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مُىدسیاوسضیَایتجدیدپریس"دزداوشگاٌچمسان

زاٌاوداشیمقطعازشد"


معاين آمًشضی ي تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ ضُید چمسان اًَاش اش مًافقت ضًزای گستسش آمًشش عالی
با ایجاد زضتٍی "مُىدسی اوسضیَای تجدیدپریس" دز مقطع کازضىاسی ازضد ایه داوطگاٌ خبس داد.

تِ گضاسش ساسخَى تِ ًمل اص ایسٌا ،دوتش عثذاهلل پاسسا تا اضاسُ تِ اخز هجَص سضتِّای جذیذ دس ایي داًطگاُ،
اظْاس وشد :پزیشش دس سضتِ اًشطیّای تجذیذپزیش وِ اص سضتِّای جذیذ وطَس است اص سال آیٌذُ دس
داًطىذُ هٌْذسی داًطگاُ آغاص هیضَد اها دس صَست تشسسی ٍ هٌاسةتَدى ضشایط ٍ ٍجَد آهادگی الصم
هوىي است دس صهاى اعالم ظشفیت تىویلی داًطگاُّا پزیشش ضَد.

ٍی افضٍد :دس حال حاضش گشٍُ هىاًیه هتَلی ایي سضتِ است اها تِدلیل تیيسضتِای تَدى ایي سضتِ ،گشٍُّای
هختلف دس آى ّوىاسی داسًذ .دس تالش ّستین وِ دس آیٌذُ داًطىذُ علَم ٍ فٌَى ًَیي داًطگاُ ضْیذ چوشاى
سا ساُاًذاصی وٌین وِ تِدلیل ضَاتط آهَصضی ،ساختاسی ٍ  ...تِ صهاى ًیاص داسد.

هعاٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص اداهِ دادّ :وچٌیي اهسال هجَص سضتِ دوتشی
تیَتىٌَلَطی هیىشٍتی اخز ضذُ وِ احتواالً اص سال آیٌذُ داًطجَ هیپزیشد؛ اهسال دس سضتِّای جذیذ حمَق
لضا ٍ حمَق عوَهی دس همطع واسضٌاسی اسضذ تا ظشفیت ّطت ًفش ٍ دس سضتِ تشًاهِسیضی دسسی دس ّویي
همطع تا ظشفیت ً 6فش ًیض داًطجَ پزیشش خَاّذ ضذ.
الشم بٍ ذکس است خبس فًق دز خبسگصازی پیام وًز مىعکس ضدٌ است.

علمی ي آمًشضی -1395/05/24- 12:48:24کدخبس955-12876-5 :
معاينآمًششیداوشگاٌخبسداد :
آغاشتحصیل05داوشجًیخازجیدزداوشگاٌشُیدچمساناشمُسماٌ 

معاين آمًشضی ي تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ ضُید چمسان اًَاش اش پریسش  50داوطجًی خازجی دز ایه
داوطگاٌ بسای مُسماٌ  95خبس داد.
دوتش عثذاهلل پاسسا دس گفتٍگَ تا خثشًگاس علوی ٍ آهَصضی خثشگضاسی داًطجَیاى ایشاى (ایسٌا) هٌطمِ
خَصستاى ،اظْاس وشد 05 :داًطجَ اص وطَس عشاق اص هْش اهسال دس داًطگاُ ضْیذ چوشاى ضشٍع تِ تحصیل
هیوٌٌذ وِ ایي داًطجَیاى دس  6هاُ گزضتِ دٍسُّای آهَصضی صتاى فاسسی سا گزساًذُاًذ.
ٍی تا تیاى ایيوِ هشوض آهَصش صتاى فاسسی داًطگاُ سال گزضتِ ساُاًذاصی ضذُ است ،افضٍد :اص فعالیتّای
ایي هشوض آه َصش صتاى فاسسی تِ داًطجَیاى خاسجی هتماضی است؛ ایي داًطجَیاى پس اص گزساًذى دٍسُ 6
هاِّ آهَصش صتاى فاسسی ،هتٌاسة تا سضتِ ٍ گشایص خَد تِ داًطىذُّا هعشفی هیضًَذ.
هعاٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص تا اضاسُ تِ هعشفی ایي داًطجَیاى اص سَی
داًطگاُ ّای خاسجی تشای جزب ،گفت :تشخی اص ایي داًطجَیاى ًیض اص طشیك وٌىَس پزیشش ضذُاًذ وِ دلیماً
هاًٌذ داًطجَیاى ایشاًی تا آىّا تشخَسد هیضَد.
پاسسا اًعماد لشاداد تا داًطگاُّای هختلف ،تشگضاسی دٍسُّای هطتشن ٍ تفاّنًاهِّای هختلف تا داًطگاُّای
خاسجی سا اص ساُ ّای جزب ایي داًطجَیاى داًست ٍ عٌَاى وشد :اص هَاسد روش ضذُ دس ایي تفاّنًاهِّا تثادل
داًطجَ هیاى  9داًطگاُ است.
ٍی خاطشًطاى وشد :جزب داًطجَیاى خاسجی یىی اص ضاخصّای ستثِتٌذی داًطگاُّا است ٍ ّشچِ تعذاد
ایي داًطجَیاى تاالتش تاضذ ،دس ستثِتٌذی تأثیش تیطتشی داسد؛ ّوچٌیي ایي داًطجَیاى ضْشیِپشداص ّستٌذ ٍ
اص لحاظ هالی تِ داًطگاُ ووه هی وٌٌذ اها تأثیش اساسی جزب ایي داًطجَیاى تثادل فشٌّگی ٍ ًطاى دادى
تَاًوٌذیّای علوی ٍ آوادهیه وطَس است.
هعاٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص تصشیح وشد :اهسال هطاتك اعالم ٍصاست ،حتی
اگش توام ضشوتوٌٌذگاى ًیض دس وٌىَس پزیشش ضًَذ ،تاص ّن تخطی اص صٌذلیّا خالی هیهاًذ ٍ اص سَی دیگش
اّتوام تیطتشی تش پزیشش داًطجَی خاسجی ٍجَد داسد.
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تحصیل05داوشجًیخازجیدزداوشگاٌشُیدچمساناشمُسماٌ

