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ٍ ضزایظ ٍرٍد ثِ سًذگی را دارًذ ثِ ّویي دلیل ثزگشاری
دٍرُ ّبی اسدٍاد داًطزَیی ،تزٍیذ اسدٍاد ٍ ًْبدیٌِ ًزدى
كزٌّگ اسدٍاد آسبى رشٍ سیبست ّبیی است ًِ ًْبد رّجزی
در داًطگبُّب دًجبل هیًٌذ.
رستوی ثب اضبرُ ثِ پیگیزی ثحج اسدٍاد داًطزَیی اس سبل ;? تب
ًٌَى در ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در داًطگبُ ّب،
خبعزًطبى ًزد Aثب تَرِ ثِ ثضبػت داًطگبُ ّب ٍ ًْبد رّجزی
ّوَارُ سؼی ضذُ هَضَع اسدٍاد داًطزَیی هَرد تَرِ هزار
گیزد ٍ ثزًبهِ ّبی هختللی ّن در ایي سهیٌِ ثزگشار ضذُ است.
ٍی اداهِ داد Aثزای داًطزَیبًی ًِ هی خَاٌّذ در ثیست ٍ
یٌویي هزاسن اسدٍاد داًطزَیی ضزًت ًٌٌذ ّن ثزًبهِ ّبی
هختللی درًظز گزكتِ ضذُ است ،یٌی اس ایي ثزًبهِ ّب تحت
ػٌَاى ّوسلز تب ثْطت در هطْذ ثزگشار هیضَد.
رستوی اضبكِ ًزدّ Aوچٌیي ثزًبهِ ّبیی ثزای هجل اس سلز ٍ ثؼذ

حزت االسالم رستویA

اس سلز تَسظ داًطگبُّب ثزای داًطزَیبى ثزگشار هیضَد.
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ٍی اكشٍد Aدر ثیست ٍ یٌویي هزاسن اسدٍاد داًطزَیی،

حوسه فزهنگ اختصبص دارد

داًطزَیبى سِ رٍس در هطْذ هوذس هیْوبى اهبم رضب (ع) ّستٌذ

هؼبٍى سیبسی ٍ كزٌّگی ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در

ٍ ثزًبهِّبی ٍیژُ كزٌّگی خَاٌّذ داضت.

داًطگبُ ّب گلت @= Aدرغذ اسدٍاد ّبی داًطزَیی پبیذار ثَدُ

هؼبٍى كزٌّگی ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در داًطگبُ ّب

است.

اداهِ داد Aهْن تزیي ًیبس داًطزَیبى ثزای اسدٍاد تبهیي هسٌي

ثِ گشارش خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ كبرس ،حزت االسالم رستوی

هٌبست است ٍ اگز هسٌي داًطزَیبى تبهیي ضَد هغؼب تؼذاد

هؼبٍى سیبسی ٍ كزٌّگی ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در

اسدٍاد ّبی داًطزَیی اكشایص خَاّذ یبكت .در ایي سهیٌِ ثبیذ

داًطگبُ ّب در ًطست خجزی ًِ پیزاهَى ثیست ٍ یٌویي هزاسن

ثِ اكشایص تؼذاد خَاثگبُ ّبی هتبّلی داًطزَیی تَرِ ثیطتزی

اسدٍاد داًطزَیی ،ثزگشار ضذ ،گلت Aدر دیي اسالم ،تبًیذات

ضَد ،خیزیي در ایي راثغِ هیتَاًٌذ ًوي سیبدی داضتِ ثبضٌذ.

ثسیبری ثِ ثحج اسدٍاد ضذُ استًْ ،بد رّجزی در داًطگبُ ّب ّن

رستوی اضبكِ ًزد Aاٍلیي گزٍُ سٍد ّبی داًطزَ سَم ثْوي،

ثحج اسدٍاد داًطزَیی را ثِ ػٌَاى یٌی اس هْن تزیي ثزًبهِ ّب

ّوشهبى ثب ٍالدت حضزت سیٌت ثِ هطْذ اػشام هیضًَذ ٍ تب 9:

هذًظز هزار دادُ است.

اسلٌذ اػشامّب ثِ پبیبى خَاّذ رسیذ.

ٍی اداهِ داد Aعجن آهبری ًِ دارین ،تٌْب ; درغذ اس اسدٍاد ّبی

ٍی گلت Aحجت ًبم اس اٍل دی هبُ آؿبس ضذُ ٍ تب پبیبى دی هبُ

داًطزَیی ثِ عالم هٌزز ضذُ ٍ اس عزكی =@ درغذ اسدٍاد ّبی

اداهِ دارد ًِ تبًٌَى ًیش ّ 88شار ٍ  <55سٍد حجت ًبم ًزدًذ.

داًطزَیی پبیذار ثَدُ است.

