گزارش عملکرد سال  (( 3129سال اقتصاد و فرهنگ با زعم ملی ،و مدرییت جهادی))
عنوان:جلسه رپسش و پاسخ دانشجویی
اترخی3121 /29/13 :
دااگشنهی متعالی رت و ربرت است هک خروجی اش دانشجویان علم رت و آگاه رتی باشد

شرح رویدا د :روز هس شنبه مورخ  3121/29/12جلسه رپسش و پاسخ دانشجویی با حضور ریاست محترم دااگشنه  ،معاونین دانشجویی
ی اش پی شک شک ل مف مج
ت
م
گ
ا
ش
فرهنگی ،آموزشی ،ژپوهشی و رؤسای دادکشنه اهی رپستاری ماما ی ،بهد ت  ،رازپ ی و زپ ی رد سا ن آ ی ائترت ع گلد ت ربز ر شد.
این مراسم با هدف پاسخ هب سواالت دانشجویان ربگزار گردید هک مورد استقبال گرم دانشجویان قرار گرفت و دانشجویان هب طرح سواالت خود رپداختند.
سپس معاونین محترم دانشجویی فرهنگی  ،آموزشی ،تحقیقات و فناوری و مسوولین دادکشنه اهی گلدشت هب کلیه سوالت مرتبط با حوزه کاری خود با

مح
دقت و حوصله پاسخ دنتفگرد پایان مراسم رسیی محترم دااگشنه ضمن بیان این مطلب هک دااگشنه ل کسب دانش است و دااگشنهی متعالی رت و ربرت
است هک خروجی اش دانشجویان علم رت و آگاه رتی باشد از دانشجویان خواستند ،زمانها را قدر بدا نند  ،فرصت حضور رد دااگشنه را مفتنم بشمارند و همه
تالش خود را رد راستای دانش اندوزی ب کار گیرند و سواالت و رپسش اهیشان مترتب رب کسب دانش باشد.رد اداهم ایشان با تقدری از دانشجویی هک رد
مورد ربپایی نمااگشیه علمی ،باز نبودن ردب کتابخاهن رد عصر و بی انضباطی رد ربخی کارد علمی هب رپسش رپداخته بود گفت :ره وقت نگرش شما علمی
باشد ،بلند می اندیشید و وقتی هک بلند اندیشیدید و باال آمدید نوع سوال و رپسش شما هم تغییر خواهد کرد.جلسه رد ساعت 39:12هب پایان رسید

الزم هب ذکر است جلسه مذکور از ربانهم اهی گرامیداشت هفته خواب گاهها بود هک هب همت مدرییت فرهنگی دااگشنه ربگزار گردید.
عکس اهی مربوط هب رویدا د:

