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ش آموزى
ويـژه سازمان دان

■ خبرگزارى پانا 
خبرگــزارى پانا نخســتين و تنها 
خبرگزارى دانش آموزى در جهان اســت 
كه خرداد 1381 تأسيس شد و فعاليت را 
به طور رسمى در تابستان 1382 به صورت 

پايگاه اطالع رسانى آغاز كرد.
ســازمان دانش آموزى اســتان همدان، 
خبرگزارى پانا را به عنوان يكى از مهم ترين 
فرصت ها براى تقويت حوزه هاى مختلف 
آمــوزش و پــرورش مى داند و همچنين 
بــراى آموزش خبرنگارى و عكاســى به 
دانش آمــوزان برنامــه ريــزى دارد و با 
اين آموزش ها تالش مى كند بيشــترين 
خبرهاى توليــدى از حوزه هاى مختلف 

به ويژه آموزش و پرورش ارائه كند.
***

■ برگزارى اردوهاى استانى و 
شهرستانى و شركت 
در اردوهاى كشورى

سازمان دانش آموزى استان همدان ضمن 
برگزارى اردوهاى مختلف شهرســتانى و 
استانى در تابســتان سال 1398 موفق به 
برگزارى 2 پيش اردو در هر 2 جنس (دختر 
و پســر) براى آماده ســازى دانش آموزان 
اعزامى به اردو ملى شد كه در نوع خود در 
كشور بى ســابقه بوده است و براساس اين 
آموزش ها دانش آموزان اســتان همدان در 

اردوى ملى چند رتبه ممتاز كسب كردند.
***

■ مانور زلزله
هدف از برگــزارى مانور زلزلــه ارتقاى 

مهارت اجتماعى دانش آموزان است 
مانور زلزله هر ســال به صورت همزمان 
در سراسر كشور برگزار مى شود و هدف 
از اجــراى ايــن مانور آمــوزش مهارت 

پناه گيرى و خروج امن از مدرسه است.
پيش از اجراى مانور، جلســات متعددى 
بين ارگان هاى مختلف از جمله جمعيت 
هالل احمــر، اداره آمــوزش و پــرورش، 
ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى، 
صداوســيما، مركــز مديريــت بحران، 
فوريت هاى پزشــكى و اداره كل نوسازى 
براى  دانش آموزى  ســازمان  در  مدارس 
هماهنگى اجراى مانور برگزار مى شود و 
سازمان دانش آموزى استان همدان براى 
چندمين بار در ســال 98 براى موفق به 

كسب رتبه برتر كشورى شد.
***

■ مجلس دانش آموزى 
مجلس دانش آموزى جمهورى اســالمى 
ايران نهادى صنفى- مشــورتى است كه 
بر اســاس آئين نامه تشكيل اين مجلس 
مصوب ششصد و هفتاد و دومين جلسه 
شوراى عالى آموزش و پرورش جمهورى 
اســالمى ايران از سال 1380 آغاز به كار 
كرد. مصوبات اين مجلس پس از تأييد در 
شــوراى عالى آموزش و پرورش، قابليت 

اجرايى پيدا مى كند.
انتخاب شورا و مجلس دانش آموزى هر 2

سال يكبار با حضور دانش آموزان منتخب 
و رؤســاى شــوراى دانش آموزى (هر 2
جنسيت) شهرستان ها، نواحى و مناطق 
انجــام مى شــود و از بيــن 14 نماينده 
منتخب اســتان در شوراى دانش آموزى، 
4 نفــر به مجلس دانش آمــوزى راه پيدا 
مى كنند. در واقع اين 4 نفر نماينده همه 

دانش آموز در كل استان هستند.
تحت  دانش آموزى  مجلــس  نمايندگان 
فعاليت  دانش آموزى  ســازمان  مديريت 

مى كند.

جهت يابى
جهت يابى، يافتن جهت هاى جغرافيايى است.

جهت يابى در بسيارى از موارد كاربرد دارد. براى نمونه وقتى در كوهستان، جنگل، دشت يا بيابان گم شده باشيد، با دانستن جهت هاى جغرافيايى، مى توانيد به مكان مورد نظرتان برسيد. 
يكى از استفاده هاى مسلمانان از جهت يابى، يافتن قبله براى نماز خواندن و ذبح حيوانات است. كوهنوردان، نظاميان، جنگل بانان و... هم به دانستن روش هاى جهت يابى نيازمندند.

