
 

 

 ((تولید ملی،حمایت از کار و سرماهی اریانی)) سال     1931گزارش عملکرد سال 

شت روز دانشجو و تقدری از دانشجویان ربرت دااگشنه عنوان:  1931/ 3/ 11:اترخی مراسم زبرگدا

د شت روز دانشجو مراسم  :شرح رویدا  یرد سخنان کواته  یزادآ خی ش  ری دااگشنه دکتر اردش  سییمراسم ابتدا ر نی معلم ربگزار شد، رد ا تی رد اتالر اجتماعات رتب  یهمزمان با زبرگدا

لشهدا یاز س  یو استکبار هب تأس  ی ز ی رد مقابل ظلم ست  انیروز هب رسالت مهم دانشجو نی ا کیضمن تبر دانشجو را رد  یشهادت هس تن از شهدا  یو داخت،رپ شی باواف ارانیو  دا

نیساالر شه  روی راه رپ پ  ری را اداهم و تأث  1991آرذ سال  11 کانون  ری بنام استان و دب  یاز شعرا  یتوسط استاد حشمت اهلل خالق  یدانست، رد اداهم مراسم شعر خوان  دا

لملک  دیشعرا اجرا گرد  یاقتصاد طی باشد هب شرا یم  یاقتصاد و اقتصاد مقاومت  نهی رد زم  یادیمقاالت ز یدااگشنه امام صادق هک دارا  دیاز اسات  یسپس سخنران جلسه دکتر حجت ا... عبدا

 نی ا مؤرث دانست، رد نهی زم  نی را رد ا انینقش دانشجو انریرد جامعه ا یاقتصاد مقاومت  طی هب شرا یضمن اشارات  شانی و عوامل هب وجود آورنده آن رپداخت ا انریرد جهان و ا یکنون 

گاه لوح تقد هسییر أتیدااگشنه هک از دست ه  ینموهن اه انیهب عمل آمد از جمله دانشجو رینموهن دااگشنه تقد انینفر از دانشجو 111از  ییایمراسم با هدا  نمودند:  افتیرد هیو هد ریدانشس

 آزادبخت الدی م  ،ی ر ی ام  دیمهر، سع  یدیمج  دیتوماج سابوهت، مج 

مقام دوم را  1 پی ت  یدااگشنهها نیب کشور از یهک رد شهر کرمان ربگزار شد و دااگشنه علوم زپشک  1931 وری کشور رد شهر یعلوم زپشک  یدااگشنهها یجشنواره فرهنگ  نی چهارم 

 باشند: یم  لی هب شرح ذ نوارهجش  ینمود، ربرتاه افتیرد ریلوح تقد ریدااگشنه از طرف معاون وز سییر یآزاد خی ذکر است دکتر ش  انیکسب نمود، شا

 )كتابت ، نستعليق ، شکسته نستعليق و چلیپا(  یس ی خوشنو یکسب چهار عنوان " رتبه اول " رد رشته اه  ییصحرا  دیسع  -1

 رد رشته طنز   ییدانشجو اتیکسب عنوان " رتبه اول " رد بخش نشر ییرضا یعل  -1

 ) شعر نو(  یحسام اتحاد  کسب عنوان " رتبه سوم " رد بخش ادب  -9

 عارهف خاکسار جاللی حازي مقام دوم رشته ادبی رد زمینه داستان نویسی ب  -1

 صیاد منصور حازي مقام دوم رشته ادبی رد زمینه خاطره نویسی  محسن -5

یت حقی حازيمقام شایسته تقدری رشته نشریات رد زمینه ورزشی  -1  هدا

 امیر حسین آهنگری حازي مقام شایسته تقدری رشته معارف اسالمی رد زمینه مناجات خوانی -7



 

 

 ویدا حافظی حازي مقام شایسته تقدری رشته فیلم کواته رد زمینه داستانی -8

و  ی واری د یو نقاش  یس ی مسابقه مقاهل نو دگاهیاز ربگز انیقرار گرفت، رد پا هسییر أتیه  قی را کسب نمود و مورد تشو یاسالم  یرد تشکل اه یفعال فرهنگ  یعنوان دانشجو یصادق  زرهه

  شد. یقدردان  ریو لوح تقد ایهدا  با یو آموزش  یورزش  یربرتاه
 

د  :عکس اهی مربوط هب رویدا

  

  
 