رستوی گلت Aاسدٍاد داًطزَیی اهسبل در = 8دٍرُ ثزگشار

رستوی در اداهِ ثب اضبرُ ثِ تبًیذات ٍ تطَین ّبی اسالم درثبرُ

هی ضَد ًِ در ایبم ضْبدت حضزت سّزا ثزگشاری ایي هزاسن

اسدٍاد ،اكشٍد Aدر داًطگبُ ّب ثیص اس چْبر هیلیَى داًطزَ اس سٌیي

هتَهق خَاّذ ضذّ ،وچٌیي اهسبل ربهبًذُ ّبی دٍرُ ثیستن ّن

? 8تب < 9سبل در حبل تحػیل ّستٌذ ًِ در سي اسدٍاد ّن ّستٌذ

اػشام هیضًَذ.
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ٍی در خػَظ سَالی پیزاهَى ّشیٌِ هزاسن اسدٍاد داًطزَیی ّن

هؼبٍى كزٌّگی ٍ سیبسی ًْبد رّجزی در داًطگبُ ّب گلت Aدر

اكشٍدّ Aشیٌِ ّب ًسجت ثِ دٍرُ ّبی هجل ًبّص پیذا ًزدُ ٍ ًوتز اس

حبل حبضز در  985داًطگبُ دكتز ًْبد دارین ٍ اگز گلتِ هیضَد

 85هیلیبرد تَهبى سبل گذضتِ ثزای ?ّ 8شار سٍد ّشیٌِ ضذ ًِ

ًِ ًْبد رّجزی در داًطگبُ ّب ًیبس ثِ ثَدرِ كزٌّگی ًذارد ًبضی

اهسبل ّویي ػذد را ثزای ّ 95شار سٍد در ًظز گزكتِ این.

اس ثی اعالػی است.

هؼبٍى كزٌّگی ًْبد رّجزی در داًطگبُّب اكشٍد Aسبل هجل  >5درغذ

ٍی گلت Aهتبسلبًِ ًوتز اس ًین درغذ ثَدرِ ًطَر ثِ حَسُ

ثَدرِ هػَة ًْبد اختػبظ پیذا ًزد ،اهب اهسبل اختػبظ ثَدرِ

كزٌّگ اختػبظ دادُ ضذُ ًِ ثسیبر اًذى است الجتِ ثب تَرِ

ضؼیق ثَدُ ٍ اگز ایي گًَِ ثبضذ داًطگبُ ّب ًیش ثِ هطٌل هَارِ

ثِ ضزایظ هَرَد ایي هَضَع هبثل كْن است ٍلی ثِ ثزرسی

خَاٌّذ ضذ.

ثیطتز ًیبس دارد.

ٍی در اداهِ در خػَظ ضیغٌت ّبیی ًِ در هَرد ثَدرِ ثزخی
ًْبدّب غَرت گزكتِ ّن تبًیذ ًزدًْ Aبد اس ضلبكیت در كضبی
ثَدرِ استوجبل هی ًٌذًْ ،بد رّجزی در داًطگبُ ّب ًیش هبًٌذ ّوِ
دستگبُ ّب ثخطی اس ثَدرِ اش را غزف ّشیٌِّبی ربری هیًٌذ ٍ

هؼبٍى كزٌّگی سیبسی ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی خجز

ثخطی دیگز را ًیش ثزای كؼبلیتّبی ثزًبهِای غزف هیًٌذ.

دادA

ٍی اداهِ داد Aدر حبل حبضز ثیص اس =< هزًش دیي پژٍّی ثزاسبس

تحقق  07درصد ثودجه نهبد نوبیندگی هقبم

توبضبی داًطزَیبى در داًطگبُ ّب تبسیس ضذُ ًِ ثیي  <5تب ?55

هؼظن رهجزي در سبل  / 29فؼبلیت 917
دفتز نهبد در دانشگبههبي کشور

داًطزَی در حبل تحػیل دارد.
رستوی تػزیح ًزد Aآهَسش هزبسی ًیش یٌی اس كؼبلیت ّبی ًْبد

هؼبٍى كزٌّگی سیبسی ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در

است ًِ ثیطتزیي هخبعت را دارد ٍ در حبل حبضز ّ <55شار

داًطگبُ ّب گلت Aسبل =@ حذٍد  >5درغذ ثَدرِ ًْبد رّجزی

داًطزَ در ایي سبهبًِ آهَسشّبی هزبسی هیثیٌٌذ.

در داًطگبُّب هحون ضذُ است ٍ غزكب ًلبف حوَم ًبرًٌبى ٍ

ٍی گلت Aدرٍس هؼبرف اسالهی ًیش اس تؼییي سزكػل تب آهَسش

ثزًبهِ ّبی ربری را دادُ است ٍ سبیز كؼبلیت ّب اس عزم دیگز

هذرسبى ٍ ارسیبثی هذرسبى ارتوبی اسبتیذ آى ّب ٍ تجذیل ٍضؼیت

تبهیي ضذ.

چِ در اػضبی ّیئت ػلوی ٍ چِ هذرسبى اس الشاهبت كؼبلیت ّبی

ثِ گشارش خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری آًب،

ًْبد است در حویوت یي دّن ثبر آهَسش ػبلی در هوغغ

حزت االسالم ٍ الوسلویي هػغلی رستوی ثب ثیبى ایٌٌِ اس

ًبرضٌبسی را ًْبد اًزبم هیدّذ.

