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خَاًبى فضبی التْبة را ثِ ٍخَد آٍردًذ کِ داًؾدَیبى ًیش در
ثیي آىّب ثَدُ اًذ ،گفت :ثب تَخِ ثِ ایٌکِ غیز اس تْزاى ؽْزّبی
دیگز ًیش درگیز اغتؾبؽبت ؽذُ ثَدًذ ،اهب ثب ایي حبل تؼذاد
داًؾدَیبى ثبسداؽتی داًؾگبُ ّبی ػالهِ ٍ تْزاى ثیؾتز ثَدُ

رعتوی در گفتگَ ثب خجزگشاری داًؾدَ:
ًیوی اس داًشجَیاى باسداشتی در اغتشاشات اخیز

اعت.

آساد شذُاًذ /اس سطح جزائن داًشجَیاى

ٍی افشٍد :ایٌکِ ًیوی اس داًؾدَیبى ثبسداؽتی آساد ؽذُاًذ یؼٌی

باسداشتی اطالعی ًذارم

ایٌکِ فضبی احغبعی ثز آى ّب غلجِ داؽتِ اعت ،اهب ایٌکِ در ثیي

هؼبٍى فزٌّگی ٍ عیبعی ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی گفت:

داًؾدَیبًی کِ ٌَّس ثبسداؽت ّغتٌذ خزائن ؽبى در چِ عطحی

ًیوی اس داًؾدَیبى ثبسداؽتی در اغتؾبؽبت اخیز آساد ؽذُ اًذ.

اعت هي اطالػبت خشئی ًذارم.

حدت االعالم رعتوی هؼبٍى فزٌّگی ٍ عیبعی ًْبد ًوبیٌذگی همبم
هؼظن رّجزی در گفتگَ ثب خجزًگبر داًؾگبُ خجزگشاری داًؾدَ در
خقَؿ آخزیي ٍضؼیت داًؾدَیبى ثبسداؽتی ٍ الذاهبت فَرت
گزفتِ در راعتبی تؼییي تکلیف ایي داًؾدَیبى ،گفت :در ایي راثطِ

هؼبٍى فزٌّگی عیبعی ًْبد ًوبیٌذگی رّجزی در داًؾگبُ ّب

ثبیذ دٍ ًکتِ را هذًظز لزار لزار دّین اٍل ایٌکِ ّیچ داًؾدَیی ثِ

هطزح کزد:

خبطز فؼبلیتی کِ در داًؾگبُ داؽتِ ثبسداؽت ًؾذُ اعت ٍ اگز

پتاًسیل داًشگاُ آساد در اًجام فعالیت

هَاردی اس ثبسداؽت را ؽبّذ ّغتین ًبؽی اس رفتبر ّبیی ثَدُ کِ در

فزٌّگی اس اٍلیي هقاطع تحصیلی

ثیزٍى اس داًؾگبُ اتفبق افتبدُ ٍ طجیؼت ًب ایي اتفبلبت ًیش در فضبی

هؼبٍى فزٌّگی عیبعی ًْبد ًوبیٌذگی رّجزی در داًؾگبُ ّب ٍ

تحزیز ٍ فضبی هدبسی ٍ یب در فضبی ٍالؼی ٍ فضبی تخزیت

ػضَ ؽَرای راّجزی داًؾگبُ آساد اعالهی تبکیذ کزد :داًؾگبُ

هتَخِ ایي داًؾدَیبى ثَدُ اعت.

آساد اعالهی ایي ٍیضگی را دارد کِ اس اٍلیي همبطغ تحقیلی

ٍی افشٍد :پیگیزی ّبیی فَرت گزفتِ تب افزادی کِ هوکي اعت

داًؼآهَساى ،کبر فزٌّگی را آغبس کٌذ.

