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مصافحه كينه را مي برد 

»محسن نیدانی«
مدیر جهاد دانشــگاهی المردگفت: برگزاری ششــمین آزمون اســتخدامی 
کارکنان دولت، توسط جهاد دانشــگاهی برای اولین بار در شهرستان المرد 

انجام می شود.
مهدی علی پور در دیدار با امام جمعه موقت المرد به ارائه گزارش عملکرد، 
معرفی جهاد دانشــگاهی و ظرفیت های این نهاد در حوزه های آموزشــی و 
فرهنگی و اشــتغال پرداخت و اظهار داشت: جهاد دانشگاهی در سال 1۳59 
به فرمان حضــرت امام خمینی)ره(، زیر نظر شــورای عالی انقالب فرهنگی 
تأسیس شد و رسالت این نهاد بر اساس آنچه در اساسنامه اش آمده فعالیت های 

فرهنگی و تحقیقاتی به منظور اسالمی شدن دانشگاه ها است.
وی با اشــاره به اینکه شــورای عالی انقالب فرهنگی، جهاد دانشگاهی را 
به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی-خدماتی کشور معرفی کرده است، 
گفــت: عالوه بر این انجام فعالیت های علمی و فرهنگی هم بر عهده این نهاد 

است.
وی خاطرنشــان کرد: مرکز جهاد دانشگاهی المرد، در سال 9۳ فعالیت خود 
را آغاز کرد و آموزش های تخصصی و عمومی را ویژه شهروندان در دستور 

کار خود قرارداد.
مدیر جهاد دانشــگاهی المرد با اشــاره به اینکه تاکنون توســط این مرکز 
دانش آموختگان زیادی به جامعه تحویل داده شــده که شــاهد اشتغال آن ها 
در عرصه خدمت، صنعت و دانشــگاه هستیم، گفت: با توجه به کوتاه مدت و 
فشــرده بودن دوره ها، زمان کمتری نسبت به یادگیری و استفاده از دوره ها به 

طول می انجامد و بهره وری بیشتری دارد.
علی پور کیفیت و تخصص در آمــوزش را یکی از مراتب مهم مراکز جهاد 
دانشگاهی برشــمرد و تصریح کرد: جهاد دانشگاهی این ظرفیت را دارد که 
کل شهرستان و منطقه جنوب استان و حتی کشور را تحت پوشش قرار بدهد 

و می تواند فراگیران بیشتری را جذب کند.
وی اضافه کرد: تمام اســاتید این مرکز از مدرسان خبره و مجرب شهرستان 
بوده و جهت بهره مندی عموم و فراگیر شدن این دوره ها تخفیفاتی به خانواده 
شــهدا، ایثارگران، مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد امــام خمینی)ره( و 

دانشجویان و طالب ارائه می شود.
علی پور با اشاره به اینکه حمایت از جهاد دانشگاهی باعث پیشرفت شهرستان 
می شود، خاطرنشان کرد: برگزاری ششمین آزمون استخدامی کارکنان دولت، 

توسط جهاد دانشگاهی برای اولین بار در شهرستان المرد انجام می شود.

امام جمعه موقت المرد نیز دراین دیدار ضمن اســتقبال از خدمات صورت 
گرفته جهاد دانشــگاهی اظهارداشت: آموزش دادن در راستای ایجاد اشتغال 
برای جوانان بسیار کار مفید و ارزشمندی است و اثرات بی شماری در مسائل 

اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد.
حجت االسالم سیدابوالحســن علوی افزود: جهاد دانشگاهی از اول انقالب 
تــا به امروز خدمات و فعالیت های ارزنده ای انجام داده و روزبه روز در حال 

پیشرفت و ترقی جهت آبادی این مرزوبوم است.
وی ضمن تشــویق کارکنان و مسووالن نسبت به انجام امورات مردم اظهار 
داشــت: هر کار و عملی که موجب خرســندی و رضایت مردم است را در 

دستور کار قرار بدهید و بنده نیز حمایت می کنم.

مدیر جهاد دانشگاهی المرد خبرداد:

برگزاری آزمون استخدامی کارکنان دولت در
 جهاد دانشگاهی المرد


