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رتثِ تٌذي داًشگاُ ّا تي عذالتي تخصيص هٌاتع را تشذيذ هي كٌذ .
هذير ثرًبهِ ريسي ٍ ارزيبثي داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز ثب ثيبى ايي كِ در رتجِ ثٌذي فؼلي ٍزارت ػلَم يك
ثي ػذالتي تخصيص هٌبثغ ٍجَد دارد كِ هَجت هي ؼَد ايي رتجِ ثٌذي تجؼبت هٌفي ثراي داًؽگبُ ّب
داؼتِ ثبؼذ ،گفت :اگر ٍزارت ػلَم ثتَاًذ ايي هَضَع را حل كٌذ هي تَاًذ ثِ آيٌذُ ايي رتجِ ثٌذي اهيذٍار
ثَد.
ؼوتف يؽاهلل ٟٔففّي قاؼ ٜؼـ ٌفت  ٌٛٚثب غجفٍ٘بـ غجفٌكاـي ؼاٍ٘دٛيبٖ ايفاٖ (ايىٙب) ٔٙغم ٝغٛقوتبٖ ،ؼـ
اـتجبط ثب ـتج ٝثٙؽي ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ؼٍ٘ ٚب ٜـا ٔٛـؼ تٛخ ٝلفاـ ؼاؼ  ٚاؽٟبـ وفؼ :اق يه ٔٙؾف ـتج ٝثٙؽي يه
ففآيٙؽ  ٚالؽاْ ٔٙبوت اوت قيفا ٚضقيت ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ـا ـٔ ٌٗٚي وٙؽ  ٚفّٕىفؼ آٖ ٞب ـا ٔٛـؼ اـقيبثي لفاـ
ٔي ؼٞؽ ٛٔ ٚخت ايدبؼ يه ٔطيظ  ٚفضبي ـلبثتي ثفاي اـتمبء ثٟفٚ ٜـي  ٚافكايً تِٛيؽات فّٕي ؼاٍٍ٘بٜ
ٞب غٛاٞؽ ٌؽ.
ٚي افكٚؼ :اق ايٗ ٔٙؾف ـتج ٝثٙؽي يه أف پىٙؽيؽ ٚ ٜپؿيففتٌ ٝؽ ٜاوت و ٝؼـ تٕبْ ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي ٔقتجف
ؼ٘يب ٘يك ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ  ٚلغقبً تجقبت ٘ ٚتبيح ٔثجتي ثفاي ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ث ٝؼ٘جبَ غٛاٞؽ ؼاٌت أب ا٘تمبؼي و ٝثٝ
ايٗ عفش ٚاـؼ ٔي ٌٛؼ ايٗ اوت و ٝؼـ ضبَ ضبضف ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي ٔب ث ٝؼاليُ ٔػتّف آٔبؼٌي القْ ثفاي ـتجٝ
ثٙؽي ـا ٘ؽاـ٘ؽ.
فضٞ ٛيأت فّٕي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق غبعفٍ٘بٖ وفؼ ٟٓٔ :تفيٗ ٔىئّ ٝؼـ ـتج ٝثٙؽي ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي
وٍٛـ ايٗ اوت وٙٔ ٝبثقي و ٝؼـ وبَ ٞبي ٌؿٌت ٝعي ثف٘بٔٞ ٝبي پٙح وبِ ٝا َٚتب پٙدٓ ثيٗ ؼاٍٍ٘بٞ ٜب
تٛقيـ ٌؽ اق فؽاِت تػّيّي ثفغٛـؼاـ ٘جٛؼ٘ؽ  ٚث ٝفجبـت ؼيٍف و ٟٓؼاٍٍ٘بٞ ٜب ث ٝا٘ؽاق ٜوبفي پفؼاغت
ٍ٘ؽ ٜاوت.
ٟٔففّي قاؼ ٜاؼأ ٝؼاؼٚ :لتي و ٟٓؼاٍٍ٘بٞ ٜب ث ٝا٘ؽاق ٜوبفي پفؼاغت ٍ٘ٛؼ ،ـتج ٝثٙؽي ٔٛخت ٔي ٌٛؼ آٖ
ؼاٍٍ٘بٞ ٜبيي و ٝتٛا٘ىتٙؽ اق عفيك اـتجبعبت  ٚالثي ٌفي ٞبي ويبوي ٔٙبثـ ثيٍتفي ـا ث ٝغٛؼ ا٘تمبَ ؼٙٞؽ،
ـتجٞ ٝبي ثبالتفي ث ٝؼوت آٚـ٘ؽ ثٙبثفايٗ ؼـ ايٗ الؽاْ ٚقاـت فّ ْٛيه ثي فؽاِتي تػّيُ ٔٙبثـ ٚخٛؼ
ؼاـؼ و ٝاٌف ٚقاـت فّ ْٛثتٛا٘ؽ ايٗ أف ـا ضُ وٙؽ ٔي تٛاٖ ث ٝآيٙؽ ٜايٗ ـتج ٝثٙؽي أيؽٚاـ ثٛؼ.
ٚي ثب ثيبٖ ايٗ و ٝاق وٛي ؼيٍف ٕٔىٗ اوت ثفاوبن ايٗ ـتج ٝثٙؽي ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ـا ؼـ لبِت ٞبيي ٔب٘ٙؽ
" 10ؼاٍٍ٘ب ٜثفتف" يب " 15ؼاٍٍ٘ب ٜثفتف" ؼـخ ٝثٙؽي وٙٙؽ  ٚث ٝايٗ ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ؼٚثبـ ٜأىب٘بت ثيٍتفي
اغتّبَ ؼٙٞؽ ،تّفيص وفؼ :ؼـ ٚالـ ثب ايٗ ٌي ٜٛـتج ٝثٙؽي ؼٚـ ثي فؽاِتي ؼـ تػّيُ ٔٙبثـ ؼـ ٚقاـت
فّ ْٛتٍؽيؽ ٔي ٌٛؼ ؤ ٝي تٛا٘ؽ تجقبت ٔٙفي  ٚآويت ٞبيي ـا ثفاي ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي ٘ىجتبً ٔطف ٚ ْٚؼاٍٍ٘بٜ
ٞبيي ؤ ٝطؽٚؼيت ٞبي ثيٍتفي ؼاـ٘ؽ يب ـتجٞ ٝبي پبييٗ تفي ـا وىت ٔي وٙٙؽ ث ٝؼ٘جبَ ؼاٌت ٝثبٌؽ.

ٔؽيف ثف٘بٔ ٝـيكي  ٚاـقيبثي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق افكٚؼ :ؼـ ضبَ ضبضف ثب تٛخ ٝث ٝايٗ و ٝؼاٍٍ٘بٞ ٜب
ثِ ٝطبػ أىب٘بتي و ٝؼـ وبَ ٞبي ٌؿٌت ٝث ٝآٖ ٞب تػّيُ يبفت ٝاوت ،ثفاثف  ٓٞ ٚـؼيف ٘يىتٙؽ ،ا٘دبْ
ايٗ ـتج ٝثٙؽي آويت ٞبيي ؼـ پي غٛاٞؽ ؼاٌت.
اق وٛي ؼيٍف لبفؽتبً ٔأٔٛـيت ٞبي ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ثب يىؽيٍف ٔتفبٚت اوت  ٚث ٝعٛـ ٔثبَ ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي خبٔـ
ٔب٘ٙؽ ٌٟيؽ زٕفاٌٖ ،يفاق ،اِفٟبٖ  ٚتٟفاٖ ثب ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي ِٙقتي ٔب٘ٙؽ خٙؽي ٌبپٛـ ؼقف َٛيب ِٙقتي
ثٟجٟبٖ  ٚيب وٍبٚـقي ـأيٗ  ،پيبْ ٘ٛـ ،فّٕي وبـثفؼي يب غيف ا٘تفبفي اق ٘ؾف ٔأٔٛـيت ٞب  ٚاٞؽاف ٔتفبٚت
ٞىتٙؽ.
ٚي ثب تأويؽ ثف ايٗ وٕ٘ ٝي تٛا٘يٓ ؼـ ـتج ٝثٙؽي ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي ثب ٔأٔٛـيت ٞبي ٔػتّف ـا ثب يىؽيٍف ٔمبيىٝ
وٙيٓ  ٚؼـ ايٗ ِٛـت ٔمبيى ٝاٌتجبٞي ا٘دبْ غٛاٞؽ ٌؽ ،غبعفٍ٘بٖ وفؼ :تٟٙب ؼـ ِٛـتي ايٗ ـتج ٝثٙؽي
ٔفيؽ غٛاٞؽ ثٛؼ وٚ ٝقاـت فّ ْٛؼـ ففآيٙؽٞبيي و ٝا٘تػبة ٔي وٙؽ ايٗ ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ـا ثب ٔ ٓٞمبيى ٝوٙؽ.

فضٞ ٛيأت فّٕي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق يىي اق ٍٔىالت ايٗ ـتج ٝثٙؽي ـا په اق افالْ اوبٔي
ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ٔغفش ٌؽٖ تفبٚت ٔأٔٛـيت ٞبي ٞف ؼاٍٍ٘ب ٜؼا٘ىت  ٚؼـ غّ َٛـاٞىبـ پيٍٟٙبؼي ثفاي
اخفاي يه ـتج ٝثٙؽي ٔٙبوت  ٚپيٍٍيفي اق تجقبت ٔٙفي آٖ ،يبؼآٚـ وفؼ :ثطث ـتج ٝثٙؽي ؼاٍٍ٘بٞ ٜب اق وبَ
ٔ 80 ، 79غفش ٌؽ أب ث ٝؼاليّي تبو ٖٛٙفّٕيبتي ٍ٘ؽ ٜاوت.
ٟٔف فّي قاؼ ٜتّفيص وفؼ :ؼـ وبَ  84 ، 83پيٍٟٙبؼي ـا ؼـ وٕيٙبـ ٔقب٘ٚبٖ آٔٛقٌي وٍٛـ اـائ ٝؼاؼْ وٝ
ٕٞسٙبٖ ٔقتمؽْ ثبيؽ آٖ پيٍٟٙبؼ پيٍيفي ٌٛؼ٘ .ػىت آٖ ؤ ٝب ثب ـتج ٝثٙؽي ٔػبِف ٘يىتيٓ  ٚـتج ٝثٙؽي ـا
يه أف ٔفيؽ ثفاي ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ٔي ؼا٘يٓ.