ضلبكیتی ًِ در ثَدرِ استوجبل هی ًٌین ،اظْبر ًزد Aآگبّی

رستوی اظْبر داضت Aكؼبلیت ّبیی هبًٌذ اسدٍاد داًطزَیی ،اػشام

ػوَهی اس ثَدرِ دستگبُ ّبی هختلق ،اتلبم خَثی استًْ .بد

اسبتیذ در هٌبسجبت هختلق ثِ داًطگبُ ّب ًِ ثیص اس  9555هجلؾ در

رّجزی هخل توبم ًْبدّبی كزٌّگی دیگز ،ثخطی اس ثَدرِ خَد

هزاحل تؼییي غالحیت ثزای حضَر در كضب ّبی داًطگبّی ٍ

را اس دٍلت ٍ ثخطی را اس حبهیبى هبلی ٍ خیزیي تبهیي هیًٌذ.

خَاثگبّی ّستٌذ ،ادارُ ّ ?55یئت كؼبل هذّجی در داًطگبُ ّب،

ٍی اكشٍدًْ Aبد رّجزی ثخص ػوذُ ای اس ثَدرِ خَد را غزف

ًبًَى ّبی كزٌّگی هزآى ٍ ػتزتً ،طزیبت داًطزَیی ،داًص

حوَم ًبرهٌذاى هیًٌذ ٍ ثخص دیگز را ثِ كؼبلیتّب ٍ ثزًبهِّب

اكشایی اسبتیذ ،ثزگشاری ػتجبت داًطزَیی ،حوبیت اس داًطزَیبى

اختػبظ هیدّذ.

خبرری ،اتحبدیِ ّبی داًطزَیی ،ائوِ روبػت داًطگبُ ّب ًِ ثیص

تبسیس ثیص اس =< هزًش دیيپژٍّی ثِ توبضبی داًطزَیبى

اس  9555اهبم روبػت در  :<5هسزذ ٍ خَاثگبُ حضَر دارًذ اس

هؼبٍى كزٌّگی سیبسی ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در

كؼبلیت ّبی ًْبد است ًِ تَسظ ثَدرِ ًْبد ادارُ هیضَد.

داًطگبُ ثب اضبرُ ثِ كؼبلیت ّبی گستزدُ ایي سبسهبى گلت Aثیص
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اس =< هزًش دیي پژٍّی ثِ توبضبی داًطزَیبى در داًطگبُ ّبی

داًطگبُ ثیبى ًزدً Aطزیِ پزسوبى داًطزَیی ثب ثیص اس 9555

هختلق ًطَر تَسظ ًْبد رّجزی ،تبسیس ضذُ است.

پزسص ٍ پبسخی ًِ تَسظ داًطزَیبى اس هزاًش ًْبد رّجزی در

پزهخبعت تزیي آهَسش هزبسی ًطَر ثب ثیص اس ّ <55شار ػضَ

داًطگبُ ّب اًزبم ضذُ است ،دثیزخبًِ ًبًَى هزآى ٍػتزت ٍ ثٌیبد

داًطزَیی ،سبهبًِ آهَسش هزبسی ًْبد رّجزی است.

تجیٌیي اًذیطِ ّبی اهبم خویٌی(رُ) اس هزوَػِ كؼبلیت ّبی ایي

ٍی اكشٍد Aدرٍس هؼبرف ًِ رشٍ درٍس آهَسضی داًطگبُ ّبست

ًْبد است.

اس تذٍیي هحتَا ،تبهیي سزكػل ،آهَسش هذرسبى ،پیگیزی ارسیبثی

ٍی اكذاهِ داد Aاگز ًسی هذػی ثبضذ ًْبد رّجزی در داًطگبُّب

ًیلیت درٍس ،ارتوبی اسبتیذ ٍ توبم آًچِ ًِ هزثَط ثِ درٍس

ًیبس ثِ ّشیٌِ كزٌّگی ًذاردً ،بضی اس ًناعالػی است .ثَدرِای

هؼبرف است در حیغِ اختیبرات ًْبد رّجزی است .ثِ ػجبرت دیگز

ًِ ثزای ثخص كزٌّگی هی ضَد ًوتز اس ًین درغذ ًل ثَدرِ

یي دّن ثبر آهَسش ػبلی در هوغغ ًبرضٌبسی ثزػْذُ ًْبد رّجزی

است .ثبیذ هزوَػِ سیبست گذار تؼزیق هٌبسجی اس ثَدرِ ثٌذی

در داًطگبُّبست.

ٍ تخػیع آى داضتِ ثبضٌذ.