هر چند امروزه با وسايلى مانند قطب نما يا سامانه موقعيت ياب جهانى(چى پى اس) مى توان به راحتى و با دقت بسيار زياد جهت جغرافيايى را مشخص كرد. در نبود ابزار، دانستن روش هاى 
ديگر جهت يابى مفيد و كارا است.

مجيد سركانى

مهارت امداد و كمك هاى اوليه
يكى از دانش هاى مهارتى در تشكيالت پيشتازان، آشنايى با كمك هاى اوليه است. 

آگاهى نداشتن مردم از آموزش هاى همگانى امداد و نجات براى مقابله با حوادث طبيعى و غيرطبيعى، چالش جدى جامعه ما است.
آموزش كمك هاى اوليه شــامل چند حوزه امدادى از جمله: دوره cpr (ايســت قلبى تنفسى) و يادگيرى سيكل امداد ايست قلبى، زخم ها و خونريزى ها، انواع مسموميت ها و اورژانس  
سرما و گرما، خاموش كردن و مهار آتش و آشنايى با ابزارهاى موردنياز ايجاد آتش و آتش نشانى، آسيب هاى اسكلتى، بانداژ و پانسمان، آموزش انواع آتل بندى و حمل مصدوم و ايمنى 

در برابر زلزله است.
خانم نوروزى

مهارت مخابره با پرچم
مخابره يعنى خبر دادن و خبر گرفتن؛ در گذشــته، اين خبر رســانى با فرياد يا حركات دست انجام مى شد، بعدها خط مورس و درنهايت تلگرام اختراع شد و از طريق تلگراف پيام 

مورس مخابره مى شد.
در روند زندگى بشر و نياز روزافزون وى در بحث مخابره به وسيله يكسرى عالئم قراردادى مخابره از طريق آتش و دود و نور و سوت و پرچم ابداع شد كه پايه پيام رسانى آن همان مورس 

بود، بعدها با پيشرفت علوم اسالمى و زبان عربى حروف ابجد ايجاد شد و اينگونه مخابرات از طريق حروف ابجد نيز انجام پذيرفت.
در مخابره با هر يك از وسايل، حروف را به خط و نقطه تبديل كرده و با نوع قرارداد ايجادشده پيام را مخابره مى كنيم و جواب مى گيريم.

در بحث مخابره يكسرى فعاليت هايى نيز وجود دارد از جمله مخابره فرامين گنگ و عالئم راهنمايى هوايى و زمينى، تمام اين موارد كه نهايتاً درحال حاضر به مخابره پيشرفته تلفن و 
تلفن همراه ختم مى شود براى رفاه حال بشريت و آگاه سازى است؛ پيام sos كوتاه ترين پيام اما حياتى ترين پيام است.

فاطمه احمدى 

مهارت هاى پنجگانه پيشتازان سازمان دانش آموزى

مهارت هاى گره و چوبندى 
يكــى از مهارت هاى گروهى مفيد و قابل فراگير در ســازمان دانش آموزى براى 
پيشــتازان، آموزش گره و كار با طناب است. گره ها كاربردهاى زيادى در فعاليت هاى 
اردويى، كوهنوردى، چوبندى، بافندگى، كمك هاى اوليه و... دارد. جذابيت و زيبايى و 
كاربردى بودن آن در كنار آموزش فعاليت گروهى و مهارت جمعى موجب شد گره زنى 

يكى از شاخص هاى مهم و اثرگذار مهارتى و آموزشى تشكيالت محسوب شود.
مهارت گره و چوب بندى موجب تقويت انگشتان دست، تقويت ذهن و تقويت مهارت 

تفكر خالق مى شود.
جالل زارعى 

نظام جمع = نظم + جمع 
نظــام جمــع عــالوه بــر اثــرات فــردى و تقويــت ذهنــى، جســمى و روانــى در 
بهبــود ســرعت و كيفيــت كارهــا مؤثــر اســت و هيــچ كار گروهــى بــدون رعايــت 
اصــول نظــام جمــع موفــق نبــوده و نخواهــد بــود و اينگونــه مباحــث و تعليمــات 
ــكالت  ــت مش ــا تثبي ــروز ي ــود و از ب ــا مى ش ــى اعض ــى و چاالك ــب چابك موج
اســكلتى و پيــدا كــردن عــادات بــد حركتــى در بــدن اعضــا كــه در ســنين رشــد 

به سر مى برند، جلوگيرى مى كند.
 ليال رضايى برين 

        مقام معظم رهبرى:

آينده ى مملكت
ش آموزان است.

