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وِ تبرید ػمس آًبى اس اٍل هْزهبُ  3۹تب اٍل هْزهبُ اهسبل ثبضس،
هی تَاًٌس زر ثیست ٍ زٍهیي زٍرُ طزح اسزٍاج زاًطدَیی
ضزوت وٌٌس.
افراد هَرد تائیذ هردم ازدٍاج آساى را ترٍیج کٌٌذ

سیسی ثیبى وزز :زاضتي هْزیِ پبییي ٍ زاًطدَ ثَزى یىی اس

حدت االسالم هحوسخَاز اوجزی هطلك ،هسئَل ًْبز رّجزی

سٍخیي اس هالن ّبی ضزوت زر ایي خطي اسزٍاج زاًطدَیی

زاًطگبُ پیبم ًَر ذزاسبىخٌَثی ًیش زر گفتٍگَ ثب ایىٌب گفت:

است.

زر زیي اسالم ،اسزٍاج اّویت سیبزی زاضتِ ٍ رسَل گزاهی

ٍی اظْبر وزز :ثزگشاری زٍرُ ّبی آهَسضی ثب ثْزُ گیزی اس

اسالم ،اسزٍاج را ػبهلی ثزای وست رٍسی هؼزفی هیوٌٌس.

ثىبرگیزی هدزة تزیي اسبتیس زر حَسُ ّبی رٍاًطٌبسی ٍ

ٍی ثب اضبرُ ثِ تبویس توبم ازیبى ثز اهز اسزٍاج ،افشٍز :ثب اًسوی

سجه سًسگی اسالهی ،ثزًبهِّبی تفزیحی ٍ اختوبػی ٍ سِ رٍس

زلت زر آیبت ٍ تؼبلین الْی هی تَاى ثِ ضزٍرت فزاّن وززى

البهت زر هطْس همسس اس ثزًبهِّبی اسزٍاج زاًطدَیی است.

سهیٌِ ثزای اسزٍاج خَاًبى ٍ آسبى گزفتي اسزٍاج زر خبهؼِ پی

زرست است وِ سًسگی ّبی اهزٍسی ثب گذضتِ تفبٍت ثسیبری

ثزز ،اهب اهزٍسُ زر خبهؼِ هب هتبسفبًِ ذبًَازُ ّبیی ٍخَز زارًس

زارز اهب ًجبیس وبری وٌین وِ سٌت ّبیی وِ پیطٌیبى هب یه ػوز

وِ ًِ تٌْب اسزٍاج را آسبى ًگزفتِ اًس ،ثلىِ وبهال ثزػىس،

ثزای آى سحوت وطیسُاًس یه ضجِ ثزثبز رٍز.

اسزٍاج را سرت گزفتِ ٍ ثِ خبی ایٌىِ زر راُ گستزش اسزٍاج
آسبى گبم ثززارًس ثِ خبی آى چطن ٍ ّن چطوی ٍ هبزیبت را
اٍلَیت لزار زازُ ٍ اسزٍاج آسبى را ثِ فزاهَضی سپززُاًس.
هسئَل ًْبز رّجزی زاًطگبُ پیبم ًَر ذزاسبى خٌَثی ثیبى وزز:
السم است افزاز هَرز تبئیس هززم زر خبهؼِ ذَز ثب ثزگشاری
خطي اسزٍاج سبزُ ثِ اسزٍاج آسبى ػول وٌٌس تب ایي اهز زر
خبهؼِ تزٍیح یبثس.
اوجزی هطلك ذبطزًطبى وزز :ثبیس ایي تفىز وِ زر اثتسای
سًسگی ثبیس توبم ٍسبیل ٍ اهىبًبت ثزای سٍج هْیب ثبضس را اس
تفىزات خَاًبى زٍر وززُ ٍ خَاًبى سؼی وٌٌس ثب سحوت ٍ
تالش ذَز سًسگی ذَز را ثسبسًس ٍ سبهبى زٌّس.
اسزٍاج آسبى ،سسی زر ثزاثز تْبخنّبی فزٌّگی
حدت االسالم سیسحسي سیسی ،زثیز ستبز اسزٍاج زاًطدَیی
ذزاسبى خٌَثی زر گفت ٍگَ ثب ایىٌب اظْبر وزز :ثب تَخِ ثِ
خٌگ زضوي زر ػزصِ فزٌّگی ثبیس اسزٍاج آسبى را تزٍیح ٍ
زر همبثل ثسیبری اس آسیتّبی اختوبػی ًبضی اس طالق ثبیستین.
ٍی ثب تبویس ثز تزٍیح اسزٍاج آسبى زر خبهؼِ ،افشٍز :سبل
گذضتِ 2۴5،سٍج زاًطدَ ثزای ضزوت زر هزاسن اسزٍاج
زاًطدَیی ثجت ًبم وززًس وِ اوثز ایي سٍج ّب ثِ هطْس اػشام
ضسًس.
زثیز ستبز اسزٍاج زاًطدَیی ذزاسبى خٌَثی ازاهِ زاز :سٍخیٌی
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زاًطگبُ آساز اسالهی زر زیسار صویوبًِ ثب ًوبیٌسگبى
وبرهٌساى زاًطگبُ آساز اسالهی وِ ثِ هٌبسجت رٍس وبرهٌس زر
ٍاحس تجزیش ثزگشار ضس ،ثب تجزیه ٍالزت اهبم ّبزی (ع) ٍ
سزپزست زاًطگبُ آساز اسالهی:

