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  هزار سال طاعت فرشته است يستصلوات برتر از ب

  

در شب معراج به ) وآله  يهاهللا عل يصل( اكرم  يامبركه پ وقتي

 يشدر پ يكه لوح نديدرا د ي، فرشته انديدآسمان چهارم رس

اشك از  يكند و مانند رود يخود نهاده و در آن نگاه م يرو

 يصل(آن ملك متوجه حضور رسول خدا  يزدر يم يدگاند

با بال خود  يلدر آسمان چهارم نشد و لذا جبرئ) وآله يهاهللا عل

كه ملك متوجه شد بال فاصله ركاب آن  يبه او زد و هنگام

 يا: و اكرام كرد و عرض نمود  يمو تعظ يدحضرت را بوس

لوح  يناز ا يادي، چرا كه نور ز يدرسول اهللا مرا معذور بدار

  . جهت من متوجه حضور شما نشدم ينمتصاعد بود و به هم

   ؟نوشته شده است  يزيلوح چه چ يندر ا: حضرت فرمودند آن

ال اله اال اهللا ((لو ح نوشته شده است  يندر ا: عرض كرد  ملك

  )) اهللا يول ي، محمد رسول اهللا ، عل

ملك گفت كه من دو ركعت نمازبه جا آوردم كه  سپس

است ، به امر خدا پنج هزار سال  يدههزار سال طول كش يستب

و پنج هزار سال در ركوع و پنج هزار سال در سجود و  يامدر ق

نماز را به  ينپنج هزار سال در حال تشهد بودم ، حاال ثواب ا

  . يدكنم كه از قصور من بگذر يم يهشما هد

  .ندارم  ياجمن به طاعت تو احت: فرمو دند  حضرت

  .كنم به امت شما  يم يهپس آن را هد: عرض كرد  فرشته

ندارند ،  ياجيامت من به نماز تو احت: كه باز فرمودند  حضرت

بار  يكپس به عزت خدا هر كس از گناهكاران امت من 

هزار سال طاعت تو برتر  يستصلوات بفرستد ، ثواب آن از ب

  .است

  

  شوره سر

و  يجاننادرست ، ه يهتغذ يلاز قب يمختلف يلداله سر ب شوره

،   سرد و خشك يا   و مرطوب  گرم  يو استرس ، هوا ينگران

، عدم تعادل هورمونها، مصرف  يادز يقچرب، تعر  پوست

  شامپو نزدن(نظافت مو  يتمو و عدم رعا يشيمواد آرا رويه يب

 يايماندن بقا يباق ياسر  كافي يشو و  ، عدم شست  مرتب

  . شود يظاهر م) صابون در پوست سر

  

   يشگيريشوره و پ درمان
  حداقل  به  ياما برا. بعمل آورد يقطع  يشگيريپ  از آن  توان نمي

از  توانيم يم يماريب  ور شدن شعله  دفعات يا  شدت  رساندن

  . يماستفاده كن يرز يروشها

        ييييييييدارودارودارودارو    يريريريرساده و غساده و غساده و غساده و غ    درماندرماندرماندرمان

دارد  ياديز يتزدن مرتب موها در درمان شوره سر اهم برس

ها  شود و سلول يعترخون سر يانكه جر شود يسبب م يراز

برس  يكاز رفتن به رختخواب با  يشهر شب پ. شوند يهتغذ

 يبه طور يد،خود را از جهات مختلف برس بزن يموها  ، ييمو

سرتان حركت كند و در تمام  يبار برس رو كه در حدود صد

 هژيشانه كردن مرتب موها بو. يندازدب ياننقاط خون را به جر

. دارد در درمان شوره سر ياريبس يرثأت يزآزاد و تم يدر هوا

بافت  يخون و سلولها يانجر يشكار موجب افزا ينا يراز

  . شود يپوست سر م

  شستن  يقهطر. يدشامپو كن  يخوب  بار سر خود را به  يك  روزانه

شامپو   هنگام. شامپو دارد  از نوع  يشتريب  يتسر با شامپو اهم

را   و سرتان يدكن  سست  يتانها ها را با ناخن ، پوسته كردن

 ياز شامپو كردن موها ،  يزتم يبرا. يدده  مالش  يقهدق 5  حداقل

شامپو  ينبه ا توانيد يم. يداستفاده كن ايتانمتناسب با جنس موه

 يا ياهيكننده گ يتمواد تقو يبر حسب نوع موها مقدار

  . يفزاييدب يوانيح

  ييييييييغذاغذاغذاغذا    رژيمرژيمرژيمرژيم
 ييبد غذا شوره سر بر اثر يعلل اصل ينمتخصص يگفته بعض به