معاين آمًشضی ي تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ ضُید چمسان اًَاش اش پریسش  50داوطجًی خازجی دز ایه
داوطگاٌ بسای مُسماٌ  95خبس داد.
تِ گضاسش ایسٌا ،دوتش عثذاهلل پاسسا اظْاس وشد 05 :داًطجَ اص وطَس عشاق اص هْش اهسال دس داًطگاُ ضْیذ
چوشاى ضشٍع تِ تحصیل هیوٌٌذ وِ ایي داًطجَیاى دس  6هاُ گزضتِ دٍسُّای آهَصضی صتاى فاسسی سا
گزساًذُاًذ.
ٍی تا تیاى ایيوِ هشوض آهَصش صتاى فاسسی داًطگاُ سال گزضتِ ساُاًذاصی ضذُ است ،افضٍد :اص فعالیتّای
ایي هشوض آهَصش صتاى فاسسی تِ داًطجَیاى خاسجی هتماضی است؛ ایي داًطجَیاى پس اص گزساًذى دٍسُ 6
هاِّ آهَصش صتاى فاسسی ،هتٌاسة تا سضتِ ٍ گشایص خَد تِ داًطىذُّا هعشفی هیضًَذ.
هعاٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص تا اضاسُ تِ هعشفی ایي داًطجَیاى اص سَی
داًطگاُّای خاسجی تشای جزب ،گفت :تشخی اص ایي داًطجَیاى ًیض اص طشیك وٌىَس پزیشش ضذُاًذ وِ دلیماً
هاًٌذ داًطجَیاى ایشاًی تا آىّا تشخَسد هیضَد.
پاسسا اًعماد لشاداد تا داًطگاُّای هختلف ،تشگضاسی دٍسُّای هطتشن ٍ تفاّنًاهِّای هختلف تا داًطگاُّای
خاسجی سا اص ساُّای جزب ایي داًطجَیاى داًست ٍ عٌَاى وشد :اص هَاسد روش ضذُ دس ایي تفاّنًاهِّا تثادل
داًطجَ هیاى  9داًطگاُ است.
ٍی خاطشًطاى وشد :جزب داًطجَیاى خاسجی یىی اص ضاخصّای ستثِتٌذی داًطگاُّا است ٍ ّشچِ تعذاد
ایي داًطجَیاى تاالتش تاضذ ،دس ستثِتٌذی تأثیش تیطتشی داسد؛ ّوچٌیي ایي داًطجَیاى ضْشیِپشداص ّستٌذ ٍ
اص لحاظ هالی تِ داًطگاُ ووه هی وٌٌذ اها تأثیش اساسی جزب ایي داًطجَیاى تثادل فشٌّگی ٍ ًطاى دادى
تَاًوٌذیّای علوی ٍ آوادهیه وطَس است.
هعاٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص تصشیح وشد :اهسال هطاتك اعالم ٍصاست ،حتی
اگش توام ضشوتوٌٌذگاى ًیض دس وٌىَس پزیشش ضًَذ ،تاص ّن تخطی اص صٌذلیّا خالی هیهاًذ ٍ اص سَی دیگش
اّتوام تیطتشی تش پزیشش داًطجَی خاسجی ٍجَد داسد.

