catering for students with 
high academic ability. The first group 
of gifted and talented students com-
menced at Perth Modern School in 
2007. 
Perth Modern School also runs a spe-
cialized music program for students 
in Years eight to twelve. As well as 
Music, Perth Modern School offers a 
specialized ballet course with the 
Graduate College of Dance. 
Perth Modern School runs a number 
of extra-curricular activities for the 
students, such as debating club, chess 
club, book club, homework study, 
drama club, fencing club and a num-
ber of other fun after and before 
school things to take part in. 
All 65 teachers in Perth Modern are of highest qualification, 
and are obliged to take a test before they begin teaching the 
students, to make sure they are able to teach gifted and talented 
students. 

Many of the students, as they are gifted and talented, partici-
pate in many national competitions such as national maths, 
science, English and poetry competitions. 

Many students also attend university 
holiday courses, and courses set up 
for teenagers, such as the writers fes-
tival, national youth science forum, 
literature festival, mathematic Olym-
piad, solar car building course, art 
exhibitions, photography camp, na-
tional young leaders day conference, 
To get into Perth Modern School, 
students have to take an exam, con-
sisting of five different sections; writ-
ing-which involves writing a story, 
poem, or essay on a picture of phrase 
given-, comprehension- which in-
volves answering a series of ques-
tions about certain reading passages 
given, maths and science-which in-
volves answering a sum of problem 
solving question, and patterns, or 

non-verbal reasoning- which involves finding patterns in a se-
ries of symbols and finishing the pattern off. So far, there are 
806 students attending Perth Modern. 

The English version of Australian talent school in Perth    Sanam  Goodman 

كي از دبيرستانهاي دولتي مـخـتـلـط اسـت كـه           ي "Modern Perth"مدرسة 
گزينشي است و در محلة سابياكو، يكي از محله هاي حـومـة پـرث، در غـرب           

، اين مدرسه صرفـاً يـك مـدرسـة عـلـمـي              2011در سال .  استراليا قرار دارد
گزينشي خواهد شد و براي دانش آموزانِ با توانايي باال تدارك ديـده خـواهـد        

در ايـن   2007اولين گروه از دانش آموزان تيزهوش و با استعداد در سال .  شد
 . مدرسه آغاز به تحصيل كردند

سال يك برنامة تخصصي موسيقي نـيـز    12تا  8اين مدرسه براي دانش آموزان 
موسيقي در اين مدرسه به طور تخصصي آموزش داده مي شـود و رقـص       .  دارد

. باله را نيز آموزش مي دهند و در پايان ديپلم عالي رقص را هم اعطا مي كـنـنـد   
همچنين اين مدرسه براي دانش آموزان تعدادي برنامة آموزشي اضـافـي نـيـز       
دارد مانند انجمن خرد ورزي، باشگاه شطرنج، باشگاه كتاب خـوانـان، بـرنـامـة        
انجام تكاليف، كلوپ تئاتر، كلوپ شمشيربازي و سرگرميهاي ديگر كه قبـل يـا     

 .بعد از كالسها مي توانند در آنها شركت كنند
معلم اين مدرسه از عاليترين تحصيل كرده ها هستند و آنها مـجـبـور       65تمام 

هستند كه قبل از شروع تدريس امتحان بدهند تا اينكه مسئولين، مطمئن شونـد  
همچنين آنها .  كه آنها توانايي كافي براي تدريس به بچه هاي تيزهوش را دارند

توانايي الزم را براي تدريس به اين بچه ها براي شركت در مسـابـقـات بـيـن            

 . المللي، مانند المپياد رياضي، علوم و حتي شعر، دارند
در ايام تعطيالت، دانشگاه ها دوره هايي را براي جوانان ترتيب مي دهـنـد كـه        

مـانـنـد جشـنـوارة        .  بسياري از دانش آموزان در اين دوره ها شركت مي كننـد 
نويسندگان، گردهمايي علمي جوانان، جشنوارة ادبيات، المپياد ريـاضـي، دورة       
ساخت ماشينهاي خورشيدي، نمايشگاه هاي هنري، اردوي آمـوزشـي مـهـارت         

 . عكاسي و كنفرانس روز ملي جوانان
براي ورود به چنين مدرسه اي در پرث بايد امتحان داد كه شامل پنج بخش مي 

 :باشد
نوشتن كه شامل نوشتن يك داستان، شعر يا مقاله در مورد يك عكس كه به .  1

 . همراه يك عبارت مي باشد
 . درك مطلب كه شامل سؤالهايي دربارة يك پاراگراف است. 2 

 .رياضيات كه بايد به سؤالها پاسخ داده شود. 3
 .علوم كه بايد به سؤالها پاسخ داده شود. 4 

استداللهاي عملياتي شامل درست كردن مدلهايي كه يافته ها را در آن مدلهـا  .  5
 .به اثبات مي رساند

 .دانش آموز در اين مدرسه حضور داشته اند 806تا كنون 

 لیال  جهرمی                           ترجمۀ مقالۀ باال، مدارس استرالیایی تیزهوشان در شهر پرث