ؼ ْٚآٖ اوت و ٝـتج ٝثٙؽي ثبيؽ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ا٘دبْ ٌٛؼ و٘ ٝتبيح آٖ ٔٙدف ث ٝتٛوق ،ٝتط ٚ َٛويفيت ثػٍي
ث ٝؼاٍٍ٘بٞ ٜب ٌٛؼٚ .ي اؼأ ٝؼاؼٕٞ :سٙيٗ ثفاي آٖ و ٝايٗ تط ٚ َٛويفيت ثػٍي اتفبق افتؽ ٘ػىتيٗ وبـي
و ٝؼـ ـتج ٝثٙؽي ثبيؽ ا٘دبْ ؼٞيٓ ايٗ اوت و ٝثبيؽ ٞف ؼاٍٍ٘ب ٜـا ثب ٕٞبٖ ؼاٍٍ٘بٔ ٜمبيى ٝوٙيٓ؛ ث ٝعٛـ
ٔثبَ ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ ؼـ و ٝوبَ پيً  ٚاو ٖٛٙزٚ ٝضقيتي ؼاٌت ٝاوت  ٚوبَ آيٙؽ ٜثبيؽ ز ٝزٍٓ
ا٘ؽاقي ؼاٌت ٝثبٌؽ؛ ؼـ ايٗ ِٛـت اق ٞف ؼاٍٍ٘ب ٜثب تٛخ ٝث ٝأىب٘بتي و ٝث ٝآٖ ؼاؼٌ ٜؽ ٜاوتٔ ،غبِجٔ ٝي
ٌٛؼ ٔ ٚي تٛا٘ؽ ثب آٖ ٌبغُ يب وٙدً ثفاي اـقيبثي ويفيت ،غٛؼ ـا ٍ٘بٖ ؼٞؽ.
ٔؽيف ثف٘بٔ ٝـيكي  ٚاـقيبثي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ثب ثيبٖ ايٗ و ٝؼـ ٔفضّ ٝثقؽ ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ثبيؽ ثب
ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي  ٓٞتفاق غٛؼ ٔمبيىٌ٘ٛ ٝؽ ؼـ غّٚ َٛال" ٜؼاٍٍ٘بٞ ٜبي  ٓٞتفاق" تٛضيص ؼاؼ :ؼـ خفيبٖ
خ ًٙتطٕيّي آويت ٞبي ثىيبـ قيبؼي ث ٝؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ ٚاـؼ ٌؽ ٙٔ ٚبثـ ثٛؼخ ٝاي آٖ ٘يك وبًٞ
پيؽا وفؼ ٕٞ ٚبٖ ٔٙبثـ ث ٝفٛٙاٖ ٔقيبـ ثفاي پبي ٝثٛؼخ ٝؼاٍٍ٘ب ٜلفاـ ٌففت.

ٟٔففّي قاؼ ٜافكٚؼٚ :لتي ايٗ ؼا٘ ٍٍب ٜـا ثب ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي ٌيفاق  ،اِفٟبٖ ٍٟٔ ،ؽ  ٚتجفيك ٔمبيىٔ ٝي وٙيٓ
و ٝايٗ پٙح ؼاٍٍ٘ب ٜتمفيجبً ؼـ وبَ ٞبي  ٓٞ 35 ٚ 34قٔبٖ ؼـ وٍٛـ تأويه ٌؽ٘ؽٔ ،تٛخٔ ٝي ٌٛيٓ وٝ
پبي ٝثٛؼخ ٝؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ ثٌ ٝؽت پبييٗ تف اق ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي  ٓٞتفاق آٖ اوت و ٝعجيقتبً ثف فّٕىفؼ،
ويفيت پمٞ ًٞٚب  ٚتِٛيؽات فٙبٚـي ؼاٍٍ٘ب ٜاثفات ٔٙفي غٛؼ ـا غٛاٞؽ ؼاٌت.
ٚي ثب ثيبٖ ايٗ و ٝثف ايٗ اوبن ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ثبيؽ ثب ؼاٍٍ٘بٞ ٜبيي ٔمبيىٌ٘ٛ ٝؽ و ٝثِ ٝطبػ أىب٘بتي ٚ
تٛوق ٝاي اق ٚضقيت ٘ىجتبً ٍٔبثٟي ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ ،تّفيص وفؼ :ؼـ فبق و ْٛثبيؽ ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي  ٍٕٗٞـا
ثب يىؽيٍف ٔمبيى ٝوفؼ؛ ثٙبثفايٗ پيٍٟٙبؼْ ايٗ اوت و ٝؼـ ٔفضّ ٝا َٚيه ثبـ ؼاٍٍ٘ب ٜـا ثب غٛؼي ،وپه
ثب ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي  ٓٞتفاق  ٚؼـ فبق و٘ ْٛيك ثب ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي ٔ ٍٕٗٞمبيى ٝوٙٙؽ.

ايٗ اوتبؼ ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق اؽٟبـ وفؼ :ايٗ و ٝاـقيبثي و ٝغفٚخي ٔتفبٚت ثٕٞ ٝفا ٜغٛاٞؽ
ؼاٌت  ٚاٌف ايٗ ففايٙؽ ؼـ يه ثبق ٜقٔب٘ي  5تب  10وبِ ٝاق وٛي ٚقاـت فّ ْٛؼ٘جبَ ٌٛؼ ؼـ  10وبَ آيٙؽٜ
ٔي تٛا٘يٓ ٌبٞؽ يه وٙدً ٔ ٚقيبـ ٔٙبوت ثفاي اـقيبثي  ٚـتج ٝثٙؽي ؼاٍٍ٘بٞ ٜبي وٍٛـ ثبٌيٓ.
القْ ث ٝؾوف اوت غجف فٛق ؼـ غجفٌكاـي ِبضت لّٓ  ،لغف ٚ ٜايىىب٘يٛق ٔٙقىه ٌؽ ٜاوت.
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قاسن تستاًي عٌَاى كزد:
آسيةّاي تزًاهِ جذيذ آهَسشي رشتِ علَم قزآى ٍ حذيث