 در دست دان

       

ش آموزى
س و شوراى دان

ب مجل
ش آموزان منتخ

ديدار مديركل محترم با دان
ش آموزى

س و شوراى دان
ب مجل

ش آموزان منتخ
■ ديدار مديركل محترم با دان

ش آموزى گرامى باد
س سازمان دان

سالروز تأسي
ش آموزى گرامى باد

س سازمان دان
سالروز تأسي
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نقش بى بديل سازمان در تربيت اجتماعى دانش آموزان
خداى مهربان را تقديس و ستايش سزاست كه خوان كرمش را به وسعت پهن دشت گيتى گسترانيد، تا عالميان از لطف و رحمت واسعه اش متنعم شوند.

همه پيشرفت هاى معنوى و مادى بشر ريشه در تربيت او دارد كه از منبع زالل ايمان، معرفت، تعهد و ايثار سيراب مى شوند.
بى شك سازمان دانش آموزى نقش مهمى در تربيت اجتماعى دانش آموزان عزيز ميهن اسالمى دارد و اهميت آن، زمانى متجلى مى شود كه با اهداف و برنامه هاى پيش روى خود بسترى 

مناسب براى بسط مشاركت نسلى متعهد، متدين، شاداب و توانمند در عرصه هاى مختلف انقالب و نظام مقدس جمهورى اسالمى فراهم آورد.
اين سازمان به مثابه بازويى توانمند براى معاونت پرورشى و تربيتى آموزش و پرورش در زمينه سازى تعليم و تربيت اسالمى دانش آموزان و كسب فضايل اخالقى، مهارتى، اجتماعى و 

كماالت انسانى است.
اينجانب ضمن تبريك سالروز تأسيس سازمان دانش آموزى و قدردانى از زحمات و تالش هاى عوامل اجرايى اين سازمان در استان، اميدوارم با استعانت از خداى سبحان و تحت توجهات حضرت 
ولى عصر(عج)، با رهنمودهاى مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)، همگام با دولت تدبير و اميد، نقش آفرينى بيش از پيش اين تشكل بزرگ دانش آموزى در سازماندهى و تقويت فعاليت هاى اثرگذار 

تربيتى را در عرصه هاى مختلف به ويژه آموزش مهارت هاى اجتماعى، خبرگزارى دانش آموزى پانا، مجلس دانش آموزى، مجامع اعضا و مربيان و پايگاه تغذيه سالم شاهد باشيم.
محمد پورداود
مديركل آموزش و پرورش استان همدان

رئيس ســازمان دانش آموزى اســتان همدان درباره 
سازمان دانش آموزى و اهداف آن توضيحاتى ارائه كرد.

ميرزايى گفت: سند تحول، نقشه راهى است تا مسير تعليم 
و تعلم گم نشود و ســازمان دانش آموزى يكى از بازوان به 

تحقق رسيدن اين سند است.
 ســازمان دانش آمــوزى مكانــى اســت كــه بر اســاس 
نيازمندى هــاى بچه ها پايه عملكرد خود را تعريف مى كند 
و دانش آموزان بايد در مدارس، خود مديريت امور سازمانى 

را بر عهده داشته باشند.
ميرزايى ادامــه داد: دانش آموز نبايد فقط حالت تزئينى و 
تشــريفاتى داشته باشــد؛ بلكه از صفر تا صد فعاليت هاى 
ســازمان بايد توسط دانش آموزان اجرايى شود تا به وسيله 
ايــن فعاليت ها هويت خــود را بازيابند. هدف ســازمان 
تربيت اجتماعى دانش آموزان اســت و نتيجه اين تربيت، 

آماده كردن آنان در تراز نظام جمهورى اســالمى اســت؛ 
يعنى فردى كه از اســتانداردهاى اخالقى، دينى، انقالبى 
و ســازمانى برخــوردار بــوده و مهارت هــاى رفتارهاى 
اجتماعى و گروهى را به خوبى فرا گرفته اســت. سازمان 
دانش آموزى متناســب با نيازهاى دانش آموزان به تربيت 
آنها اقدام مى كند؛ بنابراين ســازمان به تناســب نيازهاى 
جامعه و دانش آموزان بايد فعاليت هاى خود را به روز كند 
و مأموريت هاى جديد براى خود تعريف كند و بى دليل به 

