ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺻﺎدق ﻋﺪاﻟﺖ اﮐﺒﺮی
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزﺷﻬﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ:
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ از رﻫﺒﺮی رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و روز ﭘﺎﯾﺪاری و اﯾﺜﺎر ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨ آﻣﻮزﺷﺪه
ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﺎدواره ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺻﺎدق ﻋﺪاﻟﺖ اﮐﺒﺮی در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۹۸/۰۳/۰۱و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ و
ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺮدار ﺣﺎج ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪال ﻫ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ دوم ﭘﺎﺳﺪار اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺎس ﻗﻠﯿﺰاده رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزﺷﻬﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒ) ع( و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪای دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺷﻬﺪای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم و آرزوی
ﻗﺒﻮﻟ ﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﺎه ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻟﻬ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی از ﺷﺮارت ﻫﺎ و دﺷﻤﻨ ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ
در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻬﺪا و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺎدت ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻃﻮل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و در دﻓﺎع از ﺣﺮم آل اﻟﻪ ،از
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺒﺮی در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﻟﻮﮔﯿﺮی از دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ از
رﻫﺒﺮی را رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧ راد دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم
ﮔﻮﯾ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ﺑﻮﯾﮋه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ و ﺗﺒﺮﯾ ﻣﯿﻼد ﮐﺮﯾﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒ) ع( و
ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه آزاد ﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻌﺮوف ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ) ره( »ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﺧﺪا آزاد
ﮐﺮد« آزادی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را در ﭘﺮﺗﻮ زﺣﻤﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آﺣﺎد ﻣﺮدم در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ و ﻣﻬﺎرﺗ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻻی ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم
ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺎدق ﻋﺪاﻟﺖ اﮐﺒﺮی و ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ،اﯾﺸﺎن را اﺳﻮه و ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد داﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻬﺪای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺧﻂ و ﻣﺸ ﺷﻬﺪا در
ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘ و ﭘﺮورﺷ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن و ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻌﺎﻟ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ در ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﻣﻦ
و ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﭘﺮﺗﻮ آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨ و ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻬﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دراداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دﮐﻠﻤﻪ ﮔﻮﯾ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺳﺮدار ﺣﺎج ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪاﻟﻬ و ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم
ﺻﺎدق ﻋﺪاﻟﺖ اﮐﺒﺮی در ﺧﺼﻮص ﺳﺒ زﻧﺪﮔ اﺳﻼﻣ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻫﺪا ﻟﻮﺣ از ﻃﺮف آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ از
ﻣﻘﺎم واﻻی ﺷﻬﯿﺪان ﻗﺪرداﻧ ﺷﺪ.

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.

ﺗﯿﻢ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ  SRLﻣﻘﺎم اول رﺷﺘﻪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه
دﻗﺘ را در ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﺎﺗﯿ ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧ ﺑﺎﺑﻞ
از آن ﺧﻮد ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ رﺑﺎﺗﯿ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه اﺧﺘﺮاﻋﺎت و

اﺑﺘﺎرات در  ۲۰ﻟﯿ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﮐﺴﺐﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ  ،در ﻃ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری در داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ
ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀ ﻋﺒﺎس زاده ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ در ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی وﯾﮋه اﻓﺰودﻧﺪ:
»ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺴﺖ رﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه دﻗﺘ در ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎری  ۷ﻧﻔﺮاز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻧﺮم اﻓﺰار داﻧﺸﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ«
اﯾﺸﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ رﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه دﻗﺘ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ را دﻗﺖ در اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ ،ﻋﺒﻮر از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه،
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾ اﺷﯿﺎ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و دارای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ارﺳﺎل و ﻣﺮاﺳﻼت روزﻣﺮه و اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ
ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣ و
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع رﺑﺎت ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎ ،رﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ،رﺑﺎت ﺧﺎﻧ و رﺑﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎن و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.
دراﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  ۲۰ﻟﯿ ﺷﺎﻣﻞ رﺑﺎتﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب داﻧﺶآﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﯾ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب راﻟ ،ﺟﻨﺠﻮی داﻧﺶآﻣﻮزی در
وزن ﻫﺎی  ۳۵ ، ۱۷و  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ،ﭘﺮﻧﺪه دﻗﺘ و ﺳﺮﻋﺘ ،ﺣﻞ ﻣﺎز ،ﻣﯿﻦﯾﺎب دﺳﺘ ،آﺗﺶﻧﺸﺎن ،زﯾﺮدرﯾﺎﯾ ،ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزی ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻤﻦ ،ﺗﺮاﻓﯿ ،ﻟﻮﻟﻪﻧﻮرد  ،ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﺑﺘﺎرات و روﯾﺪاد اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ۳۰۰ﺗﯿﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۵۰ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان ،اﻣﺮﯾﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن،
ﺑﺮزﯾﻞ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﯿﻢ اﻋﺰاﻣ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس زاده ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول
در ﻟﯿ رﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه دﻗﺘ در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧ آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وزﻧﻪ ﺑﺮداری ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ آﺳﯿﺎ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ آﻗﺎی اﻣﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧ ورودی  ۹۶آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ
در ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وزﻧﻪ ﺑﺮداری ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﺳﯿﺎ در دﺳﺘﻪ  ۱۰۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ رﮐﻮرد  ۱۶۹ﮐﯿﻠﻮ ﯾ ﺿﺮب
و  ۲۱۵ﮐﯿﻠﻮ دو ﺿﺮب و ﻣﺠﻤﻮع  ۳۸۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﻘﺮه دوﺿﺮب و ﻣﺠﻤﻮع را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺑﺰرگ ،آرزوی دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎﻧ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن دارﯾﻢ.

