
                 

                                                                                                                                                                     

 

)) سال حماهس سیاسی،حماهس اقتصادی((    2931گزارش عملکرد سال   
لورودعنوان:   2931/ 3/7اترخی:  مراسم معارهف دانشجويان جديدا

د:   شرح رويدا

لورود با حضور رسیی دااگشنه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری رد دااگشنه، معاون آموزشی، معاون  و مراسم معارهف دانشجويان جديدا

مجتمع آموزشی گلدشت ربگزار شد، دانشجويان ورودی امسال دااگشنه علوم زپشكی لرستان رد نيم 
کارکنان معاونت دانشجويی فرهنگی رد 

 نفر می باشند.  261سال اول و دوم حدود 

اگشنه ضمن با تالوت قرآن و سرود جمهوری اسالمی اريان شروع شد، سپس آاقی دکتر شیخ آزادی رسیی دا  2::5مراسم ساعت 

ر كبیر انقالب اسالمی اريان هك می فرمایند: هب اين فرمايش خیرمقدم هب دانشجويانبا اشاره مملكت را سعادتمند می  دااگشنه خوب» بنیانگذا

تحصيل رد دااگشنه اه مرهون مجاهدت،  خاطر نشان ساخت:امنيت و آسايش امروز كشور و فراهم شدن« کند
زمينه مناسب و با طراوت 

كليف خود هب خوبی عمل كرده ات دين  شهدا و ایثارگران انقالب اسالمی است و همه مامديون امام و شهدا هستيم و بايد هب و از خودگذشتگی ایثار ت

 ر ميسقتخود را نسبت هب آنها بخوبی ادا نماميي، رد اداهم هب علت رتاکم زياد و کم ظرفیت بودن سالن اجتماعات دانشجويان هب دو گروه دختر و پس 

گاهن ربای ره دو گروه صورت گرفت.  شدند ربانهم معارهف بصورت جدا

اط مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری رد دااگشنه حجت االسالم والمسلمین مستأجران  ضمن تبريک  هب دانشجويان آانن را هب روحیه با نش 

هب معرفی شرح وظایف معاونت آموزشی رپداختند. رد اداهم تشويق نمود، پس از آن خانم دکتر مردانی مدري آموزش حدود نيم ساعت 

د ربانهم پخش شد هك فعاليتهای اين واحد را رد اقلب عکس و فیلم هب نمايش ردآور ضمن پذريايی از دانشجويان کليپی از امور فرهنگی و فوق

اهی مختلف آن رپداختند، پس از وظایف کميته  دقيقه هب معرفی معاونت و شرح وظایف قسمت 12آاقی مالمیر مدري دانشجويی فرهنگی حدود 

 انضباطی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری شرح داده شد.

وسط کانونهای دانشجويی ازجمله قرآن و عترت، نشريات اه ت  اهی دانشجويی و ثبت انم رپداختند اين رغهف دانشجويان رد پايان هب بازديد رغهف 

رک ديده شده بود. نجمن اسالمی تدا
 دانشجويی، سالمت رفتار، هالل احمر، حجاب و عفاف، شعر وادب و نیز بسیج دانشجويی، ا



                 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

د:  عکس اهی مربوط هب رويدا

  

  

 
 
 

 

 
 

 


