
 


 ٠ض١غروا ٣كایی ٠ٛغـ 
 

 
جؼی٢ ٣یاز ٦ؼ زا٥ْ٠  دا٣كگاق ة٥ ٨٤ّاف امٞی

در ز٧ث پیكؼٗث در ز٣ػغیػی ركز٠ػؼق ك 
ٗؼاییؼقغف ج٘کؼ ١ّٞی ة٥ ٨٤ّاف ٠ػلٝػ٘ػ٥ 

. قػ٨د ٧٠ٟ جضػ٨ؿ زػغیػغ ٠ػٌػؼح ٠ػی
جؼی٢ ام٨ؿ ٦ؼ دا٣كگػاق م٠ػ٨ز قػ٨ پػ ك٦ػف اؿػث ك  ة٤یادی
یػاری ای٢ دك ٠ل٥٘ٝ در ج٨ٝیغات ١ّٞی ك ٗؼمی٤غ م٧٣اؿث کػ٥  ارزش

ق٨د در دكراف ٨٣ی٢ دا٣كگاق یک ٦غؼ اؿاؿی داقحػ٥  ٠كعل ٠ی
٦ػای  ك مف ارای٥ كز٨ق ی٣٨ای٨ف م٨٠زقی ة٥ دا٣كس٨یػاف در صػ٨زق

م٨٠زش ك پ ك٦ف دك ٣ػ٧ػاد کػا٠ػ   .  ٠عحٖٞ ١ّٞی ك ٤ٗی اؿث
٠ح٘اكت ، ا٠ا ٠ک١ٜ یکغیگؼ٣غ ک٥ ا٠ؼكزق ة٥ ٨٤ّاف دك ةػاؿ پػؼكاز 

دا٣كگاق در ٥١٦ .  ق٣٨غ ةؼای اكج یؼٗح٢ در ٗىای دا٣ف ق٤اظح٥ ٠ی
زای د٣یا اةؽاری اؿث ةؼای اٗؽایف ج٨اف ز٨ا٠ْی کػ٥ ؿػْػی ةػؼ 

٦ای دا٣كگػا٦ػی ٦ػٟ در  پیكؼٗث ك ٠غر٣یؽق قغف دار٣غ ك ْٗاٝیث
ایؼ ةع٨ا٦یٟ دا٣كگاق را ة٥ .  ق٣٨غ یػاری ٠ی راؿحای ای٢ ٦غؼ ارزش

ج٨ا٣یػٟ دا٣كػسػ٨اف را  ػ٨ف  اٚیا٨٣س ظؼكقا٣ی جكتی٥ ک٤یٟ، ٠ی
٦ای درظكاف ةـحؼ مف ة٤ا٠یٟ ک٥ ةا دؿحاف ٤٦ؼ٤٠غ ٠ؼةیاف ك  ٠ؼزاف

ٚػیػ١ػث .  ق٣٨غ اؿحاداف ادؼیػار جؼاقیغق ك جض٨یٜ ز٨ا٠ِ ةكؼی ٠ی
ج٨اف ی٘ػث  ٦ای یؼا٣ت٧ا م٣ٛغر زیاد اؿث ک٥ ة٥ جْتیؼی ٠ی ای٢ ؿ٤گ

ارزش زا٥ْ٠ ١ّٞی ٦ؼ کك٨ر ةـح٥ ة٥ ارزیاةی درؿث ای٢ ی٦٨ؼ٦ای 
کػ٤ػ٤ػغ ك جػسػؼةػ٥  ٣ایاب اؿث ک٥ در ّاٟٝ ّٟٞ ك ٢ٗ صؼکث ٠ی

ا٣غكز٣غ جا  ؼخ ٗؼ٤٦گ، ؿیاؿث،  اٚحناد، كرزش ك ادةیات ٦ػؼ  ٠ی
ای کػ٥ جػ٧ػی از  ةغف قک زا٥ْ٠.  کك٨ری را ة٥ جضؼؾ كا دار٣غ

دؿحاكرد٦ای دا٣كگا٦ی ةاقغ، در د٣یای ا٠ؼكز راق ة٥ زایی ٣ع٨ا٦ػغ 
ةؼد ك  در ؿیٜ ظؼكقاف ك ١٠حغ پیكؼٗث ز٧ا٣ی ٔؼؽ ظػ٨ا٦ػغقػغ، 

٦ای ةػٞػ٤ػغی  پؾ ة٥ ٣ا ار ةایـحی در راق جْاٝی جْٞیٟ ك جؼةیث، یاـ
٦ای زیادی ّت٨ر کؼد جا  ػؼاغ را٦ػی  ةؼداقث ك از پـحی ك ة٤ٞغی

دا٣كػگػاق مزاد . ای ةؼای ١٦ؼا٦اف ؿاظح٥ ق٨د ةؼای می٤غیاف ك زادق
اؿ ٠ی اؿحاف ٠از٣غراف ةاٝٓ ةؼ ؿ٥ د٥٦ اؿث ک٥ در ؿػٌػش ایػ٢ 

٦ای دكٝحی ك ٔیؼدكٝحی  اؿحاف ْٗاٝیث دارد ك ١٦گاـ ةا ؿایؼ دا٣كگاق
٦ا ةا ١٦ث ك ْٗاٝیث کارک٤اف ك اؿػحػاداف  ٦ا ك اؿحاف ؿایؼ ق٧ؼؿحاف

٠ح٧ْغ در ای٢ ز٠اف ٨ًال٣ی ٤٠كأ ظیؼ ك ةؼکث زیادی در اؿػحػاف 
ة٨دق ك ةا ٦غایث ك ص١ایث جضنیٞی ز٨ا٣اف در ٠ٛاًػِ ٠ػعػحػٞػٖ 
کارق٤اؿی ك جضنی ت جک١یٞی، ٨١٦ارق ک٨قیغق جا ةؼجؼی٢ ةاقغ ك 

ای٢ ج ش ٠ٛغس جا ة٥ .  ٦ا را ة٥ ٣ـٜ صاوؼ ك مجی ارای٥ ک٤غ ة٧حؼی٢
ا٠ؼكز ١٦چ٤اف ادا٥٠ دارد ك دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی اؿحاف ٠از٣غراف ةػا 

٦ا ك پكػث ؿػؼ  ٦ا ك ٣غاقح٢ ج١اـ ٗؼاز٦ا ك ٗؼكد٦ا ةا ٥١٦ داقح٢
یػاقح٢ ص٨ادث ٗؼاكاف، ةا م ةث ةـیار ك ٠ح٧ْغ، ١٦چ٨ف ركز اكؿ 

ای ركق٢، ةیكحؼ از  ركد؛ ك ةا ا٠یغ كاؿِ ة٥ می٤غق جأؿیؾ ة٥ پیف ٠ی
٠ا ٣یؽ ةػ٥ ّػ٤ػ٨اف .  پیف ؿْی ةؼ ١ّٜ ة٥ رؿاٝث كاْٚی ظ٨د دارد

٠ح٨ٝیاف ك کاریؽاراف ك ٠ـئ٨ٝی٢ ای٢ دا٣كگاق در اؿحاف ٠ػاز٣ػغراف، 
ایٟ ای٢ ز٧اد ٠ٛغس ٥١٦ ١٦کاراف ك اؿػحػاداف  ظ٨د را ٠ٞؽـ داقح٥

پؼج ش ك دٝـ٨ز را ة٥ جن٤یٖ ك جن٨یؼ در مكریػٟ، جػا در پكػث 
٦ای قکـح٥ ٣٘ـی ٥١٦ ّؽیؽاف ج قگؼ پ٧٤اف ١٣ا٣ػغ ك ةػ٥  پؼدق

جْتیؼی ّؼض جكکؼ از ای٢ ّؽیؽاف، قکؼیؽاری ة٥ دریاق ایؽد ٤٠اف 
 .ةاقغ

 ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
 هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

 ًشرنقال 

  ِکٌـَاًسیَى داٍری »ضـزٍرت الحـبق ث

 ثزای پزکزدى خألّبی حقَقی «ایکسیذ

 2ص 

 ۳  عضـَ ثـبضگبُ پـژٍّطگـزاى ثِ عضـَیت

 فذراسیَى جْبًی هختزعیي ٍ ًخجگبى درآهذًذ

 
 2ص 

  اشـحادان داىظگاه نکحب طٍید شلیهاىی را در
 ٌهً عرصً ٌا گصحرش دٌيد

 3ص 
  عضـَ  7کصب ةیظحریو ارجاع نَضَعی جَشط

 ٌیات علهی داىظگاه آزاد اشالنی شاری
 3ص 

  جرور طٍید شلیهاىی از روی اشحیصال دطهو
نکحب طٍید شلیهاىی؛ ندرشـً ای / ةَد

 جانع
 3ص 

  پژوٌظگر ةرجر گروه علَم پایً داىظگاه ٌای
 اشحان نازىدران نعرفی طد

 4ص 

   دفاع ىهایيدگان نجلـس ةرای دریـافـث
 نعالتات داىظگاه آزاد اشالنی

 4ص 
  درصدی جذب داىظجَ در داىظگاه  44رطد

“ جعاون رطحـً” ظرح /  آزاد اشالنی شاری
 ارائً طد

 4ص 
 

 در صفحات ةعد ةخواىید؛

، ٠ؼاؿٟ ؿاٝگؼد ق٧ادت ؿػؼدار ظتؼیؽاری م٣ا از ؿاریة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 
از ؿ٨ی دٗحؼ ٧٣اد ١٣ای٤غیی ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼی در دا٣كگاق مزاد   ؿٞی١ا٣ی

اؿ ٠ی ٠از٣غراف ك ةا صى٨ر ظا٨٣ادق ق٧غای ٠ٛاك٠ث، رئیؾ ای٢ دا٣كگػاق، 
 .٠ـئ٨الف ك ٠ْاك٣اف اؿحا٣ی ةؼیؽار قغ

کؼة ی اؿحاف ٠از٣غراف، ٠کحب صاج ٚاؿٟ را ٠ػغرؿػ٥  ۵۲ٗؼ٠ا٣غق ٝكکؼ 
ا٠ؼكز ٠کحػب صػاج ٚػاؿػٟ ۷  ایذار ك ٠ٛاك٠ث ةؼای ةكؼ ٨٤ّاف کؼد ك ی٘ث

قاظل ك ٠ْیاری ةؼای ایـحادیی ٠ٛاةٜ اؿحکتػار ك صػ٘ػٍ کػؼا٠ػث ك 
 .ق٨د ١ٞٚغاد ٠ی  ٦ای اؿ ٠ی ارزش

ؿازی ٠ـیضیاف ك ٠ـ١ٞا٣اف در ز٧اف را دك ٨ٛ٠ٝػ٥  ک١یٜ ک٤٧ـاؿ، ی٨٧دی
ا٠ػؼكز رییػٟ ۷  امٞی ا٦غاؼ م٧ی٣٨یـث در ٥ٌٛ٤٠ دا٣ـث ك ا٧َػار کػؼد

م٧ی٣٨یـحی درمغد مف اؿث جا ةا ٨٘٣ذ در کك٨ر٦ا ٠ا٤٣غ یػقح٥ صکاـ م٧٣ػا 
اؿػ ـ ك   را جضث ک٤حؼؿ ظ٨د ٚؼار د٦غ جا از ای٢ ًؼیٙ ةح٨ا٣غ ة٥ پایگػاق

 .ایؼاف وؼة٥ ةؽ٣غ
رییٟ ٗاؿغ م٧ی٣٨یـحی ةا ک١ک ةْىی ار صکاـ ّؼةػی ةػا ۷ كی ٠حػکؼ قغ

٠ؼزی از ١٦اف اكایٜ ا٣ٛ ب ؿْػی در جىػْػیػٖ  ٦ای داظٞی ك ةؼكف ٗح٥٤
ج٨اف ة٥ ٦كث ؿاؿ ز٤گ جضػ١ػیػٞػی ك  ز٨٧١ری اؿ ٠ی داقح٤غ ک٥ ٠ی

 .٦ای داظٞی اقارق کؼد ٗح٥٤

 ّبػلیِایزاىدرهٌغقِخبٍرهیبًِصْیًَیستثزًبهِ

ٗؼ٠ا٣غق ٦كث ؿاؿ دٗاع ٠ٛغس، ٠ضامؼق اٚحنادی ك ٣ُا٠ی دق٤١ػاف در 
٥ٌٛ٤٠ ّٞی٥ ایؼاف ١٦ؽ٠اف ةا ٨٧َر ٣یؼك٦ای یؼك٦ک جؼكریـحی داّف در 

ًؼح جسؽی٥ ۷  ٦ا ٨٤ّاف کؼد ك ی٘ث ٦ای م٧ی٣٨یـث ٥ٌٛ٤٠ را از دیگؼ ةؼ٣ا٥٠
کك٨ر٦ای ٥ٌٛ٤٠ ٠ا٤٣غ ّؼاؽ، ؿ٨ری٥ ك ی٢١ یکی از ا٦غاؼ دق٢١ ة٨د کػ٥ 
٣ٛف ایؼاف ة٥ ٠ض٨ر صاج ٚاؿٟ در ایساد اجضاد ك ١٦غٝی ةی٢ ٠ػؼدـ ایػ٢ 

 .کك٨ر٦ا م٧٣ا را ٣اکاـ یػاقث
دق٤١اف ةػا ایػسػاد ۷  کؼة ی اؿحاف ٠از٣غراف جأکیغ کؼد ۵۲ٗؼ٠ا٣غق ٝكکؼ 

داّف در ؿ٨ری٥ ك ّؼاؽ د٣تاؿ وؼة٥ ة٥ پایگاق امٞی ٠ٛاك٠ػث ك اؿػ ـ 
 .قاف را ٣ٛف ةؼ مب کؼد ة٨د٣غ ک٥ ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی ٣ٛك٥

ةا ۷  كی، ٣عـحی٢ اٚغاـ صاج ٚاؿٟ را ایساد ارجف ٠ؼد٠ی دا٣ـث ك ةیاف کؼد
ج٨ز٥ ة٥ قؼایي ؿعث صاکٟ ك ٚتایٜ ٠حْغد صاوؼ در ٥ٌٛ٤٠ ّؼاؽ ك ؿ٨ری٥ 
٤٦ؼ ك ةنیؼت ١٦ؼاق ةا ٨٤ْ٠یث صاج ٚاؿٟ ة٨د ک٥ اجضاد را در ةػیػ٢ ایػ٢ 

 .ٚتایٜ ایساد کؼد
٠ػا ٠ػٞػث » قػْػار ۷  کؼة ی اؿحاف ٠از٣غراف ادا٥٠ داد ۵۲ٗؼ٠ا٣غق ٝكکؼ 

ّا٠ٜ امٞی دكرکؼدف داّف از ٤٠ٌٛػ٥ «  ٠ا ٠ٞث ا٠اـ صـی٤یٟ» ، « ق٧ادجٟ
 .ك ٣اة٨دی م٧٣ا ة٨د

 9911دی-پیصضوبرُ

جهت کسب اطالع از نحوه  بو وت نو    

ه ی بوون  ززووه  نواو وسو    در رشته

، بـوو  وـوومکـوورو ووـوو نر  ن 9911دن  

هـوووا ووت لووحوو وواووهووـوو  در نا ـوووهوو ی 

دان واو هو  انوتوو   وو زنوورا  لو وو   

 .  صل فمو  او

١٣ای٤ػػغق كٝػػی ٗٛیػػ٥ در اؿػػحاف 
قػػ٧ادت ؿػػؼدار ۷  ٠از٣ػػغراف ی٘ػػث

ؿٞی١ا٣ی ٗؼ٤٦گ ایذار ك ٠ٛاك٠ث را 
ة٥ زا٥ْ٠ جؽریػٙ کػؼد ك ای٤گ٣٨ػ٥ 
ایذار در جاریط ةػی ٣ُػیؼ اؿػث ك 
ظا٨٣ادق ق٧غا در ای٢ اٗحعار ؿػ٧یٟ 

