رشیدپور،گلزار،دایی،امیرخانی،سراجو...دانشآموختهرشتههایمهندسیهستندامادربازیگری،

خوانندگی،نویسندگیو...بهشهرترسیدند

تحصیل در رشتههای مهندسی و پزشکی از دغدغههای مهم والدین
محوری
است که سبب میشود افراد بسیاری فارغ از عالیقشان به این رشتهها
گرایش پیدا کنند .به همین دلیل است که بسیاری از دانشآموختگان در
رشتههای مختلف مهندسی ،در حرفههایی مشغول به کار میشوند که
با رشته تحصیلیشان مرتبط نیست .به مناسبت پنجم اسفند ،روز ملی مهندس ،نگاهی
به زندگی چند هنرمند ،نویسنده و ورزشکار انداختهایم که تحصیالت مهندسی دارند اما
در عرصه دیگری به شهرت و موفقیت رسیدهاند.موفقیتی که نشان می دهد گاهی مسیر
زندگیوتحصیالتیکینیستوشایدمهندسیزمینهموفقیتبرایموضوعاتدیگرباشد.
علیدایی فوتبالیست،مربی
مدرکتحصیلی:مهندسیمتالورژی

بازیکن فوتبال سابق تیمملی و باشگاه پرسپولیس ،عالوه
بر بــازی در لیگبرتــر ایران ،ســابقه حضــور در لیگهای
ستارگانقطر،اماراتوبوندسلیگایآلمانراهمدرکارنامه
دارد .او اکنــون مربی فوتبــال ،تجارتپیشــه ،کارآفرین و
بنیان گذار و مدیرعامل شــرکت پوشاک ورزشی دایی
اســت .دایی کــه بهترین گلــزن تاریخ تیمملــی ایران
بهشمار میرود ،در نظرســنجیها به عنوان بهترین
مهاجم تاریخ جام ملتهای
آســیا و بهترین مهاجم بعد
از انقــاب در ایران انتخاب
شد.همچنیننامویدرفهرست
 10بازیکن برتر تاریخ فوتبال آسیا
قرار گرفتهاست .او با زدن  ۱۰۹گل
گل زده در
بیشــترین
در ۱۴۹بازی ملی ،رکورد
ِ
بازیهای ملی فوتبال مردان جهان و با ۱۴گل،
رکورد بیشترین گلزنی را در ادوار جام ملتهای
آسیادراختیاردارد.

حسامالدین سراج خواننده

مدرکتحصیلی :مهندسی معماری

گفتوگو محورش به یاد دارند .این مجری توانا برنامههای
پرمخاطبیمانند«مثلث»«،شبشیشهای»«،دیددرشب»و
«حاالخورشید»رااجراکردهواینروزهابا«سیمآخر»مهمان
خانههامیشود.اومدتیمجریبرنامهسینمایی«هفت»هم
بودهاست.بازیگریدرفیلمهای«بیپولی»«،سوپراستار»و
«قاتل اهلی» از جمله فعالیتهای کارنامه هنری او در
مقامبازیگراست.اماجدایازاینها،رضارشیدپور
دانشآموختهرشتهعمراناستودراینزمینههم
مدتیمشغولبودهاست.درضمناویکمدرک
خلبانیایرباسهمدریافتکردهاست.اما
گرایش وی به ســمت اجرا و کارگردانی
سبب شــده وارد کار هنری شود و امروز
به عنوان یک مجری و برنامهساز مشهور
شناختهمیشود.
محمدرضا گلزار بازیگر ،خواننده
مدرک تحصیلی :مهندس
مکانیکسیاالت

او در ابتدا بازیکن والیبال بود و بعد
به عنوان مربــی بدن ســاز فعالیت
کرد .گلزار فعالیت موســیقی خود
را از ســال  77بهعنــوان گیتارنواز
با گروه آریــان آغاز کرد .ســپس در

رضارشیدپور مجریوبازیگر

مدرکتحصیلی:مهندسیعمران

رشیدپوررااحتماالهمهبااجراهاوبرنامههای

سال  79برای نخستین بار در فیلم سام و نرگس ساخته
ایرج قادری بازیگری سینما را تجربه کرد .گلزار در زمینه
خوانندگی هــم تجربیاتی دارد .همچنین در ســال 97
مجری برنامــه تلویزیونی «برنــده باش» بــود .تا مدتها
گلزار گرانترین و پولســازترین بازیگر ســینمای ایران
بود .اکنون سریال گیسو ساخته منوچهر هادی با بازی
محمدرضا گلزار در نوبت پخش در شبکه نمایشخانگی
است.
رضا امیرخانی نویسنده و منتقد ادبی

