ثب سالم ٍ تطىز اس ایٌىِ دػَت هب را پذیزفتیذ خَاّطوٌذم خَدتبى راثزای هبهؼزفی وٌیذ
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سهبًی وِ پذرتبى خبًجبس ضذًذ آیب ضوب ثِ دًیب آهذُ ثَدیذ ؟اس خبعزات وَدوی خَد ثگَییذ.
پذرهي لجل اس اسدٍاج ثب هبدرم درسي
90سبلگی خبًجبس ضذًذ .پذرهي اسآى دستِ
خَاًبًی ثَدوِ ثبدستىبری ضٌبسٌبهِ ٍثبال
ثزدى سي خَد ٍارد خجِْ ضذ ٍ ٍلتی هي ثِ
دًیب آهذم 7سبل اسخبًجبسی اش گذضتِ ثَد .
ّوِ وسبًی وِ آى سهبى در خجِْ حبضز
ضذًذ ٍدرخْبد اغغز ضزوت وزدًذ یه سزی
ٍیژگی ّبیی داضتٌذ وِ خبظ خَدضبى ثَد .
پذر هي ّن آسادهٌص ثَد ٍ هب راّن آسادٍار
تزثیت وزد  .ثِ گًَِ ای وِ هب ّزچیشی وِ
هی خَاستین ،خَدهبى اًتخبة هی وزدین
اسهسبئل وَچه گزفتِ تب دیي ٍرفتبر ًٍَع
سًذگی  .الجتِ ثب ًظبرت ایطبى ٍ ایي چیشی
است وِ هي فىزهیىٌن ثی ارتجبط ثِ سبثمِ
ایطبى ًیست .
اًگیشُ ضوب اساًتخبة ایي رضتِ چِ ثَدُ است؟
هي دًذاًپشضىی هی خَاًن الجتِ اًگیشُ هي ّن هبدی است ٍّن هؼٌَی  .اهثبل هي وِ ٍارد ػلَم تدزثی هیطًَذ ثیطتز رٍی
دارٍسبسی ٍ پشضىی فىزهی وٌٌذ اهب ػلت ایٌىِ هي چزا ثِ خبی پشضىی ثیطتز ثِ دًذاًپشضىی گزایص داضتن ثِ ایي خبعز
ثَد وِ هي یه خبًن ّستن ٍدٍست دارم دروٌبر درسن ٍخذهت ثِ خبهؼِ ضزایغی داضتِ ثبضن وِ ثتَاًن ًمص خَد را ثِ
ػٌَاى هبدر ٍ ّوسز ّن ایفب وٌن .
ثزًبهِ ریشی تحػیلی ضوب ثزای لجَلی درایي رضتِ چِ ثَد ؟
هي اسدٍراى راٌّوبیی درهذارس ًوًَِ دٍلتی درس هی خَاًذم ٍ داًص آهَساى ایي هذارس ّویطِ ًسجت ثِ ثچِ ّبی
هذارس ػبدی ٍحتی غیزاًتفبػی اسلحبػ درسی در سغح ثبالتزی لزار دارًذ .اس ایٌزٍ احتیبخی ثِ ضزوت دروالسْبی
آهَسضی ًجَد  .هب ثبّوبى ثزًبهِ هذرسِ پیص رفتین ٍلجَل ضذین الجتِ چَى خبًجبسی پذرهي سیز %04ثَد سْویِ ثِ هي
تؼلك ًگزفت ٍفمظ سْویِ ای هبًٌذ فزسًذاى ّئیت ػلوی خْت خبثدبیی ثِ هي تؼلك گزفت ٍ .اس دًذاًپشضىی ثبثل ثِ ایي
داًطگبُ هٌتمل ضذم .
اس خبعزات خَد ثزایوبى ثگَئیذ.

