سواد؛ طناب پرچم بالندگی
[فاطمه باغشاهی]
در جوامــع گونا گــون ،ســوادآموختن بعنــوان حــق اساســی و الزمــۀ پیشــرفت انســان
شــناخته شــده و این مهم عامل رشــد و توســعه در ابعاد گوناگون اقتصادی ،سیاســی
لهــای رشــد و توســعه یــک کشــور ،بیانگــر ایــن واقعیــت
و فرهنگــی هــر جامعــه اســت .امــروز ایدهآ 
تهــای ســواد خوانــدن و
اســت کــه بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار ،بایــد بســیار فراتــر از کســب مهار 
نوشــتن پیــش رفــت .در کنــار آمــار افــرادی کــه موفــق بــه ســوادآموزی شــدهاند ،درصــد آمــار کســانی
کــه بــا اســتفاده از ایــن آمــوزش در شــرایط اطــراف خــود تغییــری ایجــاد میکننــد ،کارســاز اســت .بــه
یمــن فرمــان امــام خمینــی «ره» پایــه و اســاس ایــن نهضــت زمین هســاز توفیــق روزافــزون بــرای
مردمانــی شــده کــه بنــا بــه شــرایط روزگار از تحصیــل محــروم ماندنــد .ایــن نهضــت پــا به هر ســرزمینی
کــه گذاشــت ،بــر بــام آن پرچــم فخــر و برازندگــی افراشــته و چــراغ ســعادت و بالندگــی افروخت هتــر شــد.
سهــای نهضــت ســواد آمــوزی،
بــر ایــن اســاس همــگام بــا دعــوت از مــردم عامــی بــرای حضــور در کال 
نهــای دولتــی و خصوصــی بــرای ارتقــای ســطح ســواد ،علــم و تخصــص نیروهــای خــود
مرا کــز و ارگا 
حرکــت کردنــد .آســتان قــدس رضــوی نیــز در آســتانه اولیــن دهــه انقــاب یعنــی ســال  1368بــا
تشــکیل مرکــز آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنــان بــرای تحقــق ایــن مهــم گام برداشــت.
افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان
در شــرایط کنونــی جامعــه وظیفــه هــر ســازمان اســت کــه تــاش کنــد ســطح ســواد پرســنلی کــه از ادامــه
تحصیــل محــروم بــوده انــد را در دســتور کارخــود قــرار داده و آن را بــه عنــوان رســالت و مأموریتهــای
کاری خــود لحــاظ کننــد .ایــن مرکــز نیــز در مــدت فعالیــت خــود تــاش داشــته تــا بــا برگــزاری دورههــای
بلندمــدت ،انگیــزه کاری را در نیروهــای ایــن ســازمان ایجــاد کنــد و بــا افزایــش ســطح نگــرش ،دانــش و
مهــارت کارکنــان زمینهســاز ارتقــای فکــری و شــغلی نیروهــای خــود شــود.
تنوع خدمات آموزشی
مرکــز آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنــان بــا توجــه بــه تجربــه و ســابقهای کــه از ســال  1368در برگــزاری
دورههــای بلندمــدت در مقاطــع کاردانــی ،کارشناســی وکارشناســی ارشــد داشــته ،خدمــات ارزنــده آموزشــی
بــه کارکنــان ارائــه کــرده اســت .دورههــای بلنــد مــدت ارائــه شــده در دو قالــب دورههــای معــادل و نیــز
دورههایــی کــه بــا مجــوز دانشــگاه علمــی کاربــردی برگــزار شــده ،اجرایــی شــده اســت .ایــن مرکــز بــا توجــه
بــه مجوزهایــی کــه در ایــن خصــوص اخــذ کــرده و انطبــاق برگــزاری دورههــا بــا توجــه بــه شــرایط کاری
کارکنــان ،برطــرف کننــده نیازهــای آموزشــی کارکنــان ســازمان شــده اســت.
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رشــتههای تحصیلــی در مقاطــع س ـهگانه
کاردانــی ،کارشناســی و ارشــد بــا توجــه بــه
سیاســتهای کالن آســتان قــدس رضــوی
و نیازســنجیهای صــورت گرفتــه در ســطح
ســازمان مــد نظــر قــرار گرفتــه و تــاش بــر ایــن
بــوده اســت کــه تمامــی پرســنل ســازمان مرکــزی
و نیــز مؤسســات تابعــه آســتان قــدس رضــوی در
ذیــل ایــن برنامــه قــرار گیرنــد.
بــه ایــن منظــور امتیازاتــی همچــون تخفیــف
شــهریه و همچنیــن برنامهریــزی دورههــا بــا
توجــه بــه شــرایط کاری پرســنل بــرای ترغیــب
کارکنــان بــه ادامــه تحصیــل در نظــر گرفتــه شــده
اســت .در ســالهای اخیــر ســایر نیروهایــی کــه
بــا مــدرک تحصیلــی پاییــن در شــرکتها و بــا
مؤسســه پشــتیبانی مشــغول بــه خدمــت شــدهاند
در جامعــه آمــاری ایــن مرکــز قــرار گرفتــه انــد.
آموزش های کاربردی برای سازمان
آمــوزش دانشــجویان و دانــش آموختــگان
دورههــای معــادل مرکــز آمــوزش ضمــن خدمــت
کارکنــان آســتان قــدس رضــوی بــا توجــه بــه
نیــاز ســازمان در مقاطــع کاردانی(11رشــته)،
کارشناســی( 5رشــته) و کارشناســی ارشــد(
2رشــته) بــرای تعــداد  415نفــر صــورت پذیرفتــه
اســت.
همچنیــن دورههــای بلندمــدت تحــت
نظــارت واحــد علمــی کاربــردی در رشــتههای
امــور اداری ،امــور زائریــن ،امــور زائریــن ،امــور
فرهنگــی ،تربیــت مربی قــرآن کریم ،حســابداری
صنعتــی ،حســابداری مالــی ،روابــط عمومــی،
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،مدیریــت امــور
فرهنگــی ،نرمافــزار سیســتم و نرمافــزار کامپیوتــر
بــه تعــداد  1008نفــر فــارغ التحصیــل در مقاطــع
کاردانــی و کارشناســی داشــته اســت.