مدرکتحصیلی :مهندسی مکانیک

اهالی رمان و ادبیات حتمــا عنوانهای «ارمیا»« ،بیوتن»،
«از به» « ،قیدار» و «رهش» برایشــان آشناست .رمانهایی
بااسامیمتفاوتکهنوشت هیکیازرماننویسانپرطرفدار
چنددههاخیراست.رضاامیرخانی،نویسندهایاستکه
درج نامش بر هر کتابی کافی اســت تــا آن کتاب پرفروش
شود و برای خریدش مخاطبان ادبیات صف بکشند .این
رماننویس هــم در کنار فعالیت نویســندگیاش ،مدرک
مهندسیمکانیکازیکیازمهمتریندانشگاههایکشور
یعنی صنعتــی شــریف دارد .او در دهه ســوم زندگیاش
مدرک خلبانی هم گرفته و در زمینه پروژههای مهندسی
فعالیتداشتهاست،اماعالقهاشبهادبیاتباعثشدهکه
رمانبنویسدوکتابهایشحسابیپرفروششوند.

عادل فردوسیپور گزارشگر و تهیهکننده

مدرکتحصیلی:کارشناسیارشدمهندسیصنایع

دانشــجوی متولــد یزد دانشــگاه
صنعتیشــریف بــا اینکــه
از همــان اول بچــه بســیار
درسخوانی بوده اما تحصیل
در رشــته مهندســی باعــث
نشده هیچوقت عالقه خودش به
فوتبال را کنار بگذارد .او در دو دانشگاه
صنعتی شریف و تهران تحصیل کرده و مدرک مهندسی
صنایع دارد اما شــهرت خودش را به دلیل فوتبال و اجرا
و گزارشــگری در این رشــته کسب کرده اســت .عادل با
برنامــه پربیننده نود و گزارشــگری فوتبــال در تلویزیون
 ،به اهالی فوتبــال معرفی شــد و جایگاه ویــژهای را بین
فوتبالیها به خود اختصــاص داد .او هماکنون با برنامه
فوتبال  120در شــبکه ورزش همــکاری دارد و تدریس
در دانشگاه و مترجمی را هم در کنار سایر فعالیتهایش
انجام میدهد.
سام نوری بازیگر

مدرکتحصیلی :مهندسی برق

بیشــتر ما این بازیگــر را با نقش «دکتر شــمس» در ســریال
مرد دوهزارچهــره مهــران مدیری کــه البته اولیــن تجربه

زندگیسالم
سه شنبه
 5اسفند 1399
شماره 1826

خانواده و مشاوره

سلربییتهای
مهندس

بازیگــریاش در مقابــل دوربیــن
هم بود ،به خاطــر داریم .مردی
که عالوه بــر تحصیل در رشــته
مهندســی برق ،در  12سالگی
بهمنظور تکمیل تحصیالت خود
رهسپار قاره سبز میشــود و در مدت
حضورشدرکشورهایاینقاره،دررشتهمدیریتبینالملل
باتمرکزبراصولمذاکره،مهندسیبرقورشتهبازاریابیهم
تحصیل میکند .خوب اســت بدانید در پی سفر به خارج از
یاش
ی و دانشگاه 
کشور و در کنار دستاوردهای تحصیالت 
موفق به فراگیری و تسلط بر چهار زبان انگلیسی ،فرانسه،
آلمانیوایتالیاییمیشود.

از هنرمنــدان عالــم موســیقی کــه
تحصیــات دانشــگاهیاش را
در رشــته مهندســی پیگیری
کرده ،خواننده و نغمهســرای
معروفکشورمان،حسامالدین
ســراج اســت .وی دانش آموخته
کارشناسیارشــد معماری از دانشگاه
شهید بهشــتی تهران اســت ،اما از آن جا که در خانوادهای
مأنوس با موسیقی بزرگ شــده ،از  13سالگی و با حمایت
پدر قدم به عرصه موسیقی میگذارد و تاکنون آثار فراوانی
را در قالب آلبومهــای مختلف به هــواداران هنر اول تقدیم
کردهاست.
الله صدیق ورزشکار

مدرکتحصیلی :دکترای مهندسی محصول

او ســابقه قهرمانی در چندیــن دوره
رقابتهــای اتومبیلرانــی رالــی
بانوان و سوارکاری بانوان ایران
را در کارنامه دارد .الله صدیق،
نخستینزندرتاریخکشورمان
اســت کــه در یکــی از رشــتههای
ورزشی(اتومبیلرانی)بهرقابتبامردان
پرداختهاست.ویهمچنینبهعنوانمسئولآموزشبخش
بانوان فدراسیون اتومبیلرانی ایران ،فعالیت داشته است.
صدیقدربارهعالقهشدیدشبهخودروگفته«:بهدلیلانرژی
فــراوان دوران کودکیام ،ورزش را به صورت کلی دوســت
داشت مامارانندگیچیزدیگریبود.کوچککهبودم،عالقه
به خــودرو و رانندگی در من شــکل و شــدت گرفت هرچند
ریزنقشبودموپایمبهدرستیبهپدالهانمیرسید».