گرٍُ داًؽگبُ :هذير گرٍُ قرآى ٍ حذيث داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز ،ثرًبهِ جذيذ آهَزؼي هقطغ
كبرؼٌبظي رؼتِ ػلَم قرآى ٍ حذيث را داراي اؼکبالتي هيداًذ كِ در صَرت ػذم ثبزًگري ،آظيتّبي
جذي ثراي آيٌذُ ايي رؼتِ در پي خَاّذ داؼت.
ثٌ ٝكاـي غجفٌكاـي ثيٗ إِّّي لفآٖ(ايىٙب) ،ؤٛيٗ ٍ٘ىت اوبتيؽ ٔ ٚؽيفاٖ ٌفٜٞٚبي فّ ْٛلفآٖ  ٚضؽيث
وٍٛـ 5 ،غفؼاؼٔب ٜؼـ پفؼيه ٌٟف ـي ؼاٍٍ٘ب ٜلفآٖ  ٚضؽيث ثفٌكاـ ٌؽ؛ ؼـ ايٗ ٍ٘ىت ،وبـٌٙبوبٖ ٔفوك
ٕٞبٍٙٞي  ٚتٛوق ٝپم ٚ ًٞٚآٔٛقي فبِي لفآ٘ي وٍٛـ ث ٝتجييٗ ثف٘بٔ ٝخؽيؽ آٔٛقٌي ٔمغـ وبـٌٙبوي
ـٌت ٝفّ ْٛلفآٖ  ٚضؽيث پفؼاغتٙؽ  ٚثف اخفايي وفؼٖ ايٗ ثف٘بٔ ٝاق اثتؽاي ٟٔفٔب ٜخبـي تبويؽ وفؼ٘ؽ.
اوتبؼاٖ ٔ ٚؽيفاٖ ٌف ٜٚضبضف ؼـ ايٗ ٍ٘ىت ا٘تمبؼٞبي خؽي ث ٝثػًٞبيي اق ايٗ ثف٘بٔٚ ٝاـؼ وفؼ٘ؽٚ ،
اخفاييوبقي آٖ اق اثتؽاي وبَ تطّيّي خؽيؽ ـا ٌتبةقؼٌي ؼا٘ىتٙؽ .لبوٓ ثىتب٘ئ ،ؽيف ٌف ٜٚلفآٖ ٚ
ضؽيث ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق اق اوتبؼاٖ ضبضف ؼـ ايٗ ٍ٘ىت ٘مؽٞبيي ث ٝثف٘بٔ ٝؼـوي خؽيؽ ٚاـؼ
ؼا٘ىت  ٚايٗ ثف٘بٔ ٝـا ٚاخؽ ثبقٍ٘فيٞبي اوبوي ؼا٘ىت.
ٔتٗ ؾيٌُ ،فتٌٛٚي ايىٙب ثب لبوٓ ثىتب٘ي اوت ؤٍ ٝفٚش آٖ ـا ٔيغٛا٘يؽ؛
ايىٙب :ثفاي اـقيبثي ثف٘بٔ ٝؼـوي خؽيؽ ،اق اوتبؼاٖ ٌف ٜٚفّ ٚ ْٛلفآٖ ؼاٍٍ٘ب ٜزٕفاٖ ٘ؾفوٙدي ٌؽ ٜثٛؼ؟
٘ػىت ثبيؽ اق تالي  ٚقضٕبت تؽٚيٗ وٙٙؽٌبٖ ثف٘بٔ ٝؼـوي خؽيؽ ٔمغـ وبـٌٙبوي ـٌت ٝفّ ْٛلفآٖ ٚ
ضؽيث تٍىف  ٚلؽـؼا٘ي و ،ٓٙأب ثف غالف ايٙى ٝؼـ ٌفؼٕٞبيي اوبتيؽ ٔ ٚؽيفاٖ ٌف ٜٚـٌت ٝفّ ْٛلفآٖ ٚ
ضؽيث افالْ ٌؽ و ٝايٗ ثف٘بٔ ٝثٔ ٝقفْ ٘ؾفوٙدي اوبتيؽ ٔ ٚؽيفاٖ ٌف ٜٚايٗ ـٌتٌ ٝؿاٌتٌ ٝؽ ٜاوت،
ثبيؽ ثٍٛيٓ و ٝزٙيٗ ٘ؾفوٙدي اق ٌف ٜٚفّ ْٛلفآٖ  ٚضؽيث ؼاٍٍ٘ب ٜزٕفاٖ اٛٞاق ِٛـت ٍ٘ففت ٝاوت ٚ
ٌػُ ٔٗ ٘يك ث ٝعٛـ تّبؼفي اق عفيك غجفي ؼـ غجفٌكاـي ايىٙب اق ثفٌكاـي ايٗ ٌفؼٕٞبيي آٌبٌ ٜؽْ.
 ٚاِجت ٝثىيبـي اق وىب٘ي و ٝؼـ ايٗ ٍ٘ىت ضضٛـ پيؽا وفؼ ٜثٛؼ٘ؽ ،ثفاي ٘ػىتيٗ ثبـ ثٛؼ و ٝؼـ خفيبٖ ايٗ
عفش لفاـ ٔي ٌففتٙؽ .اوبتيؽي ٘يك و ٝث ٝفٛٙاٖ ٔؽافقبٖ ايٗ عفش ؼـ ٌفؼٕٞبيي ضضٛـ ؼاٌتٙؽ اق آٔبؼٌي
غٛثي ثفاي ؼفبؿ اق عفش ثفغٛـؼاـ ٘جٛؼ٘ؽ.
٘ىبتي ؼـ ايٗ عفش ثٛؼ وٍ٘ ٝبٖ ٔيؼٞؽ اففاؼي و ٝايٗ ثف٘بٔ ٝـا تؽٚيٗ وفؼٜا٘ؽ ؼاـي پيً ففْٞبي غّغي
ثٛؼ ٜا٘ؽ  ٚغيّي لبثُ ؼفبؿ ٘جٛؼ ٜاوت  ٚثب وٓ  ٚويف تؽـيه ايٗ ؼـٚن ؼـ ؼاٍٍ٘ب ٜآٌٙب ٘جٛؼ٘ؽ  ٚاٍ٘بـ
ٌفٞٚي و ٝايٗ ثف٘بٔ ٝـا تؽٚيٗ وفؼٜب٘ؽ ثب ايٗ ـٌتٌ ،ٝفايًٞب  ٚوففُّٞبي آٖ آٌٙبيي ٘ؽاٌتٝا٘ؽ.
اِجت ٝلج َٛؼاـْ و ٝؼـ ع َٛوبَ ٞبي ٌؿٌت ٝزٙؽيٗ وففُّ ؼـوت ٌؽ ٜاوت ٔ ٚغبِت ٔ ٚىبئُ تىفاـي ٚ
وففُّ ٞبي اضبفي ؼـ يه ثف٘بٔ ٝؼـوي ٚخٛؼ ؼاـؼ ،أب ثف٘بٔ ٝخؽيؽ ٘يك ثب تؽٚيٗ  ٚتبِيف ٍ٘ؽ ٜاوت؛ په اق

ا٘تمبؼ تقؽاؼي اق اوبتيؽ ٔجٙي ثف اضتيبط ؼـ اخفا وفؼٖ ايٗ ثف٘بٔ ٚ ٝخٌّٛيفي اق تقديُ ؼـ اخفاي آٖٔ ،تبوفب٘ٝ
پيبْٞبيي ثٔ ٝب ـويؽ ٜاوت وٞ ٝف ز ٝوفيـ تف ٘ؾفاتٕبٖ ـا ث ٝتؽٚيٗ وٙٙؽٌبٖ ايٗ ثف٘بٔ ٝثؽٞيٓ تب ايٗ ثف٘بٔٝ
أىبَ اخفايي ٌٛؼ؛ ؼـ ضبِي وٙٔ ٝتؾف ثفٌكاـي زٙؽيٗ خّى ٝوبـٌٙبوي ؼـ ايٗ غّ َٛثٛؼيٓ.
ايىٙب :ثف٘بٔ ٝؼـوي خؽيؽ تب ز ٝا٘ؽاق ٜا٘تؾبـات ـا ثفآٚـؼ ٜوفؼ ٜاوت؟
ؼـ ثف٘بٔ ٝخؽيؽ ؼـوي ثب فٛٙاٖ ا٘ه ثب لفآٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ و ٕٝٞ ٝؼـنٞبي ايٗ ـٌت ٝـا پٔ ًٌٛيؼٞؽ ٚ
ا٘تؾبـ ؼاـ٘ؽ و ٝؼاٍ٘د ٛؼـ ٔؽت زٙؽ خّىٔ ٝطؽٚؼ تٕبْ لفآٖ ـا اق اثتؽا تب ا٘تٟب ِطيص ثػٛا٘ؽ ،ؼـوت ٔقٙي
وٙؽ ،ؼـوت تفىيف وٙؽ ،اففاة ٌؿاـي وٙؽ ،ؼـ ضبِي و ٝايٗ ٔٛاـؼ ثقضب ٘يبقٔٙؽ زٙؽ وبَ قٔبٖ ث ٝعٛـ پيٛوتٝ
اوت؛ ايٗ ؼـن ٌبُٔ تٕبْ ؼـٚن فّ ْٛلفآ٘ي  ٚضؽيثي ٔيٌٛؼ .ؼـوي اوت و ٝؼاـاي اثقبؼ ٔػتّفي اوت ٚ
ا٘تؾبـ ؼاـ٘ؽ ؼاٍ٘د ٛؼـ تٕبْ ايٗ اثقبؼ ٌبغُ ٔ ٚىّظ ٌٛؼ؛ ث ٝايٗ ٔقٙب و ٕٝٞ ٝؼاٍ٘دٛيبٖ ثتٛا٘ٙؽ لفآٖ ـا
ثػٛا٘ٙؽ ،ـٚاٖ غٛا٘ي ،فّيص غٛا٘ي  ٚتفخٕ ٝـا ا٘دبْ ؼٙٞؽ  ٚلبؼـ ث ٝتفىيف آيبت  ... ٚثبٌٙؽ  ٚاوتبؼ ٘يك ؼـ
زٙؽ خّى ٝتٕبْ ايٗ ٔٛاـؼ ـا ؼـ لبِت يه ؼـن اق ؼاٍ٘د ٛثػٛاٞؽ .ايٗ وبـ ٘يبقٔٙؽ ايٗ اوت و ٝتٕبْ تفْ ـا
ث ٝيه ؼـن اغتّبَ ؼٞيٓ  ٚاوتبؼ ٘يك ؼـ ع َٛتفْ ٚاـؼ ٔٛضٛفبت ضبٌيٝاي ٔ ٚدبؼِ ٝآٔيك ٍ٘ٛؼ .ايٗ وبـ
غيف تػّّي  ٚوبـٌٙبوي ٍ٘ؽ ٜاوت.
يب ؼـ غّ َٛؼـن تدٛيؽ و ٝؼٚ ٚاضؽي ثٛؼ ٜاوت  ٚؼـ ثف٘بٔ ٝخؽيؽ زٟبـ ٚاضؽ ـا ث ٝغٛؼ اغتّبَ ؼاؼٜ
اوت ،عفش ؼـوي ـا اـائ ٝؼاؼ ٜا٘ؽ و ٝضٕٗ وبي ٝا٘ؽاغتٗ ثف تٕبْ ؼـنٞب أىبٖ فّٕي ٌؽٖ ٘يك ٘ؽاـؼ؛ يب
ؼـن ٞبي ثىيبـ ٕٟٔي ٘ؾيف تفىيف تفتيجي لفآٖ وفيٓ  ٚتبـيع لفآٖ ـا اق ثف٘بٔ ٝخؽيؽ ضؿف وفؼٜا٘ؽ؛ ؼـ
غّ َٛؼـن ٞبي خؽيؽي ٘يك و ٝؼـ ثف٘بٌٔٙ ٝدب٘ؽٌ ٜؽ ٜاوت ،ثقضب يب وتبة زبح ٍ٘ؽ ٜيب تٟٙب يه وتبة
اِّي ٚخٛؼ ؼاـؼ ،ؤ ٝب٘ٙؽ ثفغي ؼـٚن ؼاٍٍ٘ب ٜپيبْ ٘ٛـ ٌؽ ٜاوت؛ يقٙي ايٙى ٝيه وتبة ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ
ؼليمب ث٘ ٝبْ ٕٞبٖ ؼـن زبح ٌؽ ٜاوت  ٚثبيؽ غٛا٘ؽ ٚ ٜأتطبٖ ؼاؼٌٛ ٜؼ؛ ايٗ أف لؽـت ٔب٘ٛـ ـا اق اوتبؼ
ٔيٌيفؼ  ٚؼاٍ٘د٘ ٛيك ٘يبقي ث ٝتطميك ثيٍتف ؼـ آٖ ؼـن ٕ٘يثيٙؽ.
تىفاـ ٕٞ ٚپٌٛب٘ي ٘يك ؼـ ايٗ ؼـٚن تقفيف ٌؽ ٜخؽيؽ ٚخٛؼ ؼاـؼ؛ ثفاي ٔثبَ ٚضي ٌٙبوي ،تبـيع لفآٖ ٚ
٘ؾفات قثبٖ ٌٙبوي لفآٖ ؼـ ثفغي ؼـٚن ٚخٛؼ ؼاـؼ  ٚؼـ ؼـن ؼيٍفي ٘يك فٛٙاٖ ٌؽ ٜاوت .ثبيىتي ثب وقٝ
ِؽـ  ٚثؽ ٖٚپيً ففْ ٍ٘ ٚبٙٔ ٜفي ث ٝافتفاضبت  ٚا٘تمبؼات ثبقٍ٘في ٔدؽؼي ؼـ ايٗ ثف٘بِٔٛ ٝـت ٌيفؼ ٚ
وففُّٞبي ٔىتطىٓ ،وّيتف  ٚؼليكتفي اـائٌٛ ٝؼ تب وىي ٔتضفـ ٍ٘ٛؼ  ٕٝٞ ٚاوتفبؼ ٜوٙٙؽ.
ايىٙب٘ :ؾفتبٖ ؼـثبـ ٜتقفيف ٌفايًٞبي خؽيؽ په اق تفْ زٟبـْ وبـٌٙبوي زيىت؟
يىي اق اٌىبالت فٕؽ ٜؼيٍفي وٚ ٝخٛؼ ؼاـؼ  ٚثفاي آٖ فىفي ٍ٘ؽ ٜاوت ،ايٗ ٔىبِ ٝاوت و ٝاٌف ثف اوبن
ايٗ عفش په اق تفْ زٟبـْ ،و ٝلفاـ اوت ث 5 ٝيب ٌ 6فايً تمىيٓ ٌٛؼٚ ،ـٚؼي ٔب ثبيؽ زٙؽ ؼاٍ٘د ٛثبيؽ
ثبٌؽ؟ ٔب و ٝؼـ ٔدٕٛؿ ثيً اق ٚ 30ـٚؼي ٘ؽاـيٓ ،زغٛـ ايٗ  30ؼاٍ٘د ٛـا ؼـ ٌ 5فايً تمىيٓ وٙيٓ؟ اٌف
والن ٞب اق ضؽ ّ٘بة ثيفتؽ ،ز ٝثبيؽ وفؼ؟ آيب ثبيؽ ث ٝؼاٍ٘دٛيبٖ افالْ وٙيٓ و ٝؼاٍ٘ىؽ ٜفمظ ٔيتٛا٘ؽ
ٌفايً فّ ْٛلفآٖ ـا ؼايف وٙؽ  ٚفاللٕٙؽاٖ ثٌ ٝفايً فّ ٚ ْٛضؽيث ٚاـؼ ايٗ ـٌتٍ٘ٛ٘ ٝؽ؟ ايٗ ؼـضبِي
اوت و ٓٞ ٝاو ٖٛٙؼاٍ٘دٕ٘ ٛيؼا٘ؽ ز ٝـٌتٞٝب ٌ ٚفايًٞبيي ؼـ ٔمغـ وبـٌٙبوي اـٌؽ ثفاي ايٗ ـٌتٝ
تقفيف ٔي ٌٛؼ  ٚايٗ تقفيف ٍ٘ؽٖ ثف٘بٔ ٝؼـوي تطّيالت تىٕيّي ٘يك اق ٍٔىالتي اوت و ٝوفؼـٌٕي
ؼاٍ٘دٛيبٖ ـا ؼـ پي ؼاـؼ؛ ؼاٍ٘دٛيي و ٝلّؽ اؼأ ٝتطّيُ ؼاـؼٕ٘ ،يؼا٘ؽ آيب ؼـ ٔمغـ اـٌؽ تٟٙبٌ ،فايً
فّ ْٛلفآٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ يب ٌفايً فّ ْٛلفآٖ  ٚضؽيث ؼايف غٛاٞؽ؟ ايٗ ٔٛاـؼ ؼـ عفش پيًثيٙي ٍ٘ؽ ٜاوت؛ ثب
ايٗ ضبَ ٔب ٘يك ٘ؾفاتٕبٖ ـا اؽٟبـ غٛاٞيٓ وفؼ.