در فضبی آؽَة ٍ اغتؾبػ ًمؾی ًذاؽتِ اًذٍ ،لی ثبسداؽت ؽذُ

ثِ گشارػ گزٍُ داًؾگبُ خجزگشاری آًب ،حدت االعالم ٍ

اًذ آساد ؽًَذ ،اس طزفی پیگیزی ّبیی ّن فَرت گزفتِ تب ؽزایط

الوغلویي هقطفی رعتوی در ًؾغت ؽَرای راّجزی فزٌّگی

خَاًی ،ثی تدزثگی ٍ خبهی داًؾدَیبًی ًیش کِ ثِ ًَػی تخلف

داًؾگبُ آساد اظْبر کزد :ثبیذ ثپذیزین داًؾگبُ ثب توبم

هزتکت ؽذُ اًذ ٍ اتْبهی ّن هتَخِ آًبى اعت هَرد تَخِ لزار

هختقبتؼ َّیت هذرًی دارد ٍ ثزای هحقَلی عبختِ ؽذُ

ثگیزد؛ ضوي ایٌکِ ّز رفتبر ًبثدب ٍ لبًَى ؽکٌی لبثل دفبع ًیغت ٍ

اعت کِ هتٌبعت ثب فزٌّگ کؾَر هب ًیغت.

هحکَم اعت ،اهب ایي التضبئبت ثبیذ ٍخَد داؽتِ ثبؽذ.

ٍی افشٍد :لزار ثَد داًؾگبُ را اس هختقبتؼ خبرج کٌین ٍ

رعتوی ثب ثیبى ایٌکِ ًقف داًؾدَیبى ثبسداؽتی کِ اتْبهی هتَخِ

خزٍخی هحقَل آى را هطبثك ثب َّیت فزٌّگی خَد تؼزیف

آى ّب ًجَدُ ٍ یب آًمذر اتْبم آى ّب ػوَهی ٍ کن رًگ ثَدُ کِ ثب

کٌین.

تؼْذ آساد ؽذُ اًذ ،افشٍد :تؼذاد داًؾدَیبى ثبسداؽتی داًؾگبُ آساد

رعتوی گفت :ثِ ًظز ثٌذُ کبر فزٌّگی در داًؾگبُّبی دٍلتی ثِ

کن ثَدُ ،اهب اس ثیي داًؾگبُ ّبی دٍلتی داًؾگبُ تْزاى ٍ داًؾگبُ

هزاتت عخت تز اعت چزاکِ ًیزٍّبی اًمالثی در داًؾگبُ آساد

ػالهِ طجبطجبئی ثیؾتزیي داًؾدَی ثبسداؽتی را داؽتِ اًذ.

اعالهی ثِ هزاتت ثیؾتز ٍخَد دارد.

هؼبٍى عیبعی فزٌّگی ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در

هؼبٍى فزٌّگی عیبعی ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در

داًؾگبُ ّب ثب اؽبرُ ثِ ایٌکِ در فضبی ػوَهی ػوذت ًب ًَخَاًبى ٍ

داًؾگبُ ّب ثب اؽبرُ ثِ ؽَرای راّجزی فزٌّگی داًؾگبُ آساد
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اعالهی تقزیح کزد :ثبیذ تؼزیف دلیمی اس ایي ؽَرا ارائِ ؽَد ٍ

لزیؾی در ًؾغت ؽَرای راّجزی فزٌّگی داًؾگبُ آساد اعالهی

ٍظبیف افلی اػضبی آى هؾخـ ثبؽذ .هغئَلیي داًؾگبُ آساد

اظْبر کزد :اعٌبد ثبالدعتی ثغیبری در کؾَر هَخَد اعت ،اهب

اثتذا فضبی داًؾگبُ را ثِ خَثی تحلیل ٍ تجییي کٌٌذ ٍ در اختیبر

هْوتز اس ًمؾِ هٌْذعی فزٌّگی کؾَر ،عٌذ اعالهی ؽذى

اػضبی ؽَرای راّجزی فزٌّگی ًیش لزار دٌّذ ٍ ّوچٌیي اعٌبدی

داًؾگبُ ّبعت ،توبم ثزًبهِ ّب ٍ فؼبلیت ّب ثز اعبط عٌذ اعالهی

کِ ثٌبعت در داًؾگبُ آساد اعالهی اخزا ؽَد ثِ اطالع اػضب رعبًذُ

ؽذى داًؾگبُّب اخزا ؽَد.

ؽَد.

