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گاه راه آهن تهران آغاز و روز تدر محل ایس 15ساعت  30/8/96شنبه تفریحی از روز چهار – سیاحتیاین اردوی 

  به پایان رسید.در همان محل  23ساعت  3/9/96شنبه 

                                                     

                                                             گزارش برنامه ها :

 ان :از جناب آقایضمن تشکر  اجرا شد کهبر هماهنگی های از پیش تعیین شده برنامه ریزی این سفر بنا

 تقدیم می گردد. مشروح برنامه ها تقوی ،گنجه ای و موالیی  ، دهکردی

 مستقر شدیم ، پنج شنبه صبح پس از صرف صبحانه  اردوگاه شهید رجایی وارد یزد شده و در  چهارشنبه شب

 م.به بازدید از بافت تاریخی شهر یزد پرداختی

 

       



          

  

صرف اقامه شد و پس از  یزدجامع شهر در مسجد  صرو ع ظهر، نماز فت تاریخی شهراز برنامه بازدید از بابعد  

 این رستوران در شامصرف و حی پارک آبی برگزار برنامه تفریو بازدید از مسجد تاریخی ریگ  ناهار در اردوگاه

 انجام شد جموعهم

                           



آموزان ضمن انش پس از صرف شام در محل سرای محبت از مکان های دیدنی شهر یزد بازدید صورت گرفت و د

 پذیرایی مخصوص این مکان از محصوالت هنری این محل دیدن کردند .

 

ورزش صبحگاهی همراه شد با ورزش فوتبال در زمین چمن پس از صرف صبحانه ،  – جمعه –در روز دوم اردو 

اردوگاه راهی که تا ظهر ادامه یافت و پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مصنوعی و والیبال در محوطه اطراف آن 

 رستوران نگین برای صرف ناهار شدیم.

                                       

 



 برگزار شد. راهی کویر زارج شدیم و برنامه های متنوع و مهیجی تا غروبصرف ناهار پس از 

          

             

 

 و شام درآالچیق های صرف شد. به استخر اردوگاه رفتیم زگشت و استقرار در محل اردوگاه ،بابعد از 

                

 

 



زش و تفریح در محوطه اردوگاه بود و بعد از آن جهت خرید پس از صرف صبحانه ، برنامه ی اردو ورروز سوم 

جعفر زیارت جناب سید سوغات به شیرینی فروشی حاج خلیفه رفتیم که تا ظهر ادامه یافت و پس از آن به 

 رفتیم و نماز جماعت ظهر و عصر برگزار شد. محمد از نوادگان امام صادق علیه السالم

 

     

   

         

 

 



بود و شام در  15:30پس از صرف ناهار در اردوگاه وسایل جمع آوری شده و به راه آهن یزد رفتیم ، حرکت قطار 

 قطار صرف شد.

 به پایان رسید . 22:30آهن تهران ، حدود ساعت  این سفر با رسیدن قطار به راه   

 

         

   

 

کاران زعزی دبیرستان اهتف هک ما را رد ربگزاری این اردو یاری نمودند هب  خصوص مربیان همراه  رد خاتمه از کلیه هم

همچنین و 
 آاقی زمانیان امکل تشکر و امتنان را داریم.یت محترم جناب مدری

 

 

 با تشکر

 مشاوره پایه دهمدفتر 

 1397آذرماه 

 


