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رويداد

هدیریت اهَر سیاسی ًْاد ًوایٌدگی هقام هعظن رّبري در داًشگاُ ّا
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ٍی ثب اثزاس گالیِ اس ثزخَردّبی سیبسی در کطَر در حَسُّبی
هختلف ،گفت :در ایي ضزایظ ًوی تَاى ثزای کطَر یک
ثزًبهِریشی ثلٌذهذت داضتِ ثبضین.
عیجی اداهِ داد :الجتِ در ّویي ضزایظ ًیش در کطَر هی تَاى
کبرّبی خَة ٍ هإثزی اًجبم داد ٍ جْبد داًطگبّی پتبًسیل
کبرّبی ثشرگ را دارا هیثبضذ.
رئیس جْبد داًطگبّی ثب اضبرُ ثِ ظزفیت هْن داًطجَیی ایي
ًْبد ،گفت :آهبدُ ی در اختیبر لزار دادى ایي ظزفیت ٍ تَاى
ػلَم اًسبًی ٍ اجتوبػی ثِ ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در
داًطگبُّب ّستین.
در اداهِ ،حجت االسالم ٍالوسلویي رستوی ًیش در ایي دیذار ثب
اضبرُ ثِ ًطبط ثبال ٍ پَیبیی در ػزغِ ّبی جذیذ جْبد
داًطگبّی ،ثیبى کزد :کبرًبهِ ی جْبد داًطگبّی در ّوِ ی
دٍرُ ّب ،اس دفبع همذس تبکٌَى ٍ در اهَری کِ هَردًیبس جبهؼِ
هیثبضذ ،پزافتخبر ٍ لبثلتمذیز است.
ٍی اداهِ داد :کبرّبی جْبدی پیطزٍ ،هیبى ثز ٍ حزکت در هزس
در ًطست رؤسبی جْبد داًطگبّی ٍ ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن

داًص جْبد داًطگبّی ٍ ّن چٌیي فؼبلیت ّبی ایي ًْبد در

رّجزی در داًطگبُّب هغزح ضذ؛

حَسُ ی سلَل ّبی ثٌیبدی ثِ ػٌَاى یک ثزًذ هغزح ،هبیِ ی
افتخبرآفزیٌی است.

ّوکاري ًْاد ًوایٌدگی هقام هعظن رّبري ٍ
جْاد داًشگاّی براي پیشرفت داًشجَیاى

رستوی افشٍد :ػزغِ ی درخطص جْبد داًطگبّی در سهیٌِ

رئیس جْبد داًطگبّی ٍ رئیس ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن

کبرّبی اٍلَیتدار ٍ ثز سهیيهبًذُ هیثبضذ.

رّجزی در داًطگبُ ّب غجح اهزٍس ثب یکذیگز دیذار ٍ ثز لشٍم

رئیس ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در داًطگبُ ّب ثب اضبرُ

افشایص ّوکبریّب ثیي دٍ ًْبد تأکیذ کزدًذ.

ثٍِیژگی غذالت در کبر ػلوی ،گفت :جْبد داًطگبّی در ایي

ثِ گشارش گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری آًب اس رٍاثظ ػوَهی جْبد

سهیٌِ ًیش خَة ػول کزدُ است.

داًطگبّی ،رئیس جْبد داًطگبّی ٍ رئیس ًْبد ًوبیٌذگی همبم

ٍی اداهِ داد :حَسُ ی فؼبلیت ّبی لزآًی جْبد داًطگبّی ثب

هؼظن رّجزی در داًطگبُ ّب غجح اهزٍس ثب یکذیگز دیذار ٍ ثز

تَجِ ثِ فؼبلیت تخػػی خجزگشاری ایکٌب ،کنًظیز هیثبضذ.

لشٍم افشایص ّوکبری ّب ثیي دٍ ًْبد ٍ ایجبد اهیذآفزیٌی ٍ

رستوی ثب اضبرُ ثِ سبثمِ ی فزٌّگی ٌٍّزی جْبد داًطگبّی،

ًطبط در هیبى داًطجَیبى تأکیذ کزدًذ.

اظْبر کزدً :یبس است کِ ایي ًْبد در حَسُ ی ٌّز ٍ ثِ خػَظ

در ایي دیذار کِ در هحل ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در

تئبتزّبی داًطجَیی ٍرٍد پیذا کٌذ.

