ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ واﺣﺪ ﺳﻨﻨﺪج در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ
ﻣﻨﺎﻇﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ داﻧﺸﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد

ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ واﺣﺪ ﺳﻨﻨﺪج ﻣﺘﺸﻞ از آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮﻫﺎن ﻫﻤﺘ ،ﻣﻬﺪی رﺳﺘﻤ ،ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻮدرزی و زاﻫﺪ
ﺣﯿﺪری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ ﻣﻨﺎﻇﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾ داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد ،ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻋﻨﻮان اول اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ ﻣﻨﺎﻇﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ واﺣﺪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ‐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ‐ ﺳﯿﺮوس رﺿﺎﯾ ۲۴ ﻣﻬﺮﻣﺎه در آﯾﯿﻦ ﻓﯿﻨﺎل و اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد ۹۶ :ﺗﯿﻢ از ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﻨﺎﻇﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾ از اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺎ
ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ ﻣﻨﺎﻇﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۱۶ﺗﯿﻢ از  ۹اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ،ﯾ ﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﯾ ،ردهﺑﻨﺪی و ﻓﯿﻨﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ واﺣﺪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری در داﻧﺸﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﺿﺎﯾ اداﻣﻪ داد :از  ۱۶ﺗﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺳﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮری راه ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ داﻧﺸﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﻮده ﺑﺪون ﻫﯿ ﭼﺸﻢ داﺷﺘ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻔﺖ دوره ﻣﻨﺎﻇﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾ از ﺳﻮی ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ اﺳﺘﺎن ﺗﻼش
ﻣﮐﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻣﻨﺎﻇﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤ در داﻧﺸﺎه ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺰﯾﺰی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻠﻢ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آن ﺳﺎﻧﺪار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﯾ از رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی اﺻﻠ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻨﺎﻇﺮات رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد،
ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﺎﻫ در راﺳﺘﺎی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ و داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ داﻧﺸﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨ و ﻣﻨﺎﺑ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨ اﺳﺖ و ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ،ﻣﺤﺮوم ﻧﺒﻮده زﯾﺮا اﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺮ راهاﻧﺪازی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮات در داﻧﺸﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﻇﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺗﻮان ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد را ﮐﺎﻫﺶ داد.

