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بههه مساسههرا یرامی اههها سالههی سههال رد یههروز
کوهپیلایی و زیارت مزار هس ا در بوستان خورهی

انقهه،

اردو

این اردو با حضور اعضای محترم بسیج وکانون هالل احمر در تاریخ پنج شننه  11بهمنن منا برزنرار
شد .عالو بر کوهپیمایی ،زیارت مرار شهدا ،تهین و رنرص رنهحان تو ن دانشنوویان ،حضنور در
مرا م بررزداشت ده فور تو هالل احمر و هیئت کوهنوردی شهرداری منطق  9مشهد بود.

اعزام دانشجویان به اردو راهیان نور
انتخابات انجل عالی
اردوی راهیان نور یکی از مهمترین و تاثیر زذارترین فعاتیت یرو عاوم ورزهی 24
های فرهنگی در دانشگا ها و مؤ سنات ممنوزع عناتی منی
فعنناتیتی از انومننن علمننی زننرو زبننان
بسل ما
آموزش داستان نویسی به
زبان ان ایسی

باشد ک مؤ س عطار همچنون ننوات زذشنت در اینن امنر
مشارکت فعال داشت و با حمایت خود  12تنن از دانشنوویان
را در تاریخ  14بهمن ما  97ب این اردو اعرام کرد.

اکههران و لیایههو یقههو ی
فیام سیسلایی رفت
این برنام از فعاتیت های انومن علمی
زرو فق و حقوق ا نالمی در تناریخ
 28بهمن ما  97با حضور جناب مقای
دکتر رفیعی تحلیل شد.

انگلیسننی کنن در تنناریخ  29بهمننن مننا
برزرار شد.

بریهههزار دومهههی دور
آموزش لربیا م رس زبان
ان ایسی TTC

این دور در تاریخ  2ا فند ما  97اینن
دور با تدریس ا تاد حامند رندوق در
 20اعت و بنا حضنور  18زبنان ممنوز
برزرار شد.

جش روز وکیو م افع

این برنام ک از فعاتیت های انومن علمی زرو فق و حقوق ا المی بود در تاریخ  6ا نفند منا بنا برنامن
های ذیل برزرار شد:
خنرانان :جناب مقای دکتر حاجی زاد نداص (وکیل پای یک دادزستری کانون وکال خرا ان بنرر و
مدیر مؤ س حقوقی وکال فرهیخت )
جناب مقای دکتر رفیعی (ا تاد حقوق جرا و جرم شنا ی)
رکار خانم دکتر عطایی (وکیل پای یک دادزستری کانون وکال خرا ان برر )
تقدیر از مهمانان و پذیرایی
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(غیردولتی -غیر انتفاعی)

لج ی عس با مادر هسی جاوی االثر سی یلی سجاد

این برنام تو بسیج دانشنوویی در بررزداشنت وفنات حضنرت اماتهننین و روز تکنریم منادران شنهدا
برزرار شد .در این بازدید تعهد نام ای تو دانشوویان مؤ سن عطنار امضناء شند کن درمن بنا منادر
شهید پیمان بستند پیرو را امام و فرزند شهیدع باشند 7 .ا فندما اتگرد شهادت اینن شنهید بررزنوار
مدافع حرم می باشد.

بریزار مسابقات هیجهان ان یهز مها انه از بها
یضور ر هور دانشهجویان ورزههرار از مؤسسهات
آموزش عالی مسطقه  ۹کشور بهه میزبهانی موسسهه
آموزش عالی عطار
این مسابقات با حضور افتخاری مقای حمید فرخی داور مچ انندازی و
پرورع اندام با همراهی انومن علمی زرو علوم ورزشنی در ن رد
وزنی مختلف در تاریخ  8ا فند ما  97برزرار شد.
بن برزرینندزان ن وزن کن از بننین  24شننرکت کنننند از مؤ سننات
مموزع عاتی و دانشگا هنای مختلنف در مسنابق حضنور داشنتند بن
ترتیب ذیل کارت هدی اهداء شد.
• جناب مقای احمد علیدو ت در وزن  +80از مؤ س مموزع عناتی
شاندیر
• جناب مقای فرزین عطایی در وزن  -80از مؤ سن ممنوزع عناتی
توس
• جناب مقای رحیم پیوندزاد در وزن  -70از دانشگا علمی رنعتی

