الٌاع افكاسعوَهي دسّذايت تحصيلي يكي اصاٍلَيت ّاي آهَصش ٍپشٍسش ضْشتْشاى است
كوشئي تا تاكيذ تش پيگيشي استمشاس پايِ دّن هتَسطِ ،سًٍذ ّذايت تحصيلي ٍ اجشاي دليك فشايٌذ ّاي
ستاد پشٍطُ هْش ٍ ثثت ًام داًص آهَصاى اظْاسداضت  :تَجيِ افكاس عوَهي ٍ اسائِ ساٌّوايي ٍ هطاٍسُ
دليك تِ داًص آهَصاى ٍ اٍليا دس اهش ّذايت تحصيلي يكي اص اٍلَيت ّاي هْن آهَصش ٍ پشٍسش ضْش
تْشاى است.تثييي هَضَع ٍ الذاهات دس ايي خصَظ تايذ هٌجش تِ الٌاع افكاسعوَهي ضَد .
ٍي افضٍدٍ :لتي هذسسِ اي تِ هَلع تاصگطايي هي ضَد ٍ كالسي تذٍى هعلن ًوي هاًذ تياًگش ايي است كِ
تين هذيشيتي هٌطمِ كاس خَد سا تِ طَس صحيح ٍ گستشدُ ٍ دسست اًجام دادُ است ٍ تش ّوِ كاستي ّا
غلثِ كشدُ است.
كوشئي هشدم سا هخاطة اصلي خذهات آهَصش ٍ پشٍسش داًست ٍ اص ّوكاساًي كِ دس جْت اسائِ كيفي
خذهات تِ هشدم تالش هي كٌٌذ لذسداًي كشد ٍ .ي اظْاس اهيذٍ اسي كشد هذاسس لثل اص سٍصّاي آغاصيي
هْش آهادگي كاهل پزيشايي اص داًص آهَصاى سا داضتِ تاضٌذ .
هذيشكل آهَصش ٍ پشٍسش ضْش تْشاى دس اداهِ تِ هَضَع لثاس فشم داًص آهَصاى اضاسُ كشد ٍ گفت
هٌاطك آهَصضي تايذ هشالثت الصم سا جْت اًطثاق عولكشد خَيص تا همشسات داضتِ تاضٌذ ٍ

:

دس ايي

هَضَع اص ّش گًَِ اجثاس خَدداسي ًوايٌذ.
ٍي هذيشاى هٌاطك سا ًوايٌذُ حاكويت دس هٌطمِ ي تحت هذيشيت خَد خطاب كشد ٍ خَاستاس تالش
تيطتش تشاي كسة سضايت اٍليا ٍ ري ًفعاى اص طشيك دس ستادّاي ثثت ًام ٍ تشًاهِ ّاي پشٍطُ هْش ضذ .
هذيشكل آهَصش ٍ پشٍسش ضْش تْشاى تا پشاّويت خَاًذى حَصُ اطالع سساًي ٍ خثش داد  :توام گضاسش
ّاي هٌاطك تايذ تا ّواٌّگي سٍاتط عوَهي ٍ كاسضٌاسي اطالع سساًي هٌاطك پيگيشي ضَد تا ًگاُ
كاسضٌاسي دس آى اعوال گشدد.
ٍي تا تياى ايي هطلة كِ هسَليي سٍاتط عوَهي هٌاطك تايذ دس جشياى تواهي اهَس دس سطح هٌطمِ لش

اس

داضتِ تاضٌذ گفت :تِ ضخصِ پَستال ّاي هٌاطك سا سصذ هي كٌن ٍ تِ عٌَاى يكي اص هْوتشيي هٌاتع تشاي
اسصياتي سخذادّاي هثثت اص آى تْشُ هي گيشم .
كوشئي هَضَع خثش سا تسياس پش اّويت هعشفي ًوَد ٍ تا اضاسُ تِ هشاجعِ خَتي كِ تِ پَستال آهَصش ٍ
پشٍسش ضْش تْشاى هي ضَد تش استفادُ تْيٌِ اص ايي فشصت تشاي الٌاع افكاس عوَهي ٍ اًتطاس اخثاس هَثش
تشاي هخاطثيي تاكيذ كشد.

هذيشكل آهَصش ٍ پشٍسش ضْش تْشاى دس لسوت ديگشي اص صحثت ّاي خَد تخطي اص اتفالات تَجَد
آهذُ دس اهش ّذايت تحصيلي سا طثيعي داًست ٍ اظْاسداضت

ّ :ذايت تحصيلي ٍ تَسعِ هتَاصى تشاي

آهَصش ٍ پشٍسش يك ضشٍست است اها دس عيي حال تايذ تالش كشد تا داًص آهَصاى ٍ خاًَادُ ّاي آًْا
حذاكثش سضايت اص عولكشد آهَصش ٍ پشٍسش تذست آٍسًذ ٍ سغثت داًص آهَصاى دس ايي صهيٌِ هَسد تَجِ
لشاس گيشد.
ٍي دس پاياى تِ سياست ّاي حوايتي استاى اص تَسعِ فعاليت هذاسس غيشدٍلتي پشداخت ٍ گفت  :دس عيي
حوايت هشالثت خَاّين كشدعولكشد غلط هعذٍدي اص هذاسس تِ پاي ّوِ سشهايِ گزاساى دس حَصُ آهَصش
ٍ پشٍسش ًَضتِ ًطَد.