 يمباشد رژ ييكه شوره سر در اثر بدغذا يدرصورت. است

از خوردن  يزپره. شود يم يهآن توص يمناسب برا ييغذا

،  ها يرينيدر مصرف ش روي يادهاز ز يزپره يواني،ح هاي يچرب

را به  تسالم يهسرخ شده و پر ادو يغذاها ،  يلآج  شكالت ، 

كه با مشكل شوره سر رو برو  يكسان يبرا. گرداند يموها باز م
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به مقدار  دار ينو مواد پروتئ ها يوهو م يهاخوردن سبز  هستند،

و  A  ،E  ،B يتامينهايكه و ييغذاها. شود يم يزفراوان تجو

  . كنند يم يريدارند، از شوره سر جلوگ يبه حد كاف ينپروتئ
  

  يروش سنته شوره ب درمان

 يبرا. است يبشوره سر آب س يبرا يعيدرمان طب بهترين

 يعيطب يدهاياس. يدماساژ ده يبرا با آب س يتانمعالجه موها

پس . كند يمرده را از سر جدا م يسلولها يوهم ينموجود در ا

همراه با  يبسركه س. يدسرتان را با شامپو بشوئ يقهاز چند دق

  . عمل كند چربيبعنوان ضد شوره و ضد  تواند يم يزآب گرم ن
  

  اخبار 
  آموزشگاه

مسابقه طناب كشي در  20/11/86روز شنبه مورخ در 6

بين مدارس راهنمايي انجام شد كه تيم طناب كشي آموزشگاه 

  .رتبه اول را كسب نمود
  

فينال جام فوتبال فجر بين  20/11/86در روز شنبه 6

 )2كالس دوم (عقاب و ) 1كالس سوم (تيمهاي شائولين 

هرماني دست ولين به قئبرگزار شد كه در اين مسابقه تيم شا

  .يافت
  

جشن گراميداشت دهه فجر با برنامه  21/11/86در روز 6

هاي مختلفي از قبيل سرود و سخنراني پيرامون اين ايام برگزار 

  .شد و به دانش آموز  برتر آموزشگاه جوايزي اهداء شد
  

مسابقه فوتبال بين تيم  24/11/86در روز چهارشنبه 6

ر شد كه در اين بازي و منتخب دانش آموزان برگزامعلمان 

  .تيم معلمان حريف خود را شش بر سه مغلوب خود ساخت

توسط شبكه بهداشت  25/11/86در روز پنجشنبه مورخ 6

معاينه موي سر دانش آموزان صورت گرفت و به دانش 

  .آموزان تذكرات الزم داده شد
  

با همكاري شوراي   8/12/86در روز چهارشنبه مورخ 6

  .باشكوه عاشورا برگزار شددانش آموزي زيارت 
  

مجمع عمومي با حضور    12/12/86در روز يكشنبه 6

اولياء دانش آموزان كالس سوم برگزار شد و پيرامون 

مشكالت درسي و اخالقي دانش آموزان بحث و تبادل نظر 

در اين جلسه جناب آقاي احمدي دبير محترم . صورت گرفت

مشكالت درسي و علوم اجتماعي آموزشگاه پيرامون برخي از 

  .سخناني ايراد فرمودندراهكارهاي بهبود آن براي حضار 
  

مراسم مداحي و سينه  16/12/86در روز پنجشنبه مورخ 6

و شهادت ) ص(زني به مناسبت رحلت حضرت رسول اكرم 

  .شد برگزار) ع(و شهادت امام رضا ) ع(امام حسن مجتبي 

  

آموزشگاه به دانش آموز عزيز سري دوم كالسهاي فوق برنامه 

خواهشمند است جهت استفاده بهينه . قرار جدول زير مي باشد

از كالسهاي مذكور رأس ساعت مقرر در آموزشگاه حضور 

  .بهمرسانيد

     

  

  يكشنبه
  زبان سوم  رياضي دوم  رياضي اول  2ساعت 

    زبان اول  رياضي سوم  3ساعت 

  

  سه شنبه
    عربي سوم  زبان اول  2ساعت 

    زبان سوم  عربي اول  3ساعت 

  

  چهارشنبه
  رياضي دوم  رياضي اول  علوم سوم  2ساعت 

  زبان دوم  رياضي سوم  علوم اول  3ساعت 
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