بًلته داخلي داوشگاٌ آساد اسالمي ياحد کىگاير شمارٌ  - 6خزداد - 59تُيٍ شدٌ در ريابط عمًمي ياحدکىگاير

باسدید علمي داوش آمًسان شُزستان اس ياحدکىگاير
داًصآهَزاى پسرکٌگاٍری از اهکاًات ٍ تجْیسات کارگاّی
ٍ آزهایطگاّی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذکٌگاٍرتازدیذکردًذ.
در ایي تازدیذکِ تِ ّوت ادارُ آهَزش ٍ پرٍش ضْرستاى
ٍ تا ّوکاری حَزُ هعاًٍت داًطجَیی ٍ فرٌّگی ٍاحذکٌگاٍر
ترگسار ضذ ،تعذاد ً 60فر از داًص آهَزاى دٍرُ هتَسغِ اٍل پسراًِ ًوًَِ دٍلتی ضْرستاى کِ در هرحلِ
اًتخاب رضتِ هی تاضٌذ تا حضَردرداًطگاُ آزاداسالهی ٍاحذکٌگاٍر ،ازاهکاًات ٍتجْیسات کارگاّی ٍ
آزهایطگاّی تازدیذ داضتٌذ.
علی اصغرع اّرآتادی رییس ٍاحذکٌگاٍر اظْارکردّ (( :دذ از ایدي تازدیدذ علودی را آضدٌایی تدا ه دیظ
داًطگاُ ٍ رضتِ ّای هَجَد داًطگاّی در راستای آضٌایی تا رضتِ ت صیلی هَرد عالقِ خَد جْت اداهدِ
ت صیل در هتَسغِ ٍ پس از آى در داًطگاُ استٍ)).ی دراداهدِ ((هغدالثی درخصدَظ تاریخودِ ٍاحدذ،
هعرفی رضتِ ّای هَجَد ،اهکاًات ٍ تجْیسات ٍاحذ تَضی اتی تیاى کرد)).
در پایاى داًص آهَزاى از توام تخص ّای داًطگاُ از جولِ کارگاُ هذارفرهاى ٍکٌترل ،آزهایطگاُ هاضیي ّدای
الکتریکی ،کارگاُ سین پیوی ٍ ٍرقکاری ٍ ّووٌیي کارگاُ ّای عوراى ٍ کاهپیَتر ایي ٍاحذ داًطگاّی تازدیدذ ٍدر
ضوي ایي تازدیذ استاداى رضتِ ّای هختلف تَضی اتی ًیس ترای داًص آهَزاى ارائِ داضتٌذ.

َمایش پيادٌ ريی در ياحد کىگاير

بزگشار شد
ّوسهاى تا سالرٍز تاسدیس داًطدگاُ آزاد
اسالهی ّوایص پیدادُ رٍی در داًطدگاُ
آزاد اسالهی ٍاحذکٌگاٍر ترگسارضذ.
تِ هٌاسثت سالرٍز تاسیس داًطدگاُ ازاد
اسالهی ٍ تا ّذ ترٍیج فرٌّد ٍرزش
ّوگاًی ٍ ارتقا ًطاط ٍ ضداداتی در تدیي
کارکٌاى ٍ اسدتاداى در سدالرٍز تاسدیس
داًطگاُ آزاداسالهی ّوایص پیادُ رٍی تا
حضدددَر کارکٌاى،اسدددتاداى ٍ خددداًَادُ
ّایطاى در داًطگاُ آزاد اسدالهی ٍاحدذ
کٌگاٍر ترگسارضذ.در پایداى ایدي ّودایص
تِ قیذ قرعِ جَایسی تِ ضرکت کٌٌذگاى
اّذاء گردیذ.

بزگشاری کارگاٌ آمًسشي ريابط اجتماعي
ي خاوًادٌ درياحدکىگاير
دفترهغالعات ٍ آهَزش ًیرٍی اًساًی ٍاحدذکٌگاٍر
اقذام تِ ترگساری کارگداُ آهَزضدی ضدوي خدذهت
ت ت عٌَاى رٍاتظ اجتواعی ٍ خاًَادُ تِ هذت 32
ساعت هعادل دٍ ٍاحذ درسی ٍیژُ کلیدِ کارکٌداى
ًوَدُ است .
در هقذهِ سرفصل ایي دٍرُ آهذُ است :اهرٍزُ علی
رقن ایجاد تغییرات عویق فرٌّگی در ضدیَُ ّدای
زًددذگی تسددیاری از افددراد در رٍیددارٍیی تددا هسددائل
زًذگی فاقذ تَاًایی ّای الزم ٍ اساسی اًذ ٍ ّویي
اهددر آًدداى را در هَاجْددِ تددا هسددائل ٍ هطددکالت
زًذگیرٍز هرُ ٍ هقتضیات آى آسدیة پدریر ًودَدُ
است .هْارت ّای زًدذگی  ،تَاًدایی ّدای رٍاًدی ،
اجتواعی ترای رفتار اًغثداقی ٍ هدَ ر ّسدتٌذ کدِ
افراد را قادر هدی سدازًذ تدا تدِ عدَر هدَ رتری تدا
هقتضددیات ٍ لددالص ّددای زًددذگی رٍزهددرُ هقاتلددِ
کٌٌذ.هْر ٍ ه ثت  ،صدویویت ٍ ٍفداداری از هْدن
تریي عَاهل پایٌذگی ٍ تقَیت تٌیاد خداًَادُ اسدت
ّووٌاى کِ حفظ کداًَى خداًَادُ یکدی از اصدلی
تریي تکالیف ّوراّاى ه سَب هی ضَد.

اّذا دٍرُ را هی تدَاى افدسایص تَاًوٌدذی ّدای
عوَهی در رٍاتظ اجتواعی ٍ خاًَادگی  ،ضٌاسایی
عَاهل دخیل در ارتثاعات ٍ تعداهالت اجتوداعی ٍ
خاًَادگی ٍ دٍری از آى ،آضٌایی تدا هْدارت ّدای
ّودذردی  ،هدذارا کددردى عدست ًفدس ٍ ترقددراری
ارتثاط هَ ر تا آًْا ،آضٌایی تدا ًقداط قدَت رٍاتدظ
اجتواعی خَیص ٍ تا اصَل رٍاتظ تا اعضاء خاًَادُ
آضٌا گردًذ ،درک ارتثاط تدیي رٍاتدظ اجتوداعی ٍ
خاًَادُ تیاى کرد.
گفتٌددی اسددت تددذریس کارگدداُ تَسددظ دکتددر
احوذعلی جذیذیاى از اعضای ّیدات علودی گدرٍُ
هطاٍرُ ٍ رٍاًطٌاسی ایدي ٍاحدذ داًطدگاّی تدَدُ
است.
ارتقا مزتبٍ علمي عضً َيأت علمي
ياحدکىگاير
تا صذٍر حکوی از سَی فرّادحسدیي زادُ لغفدی
هعاٍى اهَر آهَزضی ٍ ت صیالت تکویلی داًطدگاُ
آزاد اسددالهی ،هرتثددِ علوددی پیودداى تثدداری دارای
هذرک دکتری تخصصی در رضدتِ زتداى ٍ ادتیدات
فارسی  ،هرتدی ٍ عضدَ ّیدات علودی تودام ٍقدت
داًطددگاُ آزاد اسددالهی ٍاحددذکٌگاٍر تددِ هرتثددِ
استادیاری ارتقا یافت.