مراسم روز درخترار

دی ار با خانواد هسی م افع یرم یسی میرابی

واحد فرهنگی با همراهی دانشوویان در تاریخ  14ا فند ما  97هم کانون بسیج دانشوویی ب منا هت والدت حضرت فاطم زهنرا نالم
زمان با روز درختکاری در بو تان مبشار حضور یافتند.
اهلل علیها و بررزداشت روز زن در تاریخ  13ا فند ما  97با مادر این
پس از دریافت مووز از شهرداری با حضور در این مرا م تعندادی شهید بررزوار دیدار داشتند.
نهال تو دانشوویان کاشت شد.
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هب می،د امام میل با ر (ع) در جلع معاولی

آسایش ا

در این مرا م ک با حضور دانشوویان و اعضای انومن های علمی مؤ س مموزع عاتی عطنار در
تاریخ  16ا فند ما  97برزرار شد ،کارت هدی ب مهلغ  5.00.000تومان از طرص مؤ س ممنوزع
عاتی عطار و مقداری کمک های غیر نقدی تو انومن علمی زرو زبان انگلیسی ب م ایشنگا
اهداء شد .همچنین دانشوویان جهت کمک ب توانیابان از بازارچ رنایع د نتی م ایشنگا خریند
کردند.

بریزار ک،س ها مرالله آزاد
Free Discussion

اردو

دختران در ارک بانوان رییانه

این اردو تو واحند بسنیج خنواهران بنا همکناری واحند فرهنگنی در
این برنام تو انومن علمی زرو زبان انگلیسی از ابتدای ترم تاریخ  23ا فند ما  97برزرارشد .از جمل برنام ها ی این اردو میتنوان
ب فعاتیت های ورزشی -تفریحی ،اقامن نمناز ،بنازی هنای فکنری ،زن
ب رورت هفتگی با موضوعات متفاوت برزرار شد.
دو تان و ررص ناهار اشار کرد.

یرامی اها روز جانراز

در تاریخ  27فروردین ما بن منا نهت والدت حضنرت ابواتفضنل (ع)
جمعننی از دانشننوویان مؤ س ن ممننوزع عنناتی عطننار ب ن همننرا امننام
جماعت ،جناب حاج مقای ثانی در م ایشگا توانهخشی امنام خمیننی
(ر ) زردهم ممدند و دیدار دو تان ای با جانهازان عرینر قطنع نخناعی
داشتند .در این دیدار جانهنازان بن تعرینف خناطرات و نحنو مونروح
شدنشنان پرداختننند همچنننین تورننی هننایی در جهننت کسننب ب نیرت
پیرامون حوز های یا ی،اقت ادی و… فرمودند.
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بریزار

انتخابات انجل عالی یرو م یریا

این انتخابنات بنا حضنور  80تنن از دانشنوویان رشنت مندیریت از
تمامی زنرای هنا تحنت نتنارت واحند فرهنگنی ینک شننه 25
فروردین ما برزرار شد .نتایج ب شرح ذیل ا ت:
مقای حسین مقد ی در نمت دبینر ،مقنای مهنران پنورابراهیم در
مت نایب دبیر و اعضا:
مقایان و خانم ها :علی هاشمی ،مرضی بناقری ،رامنین جمشنیدی،
حهیه کریمی ،ابو اتفضل مب حرمت

واحد فرهنگی
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بریزار

مسابقه جذا

(غیردولتی -غیر انتفاعی)

و هیری کیک ز

این مسابق ب منا هت اعیاد مهارک شعهانی با حضور دانشوویان عالق مند در تاریخ  27فنروردین منا برزنرار
شد .جوایر برندزان در مرا م جشن نیم شعهان اهدا شد.برندزان مسابق :
خانم ها مو وی و جوان بخت مقام اول
اهداء کارت هدی  160هرار تومانی
خانم ها کریمیان و مخوندی مقام دوم
اهداء کارت هدی  120هرار تومانی
خانم ها بیات ،قا می و ا ماعیل زاد مقام وم
اهداء کارت هدی  80هرار تومانی

بریزار کاریها لخ هی
آموزهههی نههرم افههزار ههها
یساب ار میک ایا
این کارزا تو انومن علمنی زنرو
حسننابداری بننا همکنناری دبیننر مومننع
انومنننن هنننای علمنننی در تننناریخ 29
فروردین ما  98برزرار شد.

