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 معاونت محترم /ریاست محترم /مدیر محترم شبکه 

 با سالم و احترام 

به استحضار می رساند به منظور ترویج فرهنگ دفاع مقدس دفتر امور ایثارگران ، با همکاري و هماهنگی معاونت 

 دانشگاه  ، معاونت فرهنگی اجتماعی ، گروه معارف مدیریت و برنامه ریزي منابع آموزشی ، معاونت توسعه

مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر و پژوهشکده بنیاد  حفظ آثارو نشر دفاع مقدس و اقدام به برگزاري پنل دفاع 

 .مقدس به صورت پرسش و پاسخ با حضور اساتید فرهیخته و ایثارگر طبق جدول زیر می نماید 

 

 اعضاي پنل محل ساعت تاریخ روز ردیف

 12-9 22/9/97 پنجشنبه 1
تاالر ابن 

 سینا 

دکتر گتمیري،دکتر بیگ محمدي ، دکتر رستمیان ، یکی 

 از اساتید بنیاد حفظ آثار

 12-9 29/9/97 پنجشنبه 2
تاالر ابن 

 سینا 

دکتر رئیس کرمی ، دکتر محققی ، دکتر طهماسبی ،دکتر 

 اساتید بنیاد حفظ آثارربانی ،یکی از 

 12-9 6/10/97 پنجشنبه 3
تاالر ابن 

 سینا 

دکتر نور باال ، دکتر توگه ، دکتر ظفر قندي ، یکی از 

 اساتید بنیاد حفظ آثار 

 12-9 13/10/97 پنجشنبه 4
موزه دفاع 

 مقدس

صبح در محل مسجد 9شرکت کننده راس ساعت 

 خرمشهر موزه دفاع مقدس حضور بهم رسانند

 

خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به نحو مقتضی به اطالع اعضاء محترم هیئت علمی ، کارکنان و 

 دانشجویان گرامی رسانده شود .

 الزم به یادآوري است :

با هماهنگی معاونت توسعه پنل مذکور براي کارکنان دانشگاه داراي امتیاز ضمن خدمت می باشد .کارکنان -1

خانم اسماعیلی دفتر امور ایثارگران   66475055با شماره تلفن   20/9/97ا تاریخ  محترم  جهت ثبت نام ت

 دانشگاه  تماس حاصل نمایند .

واحد درسی معارف دفاع مقدس را انتخاب نمودند ملزم به شرکت در  2دانشجویان محترمی که در ترم جاري  -2

 پنل می باشند .

برنامه جهت بهره مندي از امتیاز فرهنگی جهت ثبت نام تا تاریخ اعضاي محترم هیئت علمی شرکت کننده در  -3

 آقاي ایرجی معاونت فرهنگی اجتماعی  تماس حاصل نمایند . 42910302با شماره تلفن   20/9/97

 