کد خبس  216266اوتطاز  24 :مسداد  1395ساعت 16:45
تحصیل05داوشجًیخازجیدزداوشگاٌشُیدچمساناشمُسماٌ 

معاين آمًشضی ي تحصیالت تکمیلی داوطگاٌ ضُید چمسان اًَاش اش پریسش  50داوطجًی خازجی دز
ایه داوطگاٌ بسای مُسماٌ  95خبس داد.

ٍی تا تیاى ایيوِ هشوض آهَصش صتاى فاسسی داًطگاُ سال گزضتِ ساُاًذاصی ضذُ است ،افضٍد :اص فعالیتّای
ایي هشوض آهَصش صتاى فاسسی تِ داًطجَیاى خاسجی هتماضی است؛ ایي داًطجَیاى پس اص گزساًذى دٍسُ 6
هاِّ آهَصش صتاى فاسسی ،هتٌاسة تا سضتِ ٍ گشایص خَد تِ داًطىذُّا هعشفی هیضًَذ.
هعاٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص تا اضاسُ تِ هعشفی ایي داًطجَیاى اص سَی
داًطگاُّای خاسجی تشای جزب ،گفت :تشخی اص ایي داًطجَیاى ًیض اص طشیك وٌىَس پزیشش ضذُاًذ وِ دلیماً
هاًٌذ داًطجَیاى ایشاًی تا آىّا تشخَسد هیضَد.
پاسسا اًعماد لشاداد تا داًطگاُّای هختلف ،تشگضاسی دٍسُّای هطتشن ٍ تفاّنًاهِّای هختلف تا داًطگاُّای
خاسجی سا اص ساُّای جزب ایي داًطجَیاى داًست ٍ عٌَاى وشد :اص هَاسد روش ضذُ دس ایي تفاّنًاهِّا تثادل
داًطجَ هیاى  9داًطگاُ است.
ٍی خاطشًطاى وشد :جزب داًطجَیاى خاسجی یىی اص ضاخصّای ستثِتٌذی داًطگاُّا است ٍ ّشچِ تعذاد
ایي داًطجَیاى تاالتش تاضذ ،دس ستثِتٌذی تأثیش تیطتشی داسد؛ ّوچٌیي ایي داًطجَیاى ضْشیِپشداص ّستٌذ ٍ
اص لحاظ هالی تِ داًطگاُ ووه هی وٌٌذ اها تأثیش اساسی جزب ایي داًطجَیاى تثادل فشٌّگی ٍ ًطاى دادى
تَاًوٌذیّای علوی ٍ آوادهیه وطَس است.
هعاٍى آهَصضی ٍ تحصیالت تىویلی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص تصشیح وشد :اهسال هطاتك اعالم ٍصاست ،حتی
اگش توام ضشوتوٌٌذگاى ًیض دس وٌىَس پزیشش ضًَذ ،تاص ّن تخطی اص صٌذلیّا خالی هیهاًذ ٍ اص سَی دیگش
اّتوام تیطتشی تش پزیشش داًطجَی خاسجی ٍجَد داسد.
الصم تِ روش است خثش فَق دس خثشگضاسی پیام ًَسًا دص ًیَص خَصًیَص هٌعىس ضذُ است.

علمی ي آمًشضی  -1395/05/24 - 13:22:13کدخبس955-12976-5 :
ایجادزشتٍازشد"علًمشىاختی؛ذَه،مغصيتسبیت"دزداوشگاٌشُیدچمسان 
ضًزای گستسش آمًشش عالی با ایجاد زضتٍی علًم ضىاختی گسایص ذَه ،مغص ي تسبیت دز داوطگاٌ ضُید
چمسان اًَاش مًافقت کسد.
تِ گضاسش خثشگضاسی داًطجَیاى ایشاى (ایسٌا) هٌطمِ خَصستاى ،ضَسای گستشش آهَصش عالی دس جلسِی
اخیش خَد تا ایجاد سضتِی علَم ضٌاختی گشایص رّي ،هغض ٍ تشتیت دس همطع واسضٌاسی اسضذ داًطگاُ ضْیذ
چوشاى اَّاص هَافمت لطعی تِ عول آٍسد.

ّوچٌیي اص اتتذای اهسال تا وٌَى هجَص ایجاد چْاس سضتِ دیگش دس همطع دوتشی ٍ واسضٌاسیاسضذ دس داًطگاُ
ضْیذ چوشاى اَّاص اخز ضذُ است؛ پیص اص ایي ضَسای گستشش آهَصش تا تأسیس سضتِی صیست فيآٍسی
هیىشٍتی (تیَتىٌَلَطی هیىشٍتی) دس همطع دوتشی ایي داًطگاُ هَافمت وشدُ است.

اهسال ّوچٌیي هجَص ساُاًذاصی سضتِّای هٌْذسی اًشطیّای تجذیذپزیش ،حمَق جضا ٍ جشمضٌاسی ٍ حمَق
عوَهی دس همطع واسضٌاسی اسضذ دس داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص اخز ضذ.