هؼبٍى آهَسؽی ٍ پضٍّؾی ًْبد رّجزی گفت :یکی اس

داًؾگبُ آساد ثبیذ اس عزچؾوِ کبر را ؽزٍع کٌذ

چبلؼ ّبی داًؾگبُ رفتبرّبی هذیزیتی اعت .اگز ّشاراى کبر

ٍی اداهِ داد :در حبل حبضز در ؽزایط خجز ٍرٍدیّبی داًؾگبُ ٍ

فزٌّگی اًدبم ؽَد اهب رفتبر هذیزاى طجك افَل فزٌّگی ًجبؽذ،

خزٍخی ّبی آهَسػ ٍ پزٍرػ لزار دارین .ثحزاى ثشرگتز اس

فبیذُای ًذارد .ثبیذ رفتبر هذیزاى الگَی کبر فزٌّگی ثبؽذ.

ٍرٍدیّبی داًؾگبُ ،خزٍخیّبی آهَسػ ٍ پزٍرػ اعت.

لشٍم آغبس کبر فزٌّگی اس هذیزیت

رعتوی ػٌَاى کزد :داًؾگبُ آساد اعالهی ایي ٍیضگی را دارد کِ اس

لزیؾی ثب اؽبرُ ثِ هغئَلیت داًؾگبُ آساد اعالهی ثز کویتِ

اٍلیي همبطغ تحقیلی داًؼآهَساى ،کبر فزٌّگی را آغبس کٌذ.

هذیزیت ؽَرای اعالهی ؽذى داًؾگبُ ّب اداهِ داد :در اخزای

هؼبٍى فزٌّگی عیبعی ًْبد رّجزی گفتً :گزاًی ّبیی کِ در

ایي عٌذ کبر تکزاری ثغیبر اًدبم ؽذُ اعت ،اهب ثبیذ کبر خذیذ

آهَسػ ػبلی ٍخَد دارد در هذارط ٍ در همبطغ تحقیلی پبییي تز

ؽَد .ثبیذ ثزرعی کزد پیَعت فزٌّگی هذیزیت داًؾگبُ ّب

ثِ هزاتت ثیؾتز اعت ٍ ثِ ّویي دلیل السم اعت ػالٍُ ثز تؼزیف اس

چیغت؟ عبلْبعت کبر فزٌّگی اًدبم هی ؽَد اهب تَفیِ ثٌذُ

داًؾگبُ تزاس اًمالة ،تؼزیفی اس آهَسػ ٍ پزٍرػ در تزاس اًمالة

ایي اعت کِ کبر فزٌّگی ثبیذ اس هذیزیت آغبس ؽَد.

اعالهی ارائِ ؽَد.

ٍی ثیبى کزد :اهزٍس اّویت کبرّبی ٌّزی ثز کغی پَؽیذُ

ٍی در پبیبى گفت :داًؾگبُ آساد اعالهی اگز لقذ دارد هبًٌذ عپبُ

ًیغت .ثبیذ کبرّبی خاللبًِ ثب ًگبُ ٌّزی ،ثیؾتز ًوَد پیذا کٌذ.

کِ ثبسٍی ًظبهی دفبع اس اًمالة اعت ،ثبسٍی ػلوی دفبع اس اًمالة

کبر عٌذ اعالهی ؽذى داًؾگبُ ّب در ثخؼ آهَسػ ػوال تؼطیل

ثبؽذ کِ کبر ثغیبر عختی اعت ،ثبیذ اس عزچؾوِ کِ ّوبى آهَسػ

اعت

ٍ پزٍرػ اعت ،آغبس کٌذ ٍ لطؼب داًؾگبُ آساد پتبًغیل ایي کبر را

هؼبٍى آهَسؽی ٍ پضٍّؾی ًْبد رّجزی درثبرُ اّویت ثخؼ

دارد.

