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پخت کیک 40 سالگی انقالب اسالمی ایران
 همایش خوشنویسان فرهنگی  

و  دانش آموز، تحت عنوان »مشق انقالب«

جشن گرامیداشت چهلمین سالگرد 
فجر انقالب اسالمی 

آموزش و پرورش ناحیه یک ساری، جشن 
بزرگی به مناســبت گرامیداشــت چهلمین 

سالگرد فجر انقالب اسالمی ایران برگزار کرد.  
به گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پرورش 
ناحیه یک ســاری، این مراســم به میزبانی دبیرســتان 
فرزانگان1)بــه مدیریت عاطفه شــورزندی( و با حضور 
 عباسعلی رضایی)فرماندار شهرستان ساری(، علی اصغر 

یوسف نژاد...

دهه فجر، فرصت بازنگری 
اهداف بلند انقالب
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همایــش خوشنویســان 
فرهنگی  و  دانش آموز، تحت 

عنوان »مشق انقالب«
آمــوزش و پرورش ناحیه یک ســاری، به 
مناسبت گرامیداشــت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، همایش خوشنویسان فرهنگی 
و دانش آموز را تحت عنوان »مشــق انقالب«، 

برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و ناحیه یک 
ســاری، حامد دیانی در حاشیه این همایش طی 
گفت و گویی با روابط عمومی گفت: در آســتانه 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
همه نهادها و ســازمان ها خودشان را موظف می 
دانند که به ارائه گزارشــی از عملکرد 40 ســاله 
خود بپردازند و آموزش و پرورش نیز از این قاعده 
مســتثنی نیســت.آموزش و پرورش ناحیه یک 
ســاری، به عنوان یک نهــاد فرهنگی، در قالب 
نمایشگاه ها، جشــنواره ها و برنامه های متنوع 
دیگر به این مهم پرداخته است که از جمله فعالیت 
های ایــن اداره در ایام مذکور، برگزاری همایش 
»مشــق انقالب« می باشد.همایش»مشــق 
انقالب« ابتکاری اســت از معاونت پرورشــی و 
تربیــت بدنی ناحیه یک و همکاران مجموعه که 
به میزبانی کانون های فرهنگی و تربیتی شــهید 
آوینی و معرفت برگزار شد. در این همایش یکروزه 
هنرمندان خوشنویس دانش آموز و همکار ناحیه 
یک، گرد هم آمده و در فضایی هنری، آثاری را به 
صورت زنده، با مضامین و اشعاری در باب مفاهیم 
و آرمــان های اصلی انقالب شــکوهمند ایران 
اسالمی خلق کردند تا دانش آموزان و همکاران 
مروری بر مفاهیم انقالب داشــته و عالوه بر آن 
آثار جمع آوری شده به صورت یک کتاِب صحافی 
شده، به یادگار مورد استفاده قرار گیرد؛ همچنین 
توانمندی های دانش آمــوزان نیز در زمینه هنر 

سنجیده شده و استعدادیابی گردد.
دیانــی ابراز امیدواری کــرد؛ با انجام اینگونه 
فعالیت ها بتوانیم قدم مؤثری در راه نشــر آرمان 
 هــای انقــالب و خــون شــهدای عزیزمــان

 برداریم. 

برپایی مســابقات قرآن 
دانش آموزی در آموزش و 

پرورش ناحیه یک ساری  
و  آمــوزش 
پــرورش ناحیه یک 
ســاری، به مناسبت 
گرامیداشت چهلمین 
پیــروزی  ســالگرد 
انقــالب اســالمی 
مســابقات  ایــران، 

قرآن دانش آموزی را برگزار کرد.
به گزارش روابــط عمومی آموزش و پرورش 
ناحیه یک ساری، افتتاحیه این مسابقات با حضور 
محمــود تنها)رئیس اداره قرآن اداره کل آموزش 
و پرورش مازنــدران(، محمد رضا کافی )معاون 
پرورشــی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 
یک ســاری(، هیأت داوران و قاریان دانش آموز 

و ... آغاز شد.
این مسابقات در 11 رشته شامل: قرائت ترتیل، 
قرائت تحقیق، حفظ عمومی، حفظ ویژه، انشای 
نماز، اذان و احکام، مداحی، انشای نماز، صحیفه 
ســجادیه و نهج البالغه می باشد که 897 دانش 
آموز پســر و 907 دانش آموز دختــر، از مدارس 
مقاطع تحصیلی ناحیه یک ســاری برای شرکت 

