اردٍی فزٌّگی سیارتی ٍیژُ داًشجَیاى شاّذ ٍ ایثارگز تزگشار شذ

تِ ّوت هذیزیت اهَر داًشجَیاى شاّذ ٍ ایثار گز داًشگاُ اردٍی فزٌّگی ،سیارتی هشْذ هقذس ٍیژُ داًشجَیاى شاّذ ٍ
ایثارگز در دٍ گزٍُ تزادراى ٍ خَاّزاى تزگشار شذ.
ّذف اس تزگشاری ایي اردٍ تاال تزدى رٍحیِ هؼٌَی ٍ ایجاد
شاداتی در ایي داًشجَیاى تَد.
اردٍی تزادراى اس رٍس سِ شٌثِ  39/11/82تا تجوغ در ایستگاُ
راُآّي آغاس شذ ٍ صثح رٍس دٍشٌثِ  39/18/8در ّواى هحل تا
خذاحافظی داًشجَیاى تا یکذیگز خاتوِ یافت.
در طَل اردٍ ،داًشجَیاى افتخار ّوزاّی ٍ هصاحثت تا جٌاب
آقای دکتز دٍستی اس اساتیذ هحتزم داًشکذُ پششکی را داشتٌذ.
ایشاى اس ّواى آغاس سفز تا حضَر در کَپِّای هختلف تا
داًشجَیاى تِ گپ ٍ گفت پزداختٌذ ٍ فضای صویوی ٍ شادی را تزای آًاى ایجاد ًوَدًذ .استاد دٍستی در شةّای اقاهت در
هشْذ هقذس ًیش جلساتی را در هحل اقاهت تزپا هیکزدًذ ٍ تِ سؤاالت ٍ دغذغِّای داًشجَیاى پاسخ هیدادًذ کِ هَجة
شذُ تَد داًشجَیاى حس خَدی تَدى تا استاد خَد را پیذا کٌٌذ ٍ هشکالت خَد را تِ راحتی تا ایشاى در هیاى تگذراًذ.
ػالٍُ تز تزًاهِّای سیارتی ٍ شزکت در ًواس جواػات حزم هطْز در سِ ًَتت صثح  ،ظْز ٍ شة ّوِرٍسُ ،تزًاهِ تاسدیذ اس هَسُ
آستاى هقذس ٍ ًیش شزکت در پارک آتی فضای هفزحی را تزای داًشجَیاى فزاّن ًوَدُ تَد .ػصز رٍس جوؼِ داًشجَیاى تا
شزکت در ًواس جوؼِ ٍ سیارت ٍداع تِ هحل اقاهت تزگشتٌذ تا آهادُ تاسگشت تِ تْزاى شًَذ.
اردٍی خَاّزاى ًیش اس رٍس سِ شٌثِ  39/18/5شزٍع ٍ در صثح شٌثِ  39/18/3خاتوِ یافت .تزًاهِّایی کِ تزای آىّا در ًظز
گزفتِ شذُ تَد ػالٍُ تز شزکت در ًواس جواػات صثح ٍ ظْز ٍ شة حزم هطْز ٍ سیارت آى اهام هؼصَم (ع) تاسدیذ اس هَسُ
آستاى هقذس ٍ استفادُ اس پارک آتی ًیش پیشتیٌیشذُ تَد کِ تا استقثال خَتی ّن ّوزاُ تَد .اس دیگز تزًاهِّای اردٍ
ّوزاّی خاًن دکتز رٍددّقاى هؼلن قزآى ٍ خاًن ّا آردی ٍ تیوَری تا داًشجَیاى شاّذ ٍ ایثارگز تَد کِ هساتقات قزآًی را
طزاحی ًوَدًذ ٍ تا ػٌَاى سِ رٍس سِ هساتقِ ،اس هتي قزآى سؤاالتی طزاحی شذُ تَد کِ داًشجَیاى هیتایست تا هزاجؼِ تِ
قزآى ّائی کِ تِ آًاى ّذیِ شذُ تَد تِ سؤاالت پاسخ دٌّذ ٍ در پایاى ّز هساتقِ تِ قیذ قزػِ تِ پٌج ًفز جَایشی اّذا شذ .در
پایاى داًشجَیاى تارٍحیِای هضاػف جْت اداهِ تحصیل راّی هحیط ػلن ٍ داًشگاُ شذًذ.