سههلیسار بررسههی آسههیب ههها
اجتلاعی بانوان
ایننن ننمینار تو ن انومننن علمننی زننرو
مشاور در تاریخ  2اردیههشت ما با حضور
منندیر محتننرم مرکننر روان درمننانی جننامی
رکار خانم مقدم برزرار شد.

جش با هرو نیله هعران

این مرا م ب منا نهت زرامیداشنت اعیناد شنعهانی  ،روز معلنم و روز
جوان با حضور جمع کثیری از دانشوویان در تاریخ  2اردیههشت ما
برزرار شد.
ین برنام :
تالوت کالم اهلل موید
رلوات خار
رود ملی
خوع ممدزویی معاونت محترم فرهنگی و دانشوویی ب مهمانان
موتودی خوانی
دعوت از کارمفرین نمون ا تان رکار خانم دکتر جمیلی
تقدیر و تشکر از برندزان مسابق کیک پری
تقدیر و تشکر از رته های اول علمی در تمامی رشت ها و مقاطع
پخ کلی بررزداشت مقام معلم
تقدیر و تشکر و اهدا کارت هدی ب مشاورین محترم مرکر
اجرای مو یقی نتی
خنرانی رکار خانم اتحادی ب منا هت روز مشاور
برزراری مسابقات شاد و جذاب و اهدا ءجوایر
پذیرایی

کاریهها رفههع اهههرا ا ههو
یساب ار 2
ایننن کارزننا تو ن انومننن علمننی زننرو
حسابداری در تاریخ  8اردیههشت ما جهت
ممادزی دانشوویان رشنت مندیریت مناتی و
بازرزانی در امتحانات برزرار شد.
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5

فرهس ی لفرییی اخال ویژ دختران

این اردوی یک روز از اعت  7:30رهح پنج شنه  12اردیههشت ما با حضور  35تن از دانشوویان
با هدص ایواد فضنایی مرامن بخن  ،دو نتان  ،بازدیند از طهیعنت و مبشنارهای زیهنا برزنرار شند.
دانشوویان پس از ررص رهحان اتم و ارزانینک محلنی بنرای پیناد روی در طهیعنت رو نتا مهینا
شدند و پس از بازدید از مبشار ها ،ا تراحت در بین مسنیر و رنرص چنای متیشنی ،بن محنل ا نکان
باززشتند .پس از اقام نماز جماعت و ررص ناهار اعاتی را ب ز دو تان و انوام فعاتیت ورزشی
پرداختند و در پایان با ررص ع ران در اعت  17:30ب طرص مشهد حرکت کرد و ناعت 19:30
ب مشهد ر یدند.

بریزار جش روز معام لوسط انجله
بریزار دور لئور مربی ر ورزهی
این دور با ثهت نام  45دانشوو در تاریخ  13اردیههشت ما مغاز و با یرو زبان ان ایسی

حضننور ا نناتید مطننرح تربیننت بنندنی و زیننر نتننر هیننات ورزع هننای
همگانی در مؤ س مموزع عاتی عطار برزرارشد ک با ا تقهال دیگر
دانشگا ها نیر همرا بود .در پایان این دور پس از برزنراری مزمنون
زیر نتر هیات ب شرکت کنندزان زواهینام اعطا شد.

عالهی

مرا م تقدیر و تشکراز ا اتید این زنرو در تناریخ  14اردیههشنت
ما در اتن اجتماعات مؤ س برزرار شد .در این مرا م عالو بنر
پذیرایی و بنرع کینک ،اعضنای انومنن علمنی بن نماینندزی از
دانشوویان زرو با اهداء هدی از ا اتید خود قدردانی کردند.