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.

ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠ اﮐﺒﺮ)ع( و روز ﺟﻮان ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم وﻟ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آل
ﻫﺎﺷﻢ در آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آل ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ  ۹۸/۰۱/۲۷ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از داﻧﺸﺪه ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ و ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن
را ﻫﻤﺮاﻫ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﺮاﺳﻤ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﯿﺎد ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ و وﻻدت ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠ اﮐﺒﺮ )ع( و روز ﺟﻮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻧﺰدﯾ در ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻮﻧ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آل ﻫﺎﺷﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪا و ﺗﺒﺮﯾ اﻋﯿﺎد ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ و روز ﺟﻮان و اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی
از ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠ ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
آﯾﺎت و رواﯾﺎت اﺳﻼﻣ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دوره ﺟﻮاﻧ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر اﺷﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺸﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ »در ﺑﺤﺚ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد«.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی و ﺳﭙﺮدن اﻣﻮر اﺟﺮاﯾ
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧ ﮐﻪ دارای ﺗﺎﻣﻞ ﻋﻤﯿﻖ و دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ را ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﺎ
ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻮدن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ،اﻧﻈﺒﺎط ،ﺧﻮدﺑﺎوری و داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﺣﺮﮐﺖ در راه
اﺳﻼم ،ﺳﺎده زﯾﺴﺘ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﻓﺎه ﻃﻠﺒ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر واﮔﺬاری اﻣﻮرات ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ و اﺟﺮاﯾ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺠﺎع و ﻧﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
و ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺸﺴﻮﺗﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
را ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ و ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺗﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻮاﻧﭙﻮر رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾ ﻣﯿﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت
ﻋﻠ اﮐﺒﺮ )ع( و روز ﺟﻮان و ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﮔﻮﯾ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ،ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آل ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺘﺨﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﻫﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﺪه ﻫﺎ
و ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم دوﻣ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رﺑﻮﮐﺎپ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و اﻧﺘﺨﺎب
 ۷ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺪارس ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺮﻣ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺗﺪاوم اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت داﻧﺴﺘﻨﺪ.

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.

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺎﺷ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ روز  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎﻟﺮد ﻗﯿﺎم
ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺎﺷ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﺎران آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزﺷﺪه ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ۲۹

ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ آﻣﻮزﺷﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﺪه ﭘﺬﯾﺮای ﺟﻤﻌ از ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻤﺎﺋ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧ و اﺑﺘﺪاﯾ ﻫﻤﺎران ﮔﺮاﻣ ﺑﺎ رﻧ آﻣﯿﺰی و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻮده ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﺪه ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮزاده ﺑﻪ ﻧﻔﺮات
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻫﺪاﯾﺎﯾ ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﮔﺎری اﻫﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ روز  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻋﻢ از ﻣﺪارس و آﻣﻮزﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ واﺣﺪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ روز  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻫﻤﺪوش ﻣﻠﺖ ﻏﯿﻮر اﯾﺮان در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ ﭘﺮﺷﻮر
اﯾﻦ روز ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺖ ﻣﺤﻤ ﺑﺮ دﻫﺎن آﻣﺮﯾﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ.

دوﺷﻨﺒﻪ؛ آﻏﺎز ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﮐﺎرداﻧ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﻧﺸﺎه آزاد
اﺳﻼﻣ

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم  ۹۷‐۹۸داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ از روز دوﺷﻨﺒﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ
و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی دارای ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روز دوﺷﻨﺒﻪ اول ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۳ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ www.azmoon.org اﺑﺘﺪا دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫ ﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ،در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ و داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ.
داوﻃﻠﺒﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾ رﺷﺘﻪ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰ﻣﺤﻞ داﻧﺸﺎﻫ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دوره ،ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﺎت زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ‐۱ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠ) ﻣﻌﺪل ﮐﻞ دﯾﭙﻠﻢ( ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 ‐۲داﺷﺘﻦ دﯾﭙﻠﻢ در ﯾ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ ﮐﺎرداﻧﺶ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮی ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ
ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ.
 ‐۳دﯾﭙﻠﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﺶ ،ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -۴ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺧﻮد در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای  ،ﮐﺎر و داﻧﺶ و ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ
ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ  ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره ﮐﺎرداﻧ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨ اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
 -۵ﺗﻄﺎﺑﻖ رﺷﺘﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ داوﻃﻠﺒﺎن در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑ در دوره ﮐﺎرداﻧ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﺎﻫ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺷﺮط ﺗﻄﺎﺑﻖ رﺷﺘﻪ ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺻﻔﺤﺎت  ۱۱اﻟ ۱۴ دﻓﺘﺮﭼﻪ
راﻫﻨﻤﺎ( را در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺤﺎظ دارﻧﺪ.
 -۶ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ،ﻣﺘﻘﺎﺿ ﯾ از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب
ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺷﻮد.
 ‐۷داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد را دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ درج ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻋﻼﻣ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺒﻮﻟ
آﻧﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﻣ ﺷﻮد.
 ‐۸ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼف ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ) ﺳﻬﻮی ﯾﺎ ﻋﻤﺪی( ﺣﺘ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻗﺒﻮﻟ وی در داﻧﺸﺎه ))ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﻦ ﺗﻠﻘ ((و از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ او ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣ آﯾﺪ.