آهَسؽی در داًؾگبُ ّب تقزیح کزد :کبر عٌذ اعالهی ؽذى
داًؾگبُ ّب در ثخؼ آهَسػ ػوال تؼطیل اعت .هغئَلیي
آهَسؽی در داًؾگبُ ثبیذ پیَعت ّبی فزٌّگی خَد را اخزا
کٌٌذ.
لزیؾی ثب ثیبى ایٌکِ اس ًظز رفتبری ٍ فکزی ،ثزخی داًؾگبُ ّبی

هؼبٍى آهَسؽی ٍ پضٍّؾی ًْبد ًوبیٌذگی رّجزی در داًؾگبُّب:
اجزاي سٌذ اسالهی شذى داًشگاُّا اس ًقشِ

دچبر اًحزاف ؽذُاًذ ،افشٍد :هتبعفبًِ ثِ فؼبلیت ّبی فزٌّگی ثِ

هٌْذسی فزٌّگی ضزٍريتز است

ػٌَاى یک کبر فَق ثزًبهِ ًگبُ هی ؽَد .فؼبلیت ّبی افلی در

ػضَ ؽَرای راّجزی فزٌّگی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍ هؼبٍى

کالط ٍ هَاخِْ هغتمین ثب داًؾدَ اتفبق هیافتذ.

آهَسؽی ٍ پضٍّؾی ًْبد ًوبیٌذگی رّجزی در داًؾگبُ ّب گفت:

ٍی در پبیبى گفت :در خلغبت ایٌچٌیٌی ثبیذ هغئَلیي آهَسؽی

توبم ثزًبهِّب ٍ فؼبلیتّب ثزاعبط عٌذ اعالهی ؽذى داًؾگبُّب اخزا

ٍ هذیزاى داًؾگبُ ّب حضَر پیذا کٌٌذ ٍ ثزای آًْب کبر تؼزیف

ؽَد.

ؽَد ٍ ًتیدِ کبر اس آًْب خَاعتِ ؽَد

ثِ گشارػ گزٍُ داًؾگبُ خجزگشاری آًب ،حدت االعالم ٍالوغلویي
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آغاس ثبت ًام ضیافت اًذیشِ ٍیضُ اساتیذ
داًشگاُ علَم پششکی اردبیل
گزٍُ اختوبػی :هغئَل ًْبد رّجزی در داًؾگبُ ػلَم پشؽکی
اردثیل اس ثزگشاری طزح ضیبفت اًذیؾِ ٍیضُ اعبتیذ داًؾگبُ ػلَم
پشؽکی اردثیل در کزثالی هؼلی خجز داد.
حدت االعالم حویذ ٍاحذی سادُ ،هغئَل ًْبد ًوبیٌذگی همبم
هؼظن رّجزی در داًؾگبُ ػلَم پشؽکی اردثیل در گفت ٍگَ ثب
خجزگشاری ثیي الوللی لزآى (ایکٌب) اس اردثیل ،اس ثزگشاری ضیبفت
اًذیؾِ ٍیضُ اعبتیذ در کزثالی هؼلی خجز داد.
ٍی سهبى اػشام را 94ثْوي هبُ اهغبل خجزداد ٍ افشٍد :هْلت تجت ًبم
اعبتیذ در ایي ضیبفت  9۱لغبیت 05دی هبُ هی ثبؽذ.
هغئَل ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در داًؾگبُ ػلَم پشؽکی
اردثیل افشٍد :دفتز ّن اًذیؾی ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در
راعتبی اًدبم رعبلت فزٌّگی ًغجت ثِ اعبتیذ داًؾگبُ ٍ ػول ثِ
هٌَیبت همبم هؼظن رّجزی هجٌی ثز تمَیت ثؼذ هؼٌَی اعبتیذ در ًظز
دارد ثب هؾبرکت هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ طزح ضیبفت اًذیؾِ
اعبتیذ را در لبلت 90عبػت آهَسؽی در داًؾگبُ ٍ 5عبػت
آهَسؽی درکزثالی هؼال ثزگشار ًوبیذ.
ٍاحذی سادُ اداهِ داد :حضَر اعبتیذ ثِ ّوزاُ خبًَادُ ؽبى در ایي
اردٍی هؼٌَی کِ ثؼذ فزٌّگی ضیبفت اًذیؾِ خَاّذ ثَد در
ارتمبی عطح هؼٌَیت ٍکبرآهذی ایٌْب تبثیز فزاٍاًی خَاّذ داؽت.
ٍی ثب اؽبرُ ثِ هَضَع اًتخبة ؽذُ در ایي دٍرُ آهَسؽی ،افشٍد:
هَضَع ًظبم عیبعی اعالم عطح یک خَاّذ ثَد کِ ثِ ؽکل
کبرگبّی ثزگشار هی ؽَد تب ؽجْبت ٍ دغذغِ هَرد ًظز در یک
فضبی ػلوی ٍ فویوی هَرد ثحث ٍگفت ٍگَ گذاؽتِ ؽَد.
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اعتزاض بسیج داًشجَیی  7داًشگاُ تْزاى