رٍس وبرهٌس ،گفت :هب ّوِ وبروٌبى زاًطگبُ آساز اسالهی را

داًشگاُ آزاد تایذ تا سال  4747اًتخاب

اػضبی یه ذبًَازُ هی زاًین .ثزذی اس اػضب ػضَ هسیزیتی

اٍل هحققاى ٍ داًشجَیاى تاشذ

ّستٌس ،ثزذی ػضَ ػلوی ،ثزذی ازاری ٍ ثزذی ّن ػضَ

سزپزست زاًطگبُ آساز اسالهی گفتّ :سف ٍ ارازُ هدوَػِ

ذسهبتی ّستٌس وِ اگز ّز یه اس ایي اػضب ثِ زرستی ػول

زاًطگبُ آساز اسالهی ایي است وِ تب سبل  7۴7۴ایي زاًطگبُ،

ًىٌٌس ،سبسهبى زچبر هطىل هیضَز.

اًتربة اٍل زاٍطلجبى ٍ هحممبى ثبضس.

ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ذبًَازُ زاًطگبُ آساز اسالهی ثزای ثمبی ذَز

ثِ گشارش ذجزًگبر گزٍُ زاًطگبُ ذجزگشاری آًب ،زوتز

ثبیس ضَرای زاذلی لَی زاضتِ ثبضس ،اظْبر زاضت :ثزای هب

هحوسهْسی طْزاًچی زر زٍرُ آهَسضی زاًص افشایی اػضبی

فزلی ثیي ػضَ ػلوی ،ذسهبتی ،ازاری ٍ هسیزیتی ٍخَز ًسارز

ّیأت ػلوی زاًطگبُ آساز اسالهی استبى تْزاى ،ضوي تجزیه

ٍ ثٌسُ سهبًی وِ زر استبى تْزاى ثَزم ،اگز ٍاحسی هٌبثغ ثزای

ػیس غسیزذن گفتّ :سف ٍ ارازُ هدوَػِ زاًطگبُ آساز

پززاذت حمَق ون هی آٍرز ،هی گفتن اس حك هسیزیت ٍ

اسالهی ایي است وِ تب سبل  7۴7۴ایي زاًطگبُ ،اًتربة اٍل

هأهَریتّب ون وٌٌس تب حمَق ّوِ وبروٌبى پززاذت ضَز.

زاٍطلجبى ٍ هحممبى ثبضس.
ٍی افشٍز :زٍراى صسارت اهیزوجیز سِ سبل ثَز؛ ٍلی زر ایي سِ
سبل فؼبلیت ّبی هْوی اًدبم زاز وِ زر تبرید هبًسگبر ضس ٍ هب
ًیش هیتَاًین تب سبل  7۴7۴ثِ ایي هْن زست پیسا وٌین.

زر اذتتبهیِ زٍرُ گفتوبى سبسی ٍ هطبلجِ گزی التصبز همبٍهتی

سزپزست زاًطگبُ آساز اسالهی تصزیح وزز :ثبیس ثب ووه ضوب

هطزح ضس

استبزاى ،زاًطگبُ آساز را ثِ ضجىِ ًَآٍری اختوبػی تجسیل

فرٌّگِ ٍادادگی ٍ «ها ًوی تَاًین»؛

وٌین .یه ضجىِ حمیمی ًَآٍری اختوبػی وِ ثتَاًس هطىالت

راّکار دشوي در جٌگ اقتصادي

خبهؼِ را حل وٌس.