داًطگبُ ّب اًجبم ضذ ،اثتذا حویذرضب عیجی رئیس جْبد

ٍی در پبیبى گفتًْ :بد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در

داًطگبّی ثب اضبرُ ثِ فؼبلیت ّبی پزتؼذاد جْبد داًطگبّی در

داًطگبُ ّب در کٌبر جْبد داًطگبّی است ٍ اهیذ است ثب افشایص

حَسُ ی داًطجَیی ٍ داًطگبُ ،ثیبى کزد :جْبد داًطگبّی ایي

ّوکبری ّب ،ثتَاًین ًمص هإثزی در ایجبد اهیذآفزیٌی در

آهبدگی را دارد کِ در کٌبر ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی،

داًطگبُّب ٍ ًطبط هیبى داًطجَیبى ایفب کٌین.

فؼبلیتّبی خَد را در داًطگبُّب گستزش ٍ ػوك ثخطذ.
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گفتٌی است در ایي دیذار ،ثؼضی اس هؼبًٍبى جْبد داًطگبّی،
هذیزاى کل حَسُ ی ریبست ایي ًْبد ٍ رؤسبی خجزگشاری ّبی
جْبد داًطگبّی حضَر داضتٌذ.
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ثیبًیِ جبهؼِ اسالهی داًطجَیبى داًطگبُ ضْیذ رجبیی:

رئیس داًطگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی هغزح کزد؛

تعْدي براي رفع تحرینّا با پیَستي بِ «»FATF

تحت فشار قرار دادى هراکس علوی ٍ کاربردي

ٍجَد ًدارد /از برجام درس بگیرین

با سٌگ اًدازي ٍ شایعِ سازي /سَدجَیاى

جبهؼِ اسالهی داًطجَیبى داًطگبُ تزثیت دثیز ضْیذ رجبیی

آهَزش را با تجارت اشتباُ گرفتِ اًد

ػالم کزد »FATF« :هخبلف هٌبفغ هلی است ٍ ّیچ تؼْذی

اهیذ گفت :ثزخی اس افزاد ثب سٌگ اًذاسی ٍضبیؼِ سبسی هزاکش

ٍجَد ًذارد کِ ثؼذ اس تػَیت ایي لزارداد ،تحزین ّب کبّص

ػلوی ٍ کبرثزدی را تحت فطبر لزار دادًذ.

پیذا کٌذ.

ثِ گشارش حَسُ ثْذاضت ٍ درهبى گزٍُ ػلوی پشضکی

ثِ گشارش خجزًگبر سیبسی خجزگشاری فبرس ،جبهؼِ اسالهی

ثبضگبُ خجزًگبراى جَاى؛ هحوذحسیي اهیذ رئیس داًطگبُ

داًطجَیبى داًطگبُ تزثیت دثیز ضْیذ رجبیی عی ثیبًیِای درثبرُ

جبهغ ػلوی کبرثزدی گفت :ثیص اس  30درغذ اس هزاکش ػلوی

ثزرسی لَایح هزثَط ثِ  FATFاػالم کزد FATF :هخبلف

کبرثزدی خػَغی ثزای تکویل ٍ ارسبل اسبسٌبهِ ّب هػَة

هٌبفغ هلی است ٍ ّیچ تؼْذی ٍجَد ًذارد کِ ثؼذ اس تػَیت

ضَرای گستزش آهَسش ػبلی الذام کزدًذ.

ایي لزارداد ،تحزین ّب کبّص پیذا کٌذ.

ٍی در پبسخ ثِ ایي سَال کِ فزایٌذ ثْزُ هٌذی هزاکش
آهَسضی اس تسْیالت همزر در لبًَى ثَدجِ سبل  30در چِ
هزحلِ لزار دارد ،اظْبر کزد :ثزًبهِ داًطگبُ جبهغ ػلوی
کبرثزدی ایي ثَد کِ تب پبیبى سبل  1330توبم هزاکش آهَسش

رئیس داًطگبُ فٌی ٍ حزفِ ای در گفتگَ ثب ثبضگبُ خجزًگبراى

ػلوی کبرثزدی دارای اسبسٌبهِ ضًَذ تب ثِ ایي ٍسیلِ ٍضؼیت

جَاى هغزح کزد؛

هزاکش تثجیت ضَد.

