ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺎﺗﯿﺪ و دﺑﯿﺮان ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﻬﻨﺪ
در ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎر داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﺗﺒﺮﯾﺰ
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ در ﺟﻤﻊ اﺳﺎﺗﯿﺪ و دﺑﯿﺮان ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ:
ﻣﻌﻠﻤ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه راه و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ واﻗﻌ اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﻣﻌﻠﻢ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۱۸/۲/۹۸در ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎر
داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻮاﻧﭙﻮر رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾ
ﺣﻠﻮل ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺮای
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﻧﺪ و وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺘ را در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺎﻧ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪن ﯾﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮان را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻮﺿﺎت ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎه ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﺎه واﻗﻌ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه راه و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ واﻗﻌ اﻧﺒﯿﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺎه آن را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻌﻠﻤ ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﺑﺮﺧ از
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﺸﻼت در ﻣﺪارس را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﺳﺘ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺎه ﻓﻌﻠ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ را
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺒﯿﺎی اﻟﻬ و در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﺸﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻤﻮﻣ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﺋ ﺗﺎ
ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧ راد دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم
ﮔﻮﯾ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر و ﺗﺒﺮﯾ ﺣﻠﻮل ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و روز ﻣﻌﻠﻢ ،از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﮐﻠﯿﻪ دﺑﯿﺮان ﺳﻤﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ  ۶ﻣﺪرﺳﻪ
از ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎرزی از رﺷﺪ ﮐﯿﻔ
در ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺪاوم و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﺎران ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮﻓﺎﯾ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ در
ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ و ﻣﻬﺎرﺗ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﺎﻟ ﻣﻬﺎرﺗ رﺑﺎﺗﯿ در ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺳﻤﺎ را ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﺎر ﺟﻤﻌ ﻫﻤﺎران ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن و رﺑﺎﺗﯿ در ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻓﺮﺻﺘ ﻣﻐﺘﻨﻢ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در ﺳﻤﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻠﻪ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺬﯾﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷ و ﻋﺪم وﻗﻔﻪ در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﻫﺪا ﻟﻮﺣ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رﺑﺎﺗﯿ
آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻫﺪا ﻟﻮﺣ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.