رستوی درثبرُ دیگز كؼبلیت ّبی ًْبد ًوبیٌذگی رّجزی در

رستوی در پبیبى اظْبر ًزد Aاگز توبم ثَدرِ هحون ضَد

داًطگبُ ّب ثیبى ًزد Aعزح اسدٍاد داًطزَیی ،اػشام استبداى ثِ

هی تَاًین در سغح هؼوَلی كؼبلیت ّبیوبى را اًزبم دّین .سبل

داًطگبُ ّب در ثزًبهِ ّبی هختلق ،ثزگشاری ًبرگبُ ّبی هطبٍرُ ای

گذضتِ حذٍد  >5درغذ ثَدرِ ًْبد رّجزی در داًطگبُّب هحون

در حَسُ ّبی ارتوبػی ،كزٌّگی ،سیبسی ،اػشام هجلـبى تَاًوٌذ ثِ

ضذُ است ٍ غزكب ًلبف حوَم ًبرًٌبى ٍ ثزًبهِّبی ربری را

كضبّبی داًطزَیی اس دیگز كؼبلیتّبیی است ًِ ایي سبسهبى اًزبم

دادُ است ٍ سبیز كؼبلیتّب اس عزم دیگز تبهیي ضذ

هیدّذ.
هؼبٍى كزٌّگی سیبسی ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در
داًطگبُ اداهِ داد ?55 Aهزوَػِ ّیبت هذّجی كؼبل در داًطگبُّبی
سغح ًطَر سیزًظز ًْبد رّجزی كؼبلیت هی ًٌٌذ ٍ ثزاسبس
هوزراتًْ ،بد رّجزی هتَلی ٍ پبسخگَی كؼبلیت ّبی هذّجی در
داًطگبُّبست.
خبدهیA

ٍی گلت Aحوبیت اس ًطزیبت داًطزَیی ًِ هَضَػبتضبى هزتجظ
ثب حَسُ كؼبلیت ًْبد است ،ثزگشاری ػتجبت داًطزَیی ضبهل

دانشجویبى تب  97دي هبه ثزاي ثجتنبم در

سبهبًذّی ًبرٍاى ّبی داًطزَییّ ،وبٌّگی ثب ًظبم ٍظیلِ،

هزاسن اسدواج دانشجویی فزصت دارند

آهَسش هسئَلیي ًبرٍاىّب رشٍ رسبلتّبی ًْبد رّجزی است.

دثیز ثیست ٍ یٌویي هزاسن اسدٍاد داًطزَیی گلت Aداًطزَیبى

كؼبلیت  985دكتز ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در داًطگبُ ّبی

تب  95دی هبُ ثزای حجت ًبم در هزاسن اسدٍاد داًطزَیی كزغت

ًطَر

دارًذ.

رستوی ثب اضبرُ ثِ كؼبلیت ّبی گستزدُ ًْبد رّجزی در داًطگبُ ّب

ثِ گشارش خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری كبرس ،حزت

گلت Aایي سبسهبى  985دكتز در داًطگبُ ّبی هختلق ًطَر دارد.

االسالم خبدهی دثیز ثیست ٍ یٌویي هزاسن اسدٍاد داًطزَیی،

ّوچٌیي ثزخی اس كؼبلیت ّبی داًطزَیبى خبرری ،حوبیت اس

در ًطست خجزی ًِ اهزٍس در ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی

اتحبدیِ ّب ٍ تطٌل ّب ،سبسهبًذّی ائوِ روبػت داًطگبُ ّب،

در داًطگبُّب ثزگشار ضذ ،گلت Aاهزٍس ثحج اسدٍاد داًطزَیی

ثزگشاری اردٍّبی آهَسضی ثزػْذُ ایي ًْبد است.

در ربهؼِ ٍ ثحج تطٌیل خبًَادُ ثِ لحبػ هجبًی كزٌّگی ٍ

هؼبٍى كزٌّگی – سیبسی ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در

ارتوبػی حبیش اّویت است.
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ٍی اداهِ داد Aدر ّویي راستب اس سَی ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن

حزت االسالم خبدهی دثیز ثیست ٍ یٌویي دٍرُ عزح اسدٍاد

رّجزی در داًطگبُ ّب؛ حجت ًبم ثیست ٍ یٌویي هزاسن اسدٍاد

داًطزَیی در گلت ٍگَ ثب خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری

داًطزَیی آؿبس ضذُ ٍ سٍد ّبی داًطزَ هی تَاًٌذ ثب هزارؼِ ثِ

كبرس ،گلت Aسٍد ّبی داًطزَ ًِ سبل گذضتِ در ثیستویي

سبهبًِ اسدٍاد داًطزَیی ثزای ضزًت در ایي هزاسن اهذام ًٌٌذ.

دٍرُ عزح اسدٍاد داًطزَیی ثٌبثز دالیل هختلق هَكن ًطذًذ ثِ

ٍی اداهِ داد Aتٌْب داًطزَیبًی هی تَاًٌذ در ایي عزح حجت ًبم ًٌٌذ

هطْذ هوذس اػشام ضًَذ ،اهسبل هی تَاًٌذ ثزای ضزًت در

ًِ تبریخ ػوذ آًْب اٍل هْز <@ تب اٍل دی=@ ثبضذ ٍ در هَاردی ًِ

هزاسن اسدٍاد داًطزَیی ٍ سلز ثِ هطْذ هوذس حجتًبم ًٌٌذ.

ّز دٍ سٍد ،داًطزَ ّستٌذ ،كوظ یٌی اس آًْب ثِ ػٌَاى داٍعلت

ٍی اداهِ داد Aسبل گذضتِ حذٍد ّ 85شار ًلز اس داًطزَیبى ثٌبثز

اغلی ًیبس است ،حجتًبم ًٌذ.