 .٦ـح٤غ
ظتؼیؽاری م٣ػا ة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 

، ٠ؼاؿٟ ؿاٝگؼد قػ٧ػادت از ؿاری
از ؿ٨ی دٗحؼ ٧٣اد   ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی

١٣ای٤غیی ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تػؼی در 
دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ٠از٣غراف ةػا 
صى٨ر ظا٨٣ادق ق٧غای ٠ػٛػاك٠ػث، 
رئیؾ ای٢ دا٣كگاق، ٠ـػئػ٨الف ك 

 .٠ْاك٣اف اؿحػا٣ػی ةػؼیػؽار قػغ

ٗػٛػیػ٥ در اؿػحػاف  ١٣ای٤غق كٝػی
۷ ٠از٣غراف در ای٢ ٠ػؼاؿػٟ یػ٘ػث

پـ٤غیغق یػک ٣ػ٧ػاد   جسٞیٜ از ٠ٛاـ ق٧ادت ك ایذار در د٥٦ ةنیؼت اٚغاـ

الئیػ٤ػی  اهلل ٠ض١غةاٚؼ ٠ض١غی میث .١ّٞی ٠ا٤٣غ دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی اؿث
٦ؼ ٠کحب یػک ۷  ة٥ جتیی٢ راق ك ٠کحب ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی پؼداظث ك ٨٤ّاف کؼد

ی٘ح١اف ٠حٛاةٞی دارد ك ٣عـحی٢ اؿاس ی٘ح١اف ؿٞی١ا٣ی ٠ٛاك٠ث ك دك٠یػ٢ 
ظ٨ا٦یٟ كارد ٠کحب ؿٞػیػ١ػا٣ػی  یؼی اؿث؛ ة٤اةؼای٢ ایؼ ٠ی پای٥ مف ا٣ٛ ب

 .ق٨یٟ ةایغ ةا ی٘ح١اف ا٣ٛ ب كارد ق٨یٟ

ا٠ؼكز زا٥ْ٠ ٠ا ة٥ كصغت ٣یاز دارد ك ٣ػیػؼك٦ػای ا٣ػٛػ ب ۷  كی ٨٤ّاف کؼد
 .اؿ ٠ی ةایغ در ٠تارزق ةا دق٢١ ة٥ كصغت ةؼؿ٤غ

ٗٛی٥ در ٠از٣غراف ةا ةیاف ای٤ک٥ ق٧ادت ؿؼدار ؿٞی١ا٣ػی ا٠ػؼكز  ١٣ای٤غق كٝی
ٗؼ٤٦گ ایذار ك ٠ٛاك٠ث را در زا٥ْ٠ جؽریٙ کؼدق ك ای٤گ٥٣٨ ایذار در جػاریػط 

ق٧غا در ای٢ اٗحعار ؿ٧یٟ ٦ـح٤غ؛  ؼاکػ٥   ظا٨٣ادق۷  ٣ُیؼ اؿث، ٠حػکؼ قغ ةی
 .ای٢ ٧ٚؼ٠ا٣ی ةؼیؼٗح٥ از كالیث اؿث

ق٧غای ٠ٛاك٠ث صػاوػؼ در   از ظا٨٣ادق  ای٢ ٠ؼاؿٟ  ة٥ یؽارش م٣ا در پایاف
٣عـحی٢ ؿاٝگؼد یؼا٠یغاقث ؿؼدار صاج ٚاؿٟ ؿٞی١ا٣ی ةا ا٦غای جػ٤ػغیػؾ 

 .٠ٛاك٠ث جسٞیٜ قغ

 

 ًوبیٌذٍُلیفقیِدرهبسًذراىػٌَاىکزد؛

ّؽت ك اؿحٛ ؿ  :رئیؾ دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی اؿحاف ٠از٣غراف ةیاف کؼد
ایؼاف اؿ ٠ی در ٠کحب ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی ةؼ ٦ؼ  یؽی ارزش اؿث ك ٠ٞػث 
٠ا ةا ر٦تؼی صکی١ا٥٣ ر٦تؼ ٠ُْٟ ا٣ٛ ب جػ٨ا٣ـػحػ٥ ةػؼ ةـػیػاری از 

 .٠كک ت ٔٞت٥ ک٤غ

، ٠ؼاؿٟ ؿػاٝػگػؼد قػ٧ػادت ظتؼیؽاری م٣ا از ؿاریة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 
از ؿػ٨ی دٗػحػؼ ٣ػ٧ػاد   ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی

١٣ای٤غیی ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼی در دا٣كػگػاق 
مزاد اؿ ٠ی ٠از٣غراف ك ةا صى٨ر ظػا٣ػ٨ادق 
ق٧غای ٠ٛاك٠ث، رئیؾ ایػ٢ دا٣كػگػاق، 

 .٠ـئ٨الف ك ٠ْاك٣اف اؿحا٣ی ةؼیؽار قغ

رئیؾ دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی اؿحاف ٠از٣غراف 
در ای٢ ٣كـث یکی از اةْاد ٠کحب ق٧ػیػغ 
ؿٞی١ا٣ی را ق٤اظث قعنیحی صاج ٚاؿٟ ك 
اّحٛادات ك ركصیات ٨٤ْ٠ی ای٢ ٗػؼ٠ػا٣ػغق 

ای٢ یک ا٠ػؼ ۷  ا٣ٛ ةی دا٣ـث ك ا٧َار کؼد
وؼكری اؿث ک٥ مف  ػ٧ػؼق ٣ػ٧ػىػحػی، 

ا١ٝٞٞی، ّتادی ك ٠ػْػ٤ػ٨ی را  ٠ض٨ری، ةی٢
 .٦ای ظ٨د ٚؼار د٦یٟ ٠ ؾ ١ّٜ در ةؼ٣ا٥٠

صـی٢ کؼ٠ا٣یاف، ٠کحب ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی را 
در ۷  ٠کحب ز٧ادی دا٣ـث ك اوػاٗػ٥ کػؼد

صٛیٛث ٠کحب ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی ریك٥ در یک اّحٛػاد اٝػ٧ػی دارد ك از 
ج٧٤ا در ایؼاف ةٞک٥ در ٤٠ٌػٛػ٥  ٨٤ْ٠یحی ةؼظ٨ردار اؿث ک٥ ای٢ ٨٤ْ٠یث ٥٣

 .یـحؼش پیغا کؼد

در ٠کحب ۷  كی درةارق زایگاق ٗؼ٤٦گ در ٠کحب ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی ةیاف کؼد

ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی ّؽت ك اؿحٛ ؿ کك٨ر ٠ا ا٠ؼكز ةؼ ٦ؼ  یؽی ارزش اؿػث 
ك ٠ٞث ٠ا ةا ر٦تؼی صکی١ا٥٣ ر٦تؼ ٠ُْٟ ا٣ٛ ب ج٨ا٣ـح٥ ةؼ ةـیػاری از 

 .٠كک ت ٔٞت٥ ک٤غ

ق٧غای ٠ٛاك٠ث صاوؼ در   از ظا٨٣ادق  ای٢ ٠ؼاؿٟ  ة٥ یؽارش م٣ا در پایاف
٣عـحی٢ ؿاٝگؼد یؼا٠یغاقث ؿؼدار صاج ٚاؿٟ ؿٞی١ا٣ی ةا ا٦غای ج٤غیؾ 

گاه آزاد اسالمی مازندران  :رئیس دانش
عشت ٍ استقالل ایزاى در هکتت ضْیذ سلیوبًی ثز ّز چیشی   

 ثزتزی دارد

حقیقتهکتتضْیذسلیوبًیریطِدریکاػتقبد
الْیداردٍاسهؼٌَیتیثزخَرداراستکِایي

هؼٌَیتًِتٌْبدرایزاىثلکِدرهٌغقِگستزش
 .پیذاکزدُاست

جاریخچً واحدٌای داىظگاه آزاد 

 اشالنی اشحان نازىدران

جؼی٢ دا٣كگاق صى٨ری ز٧اف ك  دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ة٥ ٨٤ّاف ةؽرگ
ةاقػغ کػ٥ در  ٦ای یؼا٣ٛغر ا٣ٛ ب اؿ ٠ی ٠ی جؼی٢ دؿحاكرد از ٧٠ٟ

یػار کػتػیػؼ زػ١ػ٧ػ٨ری  ةا ص١ایث ة٤یاف 16۳1اردیت٧كث ٠اق ؿاؿ 
ای٢ دا٣كگاق، .  مٔاز ة٥ کار ٨١٣د(  رق) اؿ ٠ی ایؼاف صىؼت ا٠اـ ظ١ی٤ی

٦ػای ّػٞػ١ػی،  ؿاؿ ْٗاٝیث ارز٣غق ظ٨یف در ّػؼمػ٥ 6۵در ٨ًؿ 
اٝحضنی ف زیادی را در ٠ٛاًِ ٠ػعػحػٞػٖ  مكری ٗارغ م٨٠زقی ك ٢ٗ

٦ای ازح١اّػی ك  م٨٠زش ّاٝی جؼةیث ك را٦ی ةازار٦ای کار ك ْٗاٝیث
.. ا اٚحنادی ةا ص١ایث ك ٦غایث ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تػؼی صىػؼت میػث

 .ای ٨١٣د ظا٥٤٠
٠نػادؼ  16۴1دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿاری، در ة٢١٧ ٠اق ؿاؿ 

ةا ایاـ د٥٦ ٠تارؾ ٗسؼ ا٣ٛ ب اؿ ٠ی ك ركز ٠ی د ٠ـ٨ْد صىػؼت 
ةؼ اؿاس ٣یاز ك وؼكرت زا٠ػْػ٥ ظنػ٨مػا  ( اركاص٤ا ٗغا)االُّٟ  ةٛی٥

٣ـٜ ز٨اف ْٗاٝیث ظ٨د را ةا صى٨ر ٠ـلكٝی٢ کك٨ری ك اؿػحػا٣ػی، 
ا٣ػغازی   ٤ی٢ ١٣ای٤غیاف كٚث ٠ؼدـ ّؽیؽ ق٧ؼؿحاف ؿاری ك ةا راق ٦ٟ
٦ای کا٠پی٨جؼ، ٠کا٣یک، ٠غیؼیث م٨٠زقی ك پؼؿحاری ك ٠ا٠ایػی  رقح٥

ستیتذستیتبٍشدا٣كس٨ ك ةا ریاؿث  1111ةا زػب  دکتتتز
 .مٔاز ٨١٣د هیزضفیؼی



طٍید شلیهاىی فرٌيگ ایثار و نقاونث را ةً جانعً جزریق کرد 
 واحد شاری 

 فرناىده ٌظث شال دفاع نقدس نعرح کرد؛

 ای کِ ثِ دست حبج قبسن پیچیذُ ضذ اس ایجبد ارتص هزدهی تب ًسخِ

 :سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی مازندران

راّکبری ثزای جذة داًطجَی خبرجی تَسط 

 ثسیج اسبتیذ
صـی٢ کؼ٠ا٣یاف در زٞػـػ٥  ظتؼیؽاری م٣ا از ؿاری،ة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 

ق٨رای را٦تؼدی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ٠از٣ػغراف زػػب دا٣كػسػ٨ی 
ةایػغ ةػ٥ د٣ػتػاؿ ۷  ٦ای پیكؼك دا٣ـث ك ا٧َار کؼد ظارزی را از ةؼ٣ا٥٠

اٝگ٨ی ٨ٌٞ٠ب زػب دا٣كس٨یاف ظارزی در دا٣كگاق ةا ركقػ٢ قػغف 
ج٨ا٣غ در ای٢ ز٠ی٥٤ ةا ارجتاط  ٦ا ةاقیٟ ك ةـیر اؿاجیغ ٠ی ٨٠اوِ ك دیغیاق

٦ای کك٨ر٦ای ٠سػاكر ز٠ػیػ٤ػ٥ صىػ٨ر ایػ٢  ٣ؽدیک ةا ک٤ـ٨ٝگؼی
 .دا٣كس٨یاف را ٗؼا٦ٟ ک٤غ

در ١٦ی٢ راؿحا اؿحاداف ةـیسی ةایغ ٨ّا٠ٜ ٠لدؼ ةؼ پػیػؼش ۷ كی اٗؽكد
٦ػای  ٦ا ك رقػحػ٥ دا٣كس٨یاف ظارزی را ٗؼا٦ٟ کؼدق، را٦کار٦ا، ز٠ی٥٤

پػیؼش دا٣كس٨یاف ظارزی را ٠كعل ك ٨ّا٠ٜ ةازدار٣غق ك جـػ٧ػیػٜ 
 .رك٣غ زػب را ٠ْؼٗی ک٤٤غ جا پكحیتا٣ی الزـ م٨رت ییؼد

رئیؾ دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ٠از٣غراف ٣ٛف ةـیر اؿاجیغ در اٗػؽایػف 
کی٘یث م٨٠زقی پایغار در ٧٠ارجی کؼدف دا٣ف ةا را٦کار٦ای ٤٠اؿب را 

ةؼای ٧٠ارجی کؼدف دا٣ػف ةػ٥ ؿػ١ػث ۷  پؼر٣گ دا٣ـث ك ٨٤ّاف کؼد
٦ای دكٝحی ك مزاد  ٦ای ٠عحٖٞ ةی٢ دا٣كگاق اقحٕاؿ اؿح٘ادق از ٗؼمث

  .٠ح٘اكت اؿث ك ةایغ از ای٢ ٗؼمث اؿح٘ادق درؿث کؼد

رئیؾ ةـیر اؿاجیغ اؿػحػاف 
ؿ٥ ٤٠تػِ ۷  ٠از٣غراف ٣یؽ ی٘ث

ٚغرت ٣ؼـ ز٨٧١ری اؿ ٠ی 
٨٣ّی از دؿث رٗث، ٠ػؼد  ة٥

١ّٜ ك ا٣ػٛػ ةػی ؿػؼدار 
ؿٞی١ا٣ی، ٣یؼكی ُّیٟ ١ّٞی 

زادق ك ٣ػیػؼكی  ق٧یغ ٗعؼی
ٗکؼی ك ٠لدؼ ٠ؼص٨ـ ٠نتاح 

یؽدی ك ا٠ؼكز ٠ـئ٨ٝیث ةـیر اؿاجیغ دك ٤غاف قغق ك ةا ٣ػگػاق صػٜ 
 .٠ـئ٥ٞ اجاؽ ٗکؼ رئیؾ دا٣كگاق اؿث

ؿػازی ك  ةؼای َؼٗیػث۷  رئیؾ ةـیر اؿاجیغ اؿحاف ٠از٣غراف جتیی٢ کؼد
ای اؿحػاف ٠ػاز٣ػغراف، قػ٨رایػی  ٦ای ة٠٨ی ك ٥ٌٛ٤٠ ق٤اؿایی ٠ؽیث

« ق٨رای ٠ٌاْٝات را٦تؼدی ٠س١ِ ١٣ای٤غیاف اؿحاف ٠از٣غراف» ةا٨٤ّاف
در ٠سٞؾ ق٨رای اؿ ٠ی ةا دةیؼی ةـیر اؿاجیغ اؿحاف ٠از٣غراف ایساد 

 .قغق اؿث
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 :ص  ب اوتا ز

رنابط ع هو  دان ا   

ززاد انالو  انت   

 و زنورا 

 2صفحه  بینش آزاد

 ثزای پزکزدى خألّبی حقَقی «کٌَاًسیَى داٍری ایکسیذ»ضزٍرت الحبق ثِ 

ةا ج٨ز٥ ة٥ ّؽـ ۷  اٝحضنیٜ رقح٥ ص٨ٛؽ دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ٨٤ّاف کؼد ٗارغ
یػاری ظػارزػی، وػؼكرت اٝػضػاؽ ةػ٥  ایؼاف در ج٨ؿ٥ْ ك جؼكیر ؿؼ٠ای٥