رئیس سبسهبى ثسیح زاًطدَیی ثب اضبرُ ثِ زاًطگبّیبى ثِ ػٌَاى
لطز پیطزٍ ٍ صبحت ػلن ازاهِ زاز :تزثیت ًیزٍی تزاس اًمالة
اسالهی ٍ پب ثِ روبة ٍ ٍالیتوسار ،یىی اس اٍلَیت ّبی اصلی
ثسیح است.

زوتز طْزاًچی زر زیسار صویوی ثب ًوبیٌسگبى وبرهٌساى تجزیش:

ثِ گشارش ذجزًگبر سیبسی ذجزگشاری فبرس ،ثِ ّوت

شَراي تعاهل تیي کارکٌاى ٍ هذیراى سازهاى هرکسي

لزارگبُ ػلوی ضْیس احوسی رٍضي ثسیح زاًطدَیی آییي

داًشگاُ آزاد اسالهی راُاًذازي هیشَد

اذتتبهیِ پٌدویي زٍرُ گفتوبى سبسی ٍ هطبلجِ گزی ترصصی

سزپزست زاًطگبُ آساز اسالهی اس راُ اًساسی ضَرای تؼبهل ثیي

التصبز همبٍهتی  ،7۴92ثب حضَر هحوسخَاز ًیهرٍش رئیس

وبروٌبى ٍ هسیزاى سبسهبى هزوشی زاًطگبُ آساز اسالهی ذجز

سبسهبى ثسیح زاًطدَیی وطَر ٍ آیت اهلل صفبیی ثَضْزی

زاز ٍ گفت :ایي ضَرا ثب هحَریت ازارُ ول حمَلی ایدبز

ًوبیٌسُ ٍلی فمیِ ٍ اهبم خوؼِ ثَضْز ثزگشار ضس.

هیضَز.

* تزثیت ًیزٍی تزاس اًمالة ٍ ٍالیتوسار اس اٍلَیتّبی اصلی

ثِ گشارش گزٍُ زاًطگبُ ذجزگشاری آًب اس رٍاثط ػوَهی

ثسیح است

زاًطگبُ آساز اسالهی ،زوتز هحوسهْسی طْزاًچی سزپزست

رئیس سبسهبى ثسیح زاًطدَیی وطَرزر ایي هزاسن گفت:
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اًمالة هشایبی هبزی ٍ هؼٌَی سیبزی زارز ٍلی پیص ضزطی

چزذیسًس ،ذَز را فسا وززًس ٍ ّؤِ خْبى را ًدبت زازًس.

پیص رٍی آى است ٍ آى حضَر پیَستِ اهبم زر خبهؼِ است.

ٍی گفت :ثسیح ارسش ثشرگی است وِ زًیب ثِ ّیچ لیوتی

آى خبیی وِ اهت پبی وبر اهبم آهس ،اتفبلبت ثشرگی افتبز لذا

لبزر ثِ ایستبزى زر همبثل آى ًیست .اهبم ذویٌی(رُ) اًمالة را

اسبسب ثسیح ،طزح حضزت اهبم ذویٌی (رُ) ثزای اهت سبسی

ثز اسبس ّویي الگَ طزاحی وزز .اهبم حزوت ذَز را ثز پبیِ

ثَزُ است.

ضبگززاى ًشزیىص ضزٍع وزز ،ثِ ػجبرتی حزوت ثسیح اس

ًیه رٍش افشٍز :ایي اًمالة هبّیت ذبصی زارز ٍ ثب سبیز

زرٍى.

خزیبى ّب هتفبٍت است .ایي اًمالة ًیبسهٌس فزایٌسّبیی است.
ایي فزایٌسّب ًیبسهٌس ًْبزّبیی ّستٌس وِ ثب اًمالة ّوسَ ٍ
ّوزاُ ثبضٌس ٍ یىی اس ایي ًْبزّب ،ثسیح ٍ ثرصَظ ثسیح
زاًطدَیی است .ثسیح زاًطدَیی ثبیس خبیگبُ ذَز را زر ایي

ثسیح اسبتیس زاًطگبُ ػالهِ طجبطجبئی:

طزح راّجزی پیسا وززُ ٍ ًمص آفزیٌی وٌس.