دالیل هختلق هَكن ًطذًذ ًِ در عزح اسدٍاد داًطزَیی

خبدهی گلت Aداًطزَیبًی ًِ در ایي عزح حجت ًبم هیًٌٌذ تب یي

ضزًت ًٌٌذ ًِ ایي تؼذاد اهسبل هی تَاًٌذ در دٍرُ ثیست ٍ

ّلتِ پس اس حجت ًبم ،هی ثبیست هذارى السم را ثزای تبئیذ ثِ دكتز

یٌن ثزای اػشام ثِ هطْذ هوذس حجتًبم ًٌٌذ.

ًْبد رّجزی در داًطگبُ خَد یب دكتز استبًی هزثَعِ ارائِ دٌّذ.

دثیز ثیست ٍ یٌویي دٍرُ عزح اسدٍاد داًطزَیی اداهِ دادA

خبدهی اظْبر داضت Aدر داًطگبُ ّبیی ًِ دكتز ًوبیٌذگی ًْبد

سٍد ّبی داًطزَیی ًِ در عزح هزاسن اسدٍاد داًطزَی

رّجزی ٍرَد ًذارد ،داًطزَیبى پس اس حجت ًبم ،ثبیذ هذارى السم

ضزًت هی ًٌٌذ اهسبل یي رٍس را هیْوبى ًْبدًوبیٌذگی هوبم

را ثزای تبئیذ ثِ راثظ كزٌّگی داًطگبُ ًِ اس عزف ستبد اسدٍاد

هؼظن رّجزی ٍ در رَار حزم اهبم رضب(ع) خَاٌّذ ثَد.

تؼییي ضذُ ارائِ ًٌٌذ ،تب حجتًبم آًْب هغؼی ضَد.

ٍی اداهِ داد Aثٌب دارین عزح اسدٍاد داًطزَیی سبل =@ را ثب

ٍی گلت Aسٍد ّبی داًطزَ هی ثبیست اغل ػوذًبهِ ،اغل

اػشام = 8دٍرُ ثِ اتوبم ثزسبًین اهب اگز استوجبل هٌبست ثبضذ،

ضٌبسٌبهًِ ،برت هلی ٍ اغل ًبرت داًطزَیی را ثزای تبئیذ

هوٌي است ایي تؼذاد اكشایص یبثذ.

تحَیل دٌّذ ٍ دكبتز ًْبد ثبیذ حذاًخز یي ّلتِ پس اس دریبكت

خبدهی در اداهِ ثب اضبرُ ثِ رًٍوبیی اس سبهبًِ هلبد ثِ ػٌَاى

هذارى ّز داٍعلتً ،سجت ثِ تؼییي تٌلیق در خػَظ تبئیذ یب

هزًش كزٌّگی آهَسضی داًطگبّیبى ،گلت Aایي هزًش هسئَلیت

رد حجتًبم در سبیت اهذام ًٌٌذ.

ثزًبهِ ّبی اسدٍاد داًطزَیی ،اردٍّبی داًطزَیی ،عزح

ٍی گلت Aسبل گذضتِ هزاسن اسدٍاد داًطزَیی در هطْذ هوذس

ضیبكت اًذیطِ ٍ دیگز كؼبلیت ّبیی ًِ ًْبد ًوبیٌذگی هوبم

ثب دُ هیلیبرد تَهبى ثزگشار ضذ ٍ در سبل ربری ّن تالش دارین ثب

هؼظن رّجزی در هطْذ دارد را ثزػْذُ دارد.

ایي هجلؾ هزاسن را ثزای ثیست ّشار سٍد داًطزَ ثزگشار ًٌین.

ٍی در پبیبى گلت Aاهیذٍارم ثب تالش ّبیی ًِ تَسظ ًْبد
ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در داًطگبُ ّب اًزبم هی دّذ ٍ ثب
ثزًبهِ ّبیی ًِ ثزگشار ضذُ ،هطْذ هوذس ثِ سٍدی ثِ ػٌَاى
پبیتخت اسدٍاد داًطزَیی ّن ضٌبختِ ضَد.

خبدهی در گلتٍگَ ثب كبرسA
جبهبندههبي سبل گذشته اسدواج دانشجویی ثزاي اػشام
ثه هشهدهقدس ثجت نبم کنند /رونوبیی اس سبهبنه هفبد
ثه ػنواى هزکش فزهنگی آهوسشی دانشگبهیبى

سارع خجز داد

دثیز ثیست ٍ یٌویي دٍرُ عزح اسدٍاد داًطزَیی گلتA

پزداخت تسهیالت ثه دانشجویبى هتقبضی

ربهبًذُ ّبی دٍرُ گذضتِ عزح اسدٍاد داًطزَیی هی تَاًٌذ اهسبل

سفز ثه ػتجبت ػبلیبت آغبس شد

ثزای اػشام ثِ هطْذ هوذس حجتًبم ًٌٌذ.

هؼبٍى ارزایی ٍ اػشام ستبد ػوزُ ٍ ػتجبت داًطگبّیبى گلت Aثِ
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هٌظَر تسْیل سلز داًطگبّیبى ثِ ػتجبت اس هبُ ّب هجل ثب تطٌیل

ربهغ ػتجبت در سبیت لجیي هی تَاًٌذ هؼزكی ًبهِ ثزای غٌذٍم

رلسبت ثب ثبًي هلت ٍ غٌذٍم ركبُ ٍ اًؼوبد تلبّن ًبهِ ،تػوین ثز

ركبُ دریبكت ًٌٌذ.