خبعزُ خیلی سیبد است هب در داًطگبُ خیلی خبعزات ضیزیٌی ثزای خَدرلن سدین چَى ثؼضی ّب ٍارد داًطگبُ هی ضًَذ
فمظ درس هی خَاًٌذ ٍارتجبط گستزدُ ای ثب هحیظ ثزلزار ًویىٌٌذ ّوِ خبعزاتطبى دردرس خالغِ هی ضَدٍ .لی هب چَى
درتطىل ّبی هختلف ٍارد ضذین ٍ ثب داًطىذُ ّبی هختلف ارتجبط گزفتین ول دٍراى تحػیل ثزای هب خبعزُ ثَدُ است.
درس خَاًذى ّن ثزای هب خذاة تزثَد.
فؼبلیت ّبی فَق ثزًبهِ ضوب درچِ سهیٌِ ّبیی ثَدُ است؟
هي در وبًَى لزآى ٍػتزت ٍ ثسیح داًطدَیی ٍتبحذٍدی در ًْبد رّجزی ثَدم  .درثسیح هذتی سوت هؼبًٍت سیبسی
ٍهذتی سوت هؼبًٍت فزٌّگی ٍاحذ خَاّزاى راثِ ػْذُ داضتن .هثال درسهبى اًتخبثبت سبل 88درهؼبًٍت سیبسی ثَدم
ٍفؼبلیت ّبی سیبسی داضتن  .ثَرد درست هی وزدین ،هغبلت ًطزیِ را آهبدُ هی وزدین ثزای داًطدَّب رٍضٌگزی هی
وزدین  .دروبًَى لزآى ّن دٍثبر داًطدَّب را هطْذ همذس ثزدین ٍلتی درهؼبًٍت فزٌّگ ثسیح ثَدم ثزای خطي خذیذ
الَرٍدّب ثزًبهِ ریشی هی وزدین ٍّزسبل هي هدزی خطي خذیذ الَرٍدی ّبی ستبد ضبّذ ٍایثبرگزثَدم.
حوبیت دٍستبى ٍخبًَادُ در تحػیل ضوب چمذر ثَدُ است؟
چَى هي در خَاثگبُ ًجَدم هحیظ
آراهص ثخطی وِ در آى دغذغِ ای
ًذاضتِ ثبضن ٍ ثتَاًن ثِ راحتی درس
ثخَاًن ثِ لغف خبًَادُ ثزاین هْیب ثَد.
هي هؼوَال اًفزادی درس هی خَاًذم
اهب دٍستی ثب چٌذ ًفز وِ آًْب ّن ثِ
درس خَاًذى اّویت هی دٌّذ رلبثت
سبلوی ثزاین ایدبد هی وزد .
ووی راخغ ثِ خبًَادُ تبى ثگَییذ .چٌذ
فزسًذ ّستیذ؟
هب سِ فزسًذین یه خَاّز 3هبِّ دارم
خَاّزدیگزم اسدٍاج وزدُ ٍ هي فزسًذ
اٍل خبًَادُ ّستن .
ّذف ضوب درسًذگی چیست؟ٍ اس لحبػ
اػتمبدات هذّجی چگًَِ ّستیذ ؟
هي اػتمبدات هذّجی ام را اسداًطگبُ
دارم .چَى ّوبًغَروِ ثِ ضوب گفتن درهذارس ًوًَِ دٍلتی درس خَاًذم ٍدرایي هذارس ثچِ ّب فمظ اس ًظز آهَسضی هَرد
تَخِ لزار هیگیزًذ ٍ آهَسضی راخغ ثِ هذّت ثِ آًبى ارائِ ًویطَد  .هي آهَسُ ّبی هذّجی ام را اس ثچِ ّبی خَة ثسیح
داًطدَیی دارم ٍدروٌبر آًْب ثچِ ّبی وبًَى لزاى ًٍْبد رّجزی وِ اعالػبت هذّجی را رایگبى دراختیبر ثچِ ّب لزار هی

دٌّذ .حتی چبدری وِ االى سزهي است اس سز دٍستی ثب ایي ثچِ ّب اساردٍی راّیبى ًَر وِ سبل 88پب گزفت دارم .اس اى
هَلغ ّن خذا ووىن وزدُ تب سؼی وٌن ًسجت ثِ ّوِ وسبًی وِ داػیِ دار دیي داری دارًذ خلَتز ثبضن ٍاحىبم رارػبیت وٌن
ّ .ذف هي درسًذگی رسیذى ثِ تؼبلی است .دٍست دارم ثِ ػٌَاى یه خبًن تحػیل وزدُ درخبهؼِ عَری ایفبی ًمص وٌن
وِ دردرخِ اٍل خَدم ثذاًن هثوز ثوز ثَدم ٍثؼذ ّن ثمیِ ایي هَضَع را احسبس وٌٌذ.
