
 بسم رب الشهدا و الصدیقین

 به صورت مختصر و مفید در ادامه خدمتتان ارسال می گردد.  پشتیبانی دانشگاه اصفهان

 

 شناسایی: 

ما در اواخر آبان و اوایل آذر ماه جلسات آسیب شناسی اردوی راهیان سال قبل را می گرفتیم. همه ی 

مسئولین کمیته های اردوی سال قبل حضور داشتند نقاط قوت و ضعف اردوی سال قبل مشخص می شد. برای 

 نقاط قوت و پوشش دادن نقاط ضعف برنامه ریزی می شد. حفظ

شناسایی  اردوی ،جلسات آسیب شناسی که برگزار شد. بین دو ترم هفته ی اول بهمن که دانشگاه تعطیل است

را انجام می دادیم. در اردوی شناسایی همه ی مسئولین کمیته ها مخصوصا کسانی که سال اول مسئولیتشان بود با 

 .به مناطق می رفتیمسبک  دو تا ماشین

آخرین وضعیت جاده ها از جهت باز بودن  و دیگر کار در اردوی شناسایی بچه ها با مسیرها آشنا می شدند

یا مسدود بودن و جاده های جایگزین رو بررسی کنند از آخرین تغیرات یادمان ها باخبر بشوند و برای بحث 

 ا تنظیم کنند.اسکان و غذا بازدیدهای الزم را انجام بدهند و قرارداد ها ر

نکته ی دیگر این است که ما همیشه سعی می کردیم اتوبوس های خود را از شرکت جوان سیر ایثار تامین 

کنیم چند دلیل هم داشتیم. هم به لحاظ قیمت و کیفیت اتوبوس ها نسبت به بقیه جاها مناسب تر بودند هم این که 

که راهیان می برند و نسبت به مناطق و جاده های استان  راننده هایی که داشتند افرادی بودند که سالیان است

 خوزستان خیلی آگاه و مطلع بودند. و هم این که رانندگان آنها به لحاظ جسمی و روحی بسار سالم هستند.



پیمانکار دانشگاه قرارداد می بستیم. کیفیتش خوب  اته با دانشگاه چمران می بستیم. بغذا: سال های گذش

 وب بود.قیمت هم خیلی خ

 مشکلی که وجود داشت به خاطر بعد مسافت در اردو غذا سرد می شد. مخصوصا برای دو کوهه و فکه.

 سال گذشته  برای دوکوهه و فکه با همان جا بستیم ولی بقیه غذا ها را از دانشگاه چمران می گرفتیم.

ی ه ها، آّب معدنی ها، نوشیدنکلیه ی صبحان یک ماشین یخچالی هم از سپاه می گرفتیم با خودمان می بردیم.

 ها و میان وعده ها را داخل آن نگه داری می کردیم.

 مراسم بدرقه:

بچه های بسیج  پول می گذاشتند و یک گوسفند می خریدیم و در مراسم بدرقه ی کاروان جلوی بچه ها 

 درنهایت  گوشت آن گوسفند هم به خیریه داده می شد. قربانی می کردیم.

 

 

 