آى ضذ تب ثِ داًطگبّیبى هتوبضی ثِ غَرت ٍیژُ ٍام ػتجبت ػبلیبت

سارع گلت Aپزداخت ایي ٍام در ضؼت ثبًي هلت آؿبس ضذُ ٍ

پزداخت ضَد.

تب پبیبى سبل =@ ّن هتوبضیبى كزغت دارًذ تب ثزای دریبكت ایي

ثِ گشارش خجزًگبر داًطگبُ خجزگشاری داًطزَ ،هحوذ سارع؛

تسْیالت اهذام ًٌٌذ.

هؼبٍى ارزایی ٍ اػشام ستبد ػوزُ ٍ ػتجبت داًطگبّیبى گلتAثز

هؼبٍى ارزایی ستبد تبًیذ ًزدAثب تَرِ ثِ ضلَؿی ثبًي ّب در

اسبس تلبّن ًبهِ ای ًِ هب ثیي ستبد ٍ ثبًي هلت ٍ غٌذٍم ركبُ

ایبم اسلٌذ هبُ ثِ داًطگبّیبى تَغیِ هی ضَد ٍام خَد را تب پبیبى

داًطزَیبى هٌؼوذ ضذُ است ،تسْیالت ػتجبت ثِ سائزیي داًطگبّی

ثْوي هبُ دریبكت ًٌٌذ ٍ اس هزارؼِ ثِ ثبًي در رٍس ّبی پبیبًی

اػغب هیضَد.

سبل ثِ دلیل هطـلِ سیبد ضؼت ،خَدداری ًوبیٌذ.

سارع گلت Aثِ هٌظَر تسْیل سلز ثزای داًطگبّیبًی ًِ هػذ سلز ثِ

گلتٌی است؛ اسبتیذ ٍ ًبرهٌذاى ًلیِ داًطگبُ ّب ًیش هی تَاًٌذ ثب

ػتجبت ػبلیبت دارًذ ٍ ّوچٌیي حوبیت اس ایي اهذام هؼٌَی ٍ

هزارؼِ ثِ ضؼت ثبًي هلت در سزاسز ًطَر ًسجت ثِ دریبكت

كزٌّگی ،اس هبُ ّب هجل ثب تطٌیل رلسبت ثب ثبًي هلت ٍ غٌذٍم

تسْیالت ػتجبت داًطگبّیبى اهذام ًٌٌذ.

ركبُ ٍاًؼوبد تلبّن ًبهِ ،تػوین ثز آى ضذ تب ثِ داًطگبّیبى هتوبضی
ثِ غَرت ٍیژُ ٍام ػتجبت ػبلیبت پزداخت ضَد.
ٍی اكشٍد Aسوق پزداخت ٍام ثِ ّز ًذام اس داًطگبّیبى ًِ اس
ثبًي هلت ٍام ثگیزًذ ،ثزای سلزّبی سهیٌی  85هیلیَى ریبل ٍ ثزای
سلز ّبی َّایی < 8هیلیَى ریبل است ًِ در اهسبط ? 8هبِّ ٍ
ثبسپزداخت آى ثؼذ اس دریبكت ٍام آؿبس هی گزدد .سوق ٍام تؼییي
ضذُ ثزای داًطگبّیبى ٍسارت ػلَم ًِ اس غٌذٍم ركبُ ٍام ثگیزًذ،
ثزای هززدیي  85هیلیَى ریبل ٍ ثزای هتبّلیي < 8هیلیَى ریبل است
ٍ ایي ٍام ّیچ گًَِ ًبرهشدی ًذارد ٍ ثبسپزداخت ایي تسْیالت ًیش
پس اس كزاؿت اس تحػیل است.
هؼبٍى ارزایی ٍ اػشام ستبد ػوزُ ٍ ػتجبت داًطگبّیبى گلتA
هتوبضیبى دریبكت تسْیالت ثبًي هلت ثبیذ ثب داضتي یي ضبهي
هؼتجز ثِ یٌی اس ضؼت ثبًي در سزاسز ًطَر هزارؼِ ًٌٌذ.
ّوچٌیي داًطزَیبى ٍسارت ػلَم تب پبیبى ثْوي هبُ هی تَاًٌذ ًسجت
ثِ حجت توبضبی ٍام در سبهبًِ غٌذٍم ركبُ داًطزَیبى اهذام ٍ
هذارى السم را ثِ دكتز غٌذٍم در داًطگبُ خَد تحَیل دٌّذ.
ٍی اداهِ داد Aداًطگبّیبى هتوبضی دریبكت ٍام ثبًي هلت ثؼذ اس
ًْبیی ًزدى حجت ًبم در سبیت لجیي ثزای دریبكت ٍام ثِ ضؼت
ثبًي هؼزكی هی ضًَذ ٍ ًیبسی ثِ دریبكت هؼزكی ًبهِ اس سبیت
ًخَاٌّذ داضت ،اهب داًطزَیبى ٍسارت ػلَم ثب هزارؼِ ثِ سبهبًِ
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ؿلبری هؼبٍى كزٌّگی ٍ ارتوبػی ٍسارت ػلَم اهزٍس در
دیذار ثب اػضبی ضَرای هزًشی اتحبدیِّبی داًطزَیی گلتA
حَسُ ارتوبػی ٍ كزٌّگی دارای تٌَع ٍ پیچیذگی ّبی خبظ
خَد است ٍ اس ایي رٍ ًیبسهٌذ تؼبهل ٍ ّوٌبری ّوِ هزوَػِ