ةؼای پؼکؼدف ظأل٦ای ص٨ٛٚی ةیف از پیػف «  ک٨٤ا٣ـی٨ف داكری ایکـیغ» 
 .ق٨د اصـاس ٠ی

اٝحضنیٜ کارق٤اؿی ارقغ رقح٥ ص٨ٛؽ دا٣كػگػاق مزاد  ٗارغ ٠ؼیٟ دك٧٠ؼی 
٦ای ظتؼیؽاری م٣ػا  یؼكق اؿحافق٧ؼ در ی٘حگ٨ ةا ظتؼ٣گار  اؿ ٠ی كاصغ ٚائٟ

اٝحضنیٞی ظ٨د درةارق صٜ ك ٗنٜ اظح ٗات  ٣ا٥٠ ٗارغ ةا جكؼیش  کیغق پایاف
جْیی٢ دؿحگاق ٚىػائػی ۷  ا١ٝٞٞی ا٧َار کؼد یػاری داكری ةی٢ ٣اقی از ؿؼ٠ای٥

٨٤ّاف ٠ؼزِ صٜ اظح ؼ ك ؿپؼدف ؿؼ٨٣قث دّػاكی  کك٨ر٦ای ٠یؽةاف ة٥
ًػؼٗػی مف،  ٝضاظ قائت٥ ّغـ ةػی یػاراف ظارزی ة٥ ٠ؼزِ ٠ؽة٨ر ة٥ ؿؼ٠ای٥

 .یػاراف ظارزی اؿث دٝیٜ امٞی دٔغ٥ٔ ك ٣گؼا٣ی ةـیاری از ؿؼ٠ای٥
یػار ظارزی دؿحؼؿی ة٥ یک ٠ؼزِ ٚىػائػی  ا٣حُار ؿؼ٠ای۷٥  كی اوا٥ٗ کؼد

یػػاری اؿػث،  ًؼؼ ك ٠ـحٜٛ در م٨رت ةؼكز اظح ؼ ٣اقی از ؿؼ٠ایػ٥ ةی
ایؼ ٥ ركش داكری در صٜ اظح ٗات ٠ؽة٨ر ؿیـحٟ جؼزیضی اؿث؛ ا٠ػا در 
ای٢ ركش ٣یؽ ٣گؼا٣ی از صاک١یث ك جـٞي اصح١اٝی کك٨ر ٠یؽةاف ةػایػغ ةػ٥ 

 .٣ض٨ی ٠ضـ٨س از اذ٦اف زدكدق ق٨د
ق٧ػؼ،  اٝحضنیٜ کارق٤اؿی ارقغ رقح٥ ص٨ٛؽ دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ٚائٟ ٗارغ
كٗنٜ اظح ٗػات  یػاری ظارزی را صٜ ٦ای ٠ؼجتي ةا ؿؼ٠ای٥ جؼی٢ ز٤ت٥ ٧٠ٟ

ةػ٥   ای٢ اظح ٗات ةا ج٨زػ۷٥ ٣اقی از مف در ٠ؼازِ داكری ٨٤ّاف ك ةیاف کؼد
جؼی٢ ایػ٢  ق٣٨غ ک٥ قایِ ٚؼارداد دكًؼؼ در ٧٣اد٦ای ٠عحٞ٘ی رؿیغیی ٠ی
كٗنٜ اظح ٗػات  ا١ٝٞٞی صٜ ٧٣اد٦ا ةا در ٣ُؼ داقح٢ ٠ا٦یث د٨ّا، ٠ؼکؽ ةی٢

 .اؿث( ایکـیغ)یػاری  ٣اقی از ؿؼ٠ای٥
یکػی از ٠ػ٨ارد اؿػاؿػی در داكری اظػحػ ٗػات ۷  دك٧٠ؼی ٠حػکؼ قغ

ارجتاط ٣ُؼ كاصػغ ك  یػاری، جتیی٢ دالیٜ ٠ت٤ای رأی اؿث، در ای٢  ؿؼ٠ای٥
٦ای ی٣٨ایػ٨ف  ٦ا ك در پؼك٣غق ٠كعنی ٠ٌؼح ٣كغق ك ای٢ ٨٧٘٠ـ ًی ؿاؿ

 .ظن٨ص ایکـیغ د ار جض٨الجی قغق اؿث قغق در ٠ؼازِ داكری ك ة٥ ٠ٌؼح

 قغق در ایکـیغ  یـث؟  جؼ ٠ٌؼح ٦ای ٚغی١ی ٠ْیار ٠ـحغؿ ة٨دف رأی در پؼك٣غق

قغق در ایکـػیػغ، ٠ػْػیػار   جؼ ٠ٌؼح ٦ای ٚغی١ی در پؼك٣غق۷  كی جأکیغ کؼد

قغق ک٥ ةاب اةػٌػاؿ مرای   صغاکذؼی ةؼای ٠یؽاف ٠ـحغؿ ة٨دف رأی ٠ٌؼح
٦ای زغیغجػؼ ٠ػْػیػاری  یكایغ؛ ا٠ا در پؼك٣غق ٣ض٨ی ٨٠ؿِ ٠ی داكری را ة٥

جؼ ارائ٥ قغق ک٥ ٠ٌاةٙ مف، ٗٛي در ٨٠اردی ٠ػضػغكد رأی داكری  ٠ْحغؿ
 .ق٨د  دٝیٜ ٠ـحغؿ ٣ت٨دف اةٌاؿ ٠ی ة٥

« ک٨٤ا٣ـی٨ف داكری ایکـػیػغ» ۷  اٝحضنیٜ ارقغ رقح٥ ص٨ٛؽ یادمكر قغ ٗارغ
٦ا را  ٦ا ك اجتاع ؿایؼ دكٝث یػاری ٠یاف دكٝث صٜ ك ٗنٜ اظح ٗات ؿؼ٠ای٥

ةػیػ٤ػی ّىػ٨یػث  د٦غ ك از ًؼٗی پیف ةعكی ا٣ساـ ٠ی م٨رت روایث ة٥
٦ا از صػٙ قػؼط کػ٥  مز٠ایكی ةؼای کك٨ر٦ا ك ا٠کاف اؿح٘ادق ٠حْا٦غی٢
ک٤٤غ، ا١ًی٤اف کك٨ر٦ا را در  ٚاةٞیث ظؼكج از ق٨١ؿ ٣ُاـ ایکـیغ را پیغا ٠ی

 .د٦غ اٝضاؽ ة٥ ک٨٤ا٣ـی٨ف اٗؽایف ٠ی
دكٝث ك جن٨یب مف  1۲۱دك٧٠ؼی ةا ةیاف ای٤ک٥ ا٠ىای ک٨٤ا٣ـی٨ف از ؿ٨ی 

ای٢ ا٠ػؼ اٚػتػاؿ ۷  دكٝث ٠لیغ  ٤ی٢ ٠غّائی اؿث، ٠حػکؼ قغ 16۶از ؿ٨ی 
ةا ج٨ز٥ ة٥ ج١ایٜ ك ّؽـ .  د٦غ ا١ٝٞٞی در ای٢ ز٠ی٥٤ را ة٥ كو٨ح ٣كاف ٠ی ةی٢

یػاری ظارزی، وؼكرت اٝضػاؽ ةػ٥ ایػ٢  ایؼاف در ج٨ؿ٥ْ ك جؼكیر ؿؼ٠ای٥
اصـػاس   ک٨٤ا٣ـی٨ف ةؼای پؼکؼدف ظأل ص٨ٛٚی ٨٠ز٨د، ةیف از پػیػف

 .ق٨د ٠ی

 دٍستی هطزح کزد؛ حقیقت

ّبی آهَسضی داًطگبُ  جشئیبتی اس ثزًبهِ

 آساد اسالهی سَادکَُ
 

ٍاحتذ استمهتی آساد هؼبٍىآهَسضیٍپژٍّطیداًطگبُ

درصذجوؼیتفؼلیداًطگتب9۳ُهْزاهسبل:سَادکَُگفت

  .اینجذةداًطجَداضتِ

 ٦ای ظتؼیؽاری م٣ػا، یؼكق اؿحاف دكؿحی در ی٘حگ٨ ةا ظتؼ٣گار كصیغ صٛیٛث
٦ای دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصػغ ؿػ٨ادکػ٨ق در صػ٨زق  ٦ا ك اك٨ٝیث ةؼ٣ا٥٠

ةا ج٨ز٥ ة٥ قؼایي کؼك٣ا اك٨ٝیث م٠ػ٨زقػی ۷  م٨٠زقی را جكؼیش ك ا٧َار کؼد
٦ای ّػ١ػٞػی ةػا  م٨رت ٠سازی اؿث ك ک س كی ق در دركس ٣ُؼی ة٥ ة٥

٦ػای  ة٤غی یػؼكق ج٨ز٥ ة٥ قؼایي ٥ٌٛ٤٠ ة٥ ٝضاظ ٠ضغكدیث کؼك٣ا ك جٛـیٟ
 .ق٨د ٦ای پایا٣ی ةؼیؽار ٠ی ک٨ ک ك ٠ح٘اكت در ٦٘ح٥

درمغ ز١ْیث ْٗٞی زػب دا٣كػسػ٨  6۵كی ةا ةیاف ای٤ک٥ ٧٠ؼ ؿاؿ زاری 
٣ػاـ  ٦ای م٨رت یؼٗػحػ٥ ك دػتػث ةا ج٨ز٥ ة٥ رایؽ٣ی۷  ایٟ، اوا٥ٗ کؼد داقح٥

ظن٨ص در ٠ٛاًِ جضنی ت جک١یٞی ٨٣یػغ  ٠ـحٛیٟ در ٠ضٜ دا٣كگا٦ی ة٥
 .ركز٦ای ة٧حؼی در راق اؿث

٠ْاكف م٨٠زقی ك پ ك٦كی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿ٨ادک٨ق جن١ی١ات ك 
را ةؼق١ؼد ك ة٥ م٣ػا (  دا٣كس٨یاف) ٦ای ای٢ دا٣كگاق ةؼای زا٥ْ٠ ٦غؼ  ةؼ٣ا٥٠

٦ای الزـ در ٗىا٦ای ٠سازی ةؼای دا٣كس٨یاف ك  ةا ج٨ز٥ ة٥ م٨٠زش۷  ی٘ث
٤٠غی از صغاکذؼ َؼٗیث ةػؼای  ٦ای ٠سازی ة٧ؼق ٣ُارت ةؼ ةؼیؽاری ک س
 .دا٣كس٨یاف ٠یـؼ قغق اؿث

 تَسط ایفیب؛

عضَ ثبضگبُ پژٍّطگزاى ثِ عضَیت  ۳

فذراسیَى جْبًی هختزعیي ٍ ًخجگبى 

 درآهذًذ

، اّىای ةاقگاق پ ك٦كگؼاف ظتؼیؽاری م٣ا از ؿاریة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 
ز٨اف ك ٣عتگاف دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿاری ة٥ ٣اـ ٠ػضػ١ػغروػا 

٠ٛغـ ة٥ ّى٨یث ٗغراؿیػ٨ف  ٠ٛغـ، مر٠اف ماةؼی ك صـی٢ ٣ساجی ٣ساجی
 .در ی٨٣ ؿ٨ئیؾ درم٠غ٣غ IFIA ز٧ا٣ی ٠عحؼّی٢ ك ٣عتگاف
دكٝحی در ص٨زق اظحؼاّات ك اةحکارات اؿث کػ٥  ای٘یا ؿاز٠اف ز٧ا٣ی ٔیؼ

ا١ٝٞٞی ةؼای صػ١ػایػث از  ةا ٦غؼ ایساد ةـحؼ ٤٠اؿب ةی٢  1۶۳۵ؿاؿ 
٠أ٨٠ریث ای٘یا ج٨ؿ٥ْ ظػٞػٙ دا٣ػف، جػؼكیػر  .٠عحؼّاف جأؿیؾ قغ

 .ٗؼ٤٦گ ٨٣مكری ك جـ٧یٜ ٗؼای٤غ جتغیٜ ایغق ة٥ دؼكت اؿث
ؿاز٠اف » ٦ای ای٢ ٗغراؿی٨ف قا٠ٜ؛ ّى٨ ٣اَؼ ك ٠كاكر  ازز٥ٞ١ ْٗاٝیث

، ك ّىػ٨ ك (UNCTAD) »٦ای ٠ٜٞ ٠حضغ ٦ا ك پیكؼٗث ک٤٘ؼا٣ؾ
جػؼیػ٢  اؿث، ك ٠ػ٧ػٟ (EPO) »ؿاز٠اف دتث اظحؼاّات اركپا»٣اَؼ 

ؿاز٠ػاف ٠ػاٝػکػیػث » ؿاز٠اف ص١ایحی ةؼای ٠عحؼّاف ز٧اف زیؼ ٣ُؼ 
ك ّى٨ ؿاز٠اف ج٨ؿ٥ْ م٤ْحی ٠ػٞػٜ  (WIPO) »ٗکؼی ٠ٜٞ ٠حضغ

 ك ّى٨ كی ق اجضاد ةؼای ٨٣مكری اجضادیػ٥ اركپػا (UNIDO) ٠حضغ
(EAI) اؿث. 

 
افتخبراتکستضذُتَسظتینهختزعثبضگبُپتژٍّطتگتزاى

 جَاىًٍخجگبىداًطگبُآساداسمهیٍاحذسبری

، کـػب ۵1۵1کـب ٠غاؿ ً ی ٠ـاةٛات ز٧ا٣ی ٧ٝـحاف در ؿػاؿ 
، کـب ٠ػغاؿ ٣ػٛػؼق ٠۵116غاؿ ٣ٛؼق ٠ـاةٛات ز٧ا٣ی م١ٝاف در ؿاؿ 

، ٠غاؿ ٣ٛؼق ٠ـاةٛات زػ٧ػا٣ػی ٠۵11۵ـاةٛات ز٧ا٣ی ؿ٨ئیؾ در ؿاؿ 
، کـب ٠غاؿ ً ی ٠ـاةٛات ز٧ا٣ی جای٨اف در ۵111کؼكاؿی در ؿاؿ 

، ۵111، کـب ٠غاؿ ةؼ٣ؽ ٠ـاةٛات ز٧ا٣ی رك٠ا٣ی در ؿاؿ ۵11۵ؿاؿ 
، کـػب ٠ػغاؿ ٣ػٛػؼق ۵111کـب ٠غاؿ ٣ٛؼق کك٨ر ٗؼا٣ـ٥ در ؿاؿ 

، کـب دیپػٞػٟ اٗػحػعػار از کكػ٨ر ۵11۶ارق١یغس ٠ـک٨ در ؿاؿ 
ّى٨ ٠عحؼع ةاقگاق پ ك٦كگؼاف زػ٨اف  6 مؼةـحاف ازز٥ٞ١ اٗحعارات 

 .ك ٣عتگاف دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿاری اؿث
ج٨اف کـب ٠ػغاؿ ًػ ی ٠ـػاةػٛػات  از دیگؼ اٗحعارات ای٢ جیٟ ٠ی
، کـػب ٠ػغاؿ ةػؼ٣ػؽ ٠ـػاةػٛػات 16۵۶کك٨ری اظحؼاّات دررؿاؿ 
، دار٣غق ٠غاؿ ً ی ٠ـاةٛات کك٨ری 16۶1دا٣كس٨یی کك٨ر در ؿاؿ 

دػتػث  1۲، دار٣غق 16۶۵، دا٣كس٨ی ةؼجؼ کك٨ر در ؿاؿ 16۶۵در ؿاؿ 
اظحؼاع کك٨ری، اظحؼاع ز٧ا٣ی ٗغراؿ ركؿی٥، ًػؼاح ك ٠ػعػحػؼّػاف 

٦ای پؼداظث در د٣ػیػا، ًػؼاح ك  ٗیكی٤گ دریاق ٣عـحی٢ ؿا٠ا٥٣ وغ
ؿاز٣غق ٣عـحی٢ ٦غؿث داكری ٨ٗجتاؿ در کك٨ر، ؿاز٣غق ٣ػعػـػحػیػ٢ 

٦ػای  ٤٦غؿث داكری جک٨ا٣غك در کك٨ر، ًؼاح ك ؿاز٣غق ٣عـحی٢ ؿا٠ا٥٣
 .دتث ؿاّث ظ٨درك٦ای ظٌی در کك٨ر را ٣اـ ةؼد

