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 با تالش و پیگیری های مجدانه دست اندرکاران آموزش و 

پرورش و انجام اقدامات الزم آموزشی در سال تحصیلی 95-

96 رتبه آموزشی مدیریت آموزش و پرورش درگز از 42به15 

ارتقا یافت .معاون آموزشی این مدیریت با اعالم این خبر افزود: 

در راستای تحقق این موفقیت عواملی چون همراهی و  همدلی 

کــادر آموزشی مستقر دراداره ، رهبری صحیح تا مدیریت 

مجمع که خود آشنایی کامل با مباحث آموزشی و مهندسی 

کنکور دارند و مدیران مدارس جهت برگزاری اعتکاف علمی 

در دو نوبت نوروزی و اردیبهشت ، بهره گیری از توان معلمان 

مجرب در این دو نوبت اردو کالس های رفع اشکال و تقویتی 

قبل از امتحانات نهایی وارتباط مستقیم با خانواده دانش 

آموزان جهت راهنمایی دانش آموزان برای شرکت در برنامه 

های آموزشی ذکر شده از نکات حائز اهمیتی بودکه بیشترین 

تاثیررادرروند شکل گیری این رتبه برای شهرستان به ارمغان 

آورد. نکته حائز اهمیت دیگر درخصوص رشد شهرستان درگز 

کسب 30 رتبه زیر 1000 د رکنکور سراسری امسال می 

باشد که دراین زمینه نیز وجود همکاران توانمند ما درمدارس 

د رامر آموزش به این مهم کمک شایانی کرده است . مهندس 

گلکاری اهداف آموزشی سال آینده این اداره را به شرح ذیل 

تشریح کرد:1-حرکت به سمت رتبه تک رقمی در آزمون 

های نهایی استان2-افزایش رتبه های تک رقمی و دو رقمی 

درکنکور سراسری حوزه نظری و فنی سال آینده از 2 برنامه 

ویژه مادرآموزش متوسطه دوم می باشد. شایان ذکراست که 

اهداف متوسطه اول  شهرستان که از نظر مهندس گلکاری 

حلقه مفقوده بین متوسطه دوم و ابتدائی می باشد قراردادن 

ــوزان  دربستر مناسب انتخاب رشته  خانواده ها و دانش آم

با توجه به توانایی های دانش آموزمی باشد تادرآینده اولیا 

ءدچارسردرگمی نباشند و دانش آموزنیزمسیر درست تحصیل 

برایش هموارباشد.معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش 

درگزافزود: درحوزه ابتدائی نیزاولویت های راهبردی ،سایت 

هاو شاخص های ماشامل جلوگیری ازتکرارپایه اول پیگیری 

ازانسداد بی سوادی و هدایت دانش آموزان 2 زبانه توجه به 

دانش آموزان الزم التعلیم و نیازویژه تکریم همکاران چند پایه 

تکریم همکاران پایه اول به عنوان معماران و به صورت کلی 

هدف گذاری بیرونی ما درآموزش درحوزه شرکت و کسب رتبه 

درجشنواره های مختلف سه مقطع دراستان و کشور می باشد. 

ــرای دانش  مهندس گلکاری کمبود امکانات آمــوزشــی ب

آموزان رایاد آور شد و افــزود:در شرایط فعلی دراکثرمناطق 

آموزشی خصوصا روستاهاوسایل کمک آموزشی در حد بسیار 

ضعیفی وجود دارد و یا وجود خارجی نداردو از خیرین محترم 

ــم جهت تامین ایــن امکانات آموزشی این  درخــواســت داری

مدیریت رایاری نمایند. وی از امکان برقراری دوره راهنمایی 

پیش حرفه ای مخصوص دانش آموزان  استثنایی در شهرستان 

درگز که با پیگیریهای بسیار ی محقق گردیده خبر داد.

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش درگز اعالم کرد:

ارتقای27 پله ای رتبه آموزش و پرورش درگز
رتبه اول جشنواره»دوربین نت« 

به کارگردان درگزی رسید
دردوازدهـــــمـــــیـــــن 

ــوری  ــش جــشــنــواره ک

ــن نــت کــه دهم  ــی دورب

مــحــل  در  آذرمـــــــــاه 

ــرای ســرو  فــرهــنــگ سـ

جمع  حضور  با  تهران 

ازهنرمندان  کثیری 

وبازیگران وکارگردانان و خانواده های آنان برگزارشد 

، فیلم مستند صعود به جم به کارگردانی حمید رضا 

مقصودی داغداری کارگردان جوان و با انگیزه درگز 

از مجموع 20 فیلم راه یافته به جشنواره ،موفق به 

کسب رتبه و تندیس برتر شد . گفتنی است در حال 

حاضر حمیدرضا مقصودی  داغــداری در دانشکده 

تئاتر و سینمای سوره تهران در رشته ادبیات نمایشی 

درمقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل می باشد 

و عالوه براین وی با شبکه های4 ،  نسیم ، مستند و ... 

همکاری دارد. 