ثسیذ داًطزَیی داًطگبُ تْزاى خغبة ثِ ًیلیاحوذآثبدیA
دانشجویبى دستگیزشده در حوادث اخیز فزیت

كؼبالى كزٌّگی ٍ گزٍُ ّبی داًطزَیی است.

فضبي هلتهت را خوردند /هسئوالى دانشگبه پیگیزي
السم را ثزاي آسادي آنهب انجبم دهند
ثسیذ داًطزَیی داًطگبُ تْزاى عی ًبهِای خغبة ثِ ًیلیاحوذآثبدی
ًَضت Aػذُ ای اس داًطزَیبى دستگیزضذُ در حَادث اخیز كزیت

درخواست تجوغ پیگیزي هطبلجبت اقتصبدي

كضبی هلتْت را خَردًذ ٍ ًجبیذ ثب آًْب هبًٌذ اؿتطبش گزاى اغلی

هزدم توسط  0دانشگبه ثشرگ تهزاى

ثزخَرد ًزد ٍ اًتظبر هی رٍد هسئَالى داًطگبُ پیگیزی السم را ثزای

ثسیذ داًطزَیی داًطگبُ ّبی تْزاى ،غٌؼتی ضزیق ،خَارِ

آسادی آًْب اًزبم دٌّذ.

ًػیز ،اهبم غبدم (ع)  ،اهیزًجیز ،ػلن ٍ غٌؼت ٍ ػالهِ

ثِ گشارش خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری كبرس ،ثسیذ

عجبعجبیی در ًبهِ ای ثِ كزهبًذار تْزاى خَاستبر غذٍر هزَس

داًطزَیی داًطگبُ تْزاى عی ًبهِ ای پیزاهَى اتلبهبت اخیز ًطَر ٍ

ثزای تزوغ هوبثل هزلس ضَرای اسالهی ضذًذ.

ّوچٌیي اتلبهبت ّلتِٔ گذضتِ ایي داًطگبُ ثِ هحوَد ًیلی احوذآثبدی
رئیس داًطگبُ تْزاى ًَضت Aػذُ ای اس داًطزَیبى دستگیزضذُ در
ایي حَادث ًسبًی ّستٌذ ًِ كزیت كضبی هلتْت ًطَر ٍ داًطگبُ
را خَردُ ٍ در احز ّیزبى ٍ التْبة كضب دست ثِ اهذاهبتی سدُ اًذ ٍ

آسادي  1۱دانشجوي ثبسداشتی

هطخع است ًِ ثب ایي اكزاد ًجبیذ ّوچَى اؿتطبش گزاى اغلی

دانشگبه ػالهه طجبطجبیی

ثزخَرد ًزد ٍ اًتظبر هی رٍد هسئَلیي داًطگبُ اهذاهبت رذی در

رئیس داًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی اس آسادی ً 8:لز اس داًطزَیبى

رْت آسادی كَری ایي داًطزَیبى ٍ رٍضي ضذى ٍضؼیت ّوِ

ایي داًطگبُ خجز داد ٍ گلت Aدٍ داًطزَی ثبسداضت ضذُ

دستگیزضذگبى غَرت دٌّذ.

دیگز ًیش عی چٌذ رٍس آیٌذُ آساد خَاٌّذ ضذ.
ثِ گشارش گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری آًب ،دًتز حسیي سلیوی
ثب اػالم ایي هغلت اظْبر ًزد Aتؼذادی اس داًطزَیبى داًطگبُ
ػالهِ عجبعجبیی ثِ هٌظَر پیگیزی هسبئل یٌی اس ثبسداضت

ؿلبری در دیذار ثب ضَرای هزًشی اتحبدیِّبی داًطزَییA

ضذگبى تحَالت اخیز ثِ داًطگبُ هزارؼِ ًزدُ ثَدًذ ًِ ثؼذ

قبنوىگزایی و ػول ثز اسبس آى هالک هز نوع

اس خزٍد اس داًطگبُ ثب هطٌل هَارِ ضذًذ ٍ تؼذاد <ً 8لز اس

فؼبلیت در دانشگبه است /ثبید هشبرکت و

داًطزَیبى ثبسداضت ضذًذ.