کالًتزی هطزح کزد
تغییز ساختار داًشگاُ آساد بزاي رسیذى بِ داًشگاُ تزاس

بِ سَءاستفادُ کاًال ٍابستِ بِ رصین

اًقالب اسالهی /تذٍیي سٌذ راّبزدي داًشگاُ آساد

صْیًَیستی اس درخَاست تجوع آًْا

هؼبٍى فزٌّگی ٍ داًؾدَیی داًؾگبُ آساد اعالهی اس تذٍیي عٌذ

ثغیح داًؾدَیی  7داًؾگبُ تْزاى در ثیبًیِ ای ًغجت ثِ پَؽؼ

راّجزدی داًؾگبُ آساد اعالهی ثز هجٌبی اعٌبد ثبال دعتی خجز داد.

خجزی یک کبًبل ٍاثغتِ ثِ رصین فْیًَیغتی اس درخَاعت

ثِ گشارػ گزٍُ داًؾگبُ خجزگشاری فبرط ،حدت االعالم

فذٍر هدَس ثزای تدوغٍ ،اکٌؼ ًؾبى دادًذ.

ٍالوغلویي اثزاّین کالًتزی هؼبٍى فزٌّگی ٍ داًؾدَیی داًؾگبُ

ثِ گشارػ خجزًگبر گزٍُ داًؾگبُ خجزگشاری فبرط ،ثغیح

آساد اعالهی در اٍلیي ًؾغت راّجزدی داًؾگبُ کِ ثب حضَر خوؼی

داًؾدَیی داًؾگبُ ّبی تْزاى ،فٌؼتی ؽزیف ،خَاخِ

اس فبحت ًظزاى فزٌّگی کؾَر در ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمبت ثزگشار

ًقیزالذیي طَعی ،اهبم فبدق(ع) ،فٌؼتی اهیزکجیز ،ػلن ٍ

ؽذ ،اس تذٍیي عٌذ راّجزدی داًؾگبُ آساد اعالهی ثز هجٌبی اعٌبد ثبال

فٌؼت ٍ ػالهِ طجبطجبیی ثب فذٍر ثیبًیِ ای اػتزاك خَد را

دعتی خجز داد ٍ گفت :حذٍد  1هبُ اس تحَالت داًؾگبُ آساد

ًغجت ثِ پَؽؼ خجزی کبًبل آهذًیَس اس درخَاعت تدوغ

اعالهی عپزی ؽذُ ٍ اکٌَى ٍلت آى اعت کِ ثِ تذریح گبم ّبی

آًبى خلَی هدلظ ثزای اػالم هطبلجبت التقبدی ،اػالم

اعبعی ثزداؽتِ ؽَد ٍ هذیزیت خذیذ تَلؼبت فزٍ خَردُ ای کِ اس

کزدًذ.

گذؽتِ ثبلی هبًذُ را ثزآٍردُ کٌذ ٍ ثِ آىّب پبعخ هٌطمی دّذ.

