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در حزززو ه شزززغنان    1394/1395 میززز ان یامیزززابا اشزززترا  یننزززدنان   مزززون یزززان ور

 حمززت و تززیگ پی یززر  .این یامیززابا  نتی ززهرمقایسززه بززه سززابلای یبززل بسززیار با سززتد
پزییر ما باشزد. یزارنرد یزای گسزت ا نزا  معلمین نراما و دانگ  مو ان ع ی  این دیار

سززال  ینززده   5-4طززا  سززت.ا ایززن   مززون ملززا سززتودناا   یززتدر امززر مو ق یمززه شززان

ان نیران  ایتصاد دانان  دایتران  حقوق دانان و اساتید دی ری در صفوف یزاروان علز  
برای یمه مرد  ا غانسزتان مگصوصزا یام اری و  رینگ گوایند پیوست. در وایع این 

 .ما ا تگاریست بس ب رگ برای مرد  و یت بدگشان 
 

شزغنان را   AKFاداره  بگزگ تعلزی  و تربیزه یارمنزدان یاریرد یای در این راستا نمیتوان

 تزدریس  مزو ی  مو شزا و تدویر برنامزه یزای نی  نادیده نر ت. یسمی ه دیده میشود با 
سایر برنامه یای موثر  ای اد برنامه یای ریابتا مابین م اتب و یمچنانو برای معلمین

بلند ر تزه و رشزد چشز   شغنان در   ظر یت  شانردان و اساتید م اتب و مثمر این اداره
دال بززر ایززن  یامیززابا ایثریززت مطلززق  داوطلبززان یززان ور امسززال  نیززری داشززته اسززت. 

 مدعاست.
 

 یطعزن بزه نفزععزل و نقزل در ایزن   مزون شفا یت نسبا در این   مون ثابزت سزاگت یزه  
ه شزانردان در   مون یای  سال یای نیشته بلر نحزوی بز .نبوده استداوطلبان یان ور 

ا  شزانردان صرف عده ی  پا نداشت سفانه نتی ه مطلوبا در نقل رسانده میشد یه متئا
یه به توانایا گود شان سوا ت را حل می ردند به  رشته دبگواه شان یامیاب نردیدنزد. 
یر چند یدف تما  ا رادی ه  منیه نقل دیا را برایشان  زرای  میسزا ند  نیز  و بگزاطر 

شزانردان را مت زا بزه گزود  ا  ما بلتر اسزت بزه عزوو روحیزه نقزل دیزدبسو ی است ا
  تزا ا  مف زوره گزود بزه پرسزگ یزا پاسز. بدینزد. انزر چنزین میشزد شان بسزا ی  و ب زیاری

بزا  داوطلبزان در ایزن حزو ه شاید در سال یای یبل ی  بطور چش  نیری نراف یامیابا 
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بلر و ه   زا دارد ا  تمزاما یسزانی ه در حصزه تنزویر چزرا  دانزگ و معر زت  .میر ت

 . ییار می نند یلبن سپاس یاری نمای
 

ی انی ه به تحصییت عابا و نیمه عابا راه یا تند  مباریبزاد نفتزه و برای  ن عده ا  ع 
طلززب یام ززاری و مو قیززت بیشززتر در امززر پیشززبرد دروس شززان داریزز . امیززد واریزز  تعززداد 
بزه معدودی ه نتوانستند در این ا مون نتی زه مطلزوب بدسزت بیاورنزد  نزا امیزد ن ردیزده و 

 یززر   ر  ززدولد .وبا در انتظززار اسززتحززتمن نتززای  گزز -ادامززه دینززد یززای شززان مززادنا 
  گیصه نتای  یان ور حو ه شغنان را میحظه می نید:

 
 

نوت: این  دول توسط رست  بش ری ترتیزب شزده و صزحت و سزق   ن مربزوط بزه ایشزان 
 .است