جاسات کرسی آزادان یشهی بها میوریها جسهان هلزمان با آغاز مها مرهارک رمضهان بازدیه و
دلجویی از لوانیابان آسایش ا هسی بسشتی
بانوان لوسط کانون مشرات
این برنام ب رورت هفتگی تو بسیج دانشوویی بنا حضنور حون
اال ننالم مقننای ثننانی امننام جماعننت محتننرم مؤ سنن از تنناریخ 16
اردیههشت ما برزرار شد.
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در تاریخ  17اردیههشت ما جمعی از دانشوویان عالقن منند بنا را
اندازی کمپین مهربانی و حمایت واحد فرهنگی ب دیدار توانیابنان
عریر در م ایشگا شهید بهشتی رفتند.

واحد فرهنگی
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(غیردولتی -غیر انتفاعی)

کاریا داستان نویسی

کاریا مقاله نویسی

این کارزا ب همت انومنن علمنی زنرو مشناور در تناریخ  19از دیگر فعاتینت هنای انومنن علمنی زنرو مشناور برزنراری کارزنا
اردیههشت ما بنا حضنور ا نتاد نرکار خنانم شنیرزاد بن عننوان دا تان نویسی با حضور ا تاد رکار خانم تطیف نراد بن عننوان مندرس
در تاریخ  26اردیههشت ما بود .ب دتیل ا تقهال دانشوویان این کارزنا
مدرس ،برزرار شد.
در تابستان نیر برزرار شد.

اکران و لیایو فیام مغزهها
زد به کاریردانی هوم سی

کو هک زنه

در تاریخ  28اردیههشت ما انومن علمی فق و حقوق ا المی بنا
دعوت از جناب مقای دکتر اقهال محمدی ،دان مموخت حقوق
جننرا و جننرم شنا ننی از دانشننگا تهننران ،منندرس دانشننگا و
پژوهشگر حقوق کیفری و علوم جنایی ب عنوان تحلیلگر بن نقند
و برر ی این فیلم پرداختند.

یضور جسا

آا

هلایش جذا

عالی و آموزهی ف بیان

انومن علمی فق و حقوق ا المی با همکاری انومن علمنی حسنابداری
در تاریخ  31اردیههشت منا اینن همنای را بن رنورت کنامال رایگنان
برزرار کردند .محورهای برزراری همای :
 _1فن بیان و خنوری
 _2زبان بدن شنا ی
 _3ارتهاطات و مذاکر
 _4شخ یت شنا ی

دکتر ژمان فر در مؤسسه آموزش عالی عطار

دیدار رمیمان نمایند محترم مشهد و کالت و عضو محترم کمیسیون فرهنگی مولس شورای ا نالمی
جناب مقای دکتر پژمانفر با دانشوویان مؤ س مموزع عاتی عطار در تاریخ  2خرداد منا بنا همناهنگی
های رورت زرفت از وی انومن علمی زرو فق و حقوق ا المی برزرار شد.
در این نشست رمیمان  ،نمایند مردم مشهد و کالت در بیانات خود فرمودند :دانشوویان نسهت ب امور
کشور حسا یت داشت و از نمایندزانی ک انتخاب کرد اند مطاته زنری نماینند ،اینن حنق تنک تنک
افراد جامع ا ت ک نسهت ب اموری ک در مولس می زذرد مطلع باشنند و اینن مهنم بنا مطاتهن زنری
خود مردم محقق خواهد شد .همچننین ایشنان از دانشنوویان خوا نتند در رنحن یا نی ،اجتمناعی و
فرهنگی جامع حضوری فعال داشت باشند .و در مخر ب واالت مطرح شد از وی دانشوویان پا نخ
دادند.
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م ،ات با م یر کو سازمان فسی و یرفه ا