آیب در فؼبلیت ّبی پژٍّطی ضزوت داضتِ ایذ؟
خیلی دٍست داضتن ضزوت وٌن اهب هحیظ پژٍّطی عَری ًجَد وِ ثچِ ّبی هذّجی راخیلی ثپذیزًذ  .وبًَى پژٍّص
ٍاستؼذادّبی درخطبى ٍ .....یه سزی اػتمبدات خبغی دارًذ  .الجتِ ثچِ ّبی هذّجی ّن هی تَاًٌذ خَدضبى ثزًٍذ ثب استبد
غحجت وٌٌذ ٍ پژٍّص ٍتحمیمبت اًدبم دٌّذ  .هي در دثیزستبى فؼبلیتْبی تحمیمبتی سیبدی هیىزدم ٍ ّویطِ ّن
تحمیمبت خذیذ ٍ اس هٌبثغ اًگلیسی ثَد ٍلی چَى خیلی تبثیزی رٍی درس ٍ تحػیلن ًذاضت ٍ ثزای وٌىَر ثِ دردم ًوی
خَرد ثِ سزاؽ درس رفتن  .اهب ایي رٍیِ درداًطگبُ هتفبٍت است ٍوبش ٍارد وبرّبی پژٍّطی ٍ تحمیمبت هی ضذم.
چِ تَغیِ ای ثزای داًطدَیبى داریذ؟
داًطدَّب سؼی وٌٌذ اسایي اهىبًبت وِ دیگز ّیچ ٍلت در اختیبر ضبى ًیست هثل اسبتیذ دلسَسٍ دٍستبى خَة استفبدُ
وٌٌذ اس تدزثیبت ٍ داًستِ ّبیطبى  ،فَق ثزًبهِ ّبی درسی ٍهذّجی داًطگبُ ٍ  ....تبثؼذاس فبرؽ التحػیلی فمظ در سهیٌِ
تحػیلی خَد هتخػع ًجبضٌذ ٍ ثب یه داًص آهَس فزق داضتِ ثبضٌذ .
ضوب ثِ ػٌَاى فزسًذ خبًجبس چِ تَلؼی اس خبهؼِ داریذ؟
هي خَدم ّویطِ وِ اس پذرم هی پزسن هی گَیذ هي ّیچ تَلؼی اس خبهؼِ ًذارم چَى هب ثزای رضبی خذا ثِ خٌگ رفتین ٍ
ٍالؼب پذر هي ایي غحجت را ػوال ّن ًطبى داد ٍتب سهبًی وِ ریِ اش هطىل پیذا ًىزدُ ثَد ثٌیبد خبًجبساى ّن ًوی رفت ٍ اس
هشایبیی ّن استفبدُ ًوی وزد  .هب اخزٍهشدی ًویخَاّین ٍلی هزدم یبدضبى ثبضذ سهبًی ایي افزاد خبًفطبًی وزدًذ ٍ اگز ًوی
داًٌذ ػمیذُ آًْب ٍ اًگیشُ آًْب چِ ثَدُ ثِ دًجبلص ثزًٍذ تب ثفْوٌذ ایي ػمیذُ همذس چیست چَى ثؼضی ّب ثی اعالع
ّستٌذ ٍثِ ػمیذُ آًْب احتزام ًوی گذارًذ ٍ .لی اگز دیذًذ ایي ػمیذُ همذس است عَری سًذگی وٌٌذ وِ ایي دیي را ادا
وٌٌذ
فىز هی وٌیذ ًگبُ خبهؼِ ثِ ضوب چگًَِ است ٍ افزاد خبهؼِ اس ضوب چِ تَلؼی دارًذ ؟
افزاد خبهؼِ خیلی تَلغ دارًذ هب یبدهبى ثزٍد چٌیي چیشی ثَدُ چٌیي وسبًی آهذًذ ٍ رفتٌذ ٍ حمی ثِ گزدى ثمیِ دارًذ.