دٍلت تا تذٍیي راّثرد صحیح اقتصادي ٍ ترًاهِ
ریسي عذالت هحَر تِ آتاداًی کشَر شتاب دّذ
ثسیح اسبتیس زاًطگبُ ػالهِ طجبطجبئی ثب صسٍر ثیبًیِ ای ضوي
گزاهیساضت یبز ٍ ذبطزُ ضْیساى رخبیی ٍ ثبٌّز ٍ ّفتِ زٍلت
آٍرزُ اس زٍلت ذَاستِ است تب ثب تسٍیي راّجزز صحیح

حدتاالسالم والًتزی زر خوغ زاًطدَیبى ثسیدی:

التصبزی ٍ ثزًبهِ ریشی ػسالت هحَر ثِ آثبزاًی وطَر ضتبة

اگر داًشگاُ جلَي پاي داًشجَ سٌگ تیٌذازد،

زّس.

ظلن است /تسیج داًشجَیی هتَلی اصلی
ترگساري اردٍّاي جْادي

ثِ گشارش گزٍُ زاًطگبُ ذجزگشاری زاًطدَ ،ثسیح اسبتیس

هؼبٍى فزٌّگی زاًطدَیی زاًطگبُ آساز اسالهی زر ًطست ثب

زاًطگبُ ػالهِ طجبطجبئی ثب صسٍر ثیبًیِ ای ضوي گزاهیساضت

هسئَلیي ثسیح زاًطدَیی گفت :ایٌىِ زاًطدَ زر زاًطگبُ وبر

یبز ٍ ذبطزُ ضْیساى رخبیی ٍ ثبٌّز ٍ ّفتِ زٍلت آٍرزُ اس

اًدبم هی زّس ،اتفبق ذیلی ذَثی است اهب اگز زاًطگبُ ذَز

زٍلت ذَاستِ است تب ثب تسٍیي راّجزز صحیح التصبزی ٍ

خلَی پبی زاًطدَ سٌگ ثیٌساسز ،ظلن است.

ثزًبهِ ریشی ػسالت هحَر ثِ آثبزاًی وطَر ضتبة زّس.

ثِ گشارش گزٍُ سیبسی ذجزگشاری فبرس ثِ ًمل اس پبیگبُ
اطالع رسبًی سبسهبى ثسیح زاًطدَیی ،حدت االسالم اثزاّین
والًتزی زر خوغ هسئَلیي ثسیح زاًطدَیی گفت :یىی اس
ثْتزیي خلسبتی وِ ثب اضتیبق ضزوت هی وٌن خلسِ ثسیح است.
ثسیح را پیبهجز اوزم (ظ) پبیِگذاری وزز؛ وسی وِ یتین ثَز ٍ
سزهبیِ ای ًساضت .ثؼثت آذزیي رسَل زر یه چٌیي فززی
تحمك پیسا وزز .چطَر هوىي وسی وِ زر آى سهبى زر ثستزیي
ًمطِ ثبضس ٍ ثتَاًس پیبم ذسا را زر سهبى وَتبُ حیبتص خْبًی
وٌس؟!
ػضَ ضَرای هزوشی ًوبیٌسگبى ًْبز رّجزی زر زاًطگبُ ّب
اظْبر وززّ :وِ چیش اس یه ًْبز ثِ ٍخَز آهس .ایي ًْبز ضبهل
پیبهجز ٍ اطزافیبًص ثَزًس .پیزٍاًی وِ گزز ذَرضیس پیبهجز
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ذَاّس وزز.
ایي زاًطگبُ ّز سبلِ ارزٍّبیی ّوزاُ ثب ثزًبهِ ّبی هرتلف
فزٌّگی ٍ تفزیحی زر هطْس همسس ثزگشار هی وٌس.
هسئَل ثسیح زاًطدَیی زاًطگبُ ثَػلی سیٌب:

زاًطدَیبى خسیس الَرٍز اس رٍس ّبی  9تب  ۹هْزهبُ هیْوبى اهبم

خذهترساًی گرٍُ جْادي شْیذ ّاشوی

رضب (ع) ذَاٌّس ثَز ٍ زٍراى زاًطدَیی ذَز را ثب سیبرت

تِ هٌاطق هحرٍم استاى ّوذاى

حزم هطْز ایطبى آغبس ذَاٌّس وزز.