ظتؼیػؽاری ة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 
، ٠ضػ١ػغّػٞػی ق٧ؼ م٣ا از ٚائٟ
كةی٤ػار ٗػؼ٦ػ٤ػگػی  كرزی در

دا٣كگاق مزاد اؿػ ٠ػی كاصػغ 
٤٠اؿتث ؿػاٝػؼكز  ق٧ؼ ة٥ ٚائٟ

ق٧ادت ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی ةا ةیاف 
٤ّػ٨اف  ای٤ک٥ ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی ة٥

قعنیحی زا٠ِ ك کػا٠ػٜ در 
ج١اـ زكایا در اكج ك ٚٞػ٥ ٚػؼار 

ایؼ در جػ١ػاـ ۷  دارد، ا٧َار کؼد
اةْاد كز٨دی ؿؼدار ؿٞی١ػا٣ػی 

جػ٨ا٣ػیػٟ اك را  ٣گاق ک٤یٟ، ٠ی
٨٤ّاف یک ٠ػکػحػب ك راق  ة٥

ركق٢ در ٣ُؼ ةگیؼیٟ جا ةػؼای 
 .٦ای ٠عحٖٞ اٝگ٨ ةاقغ ٣ـٜ

كی ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی را  ػ٧ػؼق 
۷ ا١ٝٞٞی ٨٤ّاف ك ةیاف کػؼد ةی٢

دا٣كس٨یاف ةایغ در ٠ػضػیػي 
دا٣كگاق ٠تاصػخ ٠ػعػحػٞػٖ 

٣ُا٠ی، ٗؼ٤٦گی، ازح١اّی ك ؿیاؿی را از راق ك ركش ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی ةػؼای 
 .ادا٥٠ راق ا٣ٛ ب اؿ ٠ی اؿحعؼاج ک٤٤غ

٠غیؼکٜ صؼاؿث دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی اؿحاف ٠از٣غراف ةػا ةػیػاف ایػ٤ػکػ٥ 
قعنیث ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی م٣ٛغر ّؽیؽ ك كاالؿث ک٥ در ز١ػٞػ٥ ك کػٞػ١ػ٥ 

 .٦ای قاظل كی اقارق کؼد ی٤سغ ة٥ ةؼظی از كی یی ١٣ی
 ًجَؽًظبهی؛ًخستیيٍیژگیسزدارسلیوبًی

ؿػؼدار ۷  كرزی ٣ت٨غ ٣ُا٠ی را ٣عـحی٢ كی یی ؿؼدار ةؼق١ؼد ك ةیػاف کػؼد
٦ای دٚیٙ، صـاس ك کارةؼدی جسارب ارز٣ػغق  ٠ـٞي ة٥ دا٣ف رزـ ك ٧٠ارت

ّؼاؽ، ) در ؿ٥ ٠یغاف دٗاع ٠ٛغس، ٠تارزق ةا اقؼار ك ٠تارزق در زت٥٧ ٠ٛاك٠ث 
 .ة٨د( ؿ٨ری٥، ٝت٤اف ك ٗٞـٌی٢

ركصی٥ ؿٞضك٨ری ك ز٤گ٤غیی دك٠ی٢ كی یی ؿؼدار ة٨د ک٥ ۷  كی اوا٥ٗ کؼد
ةؼ ٦غایث ٠ٛاًِ ٠عحٖٞ ١ّٞیاجی ةا قساّث ج١اـ در ظ٨ٌط ٠ػٛػغـ   ّ كق

یاٗث كح و٨ر اك در دؿ ٠ْؼک٥ ز٤گ ٨٠زب دٝگؼ٠ی ك ةاالرٗحػ٢  صى٨ر ٠ی
 .قغ ركصی٥ ك ج٨اف ٣یؼك٦ا ٠ی

٠غیؼکٜ صؼاؿث دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی اؿحاف ٠از٣غراف كی یی ؿ٨ـ ؿػؼدار 
ؿػؼدار ۷  ًٞتی كی ٨٤ّاف ك ظػاًػؼ٣كػاف کػؼد ؿٞی١ا٣ی را ركصی٥ ق٧ادت

ؿ٨ظث ك در  ؿٞی١ا٣ی ّاقٙ ق٧ادت ة٨د ك از داغ ٗؼاؽ یاراف ١٦ؼز٠ف ٠ی
 .کؼد دّا٦ایف ١٦یك٥ از ظغا ًٞب ق٧ادت ٠ی

قغت از ریػا  ٚاؿٟ ة٨د ک٥ ة٥ اظ ص  ٧ار٠ی٢ كی یی صاج۷  كرزی جأکیغ کؼد
ای داقث ك اظػ ص  مالیف ك ٠ل٤٠ا٥٣ َا٦ؼ ةی.  کؼد ك ظ٨د١٣ایی پؼ٦یؽ ٠ی

 .داد اش ٠ی اك ظتؼ از ةا٢ً ماؼ ك پا٨ٝدق
 (ع)ارادتٍتوسکثِاّلثیت

كی یی دیگؼ ؿؼدار ة٨د ک٥ (  ع) ارادت ك ج١ـک ة٥ ا٦ٜ ةیث۷  كی ج٨ویش داد
از ١ّٙ زاف قی٘ح٥ ا٦ٜ ةیث ّن١ث ك ٧ًارت ة٨د ك اّػحػٛػاد ك ارادت 

 .ّسیتی ة٥ ظا٣غاف رؿاٝث داقث
٠غیؼکٜ صؼاؿث دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ٠از٣غراف كالیح١غاری را از دیػگػؼ 

اك ة٥ ٔایث كالیح١غارة٨د ۷  ٦ای ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی ٨٤ّاف کؼد ك ادا٥٠ داد كی یی
٨٤ّاف یک اٗـؼ  ٣گاق ایكاف ة٥.  كرزیغ ك ة٥ ر٦تؼ ك ٠ٛحغای ظ٨دش ّكٙ ٠ی

رقیغ اؿ ـ ة٥ ٗؼ٠ا٣غ٦ی ٠ُْٟ کٜ ٨ٚا ٗٛي از صیخ رّایث ؿٞـ٥ٞ ٠ؼاجػب 
٣گؼیـث، در دٗػاع  ٣ُا٠ی ٣ت٨د؛ ةٞک٥ ٗؼاجؼ ة٨د ك از ز٤ت٥ اّحٛادی ة٥ مف ٠ی

از كالیث  ٤اف ة٨د ک٥ ٝٛب ٠اٝک اقحؼ كالیث ة٥ كی ٣ـػتػث دادق قػغق 
 .اؿث

٦ای ٧٠ٟ ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی ّػ٤ػ٨اف  كرزی ّكٙ ة٥ ٠ؼدـ را از دیگؼ قاظل
١ْ٣ث ٠ا ٦ـح٤ػغ ك  اك ١ّیٛا  ة٥ ای٢ ةاكر ة٨د ک٥ ٠ؼدـ كٝی۷  کؼد ك یادمكر قغ

ای٢ ا٣ٛ ب ك ٣ُاـ صامٜ ج ش م٣اف ك ٠حْٞٙ ة٥ م٣اف اؿث ك ٦ػ١ػیػكػ٥ 
دار ای٢ ٠ؼدـ ّؽیؽ ٦ـحیٟ ك ظػغ٠ػث ةػ٥  کؼد ک٥ ٠ا ٠غی٨ف ك كاـ جأکیغ ٠ی

 .م٣اف را ةایغ اٗحعاری ةؽرگ ةؼای ظ٨د ةغا٣یٟ
 ارتجبطثبجَاًبى

٦ػای قػ٧ػیػغ ةػ٨د کػ٥ ةػا  ارجتاط ةا ز٨ا٣اف از دیگؼ كی یػی۷  كی ی٘ث
٦ای ؿ٤ی ٠ح٘اكت ازز٥ٞ١ ٠یا٣ـاالف ك ؿا٤١ٝغاف، اصحؼاـ  جکؼیٟ یؼكق  كز٨د

ظامی ةؼای ز٨ا٣اف ٚائٜ ة٨د، ز٨ا٣اف را ارزق٤١غجؼی٢ ك پؼة٧اجؼی٢ ؿؼ٠ایػ٥ 
 .کؼد دا٣ـث ك ارجتاط ١ّیٛی ةا م٣اف ةؼٚؼار ٠ی کك٨ر ٠ی

ؿؼدار ؿٞی١ا٣ػی ۷  ٠غیؼکٜ صؼاؿث دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ٠از٣غراف ا٧َار کؼد
٦ای ّػاًػ٘ػی ظػا٣ػ٨ادق،  داقح٢ ة٥ ظ٨اؿح٥ ارجتاط ١ّیٙ ةا ظا٨٣ادق، ج٨ز٥

 .دا٣ـث ةـحگاف ك ظ٨یكاك٣غاف ك دكؿحاف ك مق٤ایاف را ةؼ ظ٨د كَی٥٘ ٠ی
ة٨دف، دیپ١ٞات ةؼزـح٥، ؿعحک٨قی، ٣ُٟ ك  كرزی جْتغ ك ٨٤ْ٠یث، ٗؼا٠ؼزی

ا٣ىتاط، ؿؼّث ١ّٜ، ةیاف جأدیؼیػار، ٠ـٞي ة٥ ٢ٗ ظٌػاةػ٥، ّػ ٚػ٥ ةػ٥ 
ٗؼ٤٦گ ك ٤٦ؼ، ركصی٥ ا٣ٛ ةی، اّحغاؿ، ا٦ٜ اٗػؼاط ك جػ٘ػؼیػي ٣ػتػ٨دف، 

مالیكػی،  ؿ٤سیغیی ك جغةیؼ در ا٨٠ر، ؿادیی ك م٘ا، ز٣غیی ؿػادق ك ةػی
 .٦ای ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی ٨٤ّاف کؼد ة٨دف، را از دیگؼ كی یی ٠ؼد٠ی

 ضْیذسلیوبًیػبضقهزدمثَد
ق٧یغ ؿٞی١ا٣ی ّاقٙ ٠ؼدـ ة٨د، درؾ ١ّیٙ از صٛیٛث د٣یػا ۷  كی یادمكر قغ

ة٨دف در ةػؼاةػؼ  کؼدف، م ةث ك ٚاًِ ای ١ّٜ ك مظؼت، ج٨ز٥ ة٥ امٜ زت٥٧
دق٤١اف، ٠ح٨اوِ ك ٗؼكج٢ ة٨دف در ٠ٛػاةػٜ مصػاد ٠ػؼدـ را از دیػگػؼ 

 .ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی ةؼق١ؼد  ٦ای كی ق قاظل

 :هذیزکل حزاست داًطگبُ آساد اسالهی هبسًذراى

 داًطجَیبى هجبحث هختلف را اس راُ ٍ رٍش ضْیذ سلیوبًی 

  استخزاج کٌٌذ

 ةرجصحً جأکید کرد؛

 
رئیسداًطگبُآساداسمهتی

ایي :اهللآهلیگفتٍاحذآیت
داًطگبُثبیذهقذهبتایجتبد
پتزٍرش هزکشًَآٍریثزای
خلّبقیتدرراستبیتتجتذیتل

  .ػلنثِثزٍترافزاّنکٌذ
ظتؼیؽاری م٣ا از ة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 

، ٣كـث ٠س١ِ ٣ػ١ػایػ٤ػغیػاف م٠ٜ
اؿحاف ٠از٣غراف در ٠سٞؾ قػ٨رای 
اؿ ٠ی ة٥ ٠یؽةا٣ی دا٣كػگػاق مزاد 

اهلل م٠ٞی ةػؼیػؽار  اؿ ٠ی كاصغ میث
 .قغ

رئیؾ دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصػغ 
اهلل م٠ٞی در ای٢ ٣كـث ةا ارائ٥  میث

یؽارقی از ١ّٞکؼد دا٣كػگػاق مزاد 
۷ اهلل م٠ٞی یػ٘ػث اؿ ٠ی كاصغ میث

ا١ٝٞٞی در  ای٢ دا٣كگاق َؼٗیحی ةی٢
٥ٌٛ٤٠ اؿث ک٥ ا٣حُػار داریػٟ ةػا 
ص١ایث ١٣ای٤غیاف ٠سٞؾ قػ٨رای 

 .اؿ ٠ی در اؿحاف ٠از٣غراف ةح٨ا٣غ ة٥ ا٦غاؼ جْیی٢ قغق ظ٨د دؿث یاةغ
 

صا٠غ ةؼزـح٥ ةا یػادمكری ا٦ػغاؼ 
دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ةػؼای زػػب 
دا٣كس٨یاف ظارزی از کكػ٨ر٦ػای 

ایػ٢ دا٣كػگػاق ۷  ١٦ـای٥ اوا٥ٗ کؼد
ج٨ا٣غ  ٦ایی اؿث ک٥ ٠ی دارای َؼٗیث

ای  از کك٨ر٦ای ٥ٌٛ٤٠ ك ٗؼا٤٠ٌػٛػ٥
دا٣كس٨ زػب ک٤غ ك ةا جػ٨زػ٥ ةػ٥ 
٠ن٨ة٥ كزارت ٨ّٞـ، جضٛػیػٛػات ك 
٤ٗاكری ٠س٨ز زػب دا٣كػسػ٨یػاف 
ظارزی ٔیؼایؼا٣ی در دا٣كػگػاق مزاد 

اهلل م٠ٞی اظػ قػغ،  اؿ ٠ی كاصغ میث
 ٤غ ٣٘ػؼ از  ۶۶در ای٢ راؿحا، ة٢١٧ 

دا٣كس٨یاف کك٨ر جؼکػیػ٥ در ایػ٢ 
دا٣كگاق ٠ك٨ٕؿ ة٥ جضنیٜ ظ٨ا٤٦ػغ 

 .قغ
 

ثٌیبىضزکتداًص1فؼبلیت
درداًطگبُآساداسمهی

 اهللآهلیآیت
قػؼکػث  ۶كی ةا ةیػاف ایػ٤ػکػ٥ 

ة٤یاف در دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ػی  دا٣ف
اهلل م٠ٞی ٠ك٨ٕؿ ة٥ ْٗاٝیث  كاصغ میث

اظػحػؼاع  ۷۵۵  ٦ـح٤غ، ٤ّػ٨اف کػؼد
ج٨ؿي ٠ضٛٛاف ك پ ك٦كگؼاف ایػ٢ 
كاصغ دا٣كگا٦ی دتث اظحؼاع قغق ک٥ 

ؿػازی  ٣یاز٤٠غ ص١ایث ةؼای جسػاری
 .اؿث

اهلل م٠ٞی ةا جأکیػغ ةػؼ وػؼكرت  رئیؾ دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ میث
۷ ا٣غازی ؿؼای ٨٣مكری جأکیغ کػؼد راق

ای٢ دا٣كگاق ةایغ ٠ٛغ٠ات یكػایػف 
٠ؼکؽ ٨٣مكری ةؼای پؼكرش ظّٞاٚػیػث 
در راؿحای جتغیٜ ّٟٞ ةػ٥ دػؼكت را 

 .ٗؼا٦ٟ ک٤غ
ةؼزـح٥ ةا ٚػغردا٣ػی از اٚػغا٠ػات 
١٣ای٤غیاف ٠ؼدـ ٠از٣غراف در ٠سٞػؾ 
ق٨رای اؿ ٠ی ةؼای رِٗ ٠كکػ ت 

ا٠یغكاریٟ اٚػغا٠ػات ۷  ٠ؼدـ ا٧َار کؼد
١٣ای٤غیاف ا٣ٛ ةی ٠سٞػؾ قػ٨رای 
اؿ ٠ی در ای٢ دكرق ٨٠زػب رك٣ػٙ، 
ز٧ف ج٨ٝیغ ك ة٧ت٨د كوِ ٠ْػیػكػث 

