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سالم  ،تو این پاورپوینت میخوایم برخی از اهداف و سوابق
کاندیدای ریاست جمهوری  :مجتبی محمدحسینی رو برسی
کنیم ،

.1برگزاری کالس های مهارت آموزی
• برگزاری کالس های آموزشی در سال های پیش هم رواج داشت  ،اما امسال که همه چیز
مجازی شده  ،موقعیت خوبیه که یک سری چیز هارو که نمیشه به صورت حضوری آموزش
داد رو بهتون آموزش بدیم ،ممکنه بدونید که قبل ازکاندید شدن هم ،بنده یک سری ویدیو
آموزشی و معرفی نرم افزار و کتاب روی سایت بارگذاری میکردم  ،و االن با رئیس جمهور
شدن میتونیم اون رو توسعه بدیم و هر کس که کاری رو بلده و میتونه به دوستاش آموزش
بده  ،چه به صورت آنالین و چه به صورت ویدیو  ،میتونه با یک پیام کالس آموزشی
خودش رو داشته باشه  ،در سال های گذشته برای کالس هزینه کمی دریافت میشد  ،اما
ما امسال ما میخوایم  ،کالس های مقدماتی رو به صورت رایگان برگزار کنیم و شاید برای
کالس های پیشرفته  ،هزینه خیییلی کمتری  ،دریافت کنیم

پخش فیلم های برتر سینمای ایران و جهان در مدرسه
• همونطور که میدونید  ،سال های گذشته هم پخش فیلم در مدرسه بوده  ،اما
امسال دو مزیت داره ! مزیت اول اینکه سال های گذشته برای هر فیلم باید
بلیط تهیه میکردید ولی امسال تمامی فیلم ها به صورت رایگان پخش میشه  ،و
مزین دوم هم  ،سهولت دیدن ویدیو هاست که میتونید خیلی ساده لم بدید و
ببینید !!!

برگزاری مسابقه ها به صورت آنالین
• من امسال سعی خواهم کرد که تمامی چیز هایی که سال های قبل
بوده در مدرسه رو به صورت مجازی برگزار کنم  ،البته با کیفیتی
بیشتر  ،میخوایم مسابقاتی نظیر حدس نقاشی  /اطالعات عمومی و ....
برگذار کنیم که میتونه خستگی درس خوندن یک روز رو از تنتون
بیرون ببره

به کارگیری افراد مطمئن
• من برای اینکه دولت به خوبی اداره شود و مدرسه روز به روز پیشرفت کند ،
سعی میکنم از افرادی برای وزارت استفاده کنم که در سال های گذشته ،
امتحان خود را پس دادند و خودشان را به همه ثابت کردند !
• یک نکته دیگر هم اینکه  ،اگر شما به دلیل خاصی میخواهید به کاندیدا های
دیگر رای بدهید (:مثال ایده هایی در زمینه ورزش دارد ) به من اعالم کنید  ،که
من از آن کاندید برای وزارت استفاده کنم  ،که دولت از همه جهات عالی باشد

سابقه در بستر مجازی
• ممکنه بدونید  ،که بنده دو دوره مسئول سایت میزان و یک دوره هم در
بخش تولیدات سمعی بصری بودم  ،و آشنایی نسبتا خوبی با کامپیوتر و
فضای مجازی دارم حاال هم که تمامی کارها به صورت آنالین شده
میتوانم کمک شایا نی به پیشرفت مدرسه در زمینه های مجازی کنم ! ،از
برنامه های من میتوان به ایجاد بستری برای خرید و فروش  ،کاال های
دست ساز شما عزیزان اشاره کرد
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یک دوره در مجلس !
• بنده یک دوره هم در مجلس حکومت میزان بودم و به درستی به مشکالت
مدرسه واقفم ،و در همان دوره ی مجلس هم طرح هایی داشتم  ،که انشااهلل در
دوران ریاست جمهوری آن هارا عملی خواهم کرد !

هدف کلی من !
• بنده یک هدف کلی دارم که در راستای آن تالش خواهم کرد  ،االن که مدرسه از نظر درسی خدا را شکر
خوب است و مشکلی ندارد  ،من میخواهم مهارت های دانش آموزان متوسطه اول را افزایش دهم  ،یعنی
در پایان دوران ریاست جمهوری بنده  ،هر دانش آموز حداقل یک مهارت به مهارت هایش افزوده شده
باشد  ،و اینکه ،سعی میکنم کمتر حرف هایی بزنم که عملی نیست  ،برای مثال در سالهای گذشته ،
افرادی بودند که وعده هایی دادند که اصال عملی نبود و ممکن نبود که اجرا شود  ،اما خودتان میتوانید
درباره اهداف من قضاوت کنید و عملی یا عملی نبودن آنهارا تشخیص دهید !
• و هدف آخر من هم  ،تبدیل مدرسه به فضایی فان تر است !!! | :آری  ،با قرار دادن داستان های طنز  ،و ....
در فضای سایت میزان  ،و یا کانال حکومت که میخواهیم تاسیس کنیم  ،میخواهم در روحیه دانش آموزان
تاثیر گذار باشم !!

و نکته پایانی ...
• سعی میکنم کمتر وعده بدهم و بیشتر عمل کنم  ،و تمام این اهداف فکر شده است و راه عملی کردن تمام آن
هارا بلدم و فقط یک قدرت اجرایی میخواهم !! و یک گوش شنوا  همین .....

• ببین چه بلند است !
• نعره سکوت...

• و اینکه بعضی ها میگویند عاقالنه تصمیم بگیرید  ،به نظر من درست نیست
باید به شخصی رای دهید که هم از او خوشتان بیاید (به قول خودمون باهاش حال کنید!) و هم
اهدافش مورد تاییدتان باشد