ايىٙب :ثب تٛخ ٝث ٝآ٘سٌ ٝفتيؽ ،ثف٘بٔ ٝخؽيؽ ـا ٘يبقٔٙؽ ثبقٍ٘في ٔيؼا٘يؽ؟
ثبقٍ٘في ٓٞ ،ثبيؽ ؼـ وففُّٞبي ؼـوي  ٓٞ ٚؼـ ا٘تػبة ـٌت ٝپه اق  4تفْ ِٛـت ٌيفؼ  ٚايٗ ثف٘بٔ ٝثٝ
ٌىُ و٘ٛٙي أىبٖ اخفايي ٌؽٖ٘ ،ؽاـؼ؛ ٍٔف ايٙى ٝؼـ اثتؽاي تفْ زٙؽ ثفاثف ؽففيتٕبٖ ؼـ ؼاٍ٘ىؽ ،ٜؼاٍ٘دٛ
ثٍيفيٓ  ٚوپه ؼـ ع 4 َٛتفْ ايٗ تقؽاؼ ـا ثٌٝ٘ٛ ٝاي وبقٔبٖ ؼٞيٓ و ٝپه اق ا٘تػبة ـٌت ٝپه اق  4تفْ
والنٞب ث ٝضؽ ّ٘بة ثفوؽ؛ ايٗ أفي ٘يىت و ٝثفاي ؼاٍٍ٘بٜٞب لبثُ پؿيفي ثبٌؽ؛ ٍٔف ايٙى ٝاق ٕٞبٖ اثتؽا
ؼـ ؼفتفز ٝا٘تػبة ـٌتٍٔ ٝػُ ٌٛؼ وٞ ٝف ؼاٍٍ٘بٞي ٔٙطّفا ؼـ يىي اق ٌفايًٞبي ايٗ ـٌت ٝؼاٍ٘دٛ
خؿة وٙؽ .فىف ٔيو ٓٙايٗ ٌفايًٞبي تقفيف ٌؽ ٜقيبؼ اوت ٔ ٚيتٛا٘ىت فال ٜٚثف ٌفايًٞبي و٘ٛٙي ،يه
يب ؼٌ ٚفايً خؽيؽ تقفيف وفؼ و ٝؼـ تقؽاؼ ٍٔػّي ؼاٍٍ٘ب٘ ٜيك اخفايي ٌٛؼ.
ثبيؽ ٌفايًٞبي خؽيؽ ؼـ ؼٌ ٚفايً وّي  ٚغيف ا٘تػبثي تقفيف ٔيٌؽ ،يقٙي ؼـ ؼفتفزٍٔ ٝػُ ٔيٌؽ ٚ
ؼاٍ٘دٞ ٛف وؽاْ ـا ا٘تػبة ٔي وفؼ ،وف والن ضبضف ٔي ٌؽ .اٌف ٌفايً وّي فّ ْٛلفآٖ  ٚضؽيث يب تالٚت
ٙٞ ٚفٞبي اوالٔي ثبٌؽ ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝخكء ـٌتٞٝبي اِّي فّ ْٛلفآٖ اوت ٘ ٚيبق ـا تبٔيٗ ٔيوٙؽ،
ٔيتٛا٘ىت ٔفيؽتف ٚالـ ٌٛؼ.
ـٌتٞٝبي ؼيٍف اـتجبط ٔىتميٓ ثب فّ ْٛلفآٖ ٘ؽاـ٘ؽ ٔ ٚيبٖ ـٌتٝاي ٞىتٙؽ و ٝثقؽا ٔيتٛاٖ ثٌ ٝىُ ؼيٍفي
تقفيف وفؼ؛ ا٘تؾبـ اق ٔمغـ وبـٌٙبوي ايٗ ٘يىت و ٕٝٞ ٝؼاٍ٘دٛيبٖ ـا ؼـخ ٝيه ٘ ٚػج ٝثبـ آٚـؼ ،ثّىٝ
ٔمغـ وبـٌٙبوي آٔبؼٌي ؽففيتٞب ـا ا٘دبْ ٔيؼٞؽ ٍ٘ ٚبٚ ٜيم ٜثٔ ٝمبعـ تطّيالت تىٕيّي اوت و ٝثبيؽ
ٔٛـؼ تٛخ ٝلفاـ ٌيفؼ.
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تزرسي استزاتضيّاي تييالولليساسي داًشگاُّا در اسپاًيا

