آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤ ﻫﻤﺎران ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺳﺎل ۹۷
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧ راد در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸ ﻫﻤﺎران ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻃ ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﺪاف
ﻋﺎﻟ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧ راد ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم و ﺗﺒﺮﯾ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﺟﺐ و ﺗﺸﺮ از زﺣﻤﺎت ﮐﻠﯿﻪ
ﻫﻤﺎران و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎران را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﯿﻮﺿﺎت ﻣﺎه
رﺟﺐ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر و دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﺳﻤﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش اﺟﻤﺎﻟ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻃ۹ 
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ارزﯾﺎﺑ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دروﻧ و ﺑﯿﺮوﻧ از ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و در ﻧﺰد اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎدی و
ﺟﻤﻌ ﻫﻤﺎران در ﺳﺎل ﺟﺎری را ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫ آن در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت داﻧﺴﺘﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻨﻮﻧ اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و
ﻧﺮﺷﻬﺎ ﻧﺰد اﯾﻦ اﻓﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺎ را ﻣﻮﺋﯿﺪ آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷ و ﻓﺮﻫﻨ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻋﻤﺮاﻧ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤ را ﺟﺰ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻻﯾﻨﻔ ﺳﻤﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﯾ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨ ،ﻫﻨﺮی و ورزﺷ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم رﺋﻮس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪارس در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺪارس و آﻣﻮزﺷﺪه ﻫﺎی ﺳﻤﺎ در ﻣﺮاﺳﻤﺎت و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و … ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﯿﻤ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧ راد در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎب  ۷ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺪاس ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارس ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﻮی اداره آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش و ﮐﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﻮزﺷ ،ﻓﺮﻫﻨ و ﭘﮋوﻫﺸ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎم از ﺳﻮی آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ،اﻧﺘﺨﺎب  ۵ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺗﺮ را از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺪﻣ ﺑﺰرگ و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷ ﺑﺮای ﺳﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ دﻋﻮت از ﻫﻤﺎران ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺳﻤﺎ در ﮐﻨﺎر
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻤﺎ و در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن و ﻣﻌﺮﻓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﯿﻤ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﮐﺎر ﺗﯿﻤ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﻬﺸ ﺑﺰرگ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻠﻪ در ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در اداﻣﻪ روﺳﺎی آﻣﻮزﺷﺪه ﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻫﺪا ﻟﻮﺣ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪارس ﺑﺮﺗﺮی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﻮی دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ،روﺳﺎی
آﻣﻮزﺷﺪه ﻫﺎی ﺳﻤﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه و ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺟﻤﻌ از ﻫﻤﺎران در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۹۷/۱۲/۲۰در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