تكرار كارهاى گذشته اصرار نورزد.
وى در ادامــه بيان كرد: حاكميت به عملكرد ســازمان 
دانش آموزى چشــم اميد دارد و ما بايد جايگاه سازمان 
را در نظــام تعليم و تربيت ارتقا بخشــيم. فعاليت هاى 
ســازمان دانش آموزى براى تربيت ســازمان يافته، حق 
دانش آموزان اســت و درصورت غفلــت، اين حق ضايع 

تربيت  پيشــتاز  دانش آمــوز  بايد  ســازمان  مى شــود. 
كند، پيشــتاز در اخالق مدارى، دينــدارى، علم آموزى، 
اصالح پذيرى، مهارت هــاى گروهى و هر آنچه خير فرد 

و جامعه در آن است.
ســازمان دانش آموزى اســتان همدان در 2 سال گذشته 
گام هــاى مؤثــر و مهمى در راســتاى اعتبار بخشــى به 
ســازمان دانش آموزى انجام داده است و توانسته به خوبى 
بــا ارگان هاى خارج از آموزش و پرورش ارتباط برقرار كند 
و از ظرفيت آنها اســتفاده نمايد. همچنين در بســيارى از 
شاخص ها رتبه هاى ممتاز كسب كند كه موجب اعتبار اداره 
كل و سازمان شده است و به يارى خداوند با قدرت به اين 

مسير پرافتخار ادامه خواهيم داد.
وى در پايان از حمايت و پشــتيبانى هاى مديركل محترم 

آموزش و پرورش استان تشكر و قدردانى كرد.

تحقق تربيت اجتماعى 
دانش آموزان 
در سازمان

ســازمان دانش آموزى با ورود و آموزش دانش آموزان 
در همه ابعاد تمام ســاحت هاى سند تحول بنيادين را در 

راستاى تربيت اجتماعى دانش آموزان دنبال مى كند.
اين سازمان با شركت دادن دانش آموزان در كارهاى گروهى 
ســعى در تربيت اجتماعى دانش آموزان دارد و اين همان 

چيزى است كه سند تحول بنيادين به دنبال آن است.

ســازمان دانش آمــوزى در تمــام زمينه هاى سياســى، 
اجتماعى، فرهنگى، به زيبايــى و با جذابيت ورود كرده و 
بــا محوريت دانش آموزان تمام اين فعاليت هاى گروهى را 

دنبال ميكند.
يوسف سعيدى - معاون پرورشى اداره كل
 آموزش و پرورش استان همدان

1- صدور مجوز پايگاه هاى تغذيه سالم مدارس استان(بوفه مدارس)
2- برگزارى جلسات سازمان دانش آموزى با سازمان صمت و اتحاديه خياطان 

جهت ساماندهى پوشاك مدارس.
3- شركت دانش آموزان پيشــتاز(دختر و پسر) در نهمين دوره اردوى ملى 

در تابستان 98
4- رشــد 136 درصدى آمار جذب و ســازماندهى و ثبت بيش از 46 هزار 

دانش آموز پيشتاز و هزار و 600 مربى در سال تحصيلى 98-99
5-برگزارى دوره هاى تخصصى مدرسى براى مربيان پيشتاز خانم در تابستان 

98 و اعطاى گواهى نامه به ايشان
6- اجراى ســرود هزار و 357 نفرى در روز 22 بهمن با محوريت ســازمان 

دانش آموزى
7- برگــزارى پويش مهر، اكرام ايتام و محســنين و... با همكارى ســازمان 

دانش آموزى و كميته امداد امام خمينى(ره).
8- انجام هماهنگى هاى الزم براى بازديد 12 شهرســتان، ناحيه و منطقه از 
شعب تأمين اجتماعى استان و آشنايى با خدمات و مزاياى تأمين اجتماعى.

9- تجهيز و تعمير تاالر پذيرايــى مهديه و همكارى تاالر با همه حوزه هاى 
اداره كل و نواحى و ارائه خدمات به فرهنگيان محترم با ظرفيت 400 نفر.