کالًتزی در گفت ٍگَ ثب خجزگشاری داًؾدَ:
داًشجَیاى داًشگاُ آساد حضَر هلوَسی

ًاهِ جوعی اس اعضاي تشکلّاي داًشجَیی ٍ شَراي

در اغتشاشات اخیز ًذاشتٌذ /باسداشتیّا

صٌفی داًشگاُ عالهِ بِ ٍسیز علَم
خوؼی اس اػضبی تؾکل ّبی داًؾدَیی ٍ ؽَرای فٌفی داًؾگبُ
ػالهِ در ًبهِ ثِ ٍسیز ػلَم اػالم کزدًذ :ثب هؼلَم ؽذى ػلت افلی
ثبسداؽت داًؾدَیبى طجك رٍال لبًًَی ثِ هَضَع دعتگیزی ایي
داًؾدَیبى رعیذگی ؽَد.
ثِ گشارػ گزٍُ داًؾگبُ خجزگشاری فبرط ،خوؼی اس اػضبی
تؾکل ّبی داًؾدَیی ٍ ؽَرای فٌفی داًؾگبُ ػالهِ طجبطجبیی در
ًبهِ ثِ هٌقَر غالهی ٍسیز ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍری ،اػالم کزدًذ:
اس ؽوب ثِ ػٌَاى ثخؾی اس دٍلت خَاعتبر آًین کِ ثِ خَاعتِ ّبی
هؾزٍع هزدم ٍ داًؾدَیبى رعیذگی کزدُ ٍ ثب هؼلَم ؽذى ػلت
افلی ثبسداؽت داًؾدَیبى طجك رٍال لبًًَی ثِ هَضَع دعتگیزی
ایي داًؾدَیبى رعیذگی ؽَد.
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بِ سزعت آساد هیشًَذ
هؼبٍى فزٌّگی داًؾگبُ آساد گفت :حضَر داًؾدَیبى ایي
داًؾگبُ در اغتؾبؽبت اخیز ثِ ّیچ ٍخِ حضَر لبثل تَخِ ٍ
هلوَعی ًجَدُ ٍ تؼذاد آًْب اًگؾت ؽوبر ثَدُ اعت.
حدت االعالم کالًتزی هؼبٍى فزٌّگی داًؾگبُ آساد اعالهی
در گفتگَ ثب خجزًگبر داًؾگبُ خجزگشاری داًؾدَ در پبعخ ثِ
ایي عَال کِ آیب در ثیي داًؾدَیبى ثبسداؽتی در اغتؾبؽبت
اخیز داًؾدَیبى داًؾگبُ آساد ّن حضَر داؽتِ اًذ ،گفت:
حضَر داًؾدَیبى ایي داًؾگبُ در اغتؾبؽبت اخیز ثِ ّیچ
ٍخِ حضَر لبثل تَخِ ٍ هلوَعی ًجَدُ ٍ تؼذاد آًْب ثِ
فَرت اًگؾت ؽوبر ثَدُ اعت.
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رئیظ داًؾگبُ ػلن ٍ فٌؼت:

هؼبٍى فزٌّگی داًؾگبُ خجزداد:

بزگشاري کزسیّاي آساد اًذیشی در داًشگاُّا ًْادیٌِ

تاسیس ًْاد رّبزي در ٍ ۰22احذ داًشگاُ آساد

ًشذُ است/اس علن ٍ صٌعت باسداشتی ًذاشتین

هؼبٍى فزٌّگی داًؾگبُ آساد گفت :تبکٌَى  92دفتز ًْبد در

رئیظ داًؾگبُ ػلن ٍ فٌؼت هطبلجِگزی داًؾدَیبى در داًؾگبُّب را

هزاکش اعتبى ّب ثب هحذٍدیت ّبی فزاٍاى فؼبلیت هی کزدًذ کِ

ًَػی اس هطبلجِ گزی اختوبػی تؼزیف کزد ٍ گفت :داًؾدَیبى ثِ

تبعیظ ًْبد رّجزی در ٍ 922احذ داًؾگبّی در دعتَرکبر

ػٌَاى لؾز آگبُ خبهؼِ هی تَاًٌذ هطبلجبت خبهؼِ را ثِ فَرت کبهال

اعت

هتوذًبًِ در داًؾگبُ ّب پیگیزی کٌٌذ ٍ ثزگشاری کزعی ّبی آساد

ثِ گشارػ خجزگشاری هْز ثِ ًمل اس داًؾگبُ آساد اعالهی،

اًذیؾی یکی اس اثشارّبیی اعت کِ هی تَاًذ در ایي سهیٌِ راُ گؾب

اثزاّین کالًتزی در ًؾغت راّجزدی داًؾگبُ آساد اعالهی

ثبؽذ.
دکتز هحوذ ػلی ثزخَرداری در گفت ٍ گَ ثب ایغٌب ،ضوي اػالم ایي
هطلت اظْبر کزد :خَؽجختبًِ ّیچ داًؾدَیی اس داًؾگبُ ػلن ٍ
فٌؼت در تدوؼبت اخیز ثبسداؽت ًؾذُ  ،اهب داًؾدَیبًی اس
داًؾگبُ ّبی دیگز ثبسداؽت ؽذُ اًذ ٍ هغبئل آًْب تَعط هغئَالى
داًؾگبُّب ٍ ٍسارت ػلَم ،پیگیزی هیؽَد.

