اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸ ﻫﻤﺎران ﺳﻤﺎ در ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ در ﺳﺎل
۹۸
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ:
رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠ ﻣﺪارس ﻣﻬﺎرﺗ را اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان و اراﺋﻪ دروس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧ راد در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸ ﻫﻤﺎران ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﻬﻨﺪ
در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺟﻤﻌ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧ راد ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم و ﺗﺸﺮ از زﺣﻤﺎت ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﺎران و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﻬﻨﺪ
و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻤﺎ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ را آﺷﻨﺎﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺶ آﻣﻮزان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن
آزاد در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﻬﺮﯾﻪ ای داﻧﺴﺘﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم آن ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی ﻣﺪارس ﻣﻬﺎرﺗ در ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪارس ،اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺪارس ﻣﻬﺎرﺗ را اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان
و اراﺋﻪ دروس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧ راد در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ زﺑﺎن ﺳﻤﺎ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻤﺖ ﻫﻤﺎﻧ در ﺟﻬﺖ
ﺟﺬب ﺣﺪاﮐﺜﺮی و اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻤﺎ در ﻧﺰد اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و
ﭘﯿﯿﺮﯾﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﻬﺎرﺗ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻣﻮزﺷﺪه ﻫﺎ و اﻓﺘﺘﺎح اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟ رﺑﺎﺗﯿ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ اوﻟﯿﻦ ﻫﺎ و در ﺳﻤﺎ را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ﻧﻮﯾﺪ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮ
ﺷﻤﺮدن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪارس ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺎرت ورزی و ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﺳﻤﺎ را ﺟﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ
روﯾﺮد ﻓﺮﻫﻨ و آﻣﻮزﺷ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس زاده رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﮔﻮﯾ ﺑﺮای ﺣﻀﺎر و
ﻫﻤﺎران و ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزﺷ و
ﻣﻬﺎرت ورزی در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ 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 ﺳﻬﻨﺪ و ﺟﻤﻌ از ﻫﻤﺎران در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۹۸/۰۲/۰۵در
ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