 .٠ؼدـ ق٨د
 

در ای٢ ٣كـث ١٣ای٤غیاف ٠از٣غراف ة٥ 
ةؼرؿی ٨٠و٨ّاجی ٠ا٤٣ػغ مػ٤ػْػث، 
کكاكرزی ك جؼاٗیػک در ٠ػاز٣ػغراف 

 .پؼداظح٤غ
ٔ ٠ْٞی ة٧ؽادی ّى٨ ٦یئث ّٞػ١ػی 
اهلل  دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصػغ میػث

م٠ٞی ٦ٟ ةا ارائ٥ یؽارقی از كوْػیػث 
٦ای ٠از٣غراف پیك٧٤اداجی را ةػؼای  راق

 .ام ح ای٢ ٠ـیؼ٦ا ارائ٥ کؼد
ٗٛی٥ در اؿحاف ٠از٣غراف ك  ١٣ای٤غق كٝی

ا٠اـ ز٥ْ١ ق٧ؼؿحاف م٠ٜ ك ز١ْی از 
٠ـئ٨الف ٠ضٞی در ای٢ زٞـ٥ صىػ٨ر 

 .داقح٤غ

 اهلل آهلی  لشٍم ایجبد هزکش ًَآٍری در ٍاحذ آیت

 ثزای پزٍرش خلّبقیت

 :عضَ ّیئت علوی داًطگبُ آساد اسالهی
 

صبحجبى فکز ٍ اًذیطِ ثیبًیِ گبم 

 دٍم اًقالة را تجییي کٌٌذ

٤٠اؿتػث  ، كةی٤ار ٗؼ٤٦گی ة٥ظتؼیؽاری م٣ا از ؿ٨ادک٨قة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 
ةػا (  ركز ةنیؼت ك ٠یذاؽ ا٠ػث ةػا كالیػث) دی  ۶یؼا٠یغاقث ؿاٝؼكز 

در «  ٣ٛف ةـیر اؿاجیغ در جكکیٜ ج١غف ٣ػ٨یػ٢ اؿػ ٠ػی» ٨٠و٨ع 
دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿ٨ادک٨ق ةا صى٨ر اؿػحػاداف، کػارکػ٤ػاف ك 

 .م٨رت م٣ ی٢ ةؼیؽار قغ دا٣كس٨یاف ة٥
ّى٨ ٦یئث ١ّٞی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿ٨ادک٨ق در ای٢ ٣كػـػث 
كةی٤اری ةا اقارق ة٥ ٠ح٢ ةیا٣ی٥ یاـ دكـ ا٣ٛ ب اؿ ٠ی ک٥ ةایغ از اٗػؼاد 
٠ل٢٠، ز٨اف ا٣ٛ ةی، دارای ج٨ا٤١٣غی ك ركصی٥ قساّث ةؼای ٠ـئ٨ٝیث 

جؼةیث ای٢ ز٨ا٣اف ا٣ٛ ةی ةا اؿحػاداف ۷  دكٝث اؿ ٠ی اؿح٘ادق کؼد، ی٘ث
 .٠ل٢٠ ك در دا٣كگا٦ی اؿ ٠ی اؿث

ةـیاری از کك٨ر٦ای ةػؽرگ د٣ػیػا ۷  اوا٥ٗ کؼد ّتاس اص١غی ٚؽكی٤ی
دا٣ـح٤غ  ا٣ٛ ب اؿ ٠ی را ٠ا٤٣غ ا٣ٛ ب ٗؼا٣ـ٥،  ی٢ ك ق٨ركی یػرا ٠ی

ک٤غ؛ ا٠ا پؾ از ٠غجی ٠ح٨ز٥ قغ٣غ کػ٥  ک٥ ق٨ر ا٣ٛ ةی مف ٗؼكکف ٠ی
جؼی٢ اج٘اؽ ک٥ ٨٠زب قغ ة٥ ای٢ ٣حیس٥  ای٢ ا٣ٛ ب ٠ح٘اكت اؿث ك ٧٠ٟ

ةؼؿ٤غ، جـعیؼ ال٥٣ زاؿ٨ؿی م٠ؼیکا ة٥ دؿث ز٨ا٣اف ٠ل٢٠ ك ا٣ٛػ ةػی 
 .ة٨د
 

 ثیبًیِگبمدٍمیکاًقمةجذیذاست
ّى٨ ٦یئث ١ّٞی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿ٨ادک٨ق ةا ةیاف ایػ٤ػکػ٥ 
ةیا٣ی٥ یاـ دكـ ا٣ٛ ب زغیغی اؿث ک٥ ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼی ٗؼ٠اف مف را 

در ایػ٢ ا٣ػٛػ ب ۷  مادر ك ٣ٛك٥ راق کك٨ر را در مف جؼؿیٟ کؼد٣غ، ی٘ث
زغیغ جأکیغ ر٦تؼی ةؼ ٣ٛف ز٨ا٣اف ك دا٣كگا٦یاف ة٨دق ك جکٞیٖ م٣اف در 

٨٤ّاف ماصب ٗػکػؼ ك  جؼ اؿث ك اؿحاداف دا٣كگاق ة٥ ای٢ ٠ـیؼ ؿ٤گی٢
 .ا٣غیك٥ كَی٥٘ جتیی٢ مف را دار٣غ

٦ا ٚتٜ ا٣ٛ ةی قغ، ٣ُاـ اؿ ٠ی  اص١غی ٚؽكی٤ی ةا یادمكری ای٤ک٥ ؿاؿ
در دركف مف قکٜ یؼٗث ك ای٢ ا٣ٛ ب ك صک٠٨ث ٣یػاز ةػ٥ کػاریػؽار 
ا٣ٛ ةی دارد ک٥ مف را ةایغ در دا٣كگاق ا٣ٛ ةی ك اؿ ٠ی جؼةیث کػ٤ػغ، 

ج٨ا٤٣غ اٗؼادی ٠ا٤٣غ دکػحػؼ  ٦ای ٠ا ٠ی  ٤غ درمغ از دا٣كگاق۷  ٠ٌؼح کؼد
٠ٛغـ ك ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی ک٥ ظ٨دقاف ٨٠ٝػغ ك  زادق، ج٧ؼا٣ی  ١ؼاف، ٗعؼی

 .ماصب ؿتک ك ٠کحب ة٨د٣غ، جؼةیث ک٤٤غ
یا٥٣ ج١غف اؿ ٠ی را از ٣ُؼ ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼی جذتیػث  كی، ٠ؼاصٜ پ٤ر

ییؼی ٣ُاـ اؿ ٠ی، جكکیٜ دكٝػث اؿػ ٠ػی،  ا٣ٛ ب اؿ ٠ی، قکٜ
ا٣ػٛػ ب ك ۷  زا٥ْ٠ اؿ ٠ی ك ج١غف اؿ ٠ی ٨٤ّاف کؼد ك ج٨ویػش داد

دكٝث اؿ ٠ی در راؿحای جكکیٜ ج١غف اؿ ٠ی ة٨د؛ ا٠ا ایؼ از ةیؼكف ة٥ 
ای٢ زا٥ْ٠ ٣گاق ک٤یٟ؛ میا ٗؼ٤٦گ، اٚحناد ك ؿیاؿث ٠ا اؿ ٠ی اؿث ك 

 ج٨اف ة٥ ج١غف ٨٣ی٢ اؿ ٠ی رؿیغ؟ ةا ای٢ ج٘کؼ ٠ی

 

https://ana.press/fa/service/25/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://ana.press/fa/service/25/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://ana.press/fa/service/25/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://ana.ir/fa/service/25
https://ana.press/fa/service/25/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://ana.press/fa/service/25/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://ana.press/fa/service/25/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://ana.press/fa/service/25/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7
https://ana.press/fa/service/25/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7


 3صفحه  بینش آزاد

 کسب ةیضتریو ارجاع نوضوعی 
عضو هیات علهی داىضگاه  7توسط 

 آزاد اسالنی ساری
٠غیؼ پ ك٦ف ك ٣كؼ ّٟٞ ك ا٨٠ر مز٠ایكگا٦ی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ 

ّى٨ ٦یئث ١ّٞی ای٢ كاصغ دا٣كػگػا٦ػی ةػؼ اؿػاس  ۷۴  ؿاری ی٘ث
، ةیكحؼی٢ ارزاّات ٨٠وػ٨ّػی در Sciexplore ؿایث ٦ای كب دادق

 .ز٠ی٥٤ جعننی را کـب کؼد٣غ

درةػارق ظتؼیؽاری م٣ػا در ؿػاری  صا٠غ م١غی در ی٘حگ٨ ةا ظتؼ٣گار
٨٠ٗٛیث اّىای ٦یئث ١ّٞی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ػی كاصػغ ؿػاری در 

یاؿؼ   ۷ ةیكحؼی٢ ارزاّات ٨٠و٨ّی در ز٠ی٥٤ جعننی ا٧َار کؼد کـب
رؿح١یاف، کی٨اف ٗ ح، ٠ض١غ ٗارؿی، ّٞی پ٨ٞ٧اف، ج٨صیغ ٨٣ری، مػادؽ 

٦٘ث ّى٨ ٦یئث ١ّٞی ای٢ كاصغ دا٣كگػا٦ػی  ؿ١ٞا٣پ٨ر ك ٠سحتی ٣تیٞی
٦ای ١ّٞی ظ٨د ةیكحؼی٢ ارزػاع ةػ٥  از ٠س٨١ع ْٗاٝیث ۵1  ۵1در ؿاؿ 

 .ای٢ كاصغ دا٣كگا٦ػی کـػب کػؼد٣ػغپژٍّطگزاى٠ٛاالت را ةی٢ 
٧ٗؼؿث اٗؼاد دارای ةیكحؼی٢ ارزاع ة٥ ٠ٛاالت ّػٞػ١ػی از ۷  كی اٗؽكد
٦ای ّٞػ١ػی پػ ك٦كػگػؼاف  ک٥ ٠س٨١ع ْٗاٝیث sciexploreؿایث 

قغق ك اّىای ٦ػیػئػث ّػٞػ١ػی  ک٤غ، اؿحعؼاج مكری ٠ی داظٞی را ز١ِ
 .دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿاری در ایػ٢ ٗػ٧ػؼؿػث ٚػؼار دار٣ػغ
٠غیؼ پ ك٦ف ك ٣كؼ ّٟٞ ك ا٨٠ر مز٠ایكگا٦ی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ 

٦ای ١ّٞی ك پػ ك٦كػی  ةؼای ارزیاةی کی٘یث ْٗاٝیث۷  ؿاری ة٥ م٣ا ی٘ث
جؼی٢ ّػ٨ا٠ػٜ ةػؼای ارزیػاةػی ٠ػٛػاالت  ٦ا، یکی از ٧٠ٟ در دا٣كگاق

٦ایی اؿث ک٥ در ًی ز٠ػاف  دا٣كس٨یاف ك اؿحاداف، ارزاّات ك ؿایحیك٢
 .ق٨د ة٥ ٠ٛا٥ٝ اؿح٤اد دادق ٠ی

هجتوغآهَسضیپژٍّطیداًطگبُآساداسمهتی

قبسناهللآهلیثًِبمسپْجذضْیذحبجٍاحذآیت

  .سلیوبًیًبهگذاریضذ

 
، ٠سح١ِ م٠ػ٨زقػی پػ ك٦كػی ظتؼیؽاری م٣ا از م٠ٜة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 

اهلل م٠ٞی ة٥ ٣اـ ؿؼدار ق٧یغ ؿػپػ٧ػتػغ  دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ میث
 ٚاؿٟ ؿٞی١ا٣ی ٣ا٠گػاری قغ صاج

اهلل م٠ٞیغر صػاقػیػ٥  صا٠غ ةؼزـح٥ رئیؾ دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ میث
ای٢ ٠سح١ِ م٨٠زقی ك پ ك٦كی در ؿ٥ ًػتػٛػ٥ ۷  ای٢ ٠ؼاؿٟ ا٧َار کؼد

٣ػ٘ػؼ،  1۵1قا٠ٜ ؿایث ٠ؼکؽی ك ٤ٗاكری اً ّات ةا َؼٗیث ١٦ؽ٠اف 
 ٣6۴٘ػؼ ك  ۵۵1کحاةعا٥٣ ةا جاالر ٠ٌا٥ْٝ ظ٨ا٦ؼاف ك ةؼادراف ةا َؼٗیث 

٣٘ؼ ة٥ ٣اـ ای٢ ق٧ػیػغ   ٦۱۵1ا ةا َؼٗیث  ٦ؽار زٞغ کحاب ك جاالر ١٦ایف
 .٣ا٠گػاری قغق اؿث

ة٥ یؽارش م٣ا، ای٢ ٠ؼاؿٟ ةا صى٨ر ؿیغزٞیٜ ٠ؼجى٨ی ا٠ػاـ زػ١ػْػ٥ 
پ٨ر ١٣ای٤غق ٠ؼدـ م٠ٜ در ٠سػٞػؾ قػ٨رای  ق٧ؼؿحاف م٠ٜ، روا صازی

 .اؿ ٠ی ك ز١ْی از اؿحاداف ك کارک٤اف ك ٠ـئ٨الف ٠ضٞی ةؼیؽار قغ

 ةا حضور داىضگاهیان و نسئوالن اىجام صد

ًبهگذاری هجتوع آهَسضی پژٍّطی داًطگبُ آساد 

اهلل آهلی ثِ ًبم ضْیذ سلیوبًی  اسالهی آیت  

 :رئیس داًطگبُ آساد اسالهی جَیجبر

تزٍر ضْیذ سلیوبًی اس رٍی استیصبل دضوي ثَد 
 ای جبهع هکتت ضْیذ سلیوبًی؛ هذرسِ

 
تزٍر ضهْهیهذ    :  رئیس داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ جَیجبر گفت

سلیوبًی اس رٍی تزس ٍ استیصبل دضوي ثَد تب ثِ سعن خهَد    
  .چزاغ هقبٍهت را در هٌطقِ خبهَش کٌذ

 
داسیَؽ حویدیذی دس هیشاػین          خجشگضاسی آًب اص ػَیجبس،ثِ گضاسؽ خجشًگبس 

گشاهدذاؿز یبد ٍ خبعشُ ػشداس ػلدوبًی کِ ثب حضَس دبػذاس ػلی احوذی اص   
ّوشصهبى آى ؿْدذ دس ػذبُ قذع هبصًذساى دس داًـگبُ آصاد اػالهیی ٍاحیذ     
ػَیجبس ثشگضاس ؿذ ثب ثدبى ایٌکِ دسخز ًظبم ٍ اًقالة ثب خَى ؿْدذ ػلدوبًی 

ثؼذ اص ؿیْیبدر آى اػیَُ            :  ای دس آى دهدذُ ؿذ، گفز آثدبسی ٍ ػبى سبصُ
 .حشکز ثِ ػوز ددـشفز ٍ اػیشیالی کـیَس ػیضییضهیبى اییؼیبد ؿیذ                 ّبی ػبهؼِ احدب ٍ اًشطی ثضسگی ثیشای   آصادیخَاُ سٍح اهدذ دس سک سک ػلَل

ٍیظُ آهشیکبی ػٌبیشکبس ٍ خجدض سا دس ثِ صاًیَ   ٍی، سالؽ کـَسّبی غشة ثِ
ایشاى اػالهی دس عیَل      :  اطش داًؼز ٍ خبعشًـبى کشد دسآٍسدى ایي هلز ثی

دٍساى اًقالة اػالهی ّوَاسُ دػشخَؽ حَادص گًَبگًَی اص قجدل ػیٌی      
ًظبهی، فشٌّگی، اقشصبدی، فضبی هؼبصی ٍ سشٍس هقبهبر ػبلی ػیدیبػیی،      

ّبیی کِ هلز هب  ًظبهی، ػلوی ٍ اػشایی کـَس ثَدُ کِ الجشِ ایي اهش اص دٍلز
 .کٌٌذ، دٍس اص اًیشیظیبس ًیدیؼیز         سا حشی اص داسٍ ٍ هَاد غزایی ًدض سحشین هی
سشٍس ؿْدذ ػلدوبًی اص سٍی     :  سئدغ داًـگبُ آصاد اػالهی ػَیجبس اضبفِ کشد

