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تعریف انجمن
یک عده انجمن را نوع گردهمایی دوستانه برای نتیجهگیری در یک موضوع یا مبحث خاص میدانند که
بطور خلاصه یا تحلیلی به مباحثه پرداخته میشود و اغلب جلسات بهشکل سؤال و جواب برگزار میشود.
انجمن مجمع یا مجلسی است که در جریان آن افراد به یکدیگر کمک می کنند و مطالب مفید را با یکدیگر
به اشتراک گذاشته و تبادل نظر می کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.
انجمن یعنی تفکرات روشنگرانه خود را در اختیار دیگران قرارداده و بدنبال کسب اطلاعات و آگاهی از
دیگران باشیم.
انجمن یک محیط و فضای علمی و بنیاد کمیسیون ها و در نتیجه ایجاد زمینه برای رفع اشکالات در
جامعه و محیطهای فرهنگی و  ....می باشد.
یک انجمن باید مشابه یک جامعه متمدن رفتار نماید .از دیدگاه علمی مراکز آموزشی برای تقویت استعداد
و قدرت تفکر محصلین و دانشجویان ایجاد میشوند تا زمینه را برای بروز ایده های جوانان فراهم کرده و
فرصتی فراهم کنند که آنها بتوانند تفکراتشان را آزادانه مطرح نمایند.
لازم است ما ازنظر فرهنگی با گامهای بلند و استوار مدافع گنجینههای ملی خود باشیم .از دیدگاه برخی
جامعهشناسان فرهنگ ما هویت ماست و حال آنکه فرهنگ به شدت متأثر از محیط میباشد و انسانها
همواره تحت تأثیر محیط خود بوده و تفکراتشان بر مبنای تعاریف محیطی و نیازها و مسألههای موجود
در آن شکل می گیرد.

اهداف و برنامههای انجمنها
 تقویت روحیهی مشارکت و کارگروهی در دانشآموزان شناسایی دانشآموزان مستعد و توانمند در حوزه فعالیت انجمن هماندیشی و همنشینی دانشآموزانی که دارای اهداف ،تفکرات ،ایدهها و علاقمندیهایمشترک هستند.
 ارتباط با اساتید و افراد متخصص در حوزه فعالیت انجمن اجرای بازدیدهای تخصصی برای اعضای انجمن برگزاری جلسات سخنرانی و نشستهای تخصصی برای اعضای انجمن برنامهریزی و اجرای سمینارهای علمی توسط اعضای انجمن برای معرفی بستر علمی انجمنو ایجاد آگاهی و شناخت در سایر دانشآموزان
 -تولید محتواهای علمی توسط اعضای انجمن در قالب :نشریه ،فیلم کوتاه ،پادکست و ....
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در راستای اهداف فوق در زمینه میان رشتهای مانند  :مهندسی
ژنتیک ،بایوانفورماتیک ،نانوتکنولوژی و  ...فعالیت می کنند.

در راستای اهداف فوق در زمینه رشتههای علوم مهندسی و
رشته های فنی-تخصصی فعالیت می کنند.

در راستای اهداف فوق در زمینه رشتههای علوم پایه شامل:
فیزیک ،شیمی ،زیست و ریاضیات فعالیت میکنند.

در راستای اهداف فوق در زمینه رشتههای هنری و مباحث
زیباییشناسی و تولید و خلق آثار هنری فعالیت می کنند.

در راستای اهداف فوق در زمینه رشتههای علوم انسانی مانند:
ادبیات ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،روانشناسی و ...فعالیت میکنند.

دانشآموزان عزیز هر سه پایه لطفاً برای عضویت در انجمن هایی که
علاقمند هستید در کانالهای زیر در پیامرسان ایتا عضو شوید.
(در صورت تمایل می توانید در دو یا چند انجمن عضو شوید)

انجمن علوم نوین @ulumnovinfarz2 :

انجمن فنی @fanimohandesifarz2 :
انجمن علومپایه @ulumpayehfarz2 :

انجمن هنر @anjomanhonarfarz2 :
انجمن علوم انسانی @ulumensanifarz2 :
در صورت بروز هرگونه مشکل یا وجود سؤال با واحد پژوهش ،خانم ابراهیم زادگان
( )11099031990از طریق واتسآپ و  LMSدر ارتباط باشید.

