
 فنی و  اردوی تشکیالتی بسیج دانشجویی دانشگاه :به گزارش روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

 .حرفه ای استان آذربایجان شرقی در حرم مطهر شهدای گمنام باغ موزه دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی به پایان رسید
تشکیل جلسات معاونت ها برای برنامه ریزی در جهت برنامه های ترم آینده و آشنا شدن دانشجویان بسیجی با مبانی کار این اردو با هدف 

فرمایشات امام  .تشکیالتی و نقش آن در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی تا رسیدن به نقطه پایانی که ظهور حجت خدا بر زمین است برگزار شد

اینگونه است: “تشـکیالت یکی از فرایض هر گروه مردمی اسـت که یک هدفی را دنبال می کنند. تشکیالت یعنی نظم، ای در باب تشکیالت  خامنه

یعنی ارتباط و اتصـال و زنجیره ای کارکردن؛ این معناي تشکیالت است. این چیزي است که نه فقط بد نیست؛ بلکه یک چیز خوب و بلکه یک 

 ”.یا بدون تشــکیالت پیش نمی رود. انقالب اســـالمی ایران هم بدون تشکیالت پیش نرفت و پیروز نشدچیز ضــروري اســـت. هیچ کاري در دن
های گفتند و سواالت خود در زمینههای صالحین هر روز در حسینیه برقرار بود و بسیجیان از سواالت خود در این مباحث میدر این اردو حلقه

 .کردندای سابق مجموعه بسیج دانشجویی که مشغول به تحصیل و فعالیت بودند حل میتشکیالتی، معرفتی و بصیرتی را با کمک اعض
 .دادندهای مختلف برای هرچه بهتر شدن بسیجیان در مسائل مذکور را در اختیار آنها قرار می های تشکیالتی خود در زمینههمچنین طالب تجربه

کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان( و سردار رحیم نوعی اقدم )فرمانده در این دوره، از سردار اصغر عباسقلی زاده )رئیس اداره  

قرارگاه حضرت زینب )س( در سوریه( جهت بصیرت افزایی و ارائه مسائل منطقه و کشور برای شرکت کنندگان این اردو دعوت به عمل آمده 

 .بود
 .به کار خود پایان داد ۱۵/۰۶/۹۸روز جمعه مورخ  آغاز شده بود،  ۱۳/۰۶/۹۸این اردو که از روز چهارشنبه مورخ  

 

 