داده تصویری

بعد از فوت والدینم ترسو شدم
چند وقت پیش پدر و مــادرم را از
دست دادم .االن خیلی تنها شدم و
احساس میکنم که هم افسرده شدم
و هم اعتمادبهنفسم پایین آمده است .دختری31
سالهام و شاغل .احساس میکنم که به تازگی،
ترسو هم شدهام .چه کنم؟
احترام اسماعیلزاده | روانشناس عمومی

مخاطــب گرامــی ،فــوت پــدر و
مشاوره
مادر عزیزتان را به شــما تســلیت
فردی
میگویــم .احســاس تنهایــی،
اذیتکننــده اســت .اولیــن
موضوعــی کــه در پیامکتــان مطــرح کردهاید ،از
دســت دادن پدر و مادرتان اســت و درک میکنم
که از دست دادن پدر و مادر سخت است .احساس
تنهایی و افسردگی شــما بعد از فوت آنان ایجاد یا
بیشــتر شــده که کامال طبیعی اســت .توجه کنید
احساســات شــما مانند حلقههــای زنجیــر به هم
متصــل اســت و در پی هــم میآیــد .همانطور که
گفتید احساس تنهایی ،افسردگی و ترسی که در

بانوان

 8راهکار برای افزایش اعتمادبهنفس کودکان

مارال مرادی | روزنامهنگار	

منبعparents:

به عنوان یک مادر برای داشــتن رابط ه بهتر با کودک خود ،ایجاد شادی بیشتر در زندگی و مهمتر از همه اینکه
بتوانید او را برای موفقیتهای آینده در زندگی آماده کنید ،باید بدانید چگونه با او رفتار کنید ،چه چیزهایی را بگویید
یا چه کارهایی را انجام دهید .در ادامه مطلب به8راهکار برای افزایش اعتمادبهنفس کودکان اشاره خواهد شد.
مشــتاق حد و
حد ومرز تعیین کنید | کودکان،
ِ
مرزهاییهستندکهبهآنهاکمکمیکنددنیایی
راکهاغلبباعثسردرگمیشانمیشود،درکومدیریت
کنند .حدود و مرزهایی را تعیین کنیــد که در آن محدوده
فرزندتــان بتواند با خیــال راحــت به کشــف عالیق خود
بپردازد،بااینکارعشقخودرابهاونشانمیدهید.
به کودک مســئولیت بدهید | مأموریت فرزند
نوپای شــما در زندگی این اســت که بــه موجودی
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مســتقل تبدیل شــود .پس زمانی که از لحاظ رشــدی به
مرحلهایرسیدکهتوانستاسباببازیهایشراسرجای
خود قرار دهد ،بشــقابش را از روی میز غذا بردارد و ببرد و
خودش لباس بپوشد ،بگذارید این کارها را خودش انجام
سآنها(و
دهد.سپردنمسئولیتبهبچههابرایعزتنف 
سالمتروانیشما)الزماست.
اجازه دهید گاهی خودش مشکالتش را حل
یافتنراهحلرابهصورتانفرادیبه
کند | فرصت
ِ

3

فرزندتان بدهید .زمانی که ناکامی کوچک کودکتان
را با عشق تصدیق میکنید ،بدون اینکه بالفاصله وارد
عمل شــوید تــا نجاتش بدهید ،بــه او سرســخت بودن و
اتکای به خود را میآموزید.
از نصیحــت بپرهیزید | کــودکان نمیتوانند
تعــداد زیادی قاعــده و قانون را هضــم کنند و در
مواجهــه بــا قوانیــن بیشــمار ،بیعالقــه و بیتوجــه
پیش پاافتــادهای مثل
میشــوند .بحث درباره مســائل ِ
انتخاب لباس یا حرف بــدی را که در موقعیت خاصی از
دهانشان بیرون آمده است  ،فراموش کنید .تمرکز خود
را بر قانونهــای واقعا مهمــی مثل ممنوعیــت برخورد
فیزیکی بــا دیگران ،گفتــار گســتاخانه یــا دروغ گفتن
بگذارید.
انتخاب بازی به سلیقه کودک باشد | بگذارید
آنهــا انتخابکننده نوع بــازی باشــند و درباره
قوانین وسواس به خرج ندهید ،شما هم با جریان پیش
بروید و لذت ببرید ،این معنای بازی است.
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شــما ایجاد شــده ،باعث شــده اعتماد به نفستان
هم پایین بیاید .در ادامه توصیههایی به شما دارم.
توانمندیهای تان را قویتر کنید
هم اکنون نیاز دارید روی توانمندیهای خود کار و
آنها را قوی کنید .توانمندیهای شما به افزایش
اعتمادبهنفس تان کمک میکند .نیاز اســت برای
کم شــدن ترسهای تــان با آنهــا مواجه شــوید و
آنها را به تدریج برطــرف کنید .انجــام این کارها
به مرور احساس شــما را بهتر میکند .درباره خلق
افســردهتان باید ارزیابــی عمیقتری انجام شــود.
شــاید نیاز باشــد مدتــی از دارو اســتفاده و در کنار
آن مشــاورههای روانشــناختی دریافــت کنیــد تا
خلقتان بهتر شود .برای کم شدن احساس تنهایی
به این فکــر کنید که چه کارهایــی میتوانید انجام
دهید .به طور مثال این که مشغول به کار هستید،
خیلیکمککنندهاستولیبهنظرکافینمیرسد
و نیاز اســت کارهای بیشــتری انجام دهید که باید
با توجــه بــه عالقهمندیهایتان باشــد .بــا توجه به
مسائلی که مطرح کردید ،بهتر است از یک مشاور به
صورت حضوری کمک بگیرید .برای شما مخاطب
گرامی آرزوی موفقیت دارم.