سشع ٍ اػشدصبل دؿوي ثَدُ سب ثِ صػن خَد چشاؽ هقبٍهز سا دس هیٌیغیقیِ       
سٌْب ثِ کل هٌغقِ ثلکِ ثِ ّوِ ػبلین   خبهَؽ کٌذ؛ اهب ًَس ؿْدذ ػلدوبًی ًِ

 .سأثدذ ٍ سٍؿٌبیی ثخـدذ
 

حیشکیز   :  ای ػبهغ ثشؿوشد ٍ افضٍد حودذی، هکشت ؿْدذ ػلدوبًی سا هذسػِ
ًبدزیش ػشؿبس اص ایوبى ٍ اخالف ایي ؿیْیدیذ اٍ سا دس             ّذفذاس ٍ خؼشگی

ّبی هشدم ایي ػشصهدي قشاس دادُ کِ قجل ٍ ثؼذ اص ؿْیبدر ثیب حضیَس         قلت
 .ّب هدلدًَی دس سـددغ ددکش هغْش ایـبى ًوبیبى ؿذُ اػز دُ

 درًیوسبلگذضتِ؛

درصذ  ۸۹: رئیس داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ راهسز گفت
ّبی آهَسضی ایي ٍاحذ داًطگبّی در ًیوسبل  کالس

التذریس  گذضتِ ثب حضَر استبداى ّیئت علوی ٍ حق
  .صَرت هجبسی ثب هَفقیت ثزگشار ضذ ثِ

دسثیبسُ   خجشگضاسی آًب دس ساهؼیش  ػلدشضب یکشًگی دس گفشگَ ثب خجشًگبس
ّبی آهَصؿی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ساهؼیش   ًحَُ ثشگضاسی کالع

ّیب     دسصذ کالع ۿ9عجق آهبسّبی ًدوؼبل گزؿشِ سقشیجبً :  اظْبس کشد
صَسر هؼبصی ثشگضاس ؿذُ ٍ ثیش اػیبع          دس ایي ٍاحذ داًـگبّی ثِ

ّب هـبسکیز ٍ     دسصذ داًـؼَیبى دس ایي کالع ۼ۽ّودي آهبس سقشیجبً 
 .حضَس فؼبل داؿشٌذ

ّیشچیٌیذ       ٍیزٍس کهزًٍهب    ثب سَػِ ثِ آغبص هَع ػَم :  ٍی افضٍد
هـکالر ػذی دس هؼدش آهَصؽ ػبلی کـَس ایؼبد ؿذ؛ اهب ثب هذیشیز 

ّیبی     ػبصی صیشػبخز هؼئَالى ٍ ّوکبساى ػبصهبى هشکضی ثب فشاّن
ّبی داًـگبُ  الصم ٍ حضَس هؼشوش داًـؼَیبى ٍ اػشبداى، ّوِ کالع

صَسر هؼبصی دس ػبهبًِ ٍاداًب دس  آصاد اػالهی ٍاحذ ساهؼش دس سشم ػبسی ثِ
 .حبل ثشگضاسی اػز

سئدغ داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ساهؼش دسثبسُ اقذاهبر ایي ٍاحذ داًـگبّی 
اص ّوبى اثشذا کِ هیقیشس ؿیذ           : ّبی هؼبصی ػٌَاى کشد دس ثشگضاسی کالع

سػیبًیی ثیِ       صَسر آًالیي ثشگضاس ؿَد، سؼشیف دسٍع ٍ اعالع ّب ثِ کالع

سیضی ػبصهبى هیشکیضی    ّوِ داًـؼَیبى ٍ اػشبداى اًؼبم ؿذ ٍ عجق ثشًبهِ
 .ّبی خَد سا سػوبً آغبص کشدًذ اػشبداى کالع

سٍص کوشش ؿذُ، ؿبییذ   هـکالر ػبهبًِ ٍاداًب سٍصثِ  : کشًگی خبعشًـبى کشد
ّب اػشبداى ٍ داًـؼَیبى هـکالسی داؿشٌیذ؛ اهیب      دس اثشذای ثشگضاسی کالع

 .اهشٍص ایي هـکالر ثِ حذاقل سػدذُ اػز

 ٌای آنَزطی داىظگاه آزاد اشالنی رانصر ةا نَفقیث ةرگزار طد درصد کالس 8۹ 

 تقَیت ٍحذت حَسُ ٍ داًطگبُ ثزای اجزا ٍ تجییي ثیبًیِ گبم دٍمىانً  جفاٌم

ٍحهذت  :  رئیس داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ثبثل گهفهت  

حَسُ ٍ داًطگبُ ثبیذ در راستبی اجزا ٍ تجییي ثیبًیِ گبم 

  .دٍم اًقالة اسالهی تقَیت ضَد

ػدذهدشاهلل حؼیدیٌیی دس      خجشگضاسی آًب اص ثبثل،  ثِ گضاسؽ خجشًگبس
هشاػن گشاهدذاؿز ٍحذر حَصُ ٍ داًـگبُ دس حَصُ ػلیویدیِ اهیبم       

دس ساػشبی ثدبًدیِ گیبم دٍم اًیقیالة           :  ثبثل اظْبس کشد (ع) حؼي
اػالهی ٍ اػشا ٍ سجددي آى ًدبص اػز ایي ٍحذر اص ّیش صهیبًیی          

سش ؿَد سب ایٌکِ حَصٍیبى ٍ داًـگبّدبى ثیشای سیؼیبلیی ٍ            دشسً 
 .ؿکَفبیی ػبهؼِ ثِ ًقؾ خَد ػول کٌٌذ

سػبیز هؼبئل دیٌی ٍ فشٌّگی اص ػَی اػیشیبداى     :  ٍی سأکدذ کشد
حَصُ ٍ داًـگبُ ثشای ّذایز ٍ ساٌّوبی ػبهؼِ ضشٍسی اػز، ًیْیبدییٌیِ     

ّبی فشٌّگی دس هحدظ داًـگبُ ثب ّویکیبسی حیَصُ       کشدًذ اّذاف ثشًبهِ
 .اطشگزاس ٍ ًقؾ ثؼضایی داسد

دس ؿشایظ کًٌَی ػبهؼِ ثشای :  سئدغ داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثبثل گفز

، فشٌّگی ٍ فکشی ددًَیذ  ّبی اقتصبدی چبلص سفغ هجبحض گًَبگَى ٍ

 .هدبى حَصُ ٍ داًـگبُ ضشٍسی اػز

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثبثل آهبدگیی داسد ثیشای       :  حؼدٌی ػٌَاى کشد
ّبی ػدبػی  ّبی فشٌّگی، ػلوی ٍ دظٍّـی ٍ سجبدل دیذگبُ اًؼبم فؼبلدز

ّبی ػلودِ ؿْشػشبى ثبثل کوک گدشد، ایي فیشصیشیی     ٍ اػشوبػی اص حَصُ

 .ثشای ّش دٍ قـش اػز

 

ّیبی     داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثبثل دس اًؼبم فیؼیبلیدیز    :  ٍی اداهِ داد
ّبی ػدبػیی، اػیشیویبػیی ٍ           ٍیظُ دس سجددي اًذیـِ فشٌّگی ٍ ػلوی ثِ
ٍ ًْبدیٌِ کشدى هٌَیبر هقبم هؼظن سّیجیشی ٍ     (  سُ) فشٌّگی اهبم خودٌی

ثدبًدِ گبم دٍم اػالهی ّودـِ دس اػشبى ددـیگیبم ثیَدُ ٍ دس اػیشای             
ُ      ّبی قشآًی، یبدٍاسُ ؿْذا، کشػی ثشًبهِ ّیبی     ّبی آصاداًذیـیی، کیبسگیب

ّبی هؤهیٌیبًیِ     هؼشفز افضایی ٍ ثصدشسی، چبح ًـشیبر داًـؼَیی، کوک
ّیبی     سَػظ ثؼدغ داًـؼَیی دس ؿشایظ ػدل، صلضلِ ٍ کشًٍبیی هَفقیدیز  

 .خَثی کؼت کشدُ اػز

 ثبحضَرهسئَالى؛

 شالو ٌهایض داىظکاه آزاد اشالنی ىَر

 ةً ىام شردار شلیهاىی نزیو طد
 

ػشداس ؿیْیدیذ      » ػبلي اػشوبػبر داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ًَس ثِ ًبم 

  .ًبهگزاسی ؿذ «حبع قبػن ػلدوبًی

 
، ػبلي اػشوبػبر داًـیگیبُ آصاد     خجشگضاسی آًب اص ًَسثِ گضاسؽ خجشًگبس 

اػالهی ٍاحذ ًَس دس هشاػن ًخؼشدي ػبلگشد ؿْبدر ػشداس ػلدوبًی ثیب  
حضَس هؼئَل ثؼدغ داًـؼَیی اػشبى هبصًیذساى، هؼیئیَالى اداسار،        

ػشداس ؿیْیدیذ حیبع قیبػین           » اػشبداى، کبسکٌبى ٍ داًـؼَیبى ثِ ًبم 
 .ًبهگزاسی ؿذ «ػلدوبًی

 
ػشدشػز داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ًَس دس ایي هشاػن ثیب عیشح اییي        
ػؤال کِ ؿْدذ ػلدوبًی، ؿْدذ ّوز، ؿْدذ کبظوی، ؿْدذ ثیبکیشی ٍ     

ای اص اخالف ٍ خَدؿکَفبیی سػدذًذ ٍ دس ًْیبییز    دیگش ؿْذا ثِ دسػِ
فشهَدًذ کِ ػجْیِ ٍ ػیٌی         (  سُ) اهبم خودٌی:  ؿْدذ ؿذًذ، اظْبس کشد

ثشای هب یک داًـگبُ ثَد؛ دس داًـگبُ ّـز ػبل دفبع هقذع ؿْذا سا   
 .سشثدز کشدین

 
 

٦ػای  ا٤٠یث ك مرا٠ف ا٠ؼكز ٠ا صامٜ ایذار ك جػ ش۷  ٠سیغ ٗا٣ی اٗؽكد
٦ای ق٧غا ٣ت٨د ا٤٠یػث ٦ػٟ در  ق٧یغاف اؿث ك ایؼ ٗغاکاری ك رقادت

 .کك٨ر ٣ت٨د
 

اٗٙ دیغ ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼی رؿیغف ة٥ جػ١ػغف ٣ػ٨یػ٢ ۷  كی اوا٥ٗ کؼد
٦ا ٦ـح٤غ ک٥ كَی٥٘ کكٖ ك رقغ اؿحْغاد٦ا را  اؿ ٠ی ة٨د؛ ای٢ دا٣كگاق

 .ةؼ٧ّغق دار٣غ؛ ا٠یغكاریٟ ةح٨ا٤٣غ ة٥ كَی٥٘ ذاجی ظ٨د ١ّٜ ک٤٤غ
 
 

 :رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بابل
صهید سلیهاىی عاصقاىه از حریم و 

 حرم دفاع کرد
 

ػشداس ػلدوبًی ػبؿقبًِ :  سئدغ داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثبثل گفز
دزیشی ًوًَِ ثَد ٍ سفکیشاسیؾ    اص حشین ٍ حشم دفبع کشد ٍ دس ٍالیز

  .دس سبسیخ ػبٍداًِ هبًذ

، ػدذهدشاهلل حؼیدیٌیی دس        خجشگضاسی آًب اص ثبثلثِ گضاسؽ خجشًگبس 
ًخؼشدي هشاػن ػبلگشد ػشداس ػلدوبًی ٍ ؿْیذای ّیویشصهیؾ ٍ         

ؿیخیصیدیز     :  صادُ اظْبس کشد ای ؿْدذ فخشی اسثؼدي داًـوٌذ ّؼشِ
ّبی آیٌذُ ػیبرثیِ      ؿْدذ ػلدوبًی ثشای ػَاًبى، داًـگبّدبى ٍ ًؼل

 .داسد ٍ دس سبسیخ ػْبى اػالم هبًذگبس اػز

ػشداس ػلدوبًی ػبؿقبًِ اص حشین ٍ حشم دفبع کشد، دس :  ی ػٌَاى کشد
 .دزیشی ًوًَِ ثَد ٍ سفکشاسؾ دس سبسیخ ػبٍداًِ هبًذ ٍالیز

ٍالیشوذاسی ؿْدذ :  سئدغ داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ثبثل اضبفِ کشد
ػلدوبًی ٍ ّوشصهبًؾ دس دفبع اص حشین ٍ حشم ثشای سقیَییز ییک      

گشا ثشای سشٍیغ سفکش اًقالة اػالهی ٍ هجبسصُ   ػبًجِ کـَس هقشذس ّوِ
 .ثب ظلن ٍػشن دس ػْبى ثَد

 

داًـگبّدبى ٍ هشَلدبى فشٌّگی ػیبهیؼیِ ثیبییذ        :  حؼدٌی سأکدذ کشد
ّبی دفبع هقذع،  ّبی سصهٌذگبى اػالم، اسصؽ ّب ٍ فذاکبسی سؿبدر

ّیبی   هذافؼبى حشم سا ثِ ًؼل  سفکش ٍ هکشت ؿْدذ ػلدوبًی ٍ ؿْذا
 .ثؼذ اًشقبل ٍ ثشای ػَاًبى ػبهؼِ سجددي کٌدن

 ًبهِ چْبرجبًجِ عفبف ٍ حجبة تطزیح اّذف تفبّن/ افشایص داًص طزاحی ٍ تَلیذ هٌسَجبت ثب الگَی پَضص اسالهی ضزٍری است

ق٧ؼ ةا ةیاف ای٤ک٥ دا٣ف ك ّٟٞ راق  ؿؼپؼؿث دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ٚائٟ
ک٤غ ةؼ وؼكرت اٗؽایف دا٣ف ًؼاصی ك ج٨ٝػیػغ  درؿث را ةؼای ٠ا جؼؿیٟ ٠ی

٤٠ـ٨زات ةا اٝگ٨ی پ٨قف اؿ ٠ی ةػؼای پػیػكػؼٗػث ك پػاؿػغاری از 
 .دؿحاكرد٦ای ٣ُاـ جأکیغ کؼد

، پی١اف كٝیپ٨ر در زٞـ٥ ّ٘ػاؼ، ق٧ؼ ظتؼیؽاری م٣ا از ٚائٟة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 
ق٧ؼ ةؼیػؽار  صساب ك پ٨قف اؿ ٠ی ک٥ در دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ٚائٟ

۷ زادق یػ٘ػث ای کك٨ر ٠ضـ٢ ٗعؼی قغ ةا یادمكری ق٧ادت دا٣ك٤١غ ٦ـح٥
ای،  جؼكر ٣از٨ا١٣ؼدا٥٣ ٗؼز٣غاف ةؼك٤٠غ ایؼاف اؿ ٠ی ٠ا٤٣غ دا٣ك٤١غاف ٦ـحػ٥

دق٤١اف ا٣ٛ ب اؿ ٠ػی در    ١ّٙ کی٥٤ ك دق٤١ی ك در ّی٢ صاؿ ٣اا٠یغی
٣اپػیؼ ك ٔػیػؼ ٚػاةػٜ  ٦ای درظكاف ك ج٨ٖٚ ١٠ا٣ْث ك ز٨ٞییؼی از پیكؼٗث

 .د٦غ ا٣کار ٣ُاـ اؿ ٠ی در اةْاد ی٣٨ای٨ف ّٟٞ ك ٤ٗاكری را ٣كاف ٠ی

٦ای ٣از٨ا١٣ؼدا٣ػ٥ اؿػحػکػتػار  كی ةا جـٞیث ایاـ ٗا١ًی٥ ك یادمكری جضؼیٟ
ك از    جضؼیٟ ٨٣ع دیگؼی از جػؼكر اؿػث۷  ز٧ا٣ی در ٚتاؿ ٠ٞث ایؼاف اٗؽكد