7
خراسان رضو

در تاریخ دوم خرداد ما واحد فرهنگی با همراهی انومن علمی زرو فق و حقوق ا نالمی بنا هندص
کمک ب کارمفرینی و ایواد کسب وکار ،ا تفاد از کنالس هنای مموزشنی رایگنان ،ا نتفاد از وام
کارمفرینی و  ...بازدیدی از مرکر مموزع فنی و حرف ای خرا ان رضوی واحد خنواهران (نومن ) و
مشنایی با مشاغل مرته با من ویژ خواهران ،مرکر مموزع فننی و حرفن ای خرا نان رضنوی واحند
برادران (نعمتی) و مشنایی با مشاغل مرته با من ویژ برادران و مرکر مموزشی ارم داشتند.
در این بازدید مدیر کل محترم ازمان فنی و حرف ای جناب مقنای مهنندس رحیمنی بن دتینل اشنهاع
شدن بازار کار برخی رشت ها و همچنین عدم ا تخدام دوتتی و  ،...تروم فرازیری دور هنای مهنارتی
را عالو بر زذراندن دور های دانشگاهی ب دانشوویان متذکر شدند.

یرامی اها سالروز آزادساز
مق س

خرمشسر در جلع جانرازان سهرافراز دفهاع

در تاریخ  4خرداد ما واحد فرهنگی ب منا هت بررزداشت حما مزادی خرمشهر ،ب همرا جمعنی از
دانشوویان عریر مؤ س با جانهازان قطع نخاعی م ایشگا امام خمیننی (ر ) دینداری رنمیمان داشنتند.
دانشوویان در این دیدار از خاطرات و توری های جانهازان بررزوار بهر مند شدند.

بریزار ک،س رفع اهرا لیقیق در علایات ۱مسههابقه دارت بههه مساسههرا سههالروز آزاد سههاز
خرمشسر
و ا و یساب ار

این کارزا تو انومن علمی مندیریت بنا تندریس دبینر انومنن این مسابق در تاریخ شنه  4خرداد برزرار شد.
برندزان مسابق
مقای مقد ی در تاریخ  4خرداد برزرار شد.
نفر اول مقای عطا محمدی
نفر دوم مقای ید علی را چمنی
نفر وم مقای امیرمحمدپناهی

یاریزان دانشجویان مؤسسه آموزش عالی عطار جسا آزاد
«جرائم غیر عل » لا عی فطر

یک زن انی

با همت و کمک دانشنوویان ،ا ناتید ،هینات علمنی و کارکننان مؤ سن مهلنغ  2.550.000تومنان در
کمترین زمان ممکن جمع موری شد ،مهلغ فوق تو ن واحند فرهنگنی بن منددکاری زنندان مرکنری
تقدیم شد .شخص مزادشد مقنای  51نات متههنل دارای  3فرزنند ،دارای عندم وءپیشنین و مشنکل
ایشان ،بدهی ماتی یک فقر چک بود.
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دعوت وای فرهس ی و مجلع انجل ها عالی مؤسسه آموزش عالی عطار از دانشهجویان میتهرم
برا یضور ی اکثر در راهپیلایی روز جسانی س

واحد فرهنگی و دبیر انومن های علمی مؤ س با ردور بیانین ای ضنمن زرامیداشنت روز جهنانی قندس از مسنئوتین محتنرم و دانشنوویان
زرانقدر مؤ س مموزع عاتی عطار خوا تند تا با حضور پرشکو خود در راهپیمایی این روز ،حماینت همن جانهن خنود را از منردم متلنوم
فلسطین اعالم کنند.در بخشی از این بیانی  ،اشار شد ک روز قدس امسال می تواند بن نقطن عطفنی در مزاد نازی بینت اتمقندس و فررنتی
ارزشمند برای نمای وحدت جهان ا الم و قدرت نرم امت ا المی و مشکار اختن ر وایی و خفت چهنر نفناق و ارتوناع منطقن تهندیل
شود .در این راهپیمایی باشکو مسئوتین فرهنگی ب همرا بسیج دانشوویی حضور داشتند.

