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

عنوان :مراسم زبرگداشت روز دانشجو و تقدری از دانشجویان ربرت دااگشنه

اترخی1931 /3/11:

شرح رویدا د :همزمان با زبرگداشت روز دانشجو مراسمی رد اتالر اجتماعات رتبیت معلم ربگزار شد ،رد این مراسم ابتدا رسیی دااگشنه دکتر اردشیر شیخ آزادی رد سخنان کواتهی
ضمن تبریک این روز هب رسالت مهم دانشجویان رد مقابل ظلم ستیزی و استکبار هب تأسی از سیدا لشهدا و یاران باوافیش رپداخت ،وی شهادت هس تن از شهدا ی دانشجو را رد
 11آرذ سال  1991را اداهم و تأثیر راه رپ پیرو ساالر شهیدا ن دانست ،رد اداهم مراسم شعر خوانی توسط استاد حشمت اهلل خالقی از شعرای بنام استان و دبیر کانون
شعرا اجرا گردید سپس سخنران جلسه دکتر حجت ا ...عبدا لملکی از اساتید دااگشنه امام صادق هک دارای مقاالت زیادی رد زمینه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی می باشد هب شرایط اقتصادی
کنونی رد جهان و اریان و عوامل هب وجود آورنده آن رپداخت ایشان ضمن اشاراتی هب شرایط اقتصاد مقاومتی رد جامعه اریان نقش دانشجویان را رد این زمینه مؤرث دانست ،رد این
مراسم با هدا یایی از  111نفر از دانشجویان نموهن دااگشنه تقدری هب عمل آمد از جمله دانشجویان نموهن اهی دااگشنه هک از دست هیأت رهسیی دانشس گاه لوح تقدری و هدهی ردیافت نمودند:

توماج سابوهت ،مجید مجیدی مهر ،سعید امیری ،میالد آزادبخت

چهارمین جشنواره فرهنگی دااگشنههای علوم زپشکی کشور رد شهریور  1931هک رد شهر کرمان ربگزار شد و دااگشنه علوم زپشکی کشور از نیب دااگشنههای تیپ  1مقام دوم را

کسب نمود ،شایان ذکر است دکتر شیخ آزادی رسیی دااگشنه از طرف معاون وزری لوح تقدری ردیافت نمود ،ربرتاهی جشنواره هب شرح ذیل می باشند:
نس
نس
-1سعید صحرایی کسب چهار عنوان " رتبه اول " رد رشته اهی خوشنویسی (كتابت  ،تعليق  ،شکسته تعليق و چلیپا)
 -1علی رضایی کسب عنوان " رتبه اول " رد بخش نشریات دانشجویی رد رشته طنز
 -9حسام اتحاد کسب عنوان " رتبه سوم " رد بخش ادبی ( شعر نو)

 -1عارهف خاکسار جاللی حازي مقام دوم رشته ادبی رد زمینه داستان نویسی ب
 -5محسن صیاد منصور حازي مقام دوم رشته ادبی رد زمینه خاطره نویسی
 -1هدا یت حقی حازيمقام شایسته تقدری رشته نشریات رد زمینه ورزشی

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

 -8ویدا حافظی حازي مقام شایسته تقدری رشته فیلم کواته رد زمینه داستانی
تش
زرهه صادقی عنوان دانشجوی فعال فرهنگی رد کل اهی اسالمی را کسب نمود و مورد تشویق هیأت رهسیی قرار گرفت ،رد پایان از ربگزیدگاه مسابقه مقاهل نویسی و نقاشی دیواری و
ربرتاهی ورزشی و آموزشی با هدا یا و لوح تقدری قدردانی شد.
عکس اهی مربوط هب رویدا د:

