باسمه تعالی

مجمع های دانش آموزی

انجمنهای درسی  ،علمی–کانونهای فرهنگی،هنری ،ورزشی و اجتماعی–تشکلها

دبیرستان نمونه دولتی صنیعی فر
سال تحصیلی 97-98

انجمن های درسی
ردیف

مسئول

عنوان

حوزه فعالیت

1

انجمن درسی ادبیات فارسی

حوزه درسی کلیه کتب ادبیات فارسی و توسعه ادب فارسی

آقای طریقی

2

انجمن درسی زبان عربی

حوزه درسی کلیه کتب زبان عربی و ترویج زبان عربی

آقای جوادی

3

انجمن درسی زبان انگلیسی

حوزه درسی کلیه کتب زبان انگلیسی و ترویج زبان انگلیسی آقای موسوی

4

انجمن درسی ریاضی

حوزه درسی کلیه کتب ریاضی و ترویج علوم ریاضی

آقای نیک بخت

5

انجمن درسی فیزیک

حوزه درسی کلیه کتب فیزیک و ترویج دانش فیزیک

آقای دشتی

6

انجمن درسی شیمی

حوزه درسی کلیه کتب شیمی و ترویج دانش شیمی

آقای مهرادیان

7

انجمن درسی زیست شناسی

حوزه درسی کلیه کتب زیست شناسی و ترویج علوم زیستی

آقای بخشی

8

انجمن درسی آزمایشگاه

حوزه درسی مرتبط با فعالیتهای آزمایشگاهی و علمی

«به حد نصاب تشکیل نرسید»

9

انجمن درسی معارف اسالمی

حوزه درسی کلیه کتب دین و زندگی و ترویج معارف دینی

«به حد نصاب تشکیل نرسید»

انجمن های علمی
ردیف

عنوان

مسئول

حوزه فعالیت

1

انجمن علمی نانو

ارتقاء دانش و توانمندی علمی در حوزه نانو

آقای مسواری

2

انجمن علمی ایده پردازان

در حوزه تولید ایده  ،پرورش خالقیت و شناخت استعدادها

آقای کیانی پناه

3

انجمن علمی وبالگ سازان

حوزه طراحی و فعال سازی وبالگ (مرتبط با موضوعات مسابقات )

«به حد نصاب تشکیل نرسید»

5

انجمن علمی برنامه نویسی

در حوزه انواع زبان های برنامه نویسی کامپیوتری و گوشی

آقای مجیدی

6

انجمن علمی سفیران سالمت

حوزه بهداشت و سالمت

آقای اله وردی

7

انجمن علمی اخترشناسان

در حوزه نجوم آماتوری و رصدهای آسمانی

«به حد نصاب تشکیل نرسید»

8

انجمن علمی تصویرسازان

حوزه فنی عکاسی و فیلم برداری

«به حد نصاب تشکیل نرسید»

کانون های فرهنگی
ردیف

عنوان

مسئول

حوزه فعالیت

1

کانون فرهنگی قرآن

حوزه قرائت  ،آموزش ،تدبر و تفسیر در قرآن کریم

«به حد نصاب تشکیل نرسید»

2

کانون فرهنگی اعتقادی

حوزه گسترش شناخت در اصول عقاید و احکام دین

آقای محمدی

3

کانون فرهنگی نهج البالغه

حوزهآشنایی با کالم امیرالمومنینعلی(ع) و تدبر درنهج البالغه آقای عبدالصمد

4

کانون فرهنگی یار مهربان

حوزه ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی

«به حد نصاب تشکیل نرسید»

5

کانون فرهنگی نویسندگی

حوزه آشنایی با اصول و فن نویسندگی

«به حد نصاب تشکیل نرسید»

6

کانون فرهنگی ادبا

آشنایی  ،آموزش و پرورش در حوزه شعر و شاعری

آقای عالی

کانون های هنری
ردیف

1
2

عنوان

حوزه فعالیت

کانون هنری هنرهای نمایشی حوزه هنرهای نمایشی صحنه ای (تاتر)
کانون هنری فیلم کوتاه

حوزه هنری و فنی فیلم کوتاه(کارگردانی-داستانی-مستند)....-

مسئول
«به حد نصاب تشکیل نرسید»

آقای زوار

کانون های ورزشی
ردیف

عنوان

مسئول

حوزه فعالیت

1

کانون ورزشی فوتسال

در حوزه آموزش و ترویج ورزش فوتسال

آقای کچوئیان

2

کانون ورزشی والیبال

در حوزه آموزش و ترویج ورزش والیبال

آقای نادری

3

کانون ورزشی پینگ پنگ

در حوزه آموزش و ترویج ورزش پینگ پنگ

آقای ملکی

4

کانون ورزشی بسکتبال

در حوزه آموزش و ترویج ورزش بسکتبال

آقای کچوئیان

کانون های اجتماعی /سیاسی
ردیف

عنوان

مسئول

حوزه فعالیت

1

کانون تحلیل گران سیاسی

حوزه آشنایی با روش و شیوههای تحلیل مسائل سیاسی

آقای توسلیان

2

کانون پرورش محیط

حوزه زیبا سازی محیط  ،فضای سبز و پرورش گیاه

آقای آذر کردار

تشکل ها
ردیف

عنوان

1

بسیج دانش آموزی

مسئول

حوزه فعالیت

در حوزه ساماندهی و فعال نمودن تشکل بسیج دانش آموزی آقای عبدالصمد

2

انجمن اسالمی

در حوزه ساماندهی و فعال نمودن تشکل انجمن اسالمی

آقای علیئی

3

جمعیت هالل احمر

در حوزه آشنایی  ،ترویج و فعال سازی ماموریت هالل احمر

آقای متقی

مقام معظم رهبری:

درست هم این است که بگوییم از هر

جوانی به اقتضای استعدادش ،به اقتضای شغلش  ،به اقتضای خواستها و
پسندهایش ،انتظاراتی وجود دارد که مجموع این انتظارات ،در واقع حرکت

عظیم ملی ما را شکل میدهد و موتوری برای حرکت کشور است .جوانان،
حقیقتاً به یک معنا موتور محرّکه کشورند؛ هم در امروزشان که جوانند ،هم در

فردایشان که مردان و زنان و مدیران و کارگزاران کشور خواهند بود.