تغییر سرفصلّاي درسی هتٌاسب با بازار کار

ٍی در تَضیح ثیطتز ایي هَضَع اظْبر کزد :ثزخی اس افزاد در

کشَر /تَاًوٌدسازي ٍ ارتقاي داًش

هسیز اًجبم ایي فزایٌذ لبًًَی سٌگ اًذاسی کزدُ ٍ ثب ضبیؼِ

علوی اساتید در دستَر کار است

سبسی ٍ تْذیذ ،هزاکش را ثزای تکویل ًکزدى اسبسٌبهِ تحت

داًطگبُ فٌی ٍ حزفِ ای ثِ دًجبل اضتغبلشایی ثزای جَاًبى  /تغیز

فطبر لزار دادًذ ایي افزاد اکٌَى ثبیذ پبسخگَی الذاهبت غیز

سزفػلّبی درسی هتٌبست ثب ثبسار کبر کطَر  /تَاًوذی سبسی

لبًًَی خَد کِ ثبػث ثْزُ هٌذ ًطذى هزاکش اس تسْیالت پیص

اسبتیذ ٍ ارتمبی داًص ػلوی آى ّب در دستَر کبر استػبلحی

ثیٌی ضذُ در لبًَى ثَدجِ سبل  1330ثبضٌذ.

ػوزاى گفت :عجك سیبست ّبی جذیذ ،داًطگبُ فٌی ٍ حزفِ ای
در راستبی اضتغبلشایی ثزای جَاًبى لذم ثزهیدارد.
اثزاّین غبلحی ػوزاى رئیس داًطگبُ فٌی ٍ حزفِ ای در گفتگَ
ثب خجزًگبر حَسُ داًطگبّی گزٍُ ػلوی پشضکی ثبضگبُ
خجزًگبراى جَاى؛ درثبرُ ثزًبهِ ّبی ایي داًطگبُ ثزای سبل
تحػیلی جذیذ گفت :داًطگبُ در سبل جذیذ سِ رٍیکزد
افشایص کیفیت آهَسضی ،تَاًوٌذسبسی اسبتیذ ،رضذ هزاکش
کبرآفزیٌی ٍ اضتغبل داًص ثٌیبى را دًجبل هیکٌذ.
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ثسیج داًطجَیی داًطگبُ فزٌّگیبى ثزگشار هیکٌذ؛
اردٍي جْادي عاشَرایی در
هٌاطق هحرٍم استاى هرکسي
هسئَل گزٍُ جْبدی ضْیذ ػلن الْذی گفت :گزٍُ جْبدی
ثسیج داًطجَیی داًطگبُ فزٌّگیبى در ًظز دارد اردٍی جْبدی
خَد را اس  4هْز در هٌغمِ سرًذیِ استبى هزکشی ثزپب کٌذ.
هحوذ سارػی در گفتگَ ثب خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ خجزگشاری
آًب ،اظْبر کزد :گزٍُ جْبدی ثسیج داًطجَیی داًطگبُ
فزٌّگیبى در ًظز دارد اردٍی جْبدی خَد تحت ػٌَاى اردٍی
جْبدی ػبضَرایی را اس  4هْز در هٌغمِ سرًذیِ استبى هزکشی
ثزپب کٌذ.
ٍی افشٍد :در ایي اردٍ الذاهبتی در سِ ثخص ػوزاًی ،فزٌّگی
ٍ آهَسضی تَسظ گزٍُ جْبدی ضْیذػلنالْذی ثزگشار خَاّذ
ضذ.
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داًشگاُ ّیچ دخل ٍ تصرفی در
اجارُبْاي خَابگاُّا ًدارد
رئیس ادارُ اهَر خَاثگبُ ّبی داًطگبُ ارٍهیِ گفتّ:شیٌِ
خَاثگبُ ّب ثز اسبس تؼزفِ ّبی هطخػی است کِ غٌذٍق رفبُ
آى را اػالم هیکٌذ ٍ داًطگبُ ّیچ دخل ٍ تػزفی در کبّص ٍ
یب افشایص لیوتّب ًذارد.
ٍلی اهلل ٍردی سادُ در گفتگَ ثب خجزًگبر گزٍُ داًطگبُ
خجزگشاری آًب گفت :داًطگبُ ارٍهیِ ثیص اس  42خَاثگبُ
داًطجَیی داردٍ اهسبل ثیص اس  1100داًطجَ در خَاثگبُّبی
ایي داًطگبُ هستمز ضذُاًذ.
رئیس ادارُ اهَر خَاثگبُ ّبی داًطگبُ ارٍهیِ در اداهِ افشٍد:
ثیص اس  100داًطجَی ٍرٍدی ٍ هطغَل ثِ تحػیل در دٍرُ
کبرضٌبسی ٍ  400داًطجَی اس دٍرُ تحػیالت تکویلی در
خَاثگبُّبی ایي داًطگبُ اسکبى دارًذ.
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دٍرُ دکتزی ایي داًطگبُ تذٍیي کزدُ است چزا کِ ارتجبط
هتمبثلی ثیي آًْب ثب داًطگبُ ّبی خبرجی ٍجَد داضت کِ ثب
تذٍیي ثزًبهِ هطخع ایي ارتجبط ثزای سبل جبری ًیش در داًطگبُ
دستَر هحرٍهیت داًشجَیاى دکتري

ضزیف تذاٍم خَاّذ داضت.

