آﻏـﺎز ﮐﻼسﻫـﺎی ﺣﻀـﻮری داﻧﺸﮕـﺎه
ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎﺑﺮدی از  ۱۵آﺑﺎن
ﺑــﻪ ﮔــﺰارش ﺷﺒﮑــﻪ اﻃﻼع رﺳــﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﯿﻦ اﻣﯿــﺪ در آﯾﯿــﻦ
ﻧﻮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ واﺣﺪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺑﺮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ اﻓﺰود :داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﮑﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﻧﻈﺮی ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺑﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی
ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺣﻮزه ﻫﻮاﻧﻮردی ،ﻫﻼل اﺣﻤﺮ و ﺧﻮدروﺳﺎزی در
اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﻣﺎ در درس و دوره ای ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
داﻧﺶ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺑﺰار اﻣﯿﺪواری ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی دوم داﻧﺸﮕﺎه و
ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ دوره ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﯿﺪ اﻓﺰود :داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن را رﺻﺪ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ.

ﻣﺮاﮐﺰ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﭘﻮدﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در دوران ﮐﺮوﻧﺎ  ۲۰۰اﺳﺘﺎرت آپ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ از دل آﻧﻬﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار اﯾﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی
از اﯾﺪه ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دﺳﺘﺮﺳﯽ
آﺳﺎن و راﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی از وﺟﻮد  ۲۵۰ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺑﺮدی ﺧﺒﺮداد و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ دوره ﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻏﺎز ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻀﻮری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎﺑﺮدی از  ۱۵آﺑﺎن
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎﺑﺮدی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۱۴ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺑﺮدی در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺧﺒﺮداد و اﻓﺰود :ﻣﺮدم
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮوﻧﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮازی ﮐﺎری ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎدر ﮐﺮﻣﺎن ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻣﻮزش در ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
و آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎﻧﻮر ﺣﻤﻞ ،ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺟﺎده ای ،ﻓﺮود و ﺻﻌﻮد ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم از ارﺗﻔﺎﻋﺎت و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

