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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﮐﻨﺎر
اﺑﻼغ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ،ﻣﺮدم را از وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻼﻳﺎ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ ﺳﻨﺠﺮﺑﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻼب
ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﺴﺎﺟﺪ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر اﺣﮑﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات

در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن و
اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﺑﺮای ﻃﻼب
دﯾﻨﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ و
ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را
آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وی ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن،
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان آﻣﻮزش
ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺗﺪرﯾﺲ و اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ،از ﺗﻮان آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان
اﻣﺪادﮔﺮان و ﻣﺮﺑﯿﺎن اﻣﺪادوﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﻨﺠﺮﺑﮕﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻃﻼب ﺑﻪ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در رده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ

وﯾﮋه ای دارد ﻣﻄﺎﻟﺐ و روش آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدن ﻃﻼب ﺑﻪ روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺮای رده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ
واﻗﻊ ﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻃﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻠﻐﺎن دﯾﻨﯽ و ﻣﺮﺑﯿﺎن
اﻣﺪادوﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻣﻮزش ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،آﻣﺎدﮔﻲ و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ از اواﻳﻞ ﺳﺎﻟﺠﺎري
در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن اﻳﻦ آﻣﻮزش را آﻏﺎز و ﺑﺰودي در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻌﺐ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻃﻼب و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻃﻼب
اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮي اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