از سَي حراست داًشگاُ آزاد

ٍی در اداهِ تػزیح کزد :الجتِ ثؼذ اس تحزین ّبی فؼلی ٍ ضزایظ

ستبرُ دار ضذى داًطجَیبى ثِ داًطگبُ آساد ّن رسیذ .ثزخی اس

سختی کِ ثزای کطَر ایجبد ضذُ است فزغت ّبی هغبلؼبتی

داًطجَیبى دکتزای داًطگبُ آساد اػالم کزدًذ کِ اس سَی

داًطجَیبى ٍ اسبتیذ اداًطگبُ ضزیف ثب هطکالت ٍ

حزاست ایي داًطگبُ آًْب را هحزٍم اس تحػیل کزدُاًذ.

هحذٍدیت ّبیی هَاجِ ضذُ است اهب تالش هب ایي است کِ ثِ

ایي هَضَع ثؼذ اس اػالم ًتبیج داٍعلجبى در دٍرُ دکتزا ٍ

اضکبل هختلف هسبیل ٍ هَاًغ هَجَد در ایي سهیٌِ را کبّص

کبرضٌبسی ارضذ هغزح ضذُ است .ثزخی اس داٍعلجبى آسهَى

دّین .رییس داًطگبُ غٌؼتی ضزیف خبعز ًطبى کزد :سبل

کبرضٌبسی ارضذ ٍ دکتزای داًطگبُ آساد اس هطکالتی کِ ثزای

تحػیلی جذیذ ایي داًطگبُ اس  24ضْزیَر هبُ جبری آغبس ضذُ

اداهِ تحػیلطبى پیص آهذُ گفتٌذ .آًْب ٍلتی ثِ سبیت هزکش

است ٍ ثز اسبس ثزًبهِ سهبًی تذٍیي ضذُ لزار ثَد سبختوبى

سٌجص ٍ پذیزش داًطگبُ آساد هزاجؼِ کزدًذ تب کبرًبهِ خَد
را ثجیٌٌذ هتَجِ ضذًذ کِ گشیٌِ اػالم ًتبیج ثزایطبى فؼبل ًطذُ

کالس ّبی درس داًطجَیبى هْز هبُ ثِ ثْزُ ثزداری ثزسذ کِ

است ٍ حبال ّز چِ ثِ داًطگبُ آساد هزاجؼِ هی کٌٌذ جَاة

هتبسفبًِ ایي سبختوبى ثب تبخیز یک هبُ اس افتتبح هیضَد ٍ فؼبلیت

دلیمی اس هسئَالى آى ًوی ضًٌَذ ٍ حزاست داًطگبُ آساد اس

آى اس ثْوي هبُ آغبس خَاّذ ضذ.

داًطجَیبى هحزٍم اس تحػیل خَاستِ است تب ًبهِ غالحیت اس
ًْبدّبی اهٌیتی ثگیزًذ .ایي هَضَع درحبلی اتفبق افتبدُ است
کِ ّویي چٌذ رٍس پیص ثَد کِ ّیأت دٍلت هػَثِ ای را ثِ
تػَیت رسبًذ کِ ثز اسبس آى ّیچ کس را ًوی تَاى ثِ
راحتی هحزٍم اس تحػیل کزد.

رییس داًطگبُ خجز داد؛
کاّش فرصتّاي هطالعاتی
داًشگاُ شریف در سال جاري
رییس داًطگبُ غٌؼتی ضزیف اس کبّص فزغت ّبی هغبلؼبتی
اسبتیذ ٍ داًطجَیبى ایي داًطگبُ در سبل جبری خجز داد ٍ
گفت :هتبسفبًِ ضزایظ فؼلی سیبسی ٍ تحزین ّب ثزًبهِ فزغت
هغبلؼبتی داًطجَیبى ٍ اسبتیذ داًطگبُ ضزیف را ثب هحذٍدیت
هَاجِ کزدُ است.
دکتز هحوَد فتَحی در گفت ٍ گَ ثب خجزًگبر ایسٌب ،ضوي
ثیبى ایي هغلت اظْبر کزد :داًطگبُ غٌؼتی ضزیف اس گذضتِ
ثزًبهِ ّبی هذًٍی ثزای فزغت هغبلؼبتی اسبتیذ ٍ داًطجَیبى
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