گزارظ عملکرد ضال(2931ضال تىليد ملي؛ حمايت از كار و سرماهي ارياني)
عنىان :مراسم زبرصداشت روز دانشجى و تقدري از دانشجىیان ربرت دااگشنه
همزمان با زبرصداشت روز دانشجى مراسمي رد اتالر اجتماعات جهد کػاورزی خرم آباد ربگزار شد.
رد ایه مراسم ابتدا دکتر انرد طراهني ژناد رد سخنان کىاتهي ضمه خیرمقدم هب دانشجىیان با تبریک ایه روز هب بيان نقطو نظرات مقام معظم رهبری رد مىرد روز
اترخی 31/3/21 :

دانشجى و جنبع دانشجىیي رپداخت ایػان رضالت مهم دانشجىیان را ظلم ستیسی و مقابلو با استکبار دانست.سپص كلیپي از سخنان مقام معظم رهبری رد زمینو
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جنبع دانشجىیي ،ااظتنر از دانشجىیان و جنایات آمری کا از ضال  2331ات کنىن پخع شد رد اداهم حجتاالضالم وا ه ج آاق تأ ر ن ىل د ر ما ند ي هاد
رهبری رد دااگشنه ضمه تبریک ایه روز زبرگ وظایف مهم دانشجى را تعهد ،ردش خىاندن ،احترام هب اضاتيد و تالظ رد جهت رشد و ارتقای سطح علمي خىد و
دااگشنه تىصیف نمىدند.
پص از آن كلیپي رد زمینو ارنژی هستوای ،مقاومتاه و تحریماهی آمری کا و رغب پخع شد.
رد ایه مراسم با هدا یایي از  87نفر از دانشجىیان نمىهن ،ربرت آمىزشي ،ربگزیدگان مطابقات دااگشنه تقدري هب عمل آمد.
دانشجىیان نمىهن دااگشنه هک از دست هيأت رهسیی دااگشنه حىت تقدري و هدهي ردیا ت نمىدند:
شیما اهشمي ،معصىهم شهریسىند ،مجيد مجيدی مهر ،سجاد روستا و زرهه فرزادی
رد اداهم از خانم طارهه کنعاني نفر سىم جشنىاره ملي قرآن رد حفظ قرآن و از  4نفر نمىهن اهی ستاد غاهد با اهدا ء تقدريانهم و جىازی تقدري شد.
سپ پص از نف پرات ربرت آمىزش پي هب تع پدا د  72نف پر (دایه زپیرا:غ پ ي 12 :نف پر ،دایه :غ پ ي 22 :نف پر ،رش پتو عاگشی پىم آزم پا هي 4 :نف پر ،رش پتو دندا سغ پ ي 2 :نف پر،
دایه بهدا ش پت و ت پ هي 24 :نف پر ،دایه رپس پتاری مام پایي 23:نف پر ،دایه هىريزپه پای :غ پ ي ل پدختر 4 :نف پر ،دایه رپس پتاری الي پىردز 3 :نف پر ،دایه
رپستاری ربوجرد 1 :نفر) و رد ایان از ربگزیدگان مطابقو انهمای هب خىارهم معصىهم پىرفالحي رشتو رپستاری ،رپیا حاتمي فعلپي رشپتو مامپایي ،انپسص ریییيپان رشپتو مامپایي،
حديث مرادپىراتری رشتو عاگشیىم آزما هي ،غادی عبدی رشتو بهداشت عمىمي ،فرشتو غالمي رشتو مامایي با اهدا حىت تقدري هدا یایي تقدري هب عمل آمد.

عکص اهی مربىط هب رویدا د:

