اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﻣﯿﺎن اداره ﮐﻞ اﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و داﻧﺸﺎه
ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ واﺣﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره اﻃﻼع رﺳﺎﻧ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺷﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺪ
ﮐﺎﻣﺮان ﻓﺘ اﻟﻠﻬ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺪاﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری اﻣﻀﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ .
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ دو دﺳﺘﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد  ،ﻫﺪف از اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷ و در
ﺳﻪ ﺳﻄ ﻓﺮﻫﻨﯿﺎن  ،داﻧﺶ آﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎی آﻧﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮد .
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﻤﺎری آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :در اﺟﺮای
اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻋﻤﻮﻣ و
ﺗﺨﺼﺼ وﯾﮋه ﻓﺮﻫﻨﯿﺎن  ،داﻧﺶ آﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎی آﻧﺎن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ  ،آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓ ، ﺗﺮﺑﯿﺖ
دﯾﻨ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﭘﯿﺸﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧ و ﮐﺸﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد  :اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دوره ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﯿﺎن  ،داﻧﺶ آﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎی آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .
ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻣﺮان ﻓﺘ اﻟﻠﻬ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ واﺣﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از اراﺋﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤ ، ﭘﮋوﻫﺸ ، ﺗﺮوﯾﺠ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨ در اﺟﺮای ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ داد .
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دو دوره آﻣﻮزﺷ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  340ﻧﻔﺮ از
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎری در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ 96-97 اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