6

بــرای فرزندتــان از نــوزادی کتــاب بخوانید |

عاشــق گــوش دادن بــه صدای
بچههای کوچک
ِ
ش گرفتهاید،
والدیــن خــود هســتند .وقتــی او را در آغــو 
خواندنکتاب،تجرب هپیونددهندهایراشکلمیدهدواو
کعمرکتابخواندنتربیتمیکند.
رابرایی 
الگوییشایست هبرایفرزندانتانباشید
کودکان با نگاه کردن به رفتار شــما میآموزند که
چگونهرفتارکنند.اینکهالگویرفتارمناسب،محترمانهو
خوبباشید،خیلیبهترجوابمیدهدتااینکهبخواهید
آنهاراباحرفهایتانتربیتکنید.
درمقابلفرزندبهشوهرتانمحبتکنید
همسرتانرادرآغوشبگیریدوباالفاظمحبتآمیز
یکدیگر را صدا کنید .ازدواج شــما یگانه الگوی فرزندتان
عمیق احساســی اســت؛
برای درک چگونگی یک رابط ه
ِ
اینکهچنینرابطهایچگونهبایدباشد،چهاحساسیدرآن
جریانداردوچهمعناییمیدهد.پساینوظیفهشماست
کهاستانداردیعالیدرذهنکودکتانخلقکنید.
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قرار و مدار

روز نگفتن هر حرفی
گاهی اوقات برای بیشتر ما پیش اومده که
یک حرفی رو زدیــم و بعدش متوجه
شدیم که نباید میگفتیم و اشتباه
کردیــم .امــروز تصمیــم
بگیریــن موقــع صحبت
با دیگــران ،قبل از گفتن
هر حرف و جملهای ،فکر
کنین و هر چیزی
رو نگین
ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* تا جایی که من شــنیدم ،مشــتری ثابت محصوالت
ســابلیمینال ،نوجوانها هستن که عشــق این کارها
شدن .آخه چشم آبی ،چه فایدهای داره؟ فقط باکالسه
و نیاز به فرهنگسازی داره تا این تفکرها اصالح بشه.
* دربــاره مطلــب صفحــه خانــواده ،وقتــی بیشــتر
شهربازیها ،ســینماها و مراکز تفریحی بسته هستن
و هیــچ برنامهای برای پــر کردن اوقــات فراغت مردم
وجــود نــداره ،طبیعیه کــه هر عاملــی که باعث بشــه
جوانها دور هم جمع بشن ،یک سرگرمی پرطرفدار
محبوب میشه.
* آقا کمال ،این هفته که پنجشــنبه تعطیله و شما هم
نیستی ،یک وقت هوس نکنی در این شرایط کرونایی
بری مسافرت که ناراحت میشیم از دستت.
* پرونده زندگیســام با موضوع «ســراب چشمآبی و
مازراتی!» بسیار جذاب و خواندنی بود .خسته نباشید.
* ســگهایی که عکسشــان در مطلب تفریح ســگی
چاپ شده ،چقدر قشــنگ و خفن هســتن .قیمت هر
کدامشان ،حداقل  10میلیون است.
* اون قسمت از پرونده زندگیسالم که گفتین قیمت
ساب جرمگیری دندان  140تومنه ،خیلی خندهدار
بود .از همون جا معلوم میشه که قشنگ مسخره بازیه.
* در صفحه خانــواده بــرای خرید هدیــه روز مرد ،یک
سری توصیه نوشتین ولی برای روز زن ،هیچی ننوشته
بودین ها! فکر نکنین که مطالبتون یادمون نمیمونه.
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