ًؽعت ثييالولليظبزي داًؽگبُّبي ايراى ثب حضَر دكتر غالهحعيي خَاجِ رئيط ٍ هعئَالى داًؽگبُ ؼْيذ
چوراى اَّاز ،در داًؽگبُ آليکبًتِ اظپبًيب ثرگسار ؼذ .
ثٌ ٝكاـي غجفٌكاـي ؼاٍ٘دٛيبٖ ايفاٖ (ايىٙب) ٔٙغم ٝغٛقوتبٖ ،ؼـ ايٗ ٍ٘ىت ٔجبضثي اقخّٕ ٝآٌٙبيي ثب
وبـوفؼ ٔقب٘ٚت ـٚاثظ ثيٗإُِّ ،اوتفاتميٞبي ثيٗإِّّيوبقي ،ـٚاثظ ثيٗإُِّ ؼـ ؼاٍ٘ىؽٜٞب ،اوتفاليٞبي
تجبؼَ ؼاٍ٘دٛيبٖ  ٚافضبي ٞيأتفّٕي  ٚاوتفاتميٞبي خؿة ؼاٍ٘دٛيبٖ غبـخي ثفاي تطّيُ ؼـ ؼٚـٜٞبي
آٔٛقٌي ث ٝقثبٖ وٍٛـ ٔمّؽ ثب ضضٛـ ٔىئٛالٖ ؼاٍٍ٘ب ٜآِيىب٘ت ٝاوپب٘يب ٔٛـؼثطث  ٚتجبؼَ٘ؾف لفاـ ٌففت .
اق ؼيٍف ثف٘بٔٞٝبي ايٗ ٍ٘ىت ٔيتٛاٖ ث ٝثفٌكاـي زٙؽيٗ ٔيكٌفؼ ٔيبٖ ـؤوبي ؼاٍٍ٘بٜٞبي ٌفوتوٙٙؽ ٜؼـ
غّ َٛثيٗإِّّيوبقي آٔٛقي فبِي ؼـ ايفاٖ  ٚـاٜٞبي وبـآففيٙي اق عفيك ـٚاثظ فّٕي  ٚثيٗإِّّي اٌبـٜ
وفؼ .
اؼأ ٝايٗ ٍ٘ىت أفٚق  17غفؼاؼٔب ٜؼـ ٌٟف ٔبؼـيؽ اوپب٘يب ثفٌكاـ ٔيٌٛؼ ٞ ٚيأتٞبي ٌفوتوٙٙؽ ٜاق
ؼاٍٍ٘بٜٞبي ايفاٖ ثب ٔىئٛالٖ ؼ ٚؼاٍٍ٘ب ٜاتٔٛ٘ٛب  ٚوٕپّٛتٙىٔ ٝبؼـيؽ ؼيؽاـ غٛاٙٞؽ وفؼ .ؼاٍٍ٘ب ٜاتٔٛ٘ٛب يىي
اق ؼاٍٍ٘بٜٞبي ثفتف اوپب٘يب  ٚخٟبٖ اوت و ٝثف اوبن ـتجٝثٙؽي ٔإوى QS ٝؼـ ـؼ 186 ٜخٟبٖ لفاـ ؼاـؼ ٚ
په اق ؼاٍٍ٘ب ٜثبـوّ٘ٛب ؼٔٚيٗ ؼاٍٍ٘ب ٜثفتف اوپب٘يب اوت .
ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ؼـ وبَ  94ث ٝوٙىفوي ْٛثيٗإِّّيوبقي ؼاٍٍ٘بٜٞبي ايفاٖ ٔتٍىُ اق وٝ
ؼاٍٍ٘ب ٜغبـخي آِيىب٘ت ،ٝاف  -اذ يٞٛب٘ي ْٛاتفيً ٌ ٚالوى ٛاوىبتّٙؽ  6 ٚؼاٍٍ٘ب ٜايفا٘ي فالٔ ٝعجبعجبيي
تٟفاٖ ،ؼاٍٍ٘ب ٜففؼٚوي ٍٟٔؽ ،ؼاٍٍ٘بٌ ٜيفاق ،ؼاٍٍ٘ب ٜوفؼوتبٖ  ٚؼاٍٍ٘ب ٜويىتبٖ  ٚثّٛزىتبٖ ّٔطك
ٌؽ ٜاوت .
ؼاٍٍ٘ب ٜآِيىب٘ت ٝثب ثيً اق ٌ 70ف ٜٚآٔٛقٌي ٔىئِٛيت ٕٞبٍٙٞي ايٗ پفٚل ٜـا ثف فٟؽ ٜؼاـؼ و ٝثف اوبن
افتجبـوٙدي ٔإوى QS ٝؼـ وبَ  2012تٛا٘ىت ٝاوت ـتج378 ٝـا ؼـ ـٌتٞٝبي فّ ْٛا٘ىب٘ي ٔ ٚؽيفيت
وىت وٙؽ .ؼاٍٍ٘بٜٞبي اف  -اذ يٞٛب٘ي ْٛاتفيً ٌ ٚالوٍ ٛوبِؽ٘ٚيبٖ اوىبتٙؽ ٘يك ؼـ ايٗ پفٚلٍٔ ٜبـوت
ؼاـ٘ؽ .

كذ خثز -)5373043( 82101756 :تاريخ خثز20:32 -95/3/16 :
داًشگاُ هاسًذراى تا داًشگاُ اپَلِ لْستاى تفاّن ًاهِ ّوکاري اهضاء كزد.
ظبري  -ايرًب  -داًؽگبُ هبزًذراى ثب داًؽگبُ ' اپَلِ ' لْعتبى تفبّن ًبهِ ّوکبري پٌج ظبلِ اهضبء كردُ اظت.
ايٗ تفب٘ ٓٞبٔ ٝـٚق يىٍٙج ٝؼـ ٍ٘ىتي و ٝثب ضضٛـ ؼٕ٘ ٚبيٙؽ ٜؼاٍٍ٘ب ٜاپِٟ ِٝٛىتبٖ ؼـ ؼاٍٍ٘بٔ ٜبق٘ؽـاٖ
ٚالـ ؼـ ثبثّىف ثفٌكاـ ٌؽ  ،ؼـ ؤ ٝبؼٞ ٚ ٜفت ثٙؽ ث ٝأضب ؼ ٚعفف ـويؽ.
ٔؽيف ؼفتف ٕٞىبـي ٞبي فّٕي  ٚـٚاثظ ثيٗ إُِّ ؼاٍٍ٘بٔ ٜبق٘ؽـاٖ ؼـ ضبٌي ٝأضبي ايٗ تفب٘ ٓٞبٔ ٝثٝ
غجفٍ٘بـ ايف٘ب ٌفت  :ايٗ تفب٘ ٓٞبٕٔٞ ٝى ٛثب ايدبؼ اـتجبط ثب ؼاٍٍ٘بٟٞبي ٔغفش خٟبٖ  ٚثٙٔ ٝؾٛـ ٌىتفي
ٕٞىبـي ٞبي پمٍٞٚي  ،تجبؼَ اوتبؼ  ٚؼاٍ٘د٘ ٚ ٛيك ثفٌكاـي وبـٌبٟٞبي آٔٛقٌي  ٚپمٍٞٚي  ،وٕيٙبـٞبي
پمٍٞٚي  ٚوٙففا٘ه ٞبي ٍٔتفن أضب ٌؽ ٜاوت.
ٔطٕٛؼ فكيكي افكٚؼ  :ثف اوبن ايٗ تفب٘ ٓٞبٔ ٝؼ ٚؼاٍٍ٘بٛٔ ٜافمت وفؼ ٜا٘ؽ و ٝاوتبؼا٘ي ـا ثفاي ٌؿـا٘ؽٖ
ؼٚـاٖ ٔغبِقبتي و ٝتب ٔ 6ب ٜآٖ پؿيفيً  ٚتٕبٔي ٞكيٞ ٝٙبي اوىبٖ  ٚؼيٍف ؼيٍف ٘يبقٔٙؽي ٞبي وفف
ٔغبِقبتي ـا تبٔيٗ وٙٙؽ.
ٚي ثب ثيبٖ ايٙى ٝؼاٍٍ٘بٔ ٜبق٘ؽـاٖ ؼاـاي ؼاٍ٘دٛي ٔمغـ ؼوتفا ؼـ ثىيبـي اق ـٌتٞ ٝبي تطّيّي اوت ٌ ،فت
 :ؼـ ايٗ تفب٘ ٓٞبٕٔٞ ٝسٙيٗ تبويؽ ٌؽ ٜاوت و ٝؼاٍ٘دٛيبٖ ؼٚـ ٜؼوتفا ًٌ ٔب ٜآغف تطّيالت غٛؼ ـا ثٝ
ِٛـت ؼاٚعّجب٘ٔ ٝي تٛا٘ٙؽ ؼـ ؼاٍٍ٘ب ٜاپ ِٝٛثٍؿـا٘ٙؽ.
فكيكي افكٚؼ  :اِجت ٝافكاْ ؼاٍ٘دٛي ؼوتفا ؼـ ًٌ ٔب ٜپبيبٖ تطّيّي ث ٝوٍٛـ ِٟبوتبٖ  ٚتطّيُ ؼـ ؼاٍٍ٘بٜ
اپ ِٝٛو ٝيه ؼاٍٍ٘ب ٜغٛة  ٚؼاـاي اوبيتؽ ثٙبٔي اوت  ،ثب تبئيؽ ٚقاـت فّ ْٛا٘دبْ غٛاٞؽ ٌؽ.
ٚي ثب ثيبٖ ايٙى ٝففؼا ؼٌٙٚج ٓٞ ٝؼٍ٘ ٚىت ثب ٕ٘بيٙؽٌبٖ ؼاٍٍ٘ب ٜاپِٟ ِٝٛىتبٖ ؼـ ؼاٍٍ٘بٔ ٜبق٘ؽـاٖ ثفٌكاـ
غ ٛاٞؽ ٌؽ ٌ ،فت  :فّف ففؼا ٕ٘بيٙؽٌبٖ ؼاٍٍ٘ب ٜاپ ِٝٛفبقْ ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق غٛاٙٞؽ ٌؽ تب تفبٓٞ
٘بٍٔٔ ٝتفوي و ٝثفاي ٕٞىبـي ؼاٍٍ٘بٔ ٜبق٘ؽـاٖ  ،ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق  ٚؼاٍٍ٘ب ٜاپِٟ ِٝٛىتبٖ تٙؾيٓ
وفؼ٘ؽ  ،أضب وٙٙؽ.

ؼاٍٍ٘بٔ ٜبق٘ؽـاٖ ؼـ ضبَ ضبضف ؼاـاي ٞ 12كاـ ؼاٍ٘د 12 ،ٛؼاٍ٘ىؽ 336 ٚ ٜفضٞ ٛيبت فّٕي اوت.
القْ ث ٝؾوف اوت غجف فٛق ؼـ غجفٌكاـي فّف خٛٙة ٔٙقىه ٌؽ ٜاوت.

كذ خثز  -15835:تاريخ اًتشار  17:خزداد 15:18 - 1395

تقذيز رييس داًشگاُ شْيذ چوزاى اَّاس اس هذيز رٍاتط عوَهي تزق هٌطقِ اي خَسستاى
غالهحعيي خَاجِ رييط داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز از ًبّيذ غالهحعيي هذير رٍاثط ػوَهي ؼركت ثرق
هٌطقِ اي خَزظتبى ثِ خبطر ّوت ٍ كَؼػ در هعير ّوذلي ٍ ّوراّي ثب ايي داًؽگبُ تقذير كرد .
ثٌ ٝكاـي ـٚاثظ فٕٔٛي ٌفوت ثفق ٔٙغم ٝاي غٛقوتبٖ ،غالٔطىيٗ غٛاخ ٝؼـ ايٗ ِٛش تمؽيف آٚـؼ ٜاوت :
ـٚاثظ فٕٔٛي ؼـؼ٘يبي أفٚق ث ٝفٛٙاٖ ثىتف ٔ ٟٓاـتمب  ٚپيٍففت ٞف وبقٔبٖ ثب ثٟفٌ ٜيفي اق اثكاـٞبي ٘ٛيٗ
اعالفبتي  ٚتىِٛٛٙليٟبي اـتجبعي اق خبيٍبٚ ٜيم ٜاي ثفغٛـؼاـ اوت .
ٚي اؼأ ٝؼاؼ :ؼـ ايٗ ٔيبٖ ٘بٍٔؿاـي ـٚق ـٚاثظ فٕٔٛي  ٚاـتجبعبت ؼـ تمٛيٓ ّٔي ٍ٘بٖ ؼٙٞؽ٘ ٜمً  ٚخبيٍبٜ
ٔ ٟٓآٖ ؼـ وٍٛـ اوت ثؽيٗ خٟت ففِت ٔغتٕٙي اوت و ٝاق ٕٞت  ٚو ًٌٛخٙبثقبِي ؼـ ٔىيف ٕٞؽِي ٚ
ٕٞفاٞي اي و ٝثب ؼاٍٍ٘بٔ ٜجؿ َٚؼاٌت ٝايؽ ِٕيٕب٘ ٝلؽـؼا٘ي ٕ٘بيٓ  ٚتٛفيك  ٚوفثّٙؽي ٌٕب ـا اق پفٚـؼٌبـ
يٍب٘ ٝغٛاوتبـْ .
ٕٞسٙي ٗ ؼـ ِٛش تمؽيف خؽاٌب٘ ٝاي ٔقب ٖٚثٟف ٜثفؼاـي ٌفوت ثفق ٔٙغم ٝاي غٛقوتبٖ اق ٘بٞيؽ غالٔطىيٗ ثٝ
غبعف پ ًٌٛغجفي فقبِيت ٞبي ايٗ ٔقب٘ٚت تمؽيف وفؼ .
ٔىقٛؼ لٛٙاتي ؼـ ايٗ ِٛش تمؽيف آٚـؼ ٜاوت  :ثؽيٛٙويّ ٝاق تالي  ٚو ًٌٛاـقٌٕٙؽ خٙبثقبِي ؼـ ـاوتبي
تطمك اٞؽاف ثّٙؽ ِٙقت ثفق وٍٛـ ٌ ٚفوت ثفق ٔٙغم ٝاي غٛقوتبٖ  ٚثٟجٛؼ اـتجبعبت  ٚافكايً ثبقتبة
غجفي فقبِيت ٞبي ٕٞىبـاٖ تالٌٍف ثٟف ٜثفؼاـي تٍىف  ٚلؽـؼا٘ي ٔي ٌفؼؼ.
ٚي ؼـ اؼأ ٝتّفيص وفؼ ٜاوت :أيؽ اوت ؼـ پفت ٛفٙبيبت پفٚـؼٌبـ يٍب٘ ٝؼـ ـا ٜغؽٔت ث٘ ٝؾبْ ٔمؽن
خٕٟٛـي اوالٔي ٕٛٞاـ ٜوالٔت ،پيفٚق  ٚوفاففاق ثبٌيؽ .
القْ ث ٝؾوف اوت غجف فٛق ؼـ غجفٌكاـي غٛق٘يٛق  ٚغٛق٘ب ٔٙقىه ٌؽ ٜاوت.

كذخثز -23952 :دٍشٌثِ 17 ،خزداد 17:08 - 1395
تقذيز رييس داًشگاُ شْيذ چوزاى اَّاس اس هذيز رٍاتط عوَهي تزق هٌطقِ اي خَسستاى
ؼجکِ اطالع رظبًي رٍاثط ػوَهي ايراى (ؼبرا )-غالهحعيي خَاجِ رييط داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز از
ًبّيذ غالهحعيي هذير رٍاثط ػوَهي ؼركت ثرق هٌطقِ اي خَزظتبى ثِ خبطر ّوت ٍ كَؼػ در هعير
ّوذلي ٍ ّوراّي ثب ايي داًؽگبُ تقذير كرد.
ٌجى ٝاعالؿ ـوب٘ي ـٚاثظ فٕٔٛي ايفاٖ (ٌبـا) -غالٔطىيٗ غٛاخ ٝـييه ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق اق ٘بٞيؽ
غالٔطىيٗ ٔؽيف ـٚاثظ فٕٔٛي ٌفوت ثفق ٔٙغم ٝاي غٛقوتبٖ ث ٝغبعف ٕٞت  ٚو ًٌٛؼـ ٔىيف ٕٞؽِي ٚ
ٕٞفاٞي ثب ايٗ ؼاٍٍ٘ب ٜتمؽيف وفؼ.
ثٌ ٝكاـي ٌبـا ث٘ ٝمُ اق ـٚاثظ فٕٔٛي ٌفوت ثفق ٔٙغم ٝاي غٛقوتبٖ ،غالٔطىيٗ غٛاخ ٝؼـ ايٗ ِٛش تمؽيف
آٚـؼ ٜاوت :ـٚاثظ فٕٔٛي ؼـؼ٘يبي أفٚق ث ٝفٛٙاٖ ثىتف ٔ ٟٓاـتمب  ٚپيٍففت ٞف وبقٔبٖ ثب ثٟفٌ ٜيفي اق
اثكاـٞبي ٘ٛيٗ اعالفبتي  ٚتىِٛٛٙليٟبي اـتجبعي اق خبيٍبٚ ٜيم ٜاي ثفغٛـؼاـ اوت.
ٚي اؼأ ٝؼاؼ :ؼـ ايٗ ٔيبٖ ٘بٍٔؿاـي ـٚق ـٚاثظ فٕٔٛي  ٚاـتجبعبت ؼـ تمٛيٓ ّٔي ٍ٘بٖ ؼٙٞؽ٘ ٜمً  ٚخبيٍبٜ
ٔ ٟٓآٖ ؼـ وٍٛـ اوت ثؽيٗ خٟت ففِت ٔغتٕٙي اوت و ٝاق ٕٞت  ٚو ًٌٛخٙبثقبِي ؼـ ٔىيف ٕٞؽِي ٚ
ٕٞفاٞي اي و ٝثب ؼاٍٍ٘بٔ ٜجؿ َٚؼاٌت ٝايؽ ِٕيٕب٘ ٝلؽـؼا٘ي ٕ٘بيٓ  ٚتٛفيك  ٚوفثّٙؽي ٌٕب ـا اق پفٚـؼٌبـ
يٍب٘ ٝغٛاوتبـْ.
ٕٞسٙيٗ ؼـ ِٛش تمؽيف خؽاٌب٘ ٝاي ٔقب ٖٚثٟف ٜثفؼاـي ٌفوت ثفق ٔٙغم ٝاي غٛقوتبٖ اق ٘بٞيؽ غالٔطىيٗ ثٝ
غبعف پ ًٌٛغجفي فقبِيت ٞبي ايٗ ٔقب٘ٚت تمؽيف وفؼ.
ٔىقٛؼ لٛٙاتي ؼـ ايٗ ِٛش تمؽيف آٚـؼ ٜاوت :ثؽيٛٙويّ ٝاق تالي  ٚو ًٌٛاـقٌٕٙؽ خٙبثقبِي ؼـ ـاوتبي
تطمك اٞؽاف ثّٙؽ ِٙقت ثفق وٍٛـ ٌ ٚفوت ثفق ٔٙغم ٝاي غٛقوتبٖ  ٚثٟجٛؼ اـتجبعبت  ٚافكايً ثبقتبة
غجفي فقبِيت ٞبي ٕٞىبـاٖ تالٌٍف ثٟف ٜثفؼاـي تٍىف  ٚلؽـؼا٘ي ٔي ٌفؼؼ.
ٚي ؼـ اؼأ ٝتّفيص وفؼ ٜاوت :أيؽ اوت ؼـ پفت ٛفٙبيبت پفٚـؼٌبـ يٍب٘ ٝؼـ ـا ٜغؽٔت ث٘ ٝؾبْ ٔمؽن
خٕٟٛـي اوالٔي ٕٛٞاـ ٜوالٔت ،پيفٚق  ٚوفاففاق ثبٌيؽ.

كذخثز20:21 -95/3/17 -3384:
استاد داًشگاُ تزگي ًزٍص در ّوايش تزرسي پياهذّاي اًتقال آب كارٍى
خشکسالي فزٌّگي اجتواعي خَسستاى را تْذيذ هي كٌذ
ّوبيػ "ثررظي پيبهذّبي اًتقبل آة كبرٍى" ثِ درخَاظت ثيػ از ً 081فر از اػضبي كبًَى صٌفي اظبتيذ
داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز ثب ظخٌراًي چٌذيي كبرؼٌبض در داًؽکذُ ػلَم ايي داًؽگبُ ثرگسار ؼذ .در ايي
ّوبيػ ًبصر كرهي اظتبد داًؽگبُ ثرگي ًرٍش ًعجت ثِ ٍقَع خؽکعبلي فرٌّگي اجتوبػي در خَزظتبى
ّؽذار داد .
لب٘ -ٖٛاوتبؼ ؼاٍٍ٘ب ٜثفٌٗ ٘فٚل ٘ىجت ثٚ ٝلٛؿ غٍىىبِي ففٍٙٞي اختٕبفي ؼـ غٛقوتبٖ ٍٞؽاـ ؼاؼ.
ثٌ ٝكاـي «لبٕ٘ٞ »ٖٛبيً "ثفـوي پيبٔؽٞبي ا٘تمبَ آة وبـ "ٖٚث ٝؼـغٛاوت ثيً اق ٘ 180فف اق افضبي
وبِ٘ٙ ٖٛفي اوبتيؽ ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ؼـ ؼاٍ٘ىؽ ٜفّ ْٛايٗ ؼاٍٍ٘ب ٜثفٌكاـ ٌؽ .ايٗ ٕٞبيً ؼـ
پي اخفايي ٌؽٖ آغفيٗ  ٚثكـٌتفيٗ عفش ا٘تمبَ آة اق وفٌبغٞ ٝبي وبـ ٖٚث ٝاوتبٖ ٞبي اِفٟبٖ ،يكؼ ٚ
وفٔبٖ (ٔٛو ْٛث ٝعفش ثٍٟت آثبؼ) ثفپب ٌؽ ٜاوت.
اٌفز ٝپبـوبَ وبقٔبٖ ضفبؽت ٔطيظ قيىت وٍٛـ افالْ وفؼ و ٝعفش ثٍٟت آثبؼ ٔدٛق ٘ؽاـؼ  ٚاخفاي آٖ
غيفلب٘٘ٛي اوت أب اـؼيجٍٟت أىبَ ثػٍي اق ايٗ عفش ثفاي ا٘تمبَ آة ث ٝوفٔبٖ ؼـ وفف ـئيه خٕٟٛـ ثٝ
ايٗ اوتبٖ وّ ًٙق٘ي ٌؽ.
٘بِف وفٔي اوتبؼ ؼاٍٍ٘ب ٜثفٌٗ ٘فٚل و ٝوػٙفا٘ي غٛؼ ـا اق عفيك ٚيؽيٛوٙففا٘ه ؼـ ايٗ ٕٞبيً اـائ ٝوفؼٜ
اوت٘ ،ىجت ث ٝپؽيؽ ٜتغييف الّيٓ ٚ ٚلٛؿ غٍىىبِي ففٍٙٞي اختٕبفي ؼـ غٛقوتبٖ ٍٞؽاـ ؼاؼ.
ٚي اؽٟبـ وفؼ :غٍىىبِي ٔؽا ْٚـٚي ٔٙبثـ وٍبٚـقي  ٚآة غٛقوتبٖ تبثيف ٔي ٌؿاـؼ  ٚثبفث غٍىىبِي
التّبؼي ٔي ٌٛؼ  ٚتؽا ْٚآٖ ٘يك ٔٙدف ث ٝغٍىىبِي ففٍٙٞي اختٕبفي غٛاٞؽ ٌؽ.
ثٌ ٝفتٚ ٝي ،غٍىىبِي ففٍٙٞي اختٕبفي وبغتبـٞبي ويبوي ـا ث ٝففٚپبٌي ٔي وٍب٘ؽ و ٕٝ٘ٛ٘ ٝآٖ ؼـ ٌبظ
آففيمب اتفبق افتبؼ ٜاوت.
ايٗ الّيٓ ٌٙبن ٌفت :غٍىىبِي ففٍٙٞي اختٕبفي فمغ ٝث ٝايٗ ٔقٙي ٘يىت و ٝغٛقوتبٖ ٌفْ تف  ٚغٍه
تف ٔي ٌٛؼ ،ثّى ٝايٗ ٚضقيت ث ٝغٍىىبِي ـٚاٍ٘ٙبغتي  ٚتغييف ؼـ تفىف ،اففاعي ٌفي ،غٍ٘ٛت  ٚثٙيبؼٌفايي
ٔٙتٟي ٔي ٌٛؼ  ٚؼـ ٟ٘بيت غٛقوتبٖ ثٔ ٝىب٘ي ٘ ٝزٙؽاٖ ؼِسىت تجؽيُ ٔي ٌٛؼ ثب ٔفؼٔب٘ي پفغبٌٍف ؤ ٝيُ
ٌؽيؽي ثٟٔ ٝبخفت ؼاـ٘ؽ.
ٚي ثب اٌبـ ٜث٘ ٝؾفوٙدي زٙؽ وبَ پيً ٌٟفؼاـي اٛٞاق افكٚؼ :ثف اوبن ايٗ ٘ؾفوٙدي  97ؼـِؽ ٔفؼْ
اٛٞاق ؼـ ِٛـت ففا ٓٞثٛؼٖ أىب٘بت تٕبيُ ثٟٔ ٝبخفت ؼاـ٘ؽ.

وفٔي ٕٞسٙيٗ ؼـثبـ٘ ٜؾفي ٝتغييف الّيٓ ؼـ ٞالَ غّيت (غبٚـٔيبٌٕ٘ ٚ ٝبَ آففيمب) تٛضيص ؼاؼ :ثف اوبن
پيً ثيٙي وبقٔبٖ ٞبي خٟب٘ي ،افكايً ؼ ٚؼـخ ٝاي ؼٔب ؼـ اـٚپب ثقؽ اق وبَ ٔ 2070يالؼي ٔطتُٕ اوت أب
آ٘س ٝؼـ ثؽثيٙب٘ ٝتفيٗ ضبِت ؼـ اـٚپب پيً ثيٙي ٌؽ ،ٜاو ٖٛٙؼـ ضبَ ـظ ؼاؼٖ اوت ٌ ٚكاـي ٞبي وبَ 1960
تب وٍ٘ ٖٛٙبٖ ٔي ؼٞؽ و ٝؼـ ٞالَ غّيت (غبٚـٔيبٌٕ٘ ٚ ٝبَ آففيمب) تغييف الّيٓ لغقي اوت.
ٚي افكٚؼ :ؼـ ضبَ ضبضف ؼٔبي غٛقوتبٖ ؼ ٚؼـخ ٝوب٘تيٍفاؼ ٌفْ تف  ٚثبـي  20ؼـِؽ وٕتف ٌؽ ٜاوت.
وفٔي ثب ا٘تمبؼ اق اخفاي عفش ٞبي ا٘تمبَ آة وبـٌ ٖٚفت :ايٗ آة ث ٝعٛـ عجيقي ضك غٛقوتبٖ اوت ٘ ٚجبيؽ
ٔٙطفف ٌٛؼ  ٚغٛقوتبٖ ث ٝؼِيُ تبثيفات تغييف الّيٓ ،ثيً اق ٞف ٘مغ ٝاي ؼـ وٍٛـ ٘يبقٔٙؽ ايٗ آة اوت.
ايٗ اوتبؼ ؼاٍٍ٘ب ٜثب تبويؽ ثف ؼ ٚـاٞىبـ ثفاي وب ًٞاثفات تغييف الّيٓ ؼـ غٛقوتبٖ افكٚؼ :تقؽيُ ٌفايظ
الّيٕي ثب ضفؼ ـعٛثت غبن ٕٟٔتفيٗ ٔىبِ ٝثفاي آيٙؽ ٜغٛقوتبٖ اوت.
وفٔي اؼأ ٝؼاؼ :ا٘غجبق ثب ٌفايظ ٔب٘ٙؽ ٕٔٛٙفيت اخفاي عفش ٞبيي و ٝتجػيف آة ـا تٍؽيؽ ٔي وٙؽ  ٚاِالش
ـٚي ٞبي وٍبٚـقي ٌٟ ٚفوبقي اق خّٕٛٔ ٝاـؼ ضفٚـي ؼـ ايٗ قٔي ٝٙاوت.
وبـ ٖٚثبقيسٔ ٝؽيفاٖ ويبوي
ـئيه وبِ٘ٙ ٖٛفي افضبي ٞيبت فّٕي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق  ٚزٟفٔ ٜب٘ؽٌبـ وٍٛـ ٕٞسٙيٗ ؼـ ايٗ
ٕٞبيً ٌفت :ـٚؼغب٘ ٝوبـٌ ٖٚبٞفي ضيبتي وٍٛـ اوت ٘ ٚجبيؽ ثبقيسٚ ٝفؽٞ ٜبي وٛتبٔ ٜؽت ٔؽيفاٖ
ويبوي ٌٛؼ.
أيؽفّي ٌٟٙي وفْ قاؼ ٜافكٚؼ :ثىيبـي اق اففاؼي وٛٔ ٝافك اخفاي عفش ٞبي ا٘تمبَ آة وبـٞ ٖٚىتٙؽ ق٘ديفٜ
ٞبي ا٘ىب٘ي ٔػبِفت ثب ا٘تمبَ آة ـا ث ٝيه ضفوت ويبوي  ٚلٔٛي ٔتٔ ٟٓي وٙٙؽ ،ؼـ ضبِي ؤ ٝتػّّبٖ ٚ
وبـٌٙبوبٖ ثفاي ـؼ عفش ٞبي ا٘تمبَ آة اوتؽالَ ٞبي فّٕي ؼاـ٘ؽ  ٚخبي تقدت ؼاـؼ و ٝثب ٚخٛؼ ايٗ ٘ؾفات
فّٕي ،ؼِٚت ثف اخفاي عفش ٞبي ا٘تمبَ اِفاـ ٔي وٙؽ.
ا٘تمبَ وٛاَ ثفاٍ٘يك وبـٖٚ
فضٞ ٛيبت فّٕي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ٌفت :اثقبؼ فٙي عفش ا٘تمبَ آة ثٍٟت آثبؼ ّٛٔ ٚثٌٛ ٝـاي
فبِي آة ثب  ٓٞؼـتضبؼ  ٚوٛاَ ثفاٍ٘يك اوت.
ٟٔؽي لٍٕي افكٚؼ :عفش اِٚي ٝا٘تمبَ آة اق وفزٍٕٞ ٝبي وبـ ٖٚثفاي ٔ 1.2يّيبـؼ ٔتفٔىقت ثف٘بٔ ٝـيكي
ٌؽ ٜثٛؼ و ٝايٗ عفش ؼـ ٌٛـاي فبِي آة تغييف وفؼ  ٚثٔ 580 ٝيّئ ٖٛتفٔىقت وب ًٞيبفت ،ايٗ ؼـ ضبِيىت
ؤٍ ٝػّبت وبق ٜاي عفش تغييف ٘ىفؼ ٚ ٜضدٓ وؽ ثٍٟت آثبؼ ٔ 1.8يّيبـؼ ٔتفٔىقت اوت ث ٝايٗ ٔقٙي وٝ
ثب وبغت ايٗ وؽ ضتي لغف ٜاي آة ث ٝوٕت پبييٗ ؼوت وفاقيف ٕ٘ي ٌٛؼ.
ٚي ثب ثيبٖ ايٙى ٝؼـ وفف ـيبوت خٕٟٛـي ث ٝغٛقوتبٖ ٚفؽٌ ٜؽ ٜثٛؼ آة فمظ ثفاي ٌفة ٔٙتمُ ٌٛؼ ،اضبفٝ
وفؼ :ثفاي تبٔيٗ آة ٌفة اوتبٖ ٞبي اِفٟبٖ ،يكؼ  ٚوفٔبٖ وٕتف اق ٔ 200يّئ ٖٛتفٔىقت وفبيت ٔي وٙؽ؛ اق
وٛي ؼيٍف عفش ا٘تمبَ آة وٞٛفً٘ و ٝو ٝثفاي ا٘تمبَ ٔ 250يّئ ٖٛتفٔىقت آة اق وفٌبغٞ ٝبي وبـ ٖٚثٝ
اِفٟبٖ ؼـ آوتب٘ ٝثٟف ٜثفؼاـي اوت ،و ٝؼ ٚثفاثف ٘يبق ٌفة خٕقيت اِفٟبٖ ـا تب ؼٞ ٝٞبي آيٙؽ ٜتبٔيٗ ٔي
وٙؽ.

لٍٕي تبويؽ وفؼ٘ :ػىتيٗ ٌفط ثفاي ا٘تمبَ آة ٔيبٖ ضٛض ٝاي ؼاٌتٗ آة ٔبقاؼ اوت ،ايٗ ؼـ ضبِيىت وٝ
غٛقوتبٖ آة اضبف٘ ٝؽاـؼ ٚ ٚضقيت تبالة ٞب  ٚـٚؼغب٘ٞ ٝب ايٗ ٔىبِ ٝـا ثبثت ٔي وٙؽ.
ٚي افكٚؼ :ؼـ وبَ ٞبي ٌؿٌتٔ 1.2 ٝيّيبـؼ ٔتفٔىقت آة اق وبـ ٖٚثكـي ث ٝفالت ٔفوكي ٔٙتمُ ٌؽ ٜاوت ٚ
افتفاْ غٛقوتبٖ ،ثػبعف ا٘تمبَ آة ٘يىت ثّى ٝثفاي ا٘تمبَ ثيً اق ضؽ آة وبـ ٚ ٖٚاخفاي عفش ٞبي خؽيؽ ٚ
ٔػفة اوت وٛٔ ٝخٛؼيت  ٚضيبت ايٗ اوتبٖ ـا ث ٝغغف ٔي ا٘ؽاقؼ.
لٍٕي تّفيص وفؼ :ؽففيت ٔٙبثـ آة ضٛض ٝقايٙؽ ٜـٚؼ ضؽٚؼ ٔ 900يّئ ٖٛتفٔىقت اوت و ٝاو ٖٛٙثب آة ٞبي
ٔٙتمُ ٌؽ ٜاق وبـ ٖٚث ٝثيً اق ٔ 1.2يّيبـؼ ٔتفٔىقت ـويؽ ٜاوت.
اوتبؼ ٕ٘ ٝ٘ٛوٍٛـ ٘يبق قيىت ٔطيغي ـٚؼغب٘ ٝوبـ ٖٚـا پٙح ٔيّيبـؼ ٔتفٔىقت فٛٙاٖ وفؼ  ٚافكٚؼ :اوٖٛٙ
ـٚؼغب٘ ٝوبـ ٖٚآثي ٘ؽاـؼ  ٚضؽٚؼ ؼٔ ٚيّيبـؼ ٔتفٔىقت ث ٝآٖ اغتّبَ يبفت ٚ ٝثيً اق ٘يٕي اق آ٘س ٝؼـ ثىتف
ايٗ ـٚؼ خفيبٖ ؼاـؼ ؼـ ٚالـ فبضالة  ٚقٞبة ٞبي وٍبٚـقي اوت.
لٍٕي ثب اٌبـ ٜث ٝقيبٖ ٞبي ٘بٌي اق فؽْ تِٛيؽ ا٘فلي ثفلبثي  ٚفؽْ تٛخي ٝالتّبؼي ا٘تمبَ آة ثفاي
وٍبٚـقي تّفيص وفؼ :اخفاي عفش ثٍٟت آثبؼ ث ٝايٗ ٔقٙي اوت و ٝپ٘ َٛفت غٛقوتبٖ ِفف وبق ٜاي ٔي
ٌٛؼ و ٝ٘ ٝتٟٙب فبيؽ ٜاي ٘ؽاـؼ ثّىٞ ٝير تٛخي ٝالتّبؼي ٘ؽاـؼ  ٚثٙٔ ٝبفـ ّٔي غىبـت ٌؽيؽ ٚاـؼ ٔي وٙؽ.
ثٍٟت آثبؼ اخفا ٌؽ ٜاوت
ؼاٍ٘يبـ ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜفوفؼ ٘يك ؼـ ايٗ ٕٞبيً ٌفت :ضدٓ وؽ ثٍٟت آثبؼ  10ثفاثف تٛاٖ ضٛض ٝوبـ ٖٚعفاضي
ٌؽ ٜاوت.
ضىيٗ ِٕؽي ثفٚخٙي افكٚؼ :ؼـ عفش ثٍٟت آثبؼ آة لبثُ ا٘تمبَ ٔ 580يّئ ٖٛتفٔىقت  ٚضدٓ ٔػكٖ وؽ
ثٍٟت آثبؼ ٔ 1.5يّيبـؼ ٔتفٔىقت افالْ ٌؽ ٜؼـ ضبِي و ٝاق وبَ  87تب و ٖٛٙوٕتف اق ٔ 200يّئ ٖٛتفٔىقت آة
ثفاي ا٘تمبَ ؼـ ايٗ ضٛضٚ ٝخٛؼ ؼاـؼ.
ٔؽيففبُٔ وبثك آة ٔٙغم ٝاي زٟبـٔطبَ  ٚثػتيبـي ثب اٌبـ ٜث ٝاخفايي ٌؽٖ عفش ثٍٟت آثبؼ ثب ٚخٛؼ
ٔػبِفت ٔفاخقي ز ٖٛوبقٔبٖ ضفبؽت ٔطيظ قيىت ،وبقٔبٖ ثبقـوي وُ وٍٛـ ٔ ٚفوك پمٞ ًٞٚبي ٔدّه
ٌفت :لفاـؼاؼ ت ُ٘ٛثٍٟت آثبؼ ؼـ وبَ ٙٔ 82قمؽ ٌؽ  ٚيه وئّٛتف اق ت ُ٘ٛا٘تمبَ (زفٔي )ٟٗضفبـي ٌؽ ٜأب ثب
ٔػبِفت ٞبيي و ٝاتفبق افتبؼ ،فّٕيبت اخفايي ؼ ٚو ٝوبَ ٔتٛلف ٌؽ ٜاوت ،اِجت ٝوبـٌبٕٞ ٜسٙبٖ ثفلفاـ اوت.
ٚي افكٚؼ :غ ظ ا٘تمبَ آة يكؼ اق ًٌ وبَ پيً آغبق ٌؽ ٚ ٜعفش ا٘تمبَ آة ث ٝوفٔبٖ ٘يك فقبَ اوت و ٝايٗ
ٚالقيت ٞب ثبيؽ ؼـ٘ؾف ٌففتٌٛ ٝؼ.
ِٕؽي تّفيص وفؼ ٕٝٞ :عفش ٞبي ا٘تمبَ آة ثفاي تٛوق ٝوٍبٚـقي ؼـ فالت ٔفوكي ثٛؼ ٜاوت  ٚاٌف تُ٘ٛ
ٞبي ا٘تمبَ آة ث ٝقايٙؽ ٜـٚؼ ضفبـي ٕ٘ي ٌؽ ،ايٗ ـٚؼغبٌ٘ ٝفايظ ثٟتفي ؼاٌت  ٚؼـ ِٛـت افكايً عفش
ٞبي ا٘تