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 97اردوی یزد 

صبح ادامه یافت. عصر سه  11ساعت  12/11/97از راه آهن تهران آغاز شد و روز جمعه  18ساعت  9/11/97اردو از سه شنبه 

شنبه دانش آموزان به همراه اولیاء محترم در راه آهن حضور یافتند پس از مشخص کردن شماره سالن و کوپه قطار ساعت 

از راه آهن به سمت هتل تهرانی حرکت کردیم . دانش آموزان  10/11/97روز چهارشنبه  4:00حرکت کردیم ساعت  19:55

 صبح جهت بازدید حرکت کردیم. 10ساعت در هتل اسکان داده شدند. 

 

 هتل تهرانی

کم نظیر یزد انجام شد ساختمان بنا و کاشی کاری های هدفمند که ترکیب ریاضی الهیات و رنگ  بازدید از مسجد جامع 

حضور یافتیم و پیرمرد دارایی بافی  های کارگاهیکی از قدیمی ترین در پس از آن ،سالمی بود دیده شد. شناسی با فلسفه ی ا

امکان خرید شال های زنانه از جنس دارایی ، ، ی بافت را از نزدیک دیدم ساعت دارایی م 8ساله پشت دستگاه دارایی روز  80

خی و ییزد، بازدید از خانه تارو بازار سنتی  کوچه و محله های تاریخی و بافت سنتی خرید ترمه و سوغات یزد فراهم شد . 

 انجام شد . ناهار در هتل خان دوحد سرو شد.  فهادان ساله  250 هتل سنتی



   

   

 :  عصر روز چهارشنبه

در حال برگزاری بود که  زرتشتیانبازدید از آتشکده بهرام که بیش از هزار و پانصد سال قدمت دارد انجام شد ، جشن صده 

با گچ بری و معماری خارق بود  توضیحات کلی برنامه توسط لیدر داده شد.  ، مقصد بعدی موزه آیینه )منزل آقای صراف زاده(

العاده آن دیده شد.  باغ دولت آباد آخرین محلی بود که چهارشنبه مورد بازدید قرار گرفت بزرگترین حوض کاشی و عمارت 

دانش آموزان در قنادی  شعبه  پس از بازدید ها  . باغ زیبا و تاریخی آن از جاذبه های گردشگری این محل بوددولت آباد و 

 هبر شیرینی ها و سوغات خریدند  )قطاب ، باقلوا ....(. سپس برای صرف شام به رستوران سنتی رفتیم.دوم خلیفه ر

 



   

    

 صبح پنجشنبه: 

صبح با صرف صبحانه روز دوم بازدید ها آغاز شد . جهت میبد گردی عازم شدیم . ابتدا در میبد کبوتر خانه را دیدم  8ساعت 

سپس به سمت کارخانه سفال سازی حرکت کردیم . از ابتدا ساخت کبوترخانه را توضیح دادند. و توضیحات چرایی و چگونگی 

ماده اولیه سفال و کوره و چرخ سفال گری را دیدم از محوطه ظروف بدون طرح گذشتیم در سالنی که هنرمندان یزدی روی 

دند از اینهمه تالش و هنر و خالقیت سفال ها با هنر دست طراحی می کردند و سپس نقش ها را یک به یک رنگ می کر

شگفت زده شدیم . پس از آن در فروشگاه سفال از صنایع دستی و ظرف هایی که خودمان مراحل ساخت و چگونگی طراحی و 

 و برای همه بستنی خریدیدم.بودیم سوغاتی خریدیدم  رنگ آمیزی و لعاب کاری آن را از نزدیک دیده

     



    

قلعه تاریخی و استراتژیک نارین قلعه حرکت کردیم . فضای این قلعه و عکاسی و گشت و گذار در این بنای  بعد از آن به سمت

آنان را جلب کرد و فضای فرح بخشی به اردو داد . بعد از  استقبال ویژه مواجه شد . و توجه تاریخی از سوی دانش آموزان با

 بازدیدهای صبح ، در رستوران شایان ناهار سرو شد .

   

   



 

 عصر پنج شنبه :

به سایت کویر گردی و رمل نوردی شباهنگ در نزدیکی یزد رفتیم . امکاناتی نظیر سافاری ، شتر سواری، موتور چهارچرخ، 

ر غروب موزان استقبال شد.پس از عکاسی د... داشت که سافاری و شتر سواری از سوی دانش آ، اسب سواری رصد ستارگان 

دقیقه در یک مرکز خرید جهت  تهیه  40ون استثنا سافاری سوار شدند . بعد به یزد برگشتیم و تقریبا همه بدآفتاب کویر 

سوغات توقف داشتیم . بعد از آن از برنامه ویژه و بسیار خوب زورخانه دیدن کردن که اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان آن 

 را تجربه منصر به فردی دانشتند . 

ام در هتل خان دوحد به تعدادی از دانش آموزان هدایایی داداه شد . دانش آموزانی که به عنوان اولین نفر در راه بعداز صرف ش

دشان را در هتل تخلیه کردند. صبور ترین ها در سفر که اولین گروه بودند که اتاق خو آهن تهران حضور یافتند . دانش آموزانی

 ، خوش مشرب ترین ها ... 

 .س از صرف صبحانه روز آخر اردو در قاطر دانش آموزان فرم نظر سنجی را پر کردند پ تهران ت بهدر مسیر برگش

 

              
 

 