در این مسابقات نام نویسی کردند.
محمود تنها در افتتاحیه این مسابقات، ضمن 
تشــکر از برگزارکننــدگان مســابقات و دانش 
آموزان شــرکت کننده جهت اهتمام جّدی آن ها 
در اســتمرار فعالیت های قرآنی گفت: حال که به 
قــرآن رو آوردیم و با آن انس گرفتیم باید ســعی 
کنیــم اعمال و رفتار قرآنی در ســیره و زندگی ما 
رســوخ پیدا کند تا جایی که بتوانیم الگویی برای 

جوانان و نوجوانان دیگر باشیم.
تنهــا افزود: ما در زمانی به ســر می بریم که 
دشمنان اســالم، با دسیسه های مختلف در فکر 
ضربه زدن به اســالم هســتند، اگر انس با قرآن 
منجر به اخالق و رفتار قرآنی در ما شــود مطمئنًا 
دسیسه های دشــمنان با شکست مواجه خواهد 

شد.

به مناسبت گرامیداشت چهلمین بهار پیروزی انقالب اسالمی ایران، جمعی از دانش 
آموزان مدرسه دخترانه شیخ طبرسی و همکاران فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه یک 

ساری با مادر شهید تورج مطلق دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک ســاری، در این دیدار  که به 

همت واحد امور بانوان آموزش و پرورش ناحیه یک ســاری صورت گرفت وصیتنامه 
شــهید مطلق و ســفارش های وی به بانوان ایران عزیز، توسط یکی از دانش آموزان 
مدرسه مذکور قرائت شد.همچنین در این دیدار، مادر »شهید تورج مطلق« ضمن خوش 
آمد گویی و تحســین این کار شایسته )دیدار با خانواده های شهدا( گفت: شما جوانان و 

آینده سازان جمهوری اسالمی ایران باید ادامه دهنده راه شهدا بوده و آنان را الگوی خود 
قرار دهید.وی حفظ حجاب را یکی از ارکان مهم نظام و انقالب عنوان نمود و ادامه داد: 
حجاب مانند صدفی است که مروارید را در درون خود حفظ می کند و برای شما دانش 
آموزان و بانوان نیز به همین گونه خواهد بود و شما را از هر آسیب اجتماعی و فرهنگی 
مصون نگاه خواهد داشــت.در انتها نیز دانش آموزان و همکاران فرهنگی با تقدیم لوح 
سپاس و سبد گل به مادر شهید از صبر و شکیبایی چند ساله وی تقدیر به عمل آوردند. 

دیدار دانش آموزان و فرهنگیان با مادر شهید »تورج مطلق«

آموزش و پرورش ناحیه یک ســاری، جشــن 
بزرگی به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد فجر 

انقالب اسالمی ایران برگزار کرد.  
بــه گزارش روابــط عمومی آمــوزش و پرورش 
ناحیه یک ساری، این مراســم به میزبانی دبیرستان 
فرزانگان1)به مدیریت عاطفه شورزندی( و با حضور 
عباســعلی رضایی)فرماندار شهرستان ساری(، علی 
اصغر یوســف نژاد)نماینده مردم شهرســتان ساری 
و میانــدرود در مجلــس شــورای اســالمی(، حامد 
دیانی)مدیــر آموزش و پرورش ناحیه یک ســاری(، 

نصیری)معــاون هماهنگی و رئیــس اداره ارزیابی و 
پاســخگویی به شــکایات آموزش و پرورش استان 

مازندران و هیأت همراه... برگزار شد. 
مراسم شــامل اجرای برنامه هایی از قبیل: قرائت 
کالم اهلل مجید، ســرود ملی جمهوری اسالمی ایران، 
دکلمه اشــعار انقالبی، مقاله، ســرود دسته جمعی و 
گروهی، رونمایی از کتاب مشــق انقالب، برش کیک 
چلّه انقالب و سخنرانی بود. حامد دیانی، مدیر آموزش 
و پرورش ناحیه یک ساری در این مراسم ضمن تقدیر 
و تشــکر از تالش مدیریت و کارکنان دبیرســتان در 

راســتای گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجر و تالش در 
جهت انتقال مفاهیم انقالب و شــناخت دستاوردهای 
انقالب به دانش آموزان گفت: دهه فجر فرصتی است 
تــا یک بازنگری در وجود خود و مطالعه ای در انقالب 
شکوهمند اسالمی داشته باشیم که چقدر اهداف بلند 
انقالب اســالمی را شناختیم و در راه تحقق آن ها گام 

برداشتیم.
دیانی با اشــاره به فرمایــش »معمار کبیر انقالب 
اســالمی« که فرمودند: _اســتقالل بــه معنای آن 
اســت که خودمان برای خودمان تصمیم بگیریم_ به 
ارائــه تحلیلی از اســتقالل و آزادی پرداخت و خطاب 
به دانش آمــوزان و همکاران فرهنگی گفت: شــما 
قشــر فرهیخته جامعه هستید و باید نسبت به مسائل 
پیرامون خود حســاس باشید؛ با توجه به هجمه وسیع 
حمالت دشــمنان به سوی انقالب اسالمی، نباید هر 
حرف و شــعاری را که می شــنوید براحتی بپذیرید؛ 

بلکه باید تحقیق و تفکــر کنید.دیانی در پایان گفت: 
اکنون زمانیســت که بیاندیشــیم، آیا اهداف بزرگ 
انقــالب اســالمی ایــران را شــناختیم؟ و چقدر در 
مســیر انقالب هســتیم؟ امیدوارم همه ما روح اصلی 
انقــالب را درک کرده، اهداف بلند آن را بشناســیم و 
منطبــق با اهداف اصلی انقالب حرکت کنیم و در این 
مســیر خطیر و با ارزش گام های پــر افتخار و بلندی 
برداریم.در این مراســم از کتاب »مشــق انقالب«، 
توسط رضایی)فرماندار شهرســتان ساری(، یوسف 
نژاد)ن ماینده مردم شهرســتان ساری و میاندرود در 
مجلس شورای اسالمی( و حامد دیانی)مدیر آموزش 

و پرورش ناحیه یک ساری( رونمایی شد.
کتاب مشــق انقــالب حاصل جمــع آوری آثار 
برگزیــده دانــش آمــوزان و فرهنگیــان هنرمند 
)خوشــنویس( شرکت کننده در همایش بزرگ مشق 

انقالب می باشد. 

جشن گرامیداشت چهلمین 
سالگرد فجر انقالب اسالمی 

خبر
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مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری، در مراسم جشن فجر چهل 
ســالگی انقالب اسالمی ایران در هنرستان شهید تصفیه گفت: دهه فجر 
فرصتی برای ما مهیا می کند تا در وجود خود یک بازنگری داشــته باشیم 
که چقدر اهداف بلند انقالب اسالمی را شناختیم و در راه تحقق آن ها گام 

برداشتیم.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک ســاری، »حامد 
دیانی« در جشــنی که به مناسبت فجر چهلمین ســال پیروزی انقالب 
اسالمی ایران توسط هنرستان شهید تصفیه ناحیه یک ساری برگزار شد، 
در جمع هنرجویان و هنرآموزان هنرستان و مهمانان، ضمن تقدیر و تشکر 
از تالش مدیریت و کارکنان فعال هنرستان در راستای گرامیداشت ایام اهلل 
دهه فجر و تالش در جهت انتقال مفاهیم انقالب و شناخت دستاوردهای 
انقالب به هنرجویان گفت: دهه فجر فرصت گرانسنگی است، برای اینکه 

همه ما مطالعه ای در انقالب شکوهمند اسالمی داشته باشیم؛ در حقیقت 
توقفگاه و ایســتگاهی اســت که فرصتی برای ما مهیا می کند تا در وجود 
خود یک بازنگری داشــته باشیم که چقدر اهداف بلند انقالب اسالمی را 

شناختیم و در راه تحقق آن ها گام برداشتیم.
دیانی با اشــاره به تبلیغات مسموم دشمنان علیه انقالب اسالمی ایران 
گفت: شما قشــر فرهیخته جامعه هستید و باید نسبت به مسائل پیرامون 
خود حســاس باشید و نباید هر حرف و شــعاری که می شنوید را براحتی 
بپذیرید؛ بلکه باید تحقیــق و تفکر کنید.وی افزود: باید با تحقیق، انگیزه 
های انقالب اسالمی ایران را بشناسیم و با بیان اینکه اظهارات انقالبیون از 
شعارشان پیداست، مهمترین شعار انقالب اسالمی را »استقالل - آزادی 
- جمهوری اســالمی« دانســت و با اشاره به فرمایش معمار کبیر انقالب 
اســالمی که فرمودند: _اســتقالل به معنای آن است که خودمان برای 

خودمان تصمیم بگیریم_ به ارائه تحلیلی از اســتقالل و آزادی پرداخت و 
تصریح کرد: آزادی به معنای بی بندوباری نیســت؛ بلکه محدود به اعمال 
و رفتاری اســت بر اســاس آموزه های اســالم که به طریقی باعث آزار 
دیگری و تضییع حق کســی نشود.دیانی در پایان گفت: اکنون زمانیست 
که بیاندیشیم، آیا اهداف بزرگ انقالب اسالمی ایران را شناختیم؟ و چقدر 
در مسیر انقالب هستیم؟ امیدوارم همه ما روح اصلی انقالب را درک کرده، 
اهداف بلند آن را بشناسیم و منطبق با اهداف اصلی انقالب حرکت کنیم و 

در این مسیر خطیر و با ارزش گام های پر افتخار و بلندی برداریم.
در این مراسم همچنین از هنرجویان موفق و مدیران برون سپاری که 
آموزش هنرجویان هنرســتان را در رشــته های طالسازی، موسیقی و ...

تحت پوشش قرار دادند با اهدای هدیه و لوح تقدیر توسط مدیر آموزش و 
پرورش ناحیه یک ساری تقدیر به عمل آمد. 

دهه فجر، فرصت بازنگری اهداف بلند انقالب

بــا حضور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت 
آموزش و پرورش، افتتاح »اتاق اولیا« دبیرستان زنده 

یاد بصیری ناحیه یک ساری صورت گرفت.
بــه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه 
یک ســرای، این مراسم در آســتانه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی و گرامیداشــت این ایام، با 
حضور عباسپور)مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت 
آمــوزش و پرورش(، هیأت همراه، عســکری نیکزاد 
)مدیــر کل آموزش و پرورش مازندران(، حامد دیانی) 
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ســاری( و ...برگزار 

شد.
در این برنامه عسکری نیکزاد_مدیر کل آموزش و 
پرورش مازندران_ ضمن خیرمقدم گویی، از عباسپور 
و هیأت همراه به جهت حضور در مازندران تقدیر نمود 
و با ارائه بخشی از عملکرد آموزش و پرورش مازندران، 
اظهار داشــت: مازندران در بســیاری از شاخصه های 
عملکردی رتبه برتر کشور را کسب کرده است که این 
موفقیت ها نتیجه زحمــات مدیران ادارات آموزش و 
پرورش شهرستان ها و مناطق و مدیران مدارس است.

وی انجمن های اولیا و مربیان را بازوان مشــورتی 
آموزش و پرورش دانست و اذعان داشت: این موضوع 
در استان و شهرســتان ها و مناطق بسیار مهم و مورد 
پیگیری جدی می باشــد و از صورتجلسات و گزارش 
های کارگروه ها حداکثر اســتفاده برای پیشبرد امور 

مربوطه می شود.

مدیــر کل انجمن اولیا و مربیــان وزارت آموزش 
و پــرورش، پس از افتتاح »اتاق اولیا« در دبیرســتان 
مذکور در جمع حاضران با اشــاره به اهمیت و جایگاه 
انجمن اولیا و مربیان مــدارس و لزوم احترام به نقش 
و جایــگاه اولیا در مدرســه، از تشــکیل کارگروهی 
متشــکل از نمایندگان انجمن اولیا و مربیان اســتان 
ها در وزارت آموزش و پــرورش خبر داد که بتوانند به 
عنوان نمایندگان وزارتخانه در شــورای عالی آموزش 
و پرورش، کارگروه های تخصصی و جلســات مهم، 
جهت کمک به آموزش و پرورش برای تصمیم گیری 

ها حضور پیدا کنند.  
در راستای همین برنامه، دستورالعمل تشکیل اتاق 
اولیا در مدارس )در صورت امکان در 10درصد مدارس 

شهرســتان ها و مناطق در ســال تحصیلی جاری( به 
اســتان ها ابالغ شــد؛ تا با افتتاح این اتاق، اولیا با ورود 
به مدرســه ببینند که برای آن هــا ارزش و جایگاهی 
قائل شــدیم و هم اینکه این اتاق، محلی برای تعامل 
خانواده ها با سطوح مختلف مدرسه برای پیگیری امور 

و تصمیم گیری ها باشد.
در ادامــه حامــد دیانی )مدیر آمــوزش و پرورش 
ناحیه یک ســاری( ضمن خیر مقدم گویی و تشکر از 
عباسپور، عسکری نیکزاد و هیأت همراه، اولیا را یکی 
از ارکان بسیار مهم مدرسه دانست که به عنوان بازوان 
مشــورتی، در تصمیم ســازی ها و پیشبرد امور دخیل 
هستند و بدون حضور آن ها اجرای برنامه ها و دستیابی 
به اهداف واالی آموزش و پرورش ممکن نخواهد بود.

وی تصریح کرد: فضای ســاختاری مناسب برای 
رسیدگی به این مهم و ورود اولیا به مدرسه باید فراهم 
شــود؛ که تشکیل اتاق اولیا می تواند در همین راستا از 

اهمیت برخوردار باشد.
دیانی همچنیــن ضمن توجه ویژه به اهمیت ورود 
اولیا در پیگیری مســائل مدرسه، خاطر نشان کرد: باید 
در این زمینه با دقت بیشتری عمل کرده و با شناساندن 
نحــوه و محدوده حضــور اولیا در امور مدرســه، این 
فرهنــگ را نیز ایجــاد کنیم تا اولیا بــه صورت غیر 
تخصصی در مسائل کامال تخصصی مدارس ورود پیدا 
نکنند چرا که این امر مشکالتی را در مدرسه، بویژه در 

امور آموزشی و تربیتی ایجاد می کند.

افتتاح »اتاق اولیا« در دبیرستان »زنده یاد بصیری« 

در آستانه چهلمین سال پیروزی 
انقالب اســالمی، پخــت کیک چهل 
ســالگی انقــالب شــکوهمند ایران 
اسالمی توسط آموزش و پرورش ناحیه 

یک ساری صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی آموزش و 
پرورش ناحیه یک ســاری، این مراسم 
با حضور حامــد دیانی)مدیر آموزش و 
پــرورش ناحیه یک ســاری( و جمعی 
از مســئولین اســتانی و شهرستانی به 
میزبانی هنرســتان ابتکار)به مدیریت 

نرگس پاکزاد( برگزار شد.
این مراســم شــامل برنامه هایی 
چون: تالوت قرآن کریم، ســرود ملی، 
قرائــت دکلمه و مقالــه و اجرای گروه 

سرود دانش آموزی و... بود.
 حامد دیانی)مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه یک ساری( در این مراسم ضمن 
خیرمقــدم گویی به مهمانان و تقدیر از 
برگزار کنندگان این جشــن، عالوه بر 
هنرســتان میزبان، از دبیرستان های 
عالیه میرزا زمانــی، دانش و حافظ نیز 
به منظــور مشــارکت در پخت کیک 

تقدیر کرد.
دیانی گفــت: یکــی از مهمترین 
اقدامات ما در آســتانه دهه فجر برپایی 
جشن باشــکوه  چهل سالگی انقالب 
اسالمی با برنامه های متنوع می باشد.

 وی افزود: چهل ســالگی انقالب 
به معنای بلوغ فکری و رشــد عقالنی 

اســت؛ چرا که مــا در دهه اول انقالب 
بلوغ جســمانی خود را با پیشبرد اهداف 

دفاع مقدس نشان دادیم.
مدیر آمــوزش و پرورش ناحیه یک 
ادامــه داد: مردم و جوانان متدین ایران 
عزیــز به رهبری امام خمینی)ره( ثابت 
کردنــد که پای انقــالب و مقام معظم 
رهبری ایســتاده اند و اگر قرار باشــد 
مرگــی صورت پذیرد، آن مرگ ، مرگ 
سرخ خواهد بود.این مقام مسئول دهه 
فجر را فرصتی دانست برای اینکه خود 
را مورد ســنجش قــرار دهیم که تا چه 
اندازه توانســتیم خود را با اهداف نظام 
و انقــالب تنظیم و همــراه کنیم، زیرا 
هرچقدر کــه خود را به اهداف انقالب، 

شهدا و امام خمینی)ه( نزدیک تر کنیم، 
پایه های انقالب را استوارتر کرده ایم.

امیدواریــم که همه ما بتوانیم گام های 
موثرتری در راســتای پیشبرد اهداف 
مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران 

برداریم.
در انتهــا نیز کیک چهل ســالگی 
انقالب اسالمی ایران توسط مسئولین 
و دانش آمــوزان بریده و بین مهمانان 
توزیع شــد.الزم به ذکر است که دانش 
آموزان و مســئولین حاضر از نمایشگاه 
های دانش آموزی شــامل:آثار هنری، 
صنایع دستی و غذاهای بومی و محلی 
که درحاشــیه مراسم تشکیل شده بود 

بازدید کردند.

توسط آموزش و پرورش ناحیه یک ساری صورت گرفت؛

پخت کیک 40 سالگی انقالب اسالمی ایران
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