فؼبلیت هجووػههبي دانشجویی را افشایش داد
هؼبٍى كزٌّگی ٍ ارتوبػی ٍسارت ػلَم هبًَى گزایی ٍ تَرِ ٍ ػول
ثز اسبس آى را هؼیبر ٍ هالى ّز ًَع كؼبلیت در داًطگبُ ّب خَاًذ ٍ
گلتّ Aوِ ثبیذ هتؼْذ ثِ ارزا ٍ ػول ثِ هبًَى ثبضٌذ.
ثِ گشارش خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری كبرس ،ؿالهزضب
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هشار شهداي گونبم دانشگبه ػلوم

احیبء اهز ثه هؼزوف و نهی اس هنکز در دانشگبه پیبم نور

پششکی اهواس ػطزافشبنی شد

هؼبٍى كزٌّگی ٍ داًطزَیی داًطگبُ پیبم ًَر اس كؼبلیت ّبی

هزاسن ػغز اكطبًی ثوٌبسجت سبلگزد تذكیي ضْذای گوٌبم در

هستوز داًطگبُ در سهیٌِ احیبء اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌٌز خجز

داًطگبُ ػلَم پشضٌی اَّاس ثزگشار ضذ.

داد ٍ گلت Aاهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌٌز اس اٍلَیت ّبی

ثِ گشارش خجزگشاری هْز ثِ ًول اس داًطگبُ ػلَم پشضٌی رٌذی

كزٌّگی داًطگبُ است.

ضبپَر اَّاس ،هزاسن ثشرگذاضت ضْذا ثب حضَر حزت االسالم

ثِ گشارش خجزگشاری هْزً ،زین ًزلی ثزسگز اس ثزگشاری

آیت ػبدلی ًژاد هسئَل دكتز ًْبد ًوبیٌذگی هوبم هؼظن رّجزی در

رلسِ هطتزى اػضبی ضَرای اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌٌز ایي

داًطگبُ ،دًتز سبسبى هَگْی هؼبٍى كزٌّگی ٍ داًطزَیی ،روؼی

داًطگبُ ثب ًوبیٌذگبى ستبد احیبء ًطَری خجز داد.

اس اػضبی ّیبت ػلوی ٍ ًبرًٌبى داًطگبُ ػلَم پشضٌی اَّاس در
ًٌبر هشار ضْذای گوٌبم رٍس گذضتِ = 8دیوبُ ثزگشار ضذ
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ثزنبهه درسی“رشته فلسفه“ تصویت شد
اػضبی ضَرای تحَل ٍ ارتوبی ػلَم اًسبًی ضَرای ػبلی اًوالة
كزٌّگی ثزًبهِ درسی رضتِ كلسلِ در هوغغ ًبرضٌبسی را تػَیت
ًزدًذ.
ثِ گشارش گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری تسٌین ثِ ًول اس هزًش خجز
ضَرای ػبلی اًوالة كزٌّگی ،غذ ٍ چْل ٍ ضطویي ضَرای
تخػػی تحَل ٍ ارتوبء ػلَم اًسبًی ضَرای ػبلی اًوالة
كزٌّگی ثِ ریبست ؿالهؼلی حذادػبدل ثزگشار ضذ.
حذاد ػبدل در اثتذای ایي رلسِ ًِ ثِ ثزرسی سزكػل آهَسضی ٍ
ثزًبهِ درسی رضتِ كلسلِ در هوغغ ًبرضٌبسی اختػبظ داضت
عی سخٌبًی اظْبر داضت Aاًغجبم ثزًبهِ ّبی درسی ثب ارسش ّبی
دیٌی در ّز رضتِای دارای هؼٌبی هختع ثِ خَد هیثبضذ.
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تبکید وسیز ػلوم ثز جذة

هؼبٍى اهَر هزلس داًطگبُ اػالم ًزد؛

دانشجوي خبرجی غیز ثورسیه

جشئیبت تحصیل رایگبى هؼلوالى در دانشگبه آساد
هؼبٍى اهَر هزلس داًطگبُ آساد اس تحػیل رایگبى هؼلَالى در

ٍسیز ػلَم ثز توزًش داًطگبّْبی ًطَر ثز رذة داًطزَی

ایي داًطگبُ ثزاسبس الیحِ حوبیت اس حوَم اكزاد دارای هؼلَلیت

خبرری ؿیز ثَرسیِ تبًیذ ًزد ٍ گلت Aثزای رذة داًطزَی

خجز داد.

خبرری ثبیذ در سهیٌِ خذهبت داًطزَیی ٍ ركبّی ثستزّبی السم

ثِ گشارش داًطگبُ آساد ،ػلیزضب هٌبدی گلت Aثِ هحض تبییذ

را كزاّن ًٌین .ثِ گشارش ٍسارت ػلَم ،هٌػَر ؿالهی در دٍهیي

الیحِ حوبیت اس حوَم اكزاد دارای هؼلَلیت در ضَرای ًگْجبى ٍ

ًطست ًبرگزٍُ رٍسبی داًطگبّْبی هتَلی ّوبٌّگی ٍ پیگیزی

اثالؽ آى تَسظ دٍلت ،تحػیل توبهی هؼلَالى در داًطگبُ آساد

كؼبلیتْبی ػلوی ثیي الوللی اظْبر داضتٍ Aسارت ػلَم در سهیٌِ

اسالهی ثِ غَرت رایگبى اًزبم هیضَد.

ّوٌبریْبی ػلوی ثیي الوللی ًوص ّوبٌّگی ثیي داًطگبُ ّب را ثز
ػْذُ دارد ٍ ثِ دًجبل تػذیگزی ًیست.
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