د٣تػاؿ  رؿغ ةا ای٢ ا١ّاؿ ظن١ا٥٣ ة٥ م٣سایی ک٥ دؿث دق٤١اف ة٥ زایی ١٣ی
وْیٖ کؼدف ٣ُاـ ٦ـح٤غ؛  ؼاک٥ ز٨٧١ری اؿ ٠ی ایؼاف ٌٚب ٠لدؼی در 

٦ای ٠عحٖٞ دی٤ی، ٗؼ٤٦گی، ّػٞػ١ػی  د٣یاؿث ك مكازق ایؼاف ّؽیؽ در ّؼم٥
 .ا٣غاز اؿث ؿاؿ ةْغ از ا٣ٛ ب اؿ ٠ی در ٥١٦ زا ٤ًی٢ ۱1ةا یػقث ... ك 

ق٧ؼ ةا جـٞیث ٣عـحی٢ ؿاٝػگػؼد  ؿؼپؼؿث دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ٚائٟ 
ةی٤یغ م٠ؼیکا در ظاكر٠یا٥٣ ة٥ ٦ػؼ  ایؼ ٠ی۷  ق٧ادت ؿؼدار ؿٞی١ا٣ی ٠ٌؼح کؼد

مكرد ك دائ١ا درصاؿ کارقک٤ی ةػؼای ٣ػُػاـ اؿػث  ًؼیٛی ٣اـ ایؼاف را ٠ی
... ٦ای ١ّٞی، ٗؼ٤٦گی ك دٝیٜ ادؼیػاری ٣عتگاف ك دا٣كگا٦یاف در ّؼم٥ ة٥

٠حعنل ك ظ٨ب . ة٨دق ک٥ ٨٠زب ةؼا٣گیعح٥ قغف صـاؿیث م٣اف قغق اؿث
 .اؿث

 ًبهِ چْبسػبًجِ ػفبف ٍ حؼبة سـشیح اّذاف اقشصبدی، ػلوی ٍ فشٌّگی سفبّن

ؿْش سقَیز ٍ سَػؼِ سحیقیدیق ٍ       ػشدشػز داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ قبئن
دظٍّؾ ٍ سحکدن اّودز ػلن ٍ فٌبٍسی اعالػبر، اسسقبی ػغح ػلویی ثیب     

گیدیشی اص        ّب، ثیْیشُ     ؿٌبػبیی ٍ حوبیز اص اػشؼذادّب ٍ ؿکَفبیی ًَآٍسی
ثٌدبى، سالؽ دس ساػشبی ایؼیبد   ّبی داًؾ ّبی ًَیي ٍ سَػؼِ فؼبلدز فٌبٍسی

هذیشیز یکذبسچِ دس ساػشبی سَػؼِ دبیذاس ایؼبد ػبخشبس هذیشیز داًیؾ دس    
ػیبصی   اػشبى، ایؼبد صًؼدشُ ػلن ٍ فٌبٍسی، هْبسر، سَلدذ هحصَل ٍ سؼبسی

 .ثٌدبى اص اّذاف ػلوی ایي سفبّن ًبهِ ػٌَاى کشد ّبی داًؾ فؼبلدز

 : االسالم ضفیعی حجت

استبداى داًطگبُ هکتت ضْیذ سلیوبًی را در ّوِ 

 ّب گستزش دٌّذ عزصِ

  
داًطگبُ آساد اسالهی  ۳هذیزکل دفتز ًظبرت ٍ ثبسرسی هٌطقِ 

استبداى داًطگبُ هکتت ضْیذ سلیوهبًهی را در       :  هطزح کزد
ِ  داًطگبُ آساد اسالهی ٍ در ّوِ عزصِ ٍیههُ تهیلهیه           ّب ثه

  .ّب گستزش دٌّذ ًبهِ پبیبى
االػالم هحوذ ؿفدؼیی دس     ، حؼزخجشگضاسی آًب اص آهلثِ گضاسؽ خجشًگبس 

اهلل آهیلیی ثیب        دیذاس ثب اػضبی ّدئز سئدؼِ داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ آیز
داًـیگیبُ      ۺػضَ ّدئز ػلوی دس هٌغقِ  ۷۽۾ّضاس ٍ  ۹ثدبى ایٌکِ اکٌَى 

اًشظبس هب اص اػشبداى ایي اػیز کیِ       :  آصاد اػالهی فؼبلدز داسًذ، هغشح کشد
ٍییظُ     ّب ثِ هکشت ؿْدذ ػلدوبًی سا دس داًـگبُ آصاد اػالهی دس ّوِ ػشصِ

 .ّب گؼششؽ دٌّذ ًبهِ سألدف دبیبى
 :هذیشکل دفشش ًظبسر ٍ ثبصسػی هٌغقِ ػِ داًـگبُ آصاد اػالهی اظْبس کشد

ّب ػیذیْیجیذ      خَاّبى ػْبى اًشقبم خَى ػشداس دل اهشٍص خَاػشِ ّوِ آصادی
 .ؿْدذ حبع قبػن ػلدوبًی اص آهشاى ٍ ػبهالى ایي ػٌبیز اػز

 
٠كی جؼؿیٟ قغق از ؿ٨ی ر٦تؼ ا٣ٛ ب ةػؼای دکػحػؼ  ك كی ةا یادمكری ظي

۷ ٣كاف کؼد كالیحی رئیؾ ٦یئث ٠لؿؾ ك ا٤٠ای دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ظاًؼ
كَی٥٘ ٠ا ارجٛای دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ة٥ جؼاز ا٣ٛ ب اؿ ٠ی اؿػث، کػ٥ 

 .اک٨٤ف ةا ٠غیؼیث دکحؼ ٧ًؼا٣چی ة٥ ای٢ ؿ١ث در صؼکث ٦ـحیٟ
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 هفته پژوهش در ایام کرونا؛

پژوٌظگر ةرجر گروه علَم پایً داىظگاه ٌای 
 اشحان نازىدران اىحخاب طد

 

عٌهَاى   ضْز ثِ عضَ ّیئت علوی داًطگبُ آساد اسالهی قبئن
ّبی استبى هبسًهذراى در     داًطگبُ ۸۸پهٍّطگز ثزتز سبل 

  .گزٍُ علَم پبیِ اًتخبة ضذ
هشاػن گشاهدذاؿز ّفیشیِ    ؿْش، خجشگضاسی آًب اص قبئنگضاسؽ خجشًگبس   ثِ

ّب؛  اص دظٍّـگشاى ٍ فٌبٍساى ثشسش داًـگبُ 99دظٍّؾ ٍ فٌبٍسی دس ػبل 
صَسر هؼیبصی   ّبی اػشایی اػشبى هبصًذساى ثِ هشاکض دظٍّـی ٍ دػشگبُ

 .ثشگضاس ٍ اص دظٍّـگشاى ثشسش سؼلدل ؿذ
ّبی هخشلف، دٍ دظٍّـیگیش    دظٍّـگش ثشسش دس گشٍُ ۿ۸دس ایي هشاػن اص 

داًـیویٌیذ ییک        ۼ۸، ّفز فٌبٍس ٍ دػشبٍسد، ۸9 -ثشسش دس ثخؾ کٍَیذ
صذم دسصذ، یک ػشآهذ ػلویی کـیَسی ثیب         دسصذ ٍ دٍ داًـوٌذ یک

 .اّذای لَح ٍ ػَایض سؼلدل ؿذًذ
ًظاد ػضَ ّدئز ػلوی گشٍُ سیبضی کبسثشدی  دس ایي هشاػن ػلی اثشاّدن

ػٌیَاى   ؿْش ثِ گشایؾ سحقدق دس ػلودبر داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ قبئن
ّبی اػشبى هبصًذساى دس گشٍُ ػلَم دبیِ دس ػیبل   دظٍّـگش ثشسش داًـگبُ

 .اًشخبة ؿذ 99
ٍ ػیبییش      ISI هَسد آى 99هقبلِ ػلوی ثَدُ کِ  ۺ۸۹ًظاد داسای  اثشاّدن

ّبی هؼشجش ػلویی   دظٍّـی ٍ کٌفشاًغ- هقبالر هشثَط ثِ هقبالر ػلوی
ػبصی فبصی ٍ سحلدل دَؿیـیی    ّبی ثْدٌِ اػز؛ ایي هقبالر دس هَضَع

ّبػز ٍ سألدف ٍ چبح دٍ کشبة ػلوی ٍ سخصصیی ٍ ّیویکیبسی          دادُ
سا دس کبسًبهِ ػلوی خیَد طیجیز       ISI هؼلِ ۷ۻػٌَاى داٍس ثب ثدؾ اص  ثِ

 .کشدُ اػز
ٍی داسای هذسک دکششی سخصصی دس سؿشِ سیبضی کبسثشدی اص داًـگبُ 

ػٌَاى دظٍّـگش ثشسیش اػیشیبى       ثِ 9۹ۺ۸ػلَم ٍ سحقدقبر اػز کِ ػبل 
 ۼ9ۺ۸هبصًذساى دس گشٍُ ػلَم دبیِ اص ػَی اػشبًذاس هیبصًیذساى، ػیبل        

ِ  ۾9ۺ۸ػٌَاى ثشگضیذُ ػلوی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍ ػبل  ثِ ػیٌیَاى      ثی
 ۿ9ۺ۸دظٍّـگش ثشسش داًـگبُ آصاد اػالهی اػشبى هیبصًیذساى ٍ ػیبل          

ػٌَاى اػشبد ًوًَِ داًـگبُ آصاد اػالهی اػشبى هبصًذساى اًشخبة ٍ اص      ثِ
 .ٍی سؼلدل ؿذ

آثیبد     دس خبًَادُ هزّجی دس سٍػیشیبی هیشصٍى          ۿۼۺ۸ًظاد ػبل  اثشاّدن
کال اص سَاثغ ؿْشػشبى ثبثل ثِ دًدب آهذ، سحصدالر اثشذایی سا دس  هـْذی

آثبد، سحصدالر دٍسُ ساٌّوبیی سا دس  دثؼشبى ؿْدذ حؼدي فْودذُ هشصٍى
آثبد ٍ سحصدالر هقغغ دثدشػیشیبى سا دس        هذسػِ ؿْدذ دػشغدت هشصٍى

 .هذسػِ ؿْدذ ثْـشی ؿْشػشبى ثبثل ثِ دبیبى سػبًذ

٠ْاكف م٨٠زقی ك جضنی ت جک١یٞی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصػغ ؿػاری 
 ٠۵حٛاویاف زغیغ ادا٥٠ جضنیٜ در جؼـ زغیغ جضنیٞی ةػ٥ ّػغد ۷  ی٘ث

درمغی زػب دا٣كس٨  ٣۱1٘ؼ رؿیغق ک٥ صاکی از رقغ صغكد  ٦۲11ؽار ك 
  .در كاصغ ؿاری اؿث

 
درةػارق  ٦ای ظتؼیؽاری م٣ا یؼكق اؿحافیاؿؼ رؿح١یاف در ی٘حگ٨ ةا ظتؼ٣گار 

٦ای م٨٠زقی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿاری  ٦ا ك ةؼ٣ا٥٠ جؼی٢ ْٗاٝیث جازق
٦ای جضػنػیػٞػی  زایی رقح٥ ا٧َار کؼد ک٥  ٤غ رقح٥ زغیغ در ٚاٝب زاة٥

٦ای زغیغ در ؿػاز٠ػاف ٠ػؼکػؽی  ارائ٥ قغق اؿث؛ ا٠ا ٗؼای٤غ زػب رقح٥
ج٨اف  ٨ًر کا٠ٜ ١٣ی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی ٠كعل ٣یـث؛ ة٤اةؼای٢ ٨٤٦ز ة٥

 .٦ای زػغیػغ در كاصػغ ؿػاری ؿػعػ٢ یػ٘ػث در ٨٠رد زػب رقح٥
رئیؾ ق٨رای جعننی م٨٠زقی ك جضنی ت جک١یػٞػی دا٣كػگػاق مزاد 

ةایغ در ای٢ ز٠ی٤ػ٥ ةػا راؿػای قػ٨رای ۷  اؿ ٠ی اؿحاف ٠از٣غراف اٗؽكد
در اؿحػاف ٠ػاز٣ػغراف ةػ٥ ؿػؼاغ .  ٦ا زٞـ٥ داقح٥ ةاقیٟ م٨٠زقی اؿحاف

٦ای ٨٣ی٢ در دا٣ف ک٥ ةیف از یک ز٠ی٥٤ ٠ػضػه  ص٨زق) ٦ا  ای رقح٥ ٠یاف
٠ا٤٣غ ٤٧٠غؿی پؽقکی، ٠ػ٧ػ٤ػغؿػی (  د٦غ دا٣كی را ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ٚؼار ٠ی

 .رقػػحػػ٥ ٦ـػػحػػ٤ػػغ ۵۲ایػػٟ کػػ٥ ةػػیػػف از  رٗػػحػػ٥...  ا٣ػػؼیی ك 
٠ْاكف م٨٠زقی ك جضنی ت جک١یٞی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصػغ ؿػاری 

٦ا ٦یئث ١ّٞی در کك٨ر كز٨د ٣ػغارد ك در  ای رقح٥ ةؼای ٠یاف۷  ادا٥٠ داد
 .ایػٟ ٦ػا ٣ػغاقػحػ٥ اٝحضنیٜ دکحؼی ةؼای ای٢ رقحػ٥ صٛیٛث جاک٨٤ف ٗارغ
مزاد اؿ ٠ی دارد ك ةػؼای   در قؼایٌی ک٥ دا٣كگاق۷  رؿح١یاف ٨٤ّاف کؼد

را ٠ػٌػؼح  «  ًؼح جْػاكف رقػحػ٥» ّت٨ر از ةضؼاف ْٗٞی ٠اٝی، ٨٠و٨ع 
 .ایػػٟ؛  ػػؼاکػػ٥ ٦ػػیػػئػػث ّػػٞػػ١ػػی اؿػػحػػا٣ػػی ٦ـػػحػػ٤ػػغ کػػؼدق

 هَفقیتٍاحذسبریدرهؼزفیاهکبًبتداًطگبُ
دا٣كیار یؼكق ٤٧٠غؿی ٠کا٣یک دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ؿاری درةػارق 

از ؿػاؿ ۷  ٠یؽاف زػب دا٣كس٨ در ٠ٛایـ٥ ةا ؿاؿ یػقح٥ ظاًؼ٣كاف کػؼد
دٝیٜ ةضػؼاف  ةا ای٤ک٥ ا٠ـاؿ ة٥.  ایٟ یػقح٥ زػب دا٣كس٨ی ةیكحؼی داقح٥

٦ای صى٨ری، ا٠کػاف دؿػحػؼؿػی صىػ٨ری اٗػؼاد،  کؼك٣ا ك ٨ٕٝ ةؼ٣ا٥٠
٦ا کٟ قغ؛ ا٠ا در ٠ْؼٗی ا٠کا٣ات دا٣كگػاق ٠ػ٨ٗػٙ  دا٣كس٨یاف ك ظا٨٣ادق

 .١ّٜ کؼدیٟ
دا٣كػسػ٨  ۵11ؿاؿ یػقح٥ در ١٦ی٢ ٠ٌِٛ صغكد ٦ؽار ك ۷  كی اوا٥ٗ کؼد

رؿیػغق  ٦۲11ؽار ك  ۵زػب کؼدیٟ؛ ا٠ا ا٠ـاؿ ٠حٛاویاف جضنیٜ ة٥ ّغد 
درمغی را در ز٠ی٥٤ زػب دا٣كس٨ جسؼة٥  ۱1رؿغ رقغ  ٣ُؼ ٠ی اؿث ک٥ ة٥

درمغی زػب دا٣كػسػ٨ داقػحػ٥  ۵۲ک٤یٟ ك در اؿحاف ٠از٣غراف ٦ٟ رقغ 
 .ةاقیٟ

پتَضتص را ٍاحذّبیهبسًذراىاسعزیقعزحتؼبٍىّوذیتگتز
 دٌّذهی

رئیؾ ق٨رای جعننی م٨٠زقی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی اؿحػاف ٠ػاز٣ػغراف 
اّ ـ ٣یاز ٦یئث ١ّٞی از ًؼیٙ ۷  درةارق زػب ٦یئث ١ّٞی ٣یؽ ة٥ م٣ا ی٘ث