ثغیح داًؾدَیی داًؾگبُ فٌؼتی ؽزیف:
آقاي سیف بِ داًشگاُ بیاییذ ٍ پاسخگَي
سَاالت داًشجَیاى باشیذ
ثغیح داًؾدَیی داًؾگبُ فٌؼتی ؽزیف در ًبهِ ای اس تین التقبدی
دٍلت ثزای حضَر در داًؾگبُ ٍ پبعخ ثِ عَاالت داًؾدَیبى دػَت
کزد.
ثِ گشارػ گزٍُ داًؾگبُ خجزگشاری آًب ،ثغیح داًؾدَیی داًؾگبُ
فٌؼتی ؽزیف ثزای چْبرهیي ثبر اس تین التقبدی دٍلت ثزای حضَر
در داًؾگبُ ٍ پبعخگَیی ًغجت ثِ ػولکزد خَد دػَت کزد.
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گفت :حذٍد ؽؼ هبُ اس تحَالت ایي داًؾگبُ عپزی ؽذُ ٍ
اکٌَى ٍلت آى اعت کِ ثِ تذریح گبم ّبی اعبعی ثزداؽتِ ٍ
هذیزیت خذیذ تَلؼبت فزٍ خَردُای کِ اس گذؽتِ ثبلی هبًذُ
را ثزآٍردُ ٍ ثِ آًْب پبعخ هٌطمی دّذ.

ؽوبرُ0542:
التقبد همبٍهتی :تَلیذ  -اؽتغبل 91دی هبُ عبل 9911

بزگشاري هسابقِ سزاسزي جْاد ،ایثار

هیزسایی در ًؾغت خجزی:

ٍ شْادت در داًشگاُ آساد اسالهی

اختتاهیِ جشٌَارُ فارابی پٌجشٌبِ بزگشار هیشَد

هذیزکل اهَر ؽبّذ ٍ ایثبرگزاى داًؾگبُ آساد اعالهی اس

رئیظ دثیزخبًِ دائوی خؾٌَارُ ثیي الوللی فبراثی گفت :آییي

ثزگشاری هغبثمِ عزاعزی «خْبد ،ایثبر ٍ ؽْبدت» تب پبیبى عبل

اختتبهیِ ًْویي دٍرُ خؾٌَارُ فبراثی  09دیهبُ ثزگشار هیؽَد.

خبری خجز داد.

ثِ گشارػ خجزًگبر گزٍُ داًؾگبُ خجزگشاری فبرط ،حغیي

ثِ گشارػ گزٍُ داًؾگبُ خجزگشاری آًب ،دکتز حغیي ًقیزسادُ

هیزسایی رئیظ دثیزخبًِ دائوی خؾٌَارُ ثیيالوللی فبراثی در ًؾغت

ثب اؽبرُ ثِ ثزگشاری ایي هغبثمِ عزاعزی گفت :هغبثمِ عزاعزی

خجزی گفت :آییي اختتبهیِ ًْویي دٍرُ خؾٌَارُ فبراثی  09دی

«خْبد ،ایثبر ٍ ؽْبدت» در دٍ ثخؼ ادثی (ًثز ادثی ،ؽؼز ٍ

ثزگشار هیؽَد.

