
 

 

 ((و فرهنگ با زعم ملی و مدرییت جهادی  اقتصاد)) سال  3191گزارش عملکرد سال 

هب  " دااگشنه، دانشجو و استان توسعه یافته"رپسش و پاسخ دانشجویان با مسوولین استان  جلسه  گزارش ربگزاری  :ربانهمعنوان 

 مناسبت روز دانشجو

 31/99/91 :اترخی جلسه

 بوده اسالمی انقالب نابيتشپ همواره دانشجويی جنبش  
 شورای مجلس رد چگنی و آباد خرم مردم نماینده عبدی اریج دكتر ، لرستان زپشكی علوم دااگشنه رئيس ساكی كورش دكتر حضور با دانشجو روز بمناسبت دانشجويی وپاسخ رپسش جلسه

ر پور خجسته ،دكتر دااگشنه اين رد يهفق  ولی نمایندگی نهاد دفتر مسئول مستاجران مهدی والمسلمین االسالم ،حجت اسالمی  شب شنبه  اساتيد و دانشجویان از كثيری  ،جمع آباد خرم فرماندا

  شد ربگزار آباد خرم گلدشت پيرازپشكی دادكشنه اترت آمفی سالن رد91 آرذ 31
ی رد  دانشجويی جنبش:  افزود  وی هب اریاد سخن رپداخت  15 سال  ات 19 دهه از دانشجويی جنبش رد خصوص جریان مستاجران والمسلمین االسالم حجت مراسم اين ابتدا

 حضور منشا نيز مقدس دافع رد و است كرده عمل بصيرت با دشمنان سازيهای حاشيه ربارب رد و شناخته را  دشمنان تحركات اتكنون گذشته از و بوده اسالمی انقالب ابيتشپن همواره

  .دانست جنبش اين شناسی دشمن راستای رد را  جاسوسی الهن تسخير توان می هك   است داشته نظامی ابعاد ی مستمرردهمه
كار با نيز امروز باید:  كرد تصريح زپشكی علوم دااگشنه رئيس ساكی كورش دكتر اداهم رد  گان گيری  ب  اين رد و ربسيم تعالی و پيشرفت اهی قله هب كشور علمی اهی رعهص همه رد دانشجويی نخب

 . بکشانيم جهانيان رخ هب را  خود ملی زعت ورهبری، والیت از اتسی با باید راه
 توسعه و است ستيزی  استكبار مبنای رب زبرگ روز اين پاهي و است وظيفه انجام روز دانشجو روز: گفت اسالمی شورای مجلس رد چگنی و آباد خرم مردم نماینده عبدی دكتر اداهم رد

تحصيل و مومن ینيرواه جانبه همه تالش و همت گرو رد لرستان
 . باشد می دااگشناه اساتيد و دانشجویان بوژيه كرده 

ر خجسته دكتر شت با نيز آباد خرم پورفرماندا  كنند ايفا كليدی نقش كشور جانبه همه توسعه رد توانند می وتكنولوژی دانش مرزاهی گسترش رد یان دانشجو و دااگشنه:  گفت دانشجو روز گراميدا

 دانست كشور و استان تعالی و توسعه و پيشرفت دنما را  آنها  باید و

 .توسعه مطرح شد هك مدعوين رد حد مقدورات هب پاسخگويی رپداختندرد اين جلسه سواالتی توسط دانشجویان رد حوزه 

 



 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


