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 برگزار رامسر در 96 ماه مرداد  حججی محسن شهید حرم مدافع بود یاد شهرتهران آموزان دانش  تربیتی فرهنگی اردوی
  .گردید

 فرزانگان دبیرستان سرود گروه آموزان دانش و شد برگزار تهران شهر پرورش و آموزش اداره مدیریت با اردو این

 . کردند شرکت اردو این در نمودند کسب سرود رشته در را دوم  مقام استانی مرحله فرهنگی مسابقات در که 3

 ( دبیرستان معاون: مرجانی خانم سرکار و ،  اردو مسسول: گرجی خانم سرکار) مربی دو همراه به آموزان دانش

   . شد انجام افتتاحیه برنامه شنبه روز عصر . شدند اعزام رجایی شهید اردوگاه رامسر سمت به 8/5/96 شنبه روز

 فضای های آسیب با آشنایی های کالس نظیر تربیتی و فرهنگی های برنامه از اردو در کننده شرکت آموزان دانش

 از بازدید نظیر تفریحی های برنامه و آوا کالس ، تئاتر کالس ، چرم آموزش ، سازی حجم های کالس و مجازی

 ها شب جنگ نظیر تفریحی جمعی های فعالیت . کردند استفاده ... و ساحل در سواری قایق و صفارو جنگل و ییالق

 زیارت آموزان دانش بازگشت مسیر در .شد م انجا اردو در نیز ... و مختلف مناطق فرهنگی های فعالیت با آشنایی و

   . کردند راحفظ فرج دعای و رضا امام خاصه

  . بازگشتند تهران به 31/5/96 شنبه سه روز



 رد شدن از زیر قرآن میان دود اسپند







  :اند کرده اشاره سفر این تجارب از برخی عنوان به زیر موارد به آموزان دانش

 

 

کاذب های وسواس شدن کم جمعی، درمعاشرت بیشتر سازگاری ، فردی استقالل. 

زمان مدیریت ، جمعی کار های چهارچوب رعایت و اتحاد ، خیزی سحر ، شناسی وقت ، 

 از پرهیز ، سخت شرایط برای آمادگی ، قانون از تبعیت ، عمل سرعت شدن، تر منظم

 .گیری تصمیم در عجله

زودگذر و روزه چند خوشی  به نبستن دل اندیشی عاقبت ، وقت اول و جماعت نماز لذت 

 .است تنهایی از تر مفید , ، داری راز ها، لذت بودن

از پرهیز ، صداقت ، سخت شرایط در واقعی دوستان شناخت یابی، دوست در دقت 

 کنار در بودن شاد بیشتر، کنترلی خود ، تحمل قدرت افزایش ، حد از بیش اعتماد

 .محدود امکانات با حتی بودن دوستان


