
 

 

 )) سال اقتصاد و فرهنگ با زعم ملی و مدرییت جهادی (( 3131گزارش عملکرد سال 

شتعنوان ربانهم:  31/3/31اترخی :  رتروز دانشجو يادواره انديشه اهی  رب گراميدا

 موضوع:

شت روز دانشجو يادواره انديشه اهی ربرت با حضور دكتر كورش ساكی رئيس دااگشنه علوم زپشك  ی لرستان، دكتر انرد طراهنی ژناد معاون دانشجويی رد سالروز گراميدا

صصين ربرت كشور، اساتيد و جمع كثيری ا متخ
ز دانشجويان فرهنگی دااگشنه، دكتر ابوالفضل عباس زاده معاون آموزشی،دكتر روح اهلل شريفی از مخترعان و 

 رزی استان ربگزار شد.رد سالن همايشهای جهاد كشاو 31آرذ  31دااگشنه علوم زپشكی لرستان يکشنبه شب 

هلل الحسين )ع( و ي ن ابا عبدا ی اين يادواره دكتر كورش ساكی با تبريك روز دانشجو و تسليت فرارسيدن ايام اربعين ساالر شهيدا اران با وافيش اظهار رد ابتدا

كامل بشری  داشت : دانش می تواند جهان را از اتريكي نجات بدهد هب شرطی هك رد رپتو نور عقل رد حركت باشد و هب سمتی ربود هك علت اه را كشف كند و رد راه ت

ايی كرد اما غالبا رغبی اه قدم ربدارد.دكتر ساكی رد بخشی ديگر ازسخنانش افزود : علم ازبار دست انسان است ات جهان هستی را بشناسد و رد اين راه بايد معرفت افز

رند همچنانكه صحيحی ندا
ازيادواره انديشه اهی ربرت دكتر روح اهلل شريفی  اداهمفرويد و داروين دچار اشتبااهت افحشی شده اند .رد  همواره از انسان تعريف و تصور 

ن و مخترعان بسيجی و نخبه كشور   تقدری شد.از دانشمندا

 تقدری شد:انشجويان نموهن ازهفت نفر از دانشجويان نموهن پيرازپشكی هك رد جنبه اهی آموزشی ، ژپوهشی و فرهنگی طبق آئين انهم انتخاب دسپس 

 اعظم علی حيدری  -7مينا ردند  -1 نممتی زاده اللي  -5افطمه پناهی  -4سجاد روستا  -1وند شهريس معصوم  -2شيما اهشمی  -3

كلهای دانشجويی 8همچنين از نجمن اسالمی(و نفر از دانشجويان فعال تش
جويان شاهد و ایثارگر نموهن با نفر از دانش  4المپياد ورزشی و  يك نفرقرآنی و نفر2)بسيج و ا

ء لوح تقدری و جوازيی قدردانی شد.  اهدا

صميماهن دانشجويان  م ورد پايان گروه تواشيح نيب المللی قمر بنی اهشم )ع( هك لكشتم از جانبازان هشت سال دافع مقدس می باشد با اجرای ربانهم مورد تشويق گر 

 قرار گردنتف.
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