هسئَل ثسیح زاًطدَیی زاًطگبُ ثَػلی سیٌب اس ذسهت رسبًی
گزٍُ خْبزی ضْیس ّبضوی ثِ  ۹رٍستب زر هٌبطك هحزٍم استبى
ّوساى ذجز زاز.
سیٌب اهیزی زر گفتگَ ثب ذجزًگبر گزٍُ زاًطگبُ ذجزگشاری آًب
زرثبرُ ارزٍی خْبزی زاًطدَیبى زاًطگبُ ثَػلی سیٌب اظْبر
وزز :گزٍُ خْبزی زاًطدَیبى ایي زاًطگبُ ثب ًبم ضْیس ّبضوی،
هتطىل اس زاًطدَیبى زذتز ٍ پسز  57هززاز هبُ ثِ  ۹رٍستب لزُ
زای ،لل لل آثبز ،هزؽ آثبز ،صیس آثبز ،اهیز آثبز ٍ لوَضبًِ اس
رٍستبّبی هحزٍم تَاثغ ضْزستبى فبهٌیي اػشام ضسُ ٍ تب 77
ضْزیَر هبُ هطغَل ذسهترسبًی ذَاٌّس ثَز.
ٍی افشٍزً 07 :فز اس زاًطدَیبى پسز ،طی ّ 9فتِ اػشام ٍ
ّوچٌیي ً 07فز اس زاًطدَیبى زذتز ًیش طی ّ 5فتِ ثِ هٌطمِ
هَرزًظز اػشام ضسُاًس.

ٍیژُ ثزًبهِ فزٌّگی ٍ تفزیحی زاًطگبُ ضزیف؛
سال تحصیلی جذیذ تا اردٍي
هشْذ هقذس آغاز هیشَد
سبل تحصیلی خسیس زر زاًطگبُ صٌؼتی ضزیف ثب ٍیژُ
ثزًبهِ ّبی فزٌّگی ٍ تفزیحی زر هطْس همسس آغبس ذَاّس
ضس.
ثِ گشارش گزٍُ زاًطگبُ ذجزگشاری آًب اس رٍاثط ػوَهی
زاًطگبُ صٌؼتی ضزیف؛ هؼبًٍت فزٌّگی اختوبػی زاًطگبُ ثب
تطىیل ستبز طزح ٍرٍزی ّبی خسیس ٍ ثِ هٌظَر آضٌبیی
زاًطدَیبى ٍرٍزی خسیس همطغ وبرضٌبسی ثب ایي زاًطگبٍُ ،یژُ
ثزًبهِ ّبی هتٌَػی چَى ارزٍی فزٌّگی تفزیحی هطْس همسس،
ٍیژُ ثزًبهِ ”ضزیف سالم“ٍ ،یژُ ثزًبهِ ذبًَازُ ّب ٍ ...را ثزگشار
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ثِ زاًطدَیبى زذتز ٍ زٍ ذَاثگبُ ثِ پسزاى زاًطدَ تؼلك
هیگیزز.
ػشیشی تصزیح وزز :ذَاثگبُ پسزاى زر حبل اتوبم است ٍ
وبرّبی ًْبیی آى زر حبل اًدبم است ٍ اهیسٍارین تب اٍایل سبل

زاًطدَی زاًطگبُ ػلَم پشضىی سًدبى:
اًتقال داًشجَیاى علَم پسشکی زًجاى

تحصیلی اس آى ثْزُ ثززاری وٌین .اهب ذَاثگبُ زذتزاى وِ زر

تِ خَاتگاّی تیکیفیت ٍ ًاهٌاسة

ٍالغ ثٌیبز ثزوت حضزت اهبم ذویٌی (رُ) سبذت آى را ثِ ػْسُ

زاًطدَی زاًطگبُ ػلَم پشضىی سًدبى گفت :تغییز ذَاثگبُ

گزفتِ ٌَّس زر هزاحل اثتسایی است ٍ اهیسٍارین ثتَاًین تب پبیبى

زذتزاًِ ثَستبى زاًطگبُ سًدبى ثِ ذَاثگبُ اخبرُای ضْیس آٍیٌی

اهسبل اس آى ثْزُثززاری وٌین.