داعتبى کَتبُ) ٍ ثخؼ ٌّزی (ًمبؽی ،طزاحی پَعتزً ،وبٌّگ ٍ
ػکظ) ثزگشار هیؽَد
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تغییز سهاى اًتخابات شَراي صٌفی

ثزخَرداری در گفتٍگَ ثب فبرط خجز داد
آخزیي ٍضعیت بزرسی پزًٍذُ کاري

داًشگاُّاي علَم پششکی

استاد هتحصي داًشگاُ علن ٍ صٌعت

سهبى ثزگشاری اًتخبثبت ؽَرای فٌفی داًؾدَیبى داًؾگبُ ّبی

رئیظ داًؾگبُ ػلن ٍ فٌؼت گفتٍ :ضؼیت کبری ػضَ ّیأت

ػلَم پشؽکی کؾَر کِ ّوِ عبلِ آثبى هبُ ثِ فَرت خذاگبًِ

ػلوی داًؾگبُ ػلن ٍ فٌؼت در ٍسارت ػلَم ثزرعی هیؽَد.

در داًؾگبُّب ثزگشار هیؽذ ،ثِ اردیجْؾتهبُ هَکَل ؽذ

هحوذػلی ثزخَرداری رئیظ داًؾگبُ ػلن ٍ فٌؼت در
گفت ٍگَ ثب خجزًگبر گزٍُ داًؾگبُ خجزگشاری فبرط ،گفت :ثز
اعبط آخزیي هذاکزات لزار ؽذُ تب ٍضؼیت عؼیذرضب هغبح
ػضَ ّیأت ػلوی عبثك داًؾگبُ ػلن ٍ فٌؼت در ٍسارت ػلَم
ثزرعی ؽَد.
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هؼبٍى آهَسؽی ٍسیز ػلَم:

آسادي تعذادي اس داًشجَیاى باسداشتی تا پایاى اهزٍس
رئیظ داًؾگبُ تْزاى اس ثبسداؽت  59داًؾدَی ایي داًؾگبُ در

پذیزش داًشجَ در هزحلِ تکویل ظزفیت حذف

اتفبلبت اخیز خجز داد ٍ گفت :تبکٌَى  91داًؾدَی ثبسداؽت ؽذُ

هیشَد  /کٌکَر حذف شذًی است

آساد ؽذًذ ٍ اهیذٍار ّغتین ثخؼ ػوذُ ای اس ایي داًؾدَیبى تب

هؼبٍى آهَسؽی ٍسیز ػلَم اس ثزًبهِ ایي ٍسارت خبًِ ثزای حذف

پبیبى ّفتِ آساد ؽًَذ ،ضوي ایٌکِ لَل آسادی تؼذادی اس

پذیزػ داًؾدَ در هزحلِ تکویل ظزفیت در سیزًظبم ّبی

داًؾدَیبى ًیش ثزای اهزٍس دادُ ؽذُ اعت.

آهَسؽی خجز داد ٍ گفت :در عبل خبری ّیچ کذام اس داًؾگبُّب

دکتز هحوَد ًیلی احوذآثبدی گفت  :ضوي اػالم ایي هطلت ثِ

هدبس ثِ پذیزػ خذیذ داًؾدَ در هزحلِ تکویل ظزفیت ًیغتٌذ.

تدوؼبت ٍ اتفبلبت اخیز داًؾگبُ تْزاى اؽبرُ کزد ٍ گفت:

دکتز هدتجی ؽزیؼتی ًیبعز در ًؾغت خجزی کِ ثِ هٌظَر تؾزیح

هتبعفبًِ در ّفتِ گذؽتِ هب ؽبّذ یکغزی اتفبلبت در عطح کؾَر

فؼبلیت ّبی هؼبًٍت آهَسؽی ٍسارت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍری

ٍ تْزاى ثَدین ثخؾی اس ایي اتفبلبت ًبظز ثز اًتظبرات ٍ هطبلجبت

ثزگشار ؽذ ،حذف کٌکَر را یکی اس عیبعت ّبی خذی ٍسارت

هزدم ثَد کِ ّوِ هغئَلیي ثز رٍی ایي هطبلجبت تبکیذ کزدًذ کِ

ػلَم ػٌَاى کزد ٍ گفت :هب ثز ایي ثبٍر ّغتین کِ کٌکَر ثبیذ

ثخؾی اس آى هٌؾأ التقبدی ٍ ثخؾی ًیش هٌؾأ اختوبػی داؽت.

حذف ؽَد اهب حذف آى یک فزایٌذ تذریدی اعت ٍ ایي گًَِ
ًیغت کِ اهزٍس تقوین ثگیزین ٍ فزدا حذف ؽَد.
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