10- برگزارى دوره ضمن خدمت براى مربيان پيشتاز استان.
11- حضــور رئيس محترم ســازمان در شهرســتان ها و مناطق و پيگيرى 

فعاليت هاى سازمان دانش آموزى شهرستان ها و مناطق.
12- كسب رتبه ممتاز كشــورى در برگزارى مانور سراسرى زلزله و ايمنى 
با شعار «مدرســه ايمن، جامعه تاب آور» توسط سازمان دانش آموزى استان 

همدان.
13- برگزارى مراسم انس با قرآن در تاالر قرآن با حضور دانش آموزان پيشتاز 

و مسئوالن استان و نواحى.
14- برگزارى جشن مهر عاطفه ها در مدارس سراسر استان همدان.

15- جلســات توجيهى با كارشناســان و مســئوالن 19 شهرستان، ناحيه، 

منطقه هر 3 ماه يكبار.
16- شــركت دانش آموزان پيشــتاز در دومين نشســت علنى نهمين دوره 

مجلس دانش آموزى.
17-برپايى موكب هاى اربعين حســينى در خيابان مهديه همدان و شركت 
دانش آموزان پيشتاز به همراه مسئوالن محترم سازمان در برنامه هاى عزادارى.

18-ارتباط مؤثر ســازمان دانش آموزى با همه ادارات، ارگان ها، ســازمان ها، 
نهادها و ... .

19- گراميداشــت هفتــه دفــاع مقدس و غبارروبى گلزار شــهدا توســط 
دانش آموزان پيشتاز.

20- افزايش قابل توجه خبرهاى توليدى و پوششى خبرگزارى پانا.
21- برگزارى مراسم گراميداشت و قدردانى از مربيان پيشتاز مطرح استان.
22- برگزارى جشن تكليف متمركز در محل سازمان دانش آموزى استان همدان.

23-برگزارى مراســم ســيل مهربانى 1و2 در اســتان همدان و جمع آورى 
كمك هاى نقدى و غيرنقدى توسط سازمان دانش آموزى استان همدان.

24- بازديد و نظارت مســتمر برفعاليت هاى تمام مدارس تمام تشــكيالتى 
استان همدان و آموزش مدارس در 19 منطقه، ناحيه و شهرستان.

25-انجام مصاحبه هاى تلويزيونى و مطبوعاتى از برنامه هاى سازمان و پخش 
آن در اخبار استان.

26-برگزارى پيش اردو و همايش هاى متعدد آموزشــى براى دانش آموزان 
پيشتاز استان.

27-برگزارى جلسات شوراى برنامه ريزى با شركت مديركل محترم و معاونان 
در اين جلسات و پيگيرى مصوبات.

28-حضور رئيس و كارشناســان ســازمان در مدارس اســتان و تشــريح 
فعاليت هاى سازمان به صورت هفتگى و با برنامه منظم.

29- برگزارى بيش از 25 يادواره به مناســبت شــهادت سردار سپهبد حاج 
قاسم سليمانى.

30- برگزارى برنامه تحليف دستمال گردن در مدراس تمام تشكيالتى.

31- همكارى سازمان دانش آموزى با كميته امداد امام خمينى(ره)، جمعيت 
جوانان هالل احمر، ســتاد مديريت بحران، اتحاديه انجمن هاى اســالمى، 
ســازمان بســيج دانش آموزى، اداره كل منابع طبيعى، اداره كل اسناد ملى، 

نيروى انتظامى و برنامه ريزى براى انجام هرچه بهتر فعاليت ها.
32- برگزارى جلسات هم انديشى بررسى مسائل آموزش و پرورش با حضور 
مديــركل محترم جناب آقاى دكتر پورداود و معاونان ايشــان با نمايندگان 

منتخب شورا و مجلس دانش آموزى.
33- انتشار ويژه نامه 13 آبان توسط سازمان دانش آموزى استان و توزيع در 

بين مدارس و ادارت آموزش و پرورش.
34- بازديد دانش آموزان پيشــتاز از ايستگاه هاى آتش نشانى به مناسبت روز 

آتش نشان.
35- بازديد دانش آموزان پيشــتاز از چند بيمارســتان همدان و تبريك روز 

پرستار.
36- برگــزارى مانور تشــكيالتى يــاوران انقالب با حضــور بيش از 1000 

دانش آموز پيشتاز در دهه مبارك فجر.
37- انتخاب سازمان دانش آموزى استان همدان به عنوان دبيرخانه كشورى 
توليد فيلم هاى يك دقيقه اى براى استفاده در شبكه شاد و توليد 100 فيلم 

در يك هفته.
38- برگزارى جشن نيكوكارى در مدارس سراسر استان به صورت مجازى.