ییؼد ك ٠از٣غراف در ای٢ ز٠ی٥٤ اكواع ظ٨ةی دارد ك از  ٗؼاظ٨اف م٨رت ٠ی
ةا .  د٤٦غ ًؼیٙ ًؼح جْاكف اؿاجیغ، كاصغ٦ای اؿحا٣ی ١٦غیگؼ را پ٨قف ٠ی

٣یاز ة٥ ٦ػیػئػث ...  ٦ا ٠ا٤٣غ ص٨ٛؽ ك ركا٣ك٤اؿی ك  ای٢ صاؿ در ةؼظی رقح٥
 .١ّٞی داریٟ

 خَثیاثؼبدثحزاىکزًٍبراضٌبسبییکزدداًطگبُآساداسمهیثِ
٦ای م٨٠زقی ك پ ك٦كی كاصغ ؿػاری  رؿح١یاف درةارق كوْیث زیؼؿاظث

دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی از ١٦ػاف اةػحػغای قػؼكع ۷  در جؼـ زاری ةیاف کؼد
٣عـحی٢ ٧٣اد م٨٠زقی ة٨د ک٥ اةْاد درؿث ایػ٢  ۶۵ةضؼاف کؼك٣ا در اؿ٤٘غ 

رظغاد را ق٤اؿایی کؼد ك دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی اؿحاف ٠از٣غراف ٦ػٟ زػؽ  
٦ا ة٨د ک٥ اً ّات ٠ؼة٨ط ة٥ م٨٠زش ٠سازی را ةاریػػاری  ٣عـحی٢ اؿحاف

 .کؼد
٠ْاكف م٨٠زقی ك جضنی ت جک١یٞی دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصػغ ؿػاری 

دا٣كس٨یاف در اةحغای قؼكع م٨٠زش ٠سازی ١٦ؼا٦ی ک١حػؼی ۷  جأکیغ کؼد
٦ای ٗػ٤ػاكری  داقح٤غ ک٥ ة٥ ٠ؼكر ١٦ؼا٦ی م٣اف کا٠ٜ قغ؛ اٝتح٥ زیؼؿاظث

٦ػای زیػادی  كی ق در م٨٠زش ّاٝی کك٨ر٠اف ةا ٨٣ؿػاف م٨رت کٞی ة٥ ة٥
١٦ؼاق اؿث؛ ا٠ا در ؿاؿ جضنیٞی زغیغ جٛؼیتا  ةیكحؼ ٠كکػ ت اؿػاؿػی 

 .ةؼًؼؼ قغق اؿث

 / درصذی جذة داًطجَ در داًطگبُ آساد اسالهی سبری ۰۴رضذ 

 ارائِ ضذ«  طزح تعبٍى رضتِ»

 رستمیان در گفتگو با آنا خبر داد؛

داىضگاه آزاد اسالنی ساری در ةیضتریو  
 ارجاع ةه نقاالت علهی رکورد زد

رئیس ثبضگبُ پهٍّطگزاى جَاى ٍ ًخجگبى داًطهگهبُ   
آساد اسالهی هبسًذراى ٍ ٍاحذ سبری اس کست عهٌهَاى     
ثیطتزیي ارجبعبت هَضَعی در سهیٌِ تخصصی تَسه   

 .عضَ ایي ثبضگبُ خجز داد

سئیدیغ    ، ػجبع سضبییی خجشگضاسی آًب اص ػبسیثِ گضاسؽ خجشًگبس 
اػیشیبى    ثبؿگبُ دظٍّـگشاى ػَاى ٍ ًخجگبى داًـگبُ آصاد اػالهی

ػلی ؿدشصادهْش ػضَ ثبؿگبُ دظٍّـگشاى ػیَاى ٍ    :  هبصًذساى گفز
اص هؼویَع   ۹۷۹۷ًخجگبى داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػبسی دس ػبل

ّبی ػلوی خَد ثدـششیي ػبیشدـي ٍ یب اسػبع ثِ هقبالر سا    فؼبلدز
 .کؼت کشد
فْشػز افشاد داسای ثدـششیي اسػبع ثِ هقیبالر  :  ػٌَاى کشد سضبیی

ّیبی ػیلیویی        کِ هؼوَع فؼبلدز sciexplore ػلوی، اص ػبیز
 .کٌذ، اػشخشاع ؿذُ اػز آٍسی هی دظٍّـگشاى داخلی سا ػوغ

سئدغ ثبؿگبُ دظٍّـگشاى ػَاى ٍ ًخجگبى داًـگبُ آصاد اػیالهیی     
ػلی ؿدشصادهْش دس سؿشِ ؿدوی سؼیضییِ داسای     :  ٍاحذ ػبسی افضٍد

سحصدالر دس هقغغ دکششی اص داًـگبُ ثَػلی ػدٌب ّوذاى ثَدُ ٍ   
ػضَ ثبؿگبُ دظٍّـگشاى ػَاى ٍ ًخجگبى داًـیگیبُ    ۺ9ۺ۸اص ػبل 

 .آصاد اػالهی ٍاحذ ػبسی اػز
گضاسؽ آًب، ؿدشصادهْش ػضَ ثبؿگبُ دیظٍّـیگیشاى ػیَاى ٍ             ثِ

 ۻ99ًخجگبى داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػبسی ثب سؼیذاد ّیضاس ٍ         
 .اسػبع ایي سسجِ سا دس ٍاحذ ػبسی کؼت کشد

 

 ورزش و دانشگاه

 در جام جهانی کشتی فرنگی صربستان؛

داًطجَی داًطکذُ سوبی 

داًطگبُ آساد اسالهی آهل ثِ 

 هذال ثزًش دست یبفت
 

 
داًطجَی داًطکذُ سوبی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحهذ    

ّهبی   کیلَگزم رقبثت ۸۹اهلل آهلی ثِ هذال ثزًش ٍسى  آیت

کطتی فزًگی جبم جْبًی اًفزادی در صزثستبى دسهت  

  .یبفت

، هیحیویذّیبدی ػیبسٍی          خجشگضاسی آًب اص آهلثِ گضاسؽ خجشًگبس 
داًـؼَی داًـکذُ ػوبی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ آهل ثِ هیذال  

ّبی کـشی فشًگی ػبم ػْبًی اًفشادی  کدلَگشم سقبثز ۾9ثشًض ٍصى 
 .دس صشثؼشبى دػز یبفز

کدلَگشم هحوذّبدی ػبسٍی دغ اص اػششاحیز دس دٍس       ۾9دس ٍصى 
دیدیشٍص       ثش ییک  9اٍل دس دٍس دٍم هقبثل ّبسدیدخ اص ٌّذ ثب ًشدؼِ 

 .ؿذ

ثش یک اص ػذ ًدکَالص کبخالؿَیلی  ۹ٍی دس کـشی ثؼذ ًدض ثب ًشدؼِ 
 .ًْبیی ؿذ اص ایشبلدب گزؿز ٍ ساّی هشحلِ ًدوِ

ػبسٍی دس ایي هشحلِ هقبثل هَػی اٍلَیف قْشهبى ػْبى اص سٍػدیِ  
ثٌذی سفز ٍ دس ایي دییذاس   هغلَة ؿذ ٍ ثِ دیذاس سدُ ۺثش  ۼثب ًشدؼِ 
ثش صفش هقبثل کدشیل هدلَف اص ثلغبسػشبى داسًیذُ هیذال      ۺثب ًشدؼِ 

 .ًقشُ ػْبى ثِ ددشٍصی دػز یبفز ٍ صبحت هذال ثشًض ؿذ

اهلل ّٞی٧ا ٠ػؼصػٞػ٥ پػ٤ػسػٟ  ١٦ؽ٠اف ةا ؿاٝؼكز ق٧ادت صىؼت ٗا٥١ً ؿ ـ
رز٠ایف اصـاف ك ک١ک ٤٠٨٠ا٥٣ در دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی كاصغ ٣کا ةػؼیػؽار 

  .قغ

، ة٥ ٤٠اؿتث ؿاٝؼكز ق٧ادت ةػ٧ػا٣ػ٥ ظتؼیؽاری م٣ا از ٣کاة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 
اهلل ّٞی٧ا از ؿ٨ی کا٨٣ف ةـیر دا٣كسػ٨یػی  ظٞٛث صىؼت ٗا٥١ً ز٦ؼا ؿ ـ

ق٧یغ ٧ٌ٠ؼی ك ٚؼاریاق ز٧ادی ؿؼدار ق٧یغ ٨ًؿی دا٣كگاق مزاد اؿػ ٠ػی 
كاصغ ٣کا ٠ؼص٥ٞ پ٤سٟ رز٠ایف اصـاف ك ک١ک ٤٠٨٠ا٣ػ٥ ةػا ٦ػ١ػیػاری ك 

 .اؿحاف ٠از٣غراف ةؼیؽار قغ( رق)٠كارکث ؿحاد ازؼایی ٗؼ٠اف ا٠اـ

ةـح٥ ص١ایحی ٦ؼکغاـ ةػا ارزش  ۴۲در ای٢ ٠ؼص٥ٞ، 

٠یػٞػیػ٨ف  ٦1۲ؽار ج٠٨اف ك در ٠س٨١ع  ۵11ریاٝی 

ج٠٨اف م٠ادق ک٥ در ةی٢ ٠ؼدـ ركؿحا٦ای ٦ؽارزؼیب 

 .ج٨زیِ قغ

 
 ةرگزاری نرحلً پيجم کهک نَنياىً در داىظگاه آزاد اشالنی ىکا

 صورت گرفت؛( س)همسمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا 

درخضش داىضجو داىضگاه آزاد 

اسالنی ىور در نساةقات لیگ ةرتر 

 کضتی آزاد
 

ثذًیٍػلَمٍرسضیداًطگبُداًطجَیرضتِتزثیت

ّبیلیگثزتزآساداسمهیٍاحذًَرتَاًستدررقبثت

  .ثذرخطذ(رُ)کطتیآسادجبمیبدگبراهبم

دكر ةؼیكث ةیـػحػ١ػیػ٢  ظتؼیؽاری م٣ا از ٨٣ر،ة٥ یؽارش ظتؼ٣گار 
 ) رق) ٦ای ٝیگ ةؼجؼ کكحی مزاد زػاـ یػادیػار ا٠ػاـ دكرق رٚاةث

یؼا٠یغاقث ؿؼدار ق٧یغ صاج ٚاؿٟ ؿٞی١ا٣ی در ظا٥٣ کكحی ق٧یغ 
اةؼا٦یٟ ٦ادی ٠س٥ّ٨١ كرزقی مزادی ج٧ؼاف ةا ٠كػعػل قػغف 

 .٦ای ةؼجؼ ة٥ پایاف رؿیغ جیٟ

 

ثیذًیی ٍ      دس ایي هؼبثقبر اهدشحؼدي ؿدَس داًـؼَی سؿشِ سشثدز

دس هقغغ کبسؿٌبػی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحیذ     علَم ٍرسضی

کدلَگشم سَاًؼز ثب ًشبیغ ثؼدبس خیَة حیشییفیبى        9۹ًَس دس ٍصى 

 .ًبهذاس خَد سا ؿکؼز دّذ

 و هن وه خ می دان ا   ززاد انالو  انت   و زنورا 

 بانش ززاد
 :صبحتاهتیبس

 رٍاثظػوَهیداًطگبُآساداسمهیاستبىهبسًذراى
 دکتزحسیيکزهبًیبى:هذیزهسئَل

 دکتزسیبٍشهیزضفیؼی:سزدثیز
 ػجبسرضبیی،هحوذرضبًطبییهقذم،:تحزیزیِ

 ػلیجَاًوزد،احسبىضْزیبر،احوذرستگبر
 احسبىضْزیبر:صفحِآرا

 

 9911پیصضوبرُدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًگبُ ثِ داًـگبُ آصاد اػالهی ًگبّی هظیجیز ٍ     :  فدشٍصػبُ گفز ػلی کشیوی
  .سؼبهلی ثَدُ ٍ ثشای دسیبفز هغبلجبر آى دس هؼلغ دفبع خَاّدن کشد

 
فدشٍصػبُ دس ًـیؼیز    ػلی کشیویخجشگضاسی آًب اص ثبثل، ثِ گضاسؽ خجشًگبس 

هـششک ثب اػضبی ّدئز سئدؼِ داًـگبُ آصاد اػالهی اػشبى هبصًذساى اظْبس 
داًـگبُ آصاد اػالهی ثشای ًظبم ٍ هشدم ثَدُ ٍ دس کـیَس ػیشهیبییِ          : کشد

اسصؿوٌذ ٍ دـشَاًِ ػلوی خَثی ثشای اًیقیالة ٍ     
ًگبُ ثِ داًـگبُ آصاد اػالهی   .آهَصؽ ػبلی اػز

ًگبّی هظجز ٍ سؼبهلی ثَدُ ٍ ثیشای دسییبفیز          
 .کٌدن هغبلجبر آى دس هؼلغ دفبع هی

 
ای ٍاحیذّیبی      ثشای حل هـکل ثدوِ:  ٍی افضٍد

داًـگبُ آصاد اػالهی اػشبى هبصًذساى ثب سیأهیدیي      
اػشوبػی دس ػبصهبى سأهدي اػشوبػی کـَس کوک 
کشدُ ٍ ثب سَػِ ثِ ایٌکِ داًـگبُ آصاد اػیالهیی       

 ِ ّیبی     ٍاحذ ثبثل ظشفدز خَثی ثشای ایؼبد سؿشی
 رضتِ پیزاپهشضهکهی   داسد، ثشای گؼششؽ (  دًذاًذضؿکی) ٍیظُ دضؿکی ثِ

ٍاحذّبی داًـگبُ اػشبى دس ٍصاسر ثْذاؿز ٍ دسهبى ثیب کیویک دییگیش            
 .ًوبیٌذگبى سالؽ خَاّدن کشد

 
١٣ای٤غق ةاةٜ ك ّى٨ ٦یئث رئیـ٥ ٠سٞؾ ق٨رای اؿ ٠ی ةا ةیاف ای٤کػ٥ در 
٠سٞؾ زٞـات ظ٨ةی در ک١یـی٨ف ةؼای ک١ک ة٥ ٠غارس ؿ١ا دا٣كػگػاق 

جتْیه ٣ُاـ پؼداظث ص٨ٛؽ دا٣كػگػا٦ػیػاف ۷  ایٟ، ی٘ث مزاد اؿ ٠ی داقح٥
دا٣كگاق مزاد اؿ ٠ی در ةعف ة٨دز٥ در صػاؿ 
ةؼرؿی اؿث، اؿحاداف ك کارک٤اف دا٣كگاق مزاد 
اؿ ٠ی از كوْیث ص٨ٛٚی ظ٨ةػی ةػؼظػ٨ردار 

٦ػای دكٝػحػی  ٣یـح٤غ ك ص٨ٛؽ م٣اف ةا دا٣كگاق
 .٠ٕایؼت دارد

٠ػسػٞػؾ ك ۷  ٗیؼكززاق ّػ٤ػ٨اف کػؼد کؼی١ی
١٣ای٤غیاف ٠ؼدـ در ٠سٞؾ ةؼای صٜ ٠كک ت 
دا٣كگا٦یاف دا٣كگاق مزاد اؿػ ٠ػی ٠نػ١ػٟ 

٠ٌاٝػتػات  .٦ـح٤غ جا م٣اف ة٥ صٙ ظ٨د ةؼؿا٣غ
م٤٘ی اّىای ٦یئث ١ّٞی ك کارک٤اف در دؿح٨ر کار ٠سٞؾ اؿث ك ةػؼای 

 .صٜ ای٢ ٠كکٜ ١٣ای٤غیاف دٔغ٥ٔ دار٣غ

 عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی؛

 دفاع ىهایيدگان نجلس ةرای دریافث نعالتات داىظگاه آزاد اشالنی
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