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رییس مجمع عالی نخبگان شهرستان قائم شهر با بیان اینکه دانش آموزان به عنوان آینده  سازان کشور
می باشند،افزود: باید مدارس را به سمت نخبه پروری سوق داد 

      

  

  

،یوسفعلی  جوانی قادیکلایی در جلسه انجمن و اولیا مدرسه طلیعه دانش گفت:شمال آنلاینبه گزارش
باید  دانشآموزان را در همان دوران مدرسه با پژوهش و تحقیق آشنا کرد و زمینههای  انجام این امور

را برای آنان در مدارس فراهم کرد.

  

  

عضو شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران، دنیای  امروز را دنیای علم دانست و بیان
داشت: اداره اجتماع و صنعت امروز با علم  همراه است و دانش آموزان به عنوان آینده سازان باید به

کسب تحصیل علم و  تهذیب نفس بپردازند.

  

  

جوانی قادیکلایی با تاکید بر اینکه کشورهای پیشرفته از راه  توجه به علم و دانش و فناوری ارتقا یافته
اند افزود: امروز کشور ما در همه  زمینه ها از جمله عرصه نظامی ، علمی و فرهنگی به پیشرفته های

قابل توجهی  دست یافته است.
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وی با بیان اینکه مدارس پایگاه علم و دانش هستند افزود: باید مدارس  را  به سمت نخبه پروری سوق
داد و پیشرفتهای کشور در چنین محیطی شکل می گیرد.

  

  

رییس مجمع عالی نخبگان قائم شهر، پرسشگری را یکی از عناصر اصلی در  امرآموزش و پرورش
عنوان کرد و گفت: زمانی که پرسشگری رواج پیدا کند خلاقیت  می افریند.

  

  

وی گفت: از همه دانش آموزان تقاضا می کنم حس پرسشگری در خود تقویت کنند.

  

  

عضو شورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران اظهار کرد:  برای تربیت درست و صحیح
دانشآموزان باید سرمایه گذاریهای کلان کرد چرا که  سرنوشت کشور به دست آنان خواهد بود.

  

  

جوانی قادیکلایی خردورزی و حكمت اندوزی را به مثابه دو بال  هدایت و پیشرفت برشمرد و عنوان کرد:
شما امیدهای آینده ی كشور اسلامی مان  باید خود را به سلاح علم و دانش و ایمان و تكنولوژی مسلح

كنید.
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برای مشاهده لینک خبر اینجا کلیک کنید  
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