زاًطگبُ آساز ،هطىالت سیبزی را ثزای زاًطدَیبى ایي زاًطگبُ
ایدبز هیوٌس.
ثْبر راز زر گفتگَ ثب ذجزًگبر گزٍُ زاًطگبُ ذجزگشاری آًب
گفت :حسٍز یه سبل پیص ،زاًطگبُ آساز سًدبى توبیل ذَز
را ثزای اخبرُ زازى ذَاثگبُ ضْیس آٍیٌی (یىی اس ذَاثگبُ ّبی
هتؼلك ثِ زاًطگبُ آساز) اػالم وزز.
راز زر ازاهِ افشٍزّ :یأت رئیسِ ٍلت زاًطگبُ ػلَم پشضىی
سًدبى ،السام ثِ اخبرُ ایي هله وززّ .سف ایي السام اس ّوبى
سهبى اًتمبل زاًطدَیبى سبوي ذَاثگبُ ثَستبى ٍالغ زر سبیت
زاًطگبُ ػلَم پشضىی سًدبى ثِ ذَاثگبُ ضْیس آٍیٌی ٍ ثِ زًجبل
آى اًتمبل ستبز زاًطگبُ وِ زر هزوش ضْز لزار زاضت ،ثِ
ذَاثگبُ ثَستبى ،ثَز.

هؼبٍى زاًطدَیی زاًطگبُ وززستبى:
ساخت  6خَاتگاُ داًشجَیی
جذیذ در داًشگاُ کردستاى
هؼبٍى زاًطدَیی زاًطگبُ وززستبى گفت :زاًطگبُ وززستبى
سبذت سِ ذَاثگبُ خسیس را زر زستَر وبر ذَز لزار زازُ
است.
ػثوبى ػشیشی زر گفتگَ ثب ذجزًگبر گزٍُ زاًطگبُ ذجزگشاری
آًب گفت :اهسبل اتفبلبت ذَثی زر ذَاثگبُ ّبی زاًطگبُ
وززستبى رخ زازُ ٍ آى ّن تؼویز ٍ ثبسسبسی ثیطتز ذَاثگبُّب ٍ
ّوچٌیي سبذت سِ ذَاثگبُ خسیس است.
ٍی زر ازاهِ اضبفِ وزز :اس ایي سِ ذَاثگبُ خسیس یه ذَاثگبُ
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تا اعضاي ّیاتعلوی تاالي  58سال تازًشستِ
ٍ ًیوٍِقت اتوام ّوکاري شذ
ػلیزضب رّبیی ،هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت تىویلی زاًطگبُ
آساز اسالهی زر چْبرزّویي ّوبیص هؼبًٍبى آهَسضی زاًطگبُ
آساز اسالهی گفت« :ثزًبهِ ریشی ثزای ارتمبی ویفیت ٍ
استبًسارزسبسی آهَسش خْت خذة ّزچِ ثیطتز زاًطدَ،
وبّص فبصلِ ویفی ثیي ٍاحسّب ،افشایص اػتجبر هسارن
تحصیلی ٍ ارتمبی زاًطگبُ زر سطح زاًطگبُ ّبی هؼتجز هلی ٍ
ثیي الوللی اس اّساف ّوبیص هؼبًٍبى آهَسضی ٍ تحصیالت
تىویلی است ».اٍ ثب اضبرُ ثِ ثِ وبرگیزی ضَراّبی فؼبل زر
سطح هؼبًٍت آهَسضی ٍ تحصیالت تىویلی اظْبر زاضت:
« ضَرای سٌدص ٍ پذیزش ،ضَرای ثزًبهِ ریشی ،ضَرای
گستزش ،ضَرای آهَسضی ٍ تحصیالت تىویلی ٍ وویسیَى
هَارز ذبظ ٍ وویتِ اًتظبهی ثسٍی ٍ تدسیسًظز اسخولِ
ضَراّبی فؼبل ّستٌس ».رّبیی اس تطىیل ّیبت هزوشی خذة
زاًطگبُ آساز اسالهی ،ثزًبهِ ریشی طزح آهبیص آهَسضی ٍ
سبهبًسّی اسبتیس حك التسریس ذجز زاز ٍ افشٍز« :صالحیت
ػلوی ٍ ػوَهی اسبتیس حك التسریس زاًطگبُ آساز اسالهی
هَرز ارسیبثی لزار گزفت ».هؼبٍى آهَسضی ٍ تحصیالت
تىویلی زاًطگبُ آساز اسالهی ّوچٌیي ثب اضبرُ ثِ سبهبًسّی
اػضبی ّیبتػلوی اظْبر زاضت« :ثب اػضبی ّیبتػلوی ثبالی
 02سبل ،ثبسًطستِ ٍ ًیوٍِلت اتوبم ّوىبری ضس ٍ طزح تؼبٍى
استبًی اػضبی ّیبت ػلوی ثِ هٌظَر وبّص ّشیٌِ ّب اخزا ضسُ
است».
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