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

عنوان :مراسم معارهف دانشجويان جديدالورود

اترخی1931 /7/ 6:

شرح رويدا د :مراسم معارهف دانشجويانجديدالورود با حضور معاون و کا کرنان معاونت دانشجويی فرهنگی رد گلدشت ربگزار شد ،دانشجويان ورودي امسال دااگشنه علوم زپشكی
لرستان رد نيم سال اول و دوم حدود  676نفر می باشند .رد اين مراسم دانشجويان هب دو گروه ميسقت شدند:
گروه دوم :دانشجويان پسر
گروه اول :دانشجويان دختر
مراسم ساعت  6398با تالوت قرآن و سرود جمهوري اسالمی اریان شروع شد ،سپس آاقي دکتر آرذگون معاون آموزشی ضمن خیرمقدم هب دانشجويان رباي همه سالی
سرشار از موفقیت را آرزو نمودند ،بعد از آن کليپی از امور فرهنگی و فوقربانهم پخش شد هک فعاليتهاي اين واحد را رد اقلب عکس و فیلم هب نمايش ردآورد ،رد اداهم معاون
نج
فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري رد دااگشنه حاج آاق گراوند سخنرانی نمودند ،مجري ربانهم خانم صادقی دبیر ا من اسالمی دااگشنه کليپی رد اقلب طنز پخش نمود هک باعث
تنوع مراسم گرديد ،آاقي مالمیر معاون دانشجويی فرهنگی حدود  02دقيقه هب معرفی معاونت و شرح وظايف قسمتاهي مختلف آن رپداختند ،پس از آن خانم دکتر مردانی

مح
مدری آموزش حدود نيم ساعت هب معرفی شرح وظايف معاونت آموزشی رپداختند .ساعت  11نمايشی زنده رد ل ربپايی رغهف اه هب نمايش ردآمد هک مورد توهج و نشاط گرديد.
معاون دانشجويی فرهنگی ضمن بازديد از تمامی رغهف اه روردو مش کالت و ردخواستاهي ايشان را دینشند دانشجويان هب بازديد رغهفاهي دانشجويی رپداختند اين رغهفاه توسط کانونهاي
نج
دانشجويی ازجمله قرآن و عترت ،نشريات دانشجويی ،سالمت رفتار ،کاسيت ،هالل احمر ،حجاب و عفاف ،دين و انديشه ،شعر وادب ،فیلم و عکس و نیز بسيج دانشجويی ،ا من

اسالمی و علمی تدا رک ديده شده بود.
رد پايان بسته اهي فرهنگی تهيه شده توسط امور فرهنگی هک شامل يک کيف ،ربوشور و سی دي رد مورد حجاب و عفاف با عنوان هدهی خوشبختی ،رساهل دانشجويی ،کتاباهي اخالق
شهروندي و داقيقی با قرآن cd ،معرفی استان ، ،تسنيم ( 8عملکرد معاونت دانشجويی فرهنگی) ،ربوشور ايپماهي روانشناسی و  ...بود هب دانشجويان اهدا شد .پس از نماز و
صرف اناهر مراسم رد ساعت  11هب پايان رسید.
عکس اهي مربوط هب رويدا د:

