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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم:
«ﻣﺎ ﺿﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎر»
«ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ،ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﺪ»
ﻣﺸﺎوره ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن.
ﻣﺸﺎوره ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮه ای روﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴﺘﯽ.
ﻣﺸﺎوره راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺳﺮ در ﮔﻤﯽ و ﺗﺤﯿﺮ.
ﻣﺸﺎوره ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎوره ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ.
« ﻧﻤﺎﺋﯽ از اداره ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان »
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ واﻗﺪاﻣﺎت اداره ﻣﺸﺎوره از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در3ﺑﺨﺶ )آﻣﻮزش_ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﺮوﯾﺞ_اﻋﺰام ﻣﺸﺎورﯾﻦ(اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻟﻒ_آﻣﻮزش:ﺑﻌﺪازاﺳﺘﻌﻼم ازﻣﺪارس ،ﻠﯿﺴﺘﯽ ازﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪوﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺸﺎوره وﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ آن ﻋﺰﯾﺰان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮ
ﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﻮدﯾﻢ.اﯾﻦ ﻫﺪف درﻗﺎﻟﺐ 10ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎزوﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.وآﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه
ﺑﺎﻋﻨﻮان) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ( درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﺣﻀﻮراﺳﺘﺎد ﻣﻬﮑﺎم وﺷﺮﮐﺖ 40ﻧﻔﺮازﻣﺸﺎورﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .
ب _ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﺮوﯾﺞ :ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ .ﺑﻌﺪازﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد،ﻤﻘﺮر ﺷﺪﺣﺪاﻗﻞ 3ﻣﺮﮐﺰﻣﺸﺎوره ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎ و وﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﺟﻮار ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(وﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن واﻗﻊ اﻧﺪ ﺑﻪ زودی آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﺎورﯾﻦ
ازآﻗﺎﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺸﺎور ارزﯾﺎﺑﯽ وﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪﮐﻪ ازآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوردرﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ج_اﻋﺰام ﻣﺸﺎورﯾﻦ:ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ واﻟﻤﻨﻪ ﻃﯽ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎ اداره ﻣﺸﺎوره ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﻗﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﺗﻬﺮان در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت )ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده( ﻣﺸﺎور ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺰام ﺷﻮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ  15ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ،ﻣﺸﺎور اﻋﺰام
ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪارس دو ﺑﺎر ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در ﺳﺎل  91ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت و ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺎ ،ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺮﺑﺎزان آﻗﺎ و ﻣﻮﻻﯾﻤﺎن
ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه( و رﺿﺎﯾﺖ آن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ).ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ(
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اداره ﻣﺸﺎوره 77488900 :اﻟﯽ  906داﺧﻠﯽ 508
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