بریزار مسابقه عرس با عسوان "م
جاد لس رستیم"

هلرا بها

مسابقه کتابخوانی با میوریا رآن
کریم

این مسابق تو انومن علمی زرو علنوم ورزشنی بن منا نهت پنور ای ب تفسیر ور مهارک یو ف ،در این مسنابق
کنن از طننرص دفتننر نهنناد رههننری دانشننگا فردو ننی
عید عید فطر ب رورت موازی برزرار شد.
برزرارشد  20تن از دانشوویان عطنار کتناب را تهین و
برندزان مسابق :
نفر اول با  419رای مقای حمید رضنا محمندی دانشنوو رشنت ی در مسابق شرکت کردند .مسنابق در تناریخ  10خنرداد
ما با میربانی مؤ س مموزع عاتی بهار برزرار شد.
علوم ورزشی برند جایر  50.000تومانی
نفنر دوم بنا  313رای خنانم ننرزس معرضنی دانشنووی رشنت ی
مراسم افطار در کسهار لوانیابهان آسایشه ا ههسی
علوم ورزشی برند جایر  30.000تومانی
نفر وم با  125رای خانم حسننا مردانشناهی دانشنووی رشنت ی بسشتی
علوم ورزشی برند جایر  20.000تومانی
شنه 11خرداد منا در بیسنت و ششنمین روز از منا مهنارک رمضنان بن
همت کمپین مهربانی  50نفر از توانیابان م ایشنگا شنهید بهشنتی اطعنام
شدند .همچنین تعداد  45تن از دانشوویان در این مرا م حضور داشتند.
مهلغ  1.450.000تومنان جهنت برزنراری مرا نم از نوی دانشنوویان و
همکاران خیر جمع موری شد.
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سومی دور آموزش ( TTCلربیا م رس زبان ان ایسی)

این دور از فعاتیت های انومن علمی زرو زبان انگلیسی می باشد و با تدریس جنناب مقنای
دکتر حامد ردوق در تاریخ  11خرداد با حضور  10زبان مموز برزرار شد.

بریهههزار  ۱2سهههاعا
ک،س رفع اهرا آمهار
استسراطی رهته مشاور
این کالس در تاریخ  18خرداد ما
تو ن واحند بسنیج و بنا تندریس
ا تاد رهوحی برزرار شد.

بریزار

دور آیاتس

این فعاتینت تو ن انومنن علمنی
زننرو زبننان انگلیسننی بننا تنندریس
ا تاد مهدی محمندی در تناریخ 3
تیرما بن مندت 15جلسن برزنرار
شد.

اولی نشسا عالی با عسوان درک هییح از
یرو درمانی

این همای با حضور ا اتید زرانقدر رکار خام غوغا ،جنناب
مقای باشی و جناب مقای دهقانیان در قاتب فعاتیت های انومن
علمننی زننرو مشنناور در تنناریخ  11تیرمننا بننا ا ننتقهال زننرم
دانشوویان برزرار شد.

بریههزار مسههابقه عرههس بهها موضههوع طریعهها و نشسا لیلی م ا آوران و مربیان ورزههی بها
ریاسا میترم مؤسسه آموزش عالی عطار
یرده ر
این فعاتیت از وی انومن علمی زنرو علنوم ورزشنی بن رنورت
ماهان با موضوعات متنوع برزرار می شنود .برنند مسنابق تینر منا ،
مقای جمال زلمکانی دانشووی رشت علنوم ورزشنی بودنند کن از
طرص واحد فرهنگی کارت هدی  30هرار تومانی ب ایشان اهدا شد.

خبرنامه شماره 11

این نشست با حضور مدیر محترم زرو رشت علوم ورزشی و معاونت
فرهنگی دانشوویی با هدص برر ی مشنکالت و برنامن رینری بنرای
فعاتیت های ورزشی و مسابقات ال میند در تناریخ  15تینر منا 98
برزرار شد.
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دور مرالله مق مالی

این دور تو انومن علمی زرو زبان انگلیسی در تاریخ  15تیر این دور تو انومن علمی زرو زبان انگلیسی در تناریخ  15تینر
ما با تدریس ا تاد بنیامین یران ب مدت  20اعت برزرار شد.
ما با تدریس ا تاد حامد ردوق ب مدت  10اعت برزرار شد.

سارمی دور آمهوزش  TTCلربیها بریزار
بریزار
این دور تو
م رس زبان ان ایسی

کاریا لرجله

انومن علمی زرو زبان انگلیسی در تناریخ  15تینر
این دور تو انومن علمی زرو زبان انگلیسی در تاریخ  19تیر ما با تدریس ا تاد دکتر اتهام یردان مهر ب مدت  20ناعت برزنرار
ما با تدریس ا تاد حامد ردوق مغاز و ب مدت  20اعت برزرار شد.
شد.

کاریا آموزهی رو از ازدواج (ویژ خواهران )

انومن علمی فق و حقنوق ا نالمی مؤ سن ممنوزع عناتی عطنار بنا
همکاری ازمان بسیج حقوقدانان خرا ان رضوی در تناریخ  24تینر
ما این کارزا را بر زرار کردند .محورهای عنوان شد در کارزا :
کاریا عالی و ژوهشی فقه و ا هو در رلهو
_1روان شنا ی جوانی تا ازدواج
لقسی
 _2مشنایی با اختالالت شایع دور جوانی
این کارزا با ا تقهال زسنترد دانشنوویان مؤ سن ممنوزع عناتی  _3خویشتن داری ،خود ارزشمندی
عطار و برخی دانشگا های مشهد روبرو شد .انومنن علمنی زنرو  _4کارکرد ازدواج بهنگام ،مزاهان و پایدار
فق و حقوق ا المی در تاریخ  15تیرما با هدص پژوه محنوری در پایان دور از وی ازمان بسیج حقوقندانان خرا نان رضنوی بن
بین فق و حقوق این کارزا را در چهار اعت برزرارکرد.
شرکت کنندزان زواهی پایان دور اعطا زردید.
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بریزار

11
جش دانش آموخت ی

مموخت و  140نفر مهمان در تاالر داریوع با اجرای برنام های متنوع شامل:

این مرا م در تاریخ  28تیرما  98با حضور  125دان
رود ملی ،رلوات خار
تالوت کالم اهلل موید ،پخ
خوع ممدزویی تو ریا ت محترم رکار خانم دکتر هوشیار
خوع ممدزویی تو معاونت محترم فرهنگی و دانشوویی رکار خانم لطانیان
اجرای موزیک زند تو خوانند مشهدی جناب مقای مرتضی تاجیک
اجرای ا تندمپ کمدی ،اجرای مسابق  ،اهداء توح و تندیس ،زرفتن عکس د ت جمعی
قرائت وزندنام تو طمدیر محترم پژوهشی رکار خانم دکتر عارص
پذیرایی ع ران و شام
از اعت  17اتی  22برزرار شد.

بریزار

کاریا مسیج و جذا

مافیا

این کارزا ب دتیل ا تقهال زسترد دانشنوویان و بنازخورد
مثهت ب رورت هفتگی برزرار شد.
در هر جلس با حضور یک یا دو تن از مشناورین مرکنر ،بن
تحلیل روانشناختی رفتار افراد شرکت کنند در طنول بنازی
پرداخت شد.
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ویژ هفته روانشساس و مشاور

 7اردیههشت ما  :کارزا شخ یت شنا ی شغلی
 8اردیههشت ما  :کارزا مفرح و روانشناختی مافیا
 9اردیههشت ما :کارزا ویژ دانشوویان دختر (شناخت ابعاد مختلف شخ یت زنان )
11اردیههشت ما  :ایکودرام ،تئاتر درمانی با محوریت ازدواج (برای اوتین بار)

کاریا روانشساسی فراسو

زن بودن

کاریا روابط مؤثر

این کارزا در تاریخ  9اردیههشت ما بنا حضنور مشناور خنانواد
رکار خانم اتحادی و ا تقهال زسترد دانشنوویان دختنر برزنرار
شد.

این کارزا با محوریت ایواد تعامل و ناززاری مثهنت بنین افنراد بنا
حضور رکار خانم رضایی روانشناس باتینی مرکر با ا تقهال زسترد
دانشوویان در تاریخ  10اردیههشت ما برزرار شد.

هلایش ویژ روز روانشساس و مشاور

سایرودرام (لئالر درمانی)

این همای با موضوع ازدواج فید در تناریخ  10اردیههشنت منا این کارزا با محوریت اشتهاهات رایج در شناخت طرص مقابنل قهنل
در دانشگا فردو ی مشهد برزرار شد .رکار خنانم ادبنی مسنئول از ازدواج با ا تقهال زسترد دانشوویان در تاریخ  11اردیههشنت منا
مرکر مشاور مؤ س مموزع عاتی عطار و اعضای محتنرم کنانون با حضور زرو تئاتر و تحلیل زری رکار خانم کاهانی برزرار شد.
همیاران المت روان بن عننوان نماینند مؤ سن در اینن همنای
حضور داشتند.
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لیلی مسطقه  ۹کشور

مؤ س مموزع عاتی عطار ،با اعرام دو تیم در رشت واتیهال دختران و پسران در مسنابقات تیمنی منطقن  9کشنور در ا نفند منا  97حضنور
یافت.

مسابقات لروان و

رکار خانم غرات غفوریان با کسب عنوان اول در رد وزننی خنود ،بنار دیگنر افتخنارمفرینی
کردند .ایشان برای دو ال پیاپی مدال خوع رنگ طال را برای این مؤ س ب ارمغان موردند.
خانواد عطار این موفقیت را ب ایشان و خانواد محترمشان تهریک عرض می نماید.

مسابقات هسا سران

مؤ س مموزع عاتی عطار در این مسابقات  3نمایند داشت.
مقای یونس اتیا ی در ماد  100متر کرال ین موفق ب کسب مقام دوم
مقای نارر امینیان در ماد  100متر کرال ین موفق ب کسب مقام وم
مقای محمد بنا خسروی در ماد  50متر کرال ین موفق ب کسب مقام وم شدند.

مسابقات هسا دختران
مؤ س عطار در اوتین حضور شنازران دختر در مسابقات منطق  9کشور  4نماینند داشنت کن بنا توجن بن نطح بناالی مسنابقات تنالع
ورزشکاران اعرامی چشمگیر بود .ضمن عرض تهریک ب رکار خانم روشنک حمیدی جهت کسنب رتهن پننوم در شننای  50متنر کنرال
پشت ،ورزشکاران و مربی محترمشان رکار خانم یا مینا نوف نیا.
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مسابقات دو و می انی
اوتین حضور پر افتخار تیم دو و میدانی مؤ س مموزع عاتی عطار در مسابقات منطق  9کشور با  8ورزشنکار را بن خنانواد عطنار تهرینک
عرض می نماییم .تیم دو و میدانی مؤ س عطار با اوتین حضور خود در این مسابقات توانست ب مقام چهارم تیمی د ت پیدا کند.
خانم نیوشا مو وی در رشت پرتاب وزن و خانم حمید ازکیا در ماد پرع طول و همچنین در ماد پرع ارتفاع در موموع موفق ب کسنب
 3مدال نقر شدند.
ضمن تشکر از رکار خانم حسنا مردانشاهی و خانم پری تدین ک با اختالص ردم ثانی در جایگا چهارم و پنوم ایستادند.
رکار خانم ذاکر مربی محترم دو و میدانی با حمایت هم جانه و حضور موثر خود در این مسابقات تیم را همراهی کردند.

مسابقات کاراله
مؤ س عطار در این مسابقات  3نمایند داشت ک در این مسابقات موفق ب کسب عنناوین زینر
شدند.
خانم بهناز بهیار کسب مقام دوم
خانم هانی زرد نهراباد کسب مقام وم مشترک
خانم نرزس معرضی کسب مقام وم مشترک

مسابقات کشتی
مؤ س عطار در این مسابقات  3نمایند داشت ک در این مسابقات موفق ب کسب عنناوین زینر
شدند.
مقای یا ر حقیقی کسب مقام دوم کشتی فرنگی
مقای جمال اتدین زلمکانی کسب مقام وم کشتی فرنگی
مقای شایان کاظم پور کسب مقام چهارم کشتی مزاد
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راحب امتیاز :مؤ س مموزع عاتی عطار
زیر نتر :معاونت فرهنگی و دانشوویی
معاون فرهنگی :زهر لطانیان
مدیر فرهنگی :مرضی مداحان
کارشناس فرهنگی و طراح :رفا بیوستانی مقدم
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