گزارش عملکرد سال  ((3191سال اقتصاد و فرهنگ با زعم ملی و مدرییت جهادی ))
عنوان ربانهم :جشن زبرگ انقالب رد دااگشنه علوم زپشكی لرستان

اترخی جلسه3191/33/ 23 :

مهندددو نو دنگ باسواددد اسدت ادا ر فرهيختده ی لرسدتان وژيمدان وزبه ی جشدن زبرگ انقدالب رد دااگشنه علدوم زپشدكی فدود ال ي معدراه دورا ی فدر و ا دال ی داو ن
توسد ه نداسا ا ودا ی و ععرا دی الدود و مسدن انسدالم و افرودو ن اندان مدددری د فرهنددگ و ارشداد اسدال ی لرسدتان رد جمدا رپشدور دا شداو ان دااگشنه علدوم زپشد یك
حضور ادنتف.
رد اين ربانهم ال دوشنبه شب بيستم بژيمن ماه قارن با نژي ن شب اس ليالی فجر پيروسی انقالب شدوومنند اسدال ی اریان رد اتنر امتماعداا باصدرد دارداا
خدرم دبداد ي نا د ت دا فجدر ربگدزار دددد و دا شداو ان دااگشنه حضدور رپشدوری رد دن داا ن مهندددو باسواددد ي معدراه داو ن الدود اس د دكتدر سداسی ر دي
صدن
دااگشنه و دكتر اه ی ژناد اون دا شاويی – فرهنگی دااگشنه مورد استقبال قرار گرفت و ات پا ان ربانهم نيز رد جما گرم و ميی دا شداو ان حضدور داا .نسم
ي ذکر اسن ال اونت دا شاويی فرهنگی دااگشنه رد سی و شش ن سالگرد پيروسی انقالب اسال ی اقدا م ي اجاره  4سا اس ربانهم شاد گروه سدی ف

(2س دا وزبه دا ش داو ان و  2س دا وزبه اا نرن دان) نم دود ن ال رد اترخی اهی  22و  23بژيم دن م داه رد اتنر امتماع داا باصددرد دارداا ربگ دزار گرد دددن
ربانهم گ دزارش د ددده س دا دوم اس دو س دا ربانهم ددا را د ددده دددده ربای دا ش داو ان ف دود .س دا اول اي دن ربانهم ب دا عن دوان د داسی دو وزبه دا ش داو ان
ورودی بژيمن  91اس ساعن  31لغایت  31و با سخنرا ی رسیی دااگشنه رد اترخی  22بژيمن رد م ن اتنر ربگزار گرد د.