39- راه انــدازى كانال آموزشــى تماس به منظور توليد محتواى آموزشــى 
سازمان دانش آموزى براى آموزش مستمر به مديران، مربيان و دانش آموزان.

40-انعقاد تفاهم نامه بين سازمان و همه حوزه هاى اداره كل آپ براى برگزارى 
مسابقات و اجراى برنامه ها.

41-برگزارى برنامه ســپاس معلم و اهداى گل و شيرينى به مربيان در 12 
مدرسه از نواحى 1 و 2.

42-چاپ و صدور بيش از هزار و 600 تقديرنامه مربى(به مناسبت فرارسيدن 
سالروز تأسيس سازمان).

افتخارات سازمان 
1- كسب رتبه نخست كشورى در برگزارى مانور سراسرى زلزله 
2- رشــد 136 درصدى جذب دانش آموزان پيشــتاز و مربيان و 

كسب رتبه ممتاز كشورى 
3- انعقاد بيشــترين تفاهم نامه با حوزه هاى خــارج از آموزش و 
پرورش، مانند كميته امداد، اداره كل فرهنگ و ارشــاد، اداره كل 

اسناد ملى، كتابخانه ها، اداره كل منابع طبيعى، شهردارى و...
4- كســب مقــام ســوم در بخش تيمــى مهــارت جهت يابى و 
نقشه خوانى(نهمين اردوى ملى پيشــتازان) تابستان 98(اردوگاه 

شهيد باهنر تهران)
5- رونق حداكثرى مركز خدماتى- رفاهى شماره 2 (تاالر مهديه) 
و ارائه بيشترين خدمات به حوزه هاى ستادى و شهروندان گرامى

6- فعاليت مدارس تمام تشــكيالتى در اســتان همدان در سال 
تحصيلى 98-99 

7- انتخاى سازمان دانش آموزى استان به عنوان دبيرخانه كشورى 
توليد فيلم براى شبكه شاد

مجامع اعضا و مربيان 
سازمان 

مجمع اعضا و مربيان كه به عنوان ركن چهارم سازمان دانش آموزى 
در اســاس نامه اين ســازمان تعريف شده اســت، نهادى مشورتى 
اســت كه سازمان دانش آموزى را در تصميم گيرى ها و فعاليت هاى 

پراهميت يارى مى دهد.
مجمع اعضا كه متشــكل از دانش آموزان پيشتاز در هر 2 جنسيت 
است با رأى مستقيم آنان انتخاب مى شود و به مدت 2 سال فعاليت 

مى كند.
مجمع مربيان نيز متشــكل از مربيان متخصص و باتجربه است كه 
با رأى همه مربيان اســتان انتخاب مى شــوند و براى مدت 2 سال 

فعاليت مى كنند.
انتخاب هشتمين دوره مجمع اعضا و ششمين دوره مجمع مربيان 
در تاريخ 10 بهمن ماه 1397 با حضور بيش از 40 هزار دانش آموز 

پيشتاز و 1000 مربى پيشتاز برگزار شد.

همدان  استان  آموزى  دانش  ســازمان  هاى  فعاليت  و  اقدامات 
98-99 تحصيلى  سال  در 

به روز سانى برنامه هاى سازمان براساس نيازهاى جامعه 
و دانش آموزان 

اسامى مسئوالن سازمان 
در 19 شهرستان، ناحيه و منطقه 

■ ناحيه 1، حبيب ا... زارعى 
■ ناحيه 2، زهرا مهرافزا 

سوده  نژاد،  آريايى  جواد  مالير،   ■
بيجارچيان 

■ درگزين، مهدى خدايارى 
■ خزل، بهروز دكامين 
■ رزن، سميرا جعفرى 

■ سامن، ليال حسنى 
■ تويسركان، مجيد فتح اللهى 

■ نهاوند، ميترا خسروى 
■ اللجين، قاسم تجرى 

■ اسدآباد، على عرفانى 
■ قهاوند، جواد شهبازى فاتح

■ بهار، محسن ايوبى 
■ كبودراهنگ، محمد غالفى، غفار 

صوفى 
■ فامنين، على حاجتى 

ســيدحميدرضا  قلقــل رود،   ■
شيخ االسالمى 

■ جوكار، جواد نصراللهى 
■ گل تپه، مرتضى گلشنى 

■ سردرود: امير هژير تقى پور 
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