راه ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﺬرد
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻦ زاده اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز داﻧﺸﺠـﻮ ﮐـﻪ در ﻣﺤـﻞ ﺑـﺎﻧﮏ و ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺟﻤﻌـﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره دﮐﺘﺮا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
اﻓﺰود :ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﮐﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﻣﺮوز ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه و داﻧﺶ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ داﻧﺶ روز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﺳﻮده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺑﻪ ﻟﺰوم ﮐﺴﺐ داﻧﺶ روز و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻋﻤﻠﯿﺎت
روزﻣﺮه ﮐﺎری و ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺎﻧﮏ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﺬرد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺴﺘﺮده و وﺟﻮه آن در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻓﺰود :زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،داﻧﺶ اﻓﺮاد آن اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ زاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
داﻧﺸﺠﻮ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
داوود ﻣﻠﮏ ﻧﯿﺎ رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اداره و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﺠﻮ ،ﮔﻔﺖ :از  32ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 240
ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﻣﻮر و روﺳﺎی
ادارات ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی
ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن از آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.
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