
 

 

گاه اه دادکشنه رپستازی ربوجرد ازدتشهبی لزازغ عملکرد   19هفتو خىاب

گاه و امىز فرهنگی: عنىان   22/2/19اتزخي: خىاب

د صبخ خانم زوشبهانی زتیینات زا آماده و جىازی زا کادو كرده و زتییناتی زا نیص خىدؼان تهیو و  91اش صبخ ظاعت   19/ 22/2زوش جمعو  مىزخ  : شسح زویدا

شظهر خانم گىردشی نیص اش ظاعت  .ردندردست ك  کازی دادنتش. 8ات  6.بعدا   (شیفت خانم زوشبهانی)شب هم

 

د:  عکط اهی مربىط هب زویدا

  
 

گ: نىان گاه -اه و مدرییت بهتس خىاب   22/2/19اتزخي: شیبا ظاشی فضای خىاب

د گاه اه با قرایت قرآن تىسظ خانم  92ات  91: اش ظاعت  22/2/19زوش شنبو مىزخ  : شسح زویدا زتیینات نصب شد و مراسم افتتاحیو هفتو  خىاب

ء شد . سپط پرریایی شد و پىزیایی و سخنسانی تىسظ خانم مقدسی آغاش شد و ربانهم اهی ایه هفتو شسح داد ه شد  . ااتق نمىهن معرفی شد و جازیه هب دانشجىیان ایه ااتق اهدا

ء شد.  ) شیفت خانم پىزیایی(.مراسم مىلىدی هب مناسبت تىلد حضست افطمو )ض( تىسظ خانم پىزیایی اجرا  و هب دانشجىی نمىهن اخالقی اهدا

 

د:  عکط اهی مربىط هب زویدا



 

 

 

 

 

گاه و دانشجى : عنىان   22/2/19اتزخي: ربلزازی معابقو -خىاب

د شظهر معابقو طناب کشی اجرا شد . رد ایه معابقو خانم مقدسی و خانم ش 6: ظاعت  22/2/19یکشنبو مىزخ زوش  : شسح زویدا ندآشاد و انظمو اه )خانم اه  بعدا

ء شد . ب  شب  8عد اش پرریایی ظاعت گىردشی وزوشبهانی و پىزیایی( نیص حضىز دادنتش. داوزی هب عهده خانم مقدسی و شندآشادبىد. هب ربندگان ایه معابقو جىازیی اهدا

 )  هب اتمام زسید. ) شیفت خانم گىردشی

 

گاه و مؽاوزه : عنىان   22/2/19اتزخي: خىاب

د کازی  22/2/19زوش دوشنبو مىزخ  : شسح زویدا : جلسو مؽاوزه با عنىان افزایػ اعتماد هب نفط ربلزاز شد و ربانهم ) الر مه یک زوانشناض بىدم ( با هم

 دانشجىیان ربلزاز شد ایه جلعات با مؽاوزه خانم پىزیایی و همراهی خانم زوشبهانی اجراء شد . ) شیفت خانم زوشبهانی(.
 

گاه و وزشغ : عنىان   26/2/19اتزخي: خىاب

د گاه نیب دانشجىیان اجرا ء شد و خانم اهی : ربای ایجاد نؽاط رد دانشجىیان معابقو وزششی وسظ باشی رد حیاط خ  26/2/19زوش هس شنبو مىزخ  : شسح زویدا ىاب

ء شد . ) شیفت خانم پىزیایی(  .انظمو ) پىزیایی. زوشبهانی و گىردشی ( حضىز دادنتش و همراهی كردندو هب دانشجىی نمىهن وزششی جازیه اهدا
 

گاه و شهر:عنىان   22/2/19اتزخي:  خىاب

د شظهر باشدید هب عمل آمدو  6: رد ایه زوش ازدوی فرهنگی اش جاذهب اهی لردؼگری شهر ) تپو چغا(اش ظاعت  22/2/19زوش چهاز شنبو مىزخ  : شسح زویدا بعدا



 

 

گان  اجراء شد (.    91و پرریایی اش دانشجىیان هب عمل آمد.ظاعت ربانهم ؼام زای گاه باشگشتند.)شیفت خانم گىردشی  شب هب خىاب

 

 

شت فردی: عنىان گاه و بهدا   28/2/19اتزخي: خىاب

د شت فردی و عمىمی رد  28/2/19ش جنپ شنبو مىزخ زو  : شسح زویدا گاهی با حضىز دانشجىیان و اریاد سخنسانی رد مىزد بهدا : رد ایه زوش نشست ردون خىاب

ء شد .  گاه جازیه اهدا گاه تىسظ خانم زوشبهانی انظمو شیفت انجام شد و هب دانشجىی نمىهن خىاب  ) شیفت خانم زوشبهانی(خىاب

 

 