هثال درهَرد ّویي سْویِ ّب هي دًذاًپشضىی ثبثل لجَل ضذم ٍ خذا را ضىز هی وٌن ایي اهىبى ثزای هي فزاّن ضذ تب ثیبین
ٍدروٌبر خبًَادُ ام اداهِ تحػیل دّن ٍ در ٍالغ ّیچ فزلی ثبوسی وِ پذرش استبد داًطگبُ است ٍ اس اهىبًبت ٍ سْویِ
ّئیت ػلوی استفبدُ هی وٌذ ًذارم ٍلی هب ثِ ػٌَاى هدزهبًی وِ حمی را ثِ ًب حك ثزایطبى در ًظز گزفتِ اًذ ضٌبختِ هی
ضَین ٍلی وسبًی وِ پذرضبى در داًطگبُ ّئیت ػلوی است درآهذش خَة است ٍ در اختوبع پذیزش دیگزی دارد ثب ٍخَد
ایي ّوِ اهىبًبت ثبس ّن اس سْویِ استفبدُ هی وٌذ ثب افتخبر هی گَیذ ّئیت ػلوی ّستن .اس لحبػ الگَ ثَدى ّن ایي تَلغ
در خبهؼِ ٍخَد دارد.
ضوب تب چِ اًذاسُ فىزی هی وٌیذ تَاًستِ ایذ الگَ ثبضیذ؟

در حذی وِ خَدم هی تَاًستن ٍ ضزایغن اخبسُ هی داد.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ضوب خٌگ را لوس ًىزدیذ اگز پذرتبى چیشی راخغ ثِ خٌگ ًٍحَُ خبًجبسی خَد تؼزیف وزدُ ثزای هب
ثگَییذ .
اخبسُ ثذّیذ هي خَر دیگز خَاة دّن هي خٌگ را
سهبًی وِ خَدم اردٍی راّیبى ًَر رفتن ثیطتز لوس
وزدم عَری وِ ػیذ سبل لجل ثِ ػٌَاى خبدم الطْذا
ثِ دٍ وَِّ رفتن ثب ایي وِ ًِ خٌگ ثَد ًٍِ فضبی
ًبثسبهبًی ٍخَد داضت اهب خَدم رادر آى ضزایظ در
ًظز گزفتن ٍدیذم آًْب چِ اهتحبى ثشرگی را ثب
هَفمیت اس سز گذراًذُ اًذ ٍ هب چمذر در سغَح
پبییي تزی ّستین ٍ چمذر راُ دارین وِ ثِ آًْب
ثزسین هثال هي ثِ ػٌَاى خبدم الطْذا خَدم راخیلی
هَفك ًوی داًن چَى اس خبرٍ وزدى آًدب خستِ ضذُ
ثَدم ٍ حبال فىز وٌیذ تحول تیزثبراى ّب ٍثوجبراى ّب
چمذر سخت تز است.
هي درایي اردٍّب اس ضزایظ خٌگ پزسیذم ٍ گفتٌذ
تؼذاد وسبًی وِ درخٌگ ضزوت وزدًذ خیلی ون
ثَدًذ ٍ وسبًی وِ رفتٌذ اهتحبى ثشرگی را پس دادًذ  .ثیطتزیي خبعزُ ای وِ اس پذرم یبدم است ّویي درن ثچِ ّبی آى
سهبى اس خٌگ ٍ رفتي ثِ خجِْ ثَدُ .
ثب سپبس ٍ تطىز اس ٍلتی وِ ثِ هب اختػبظ دادیذ.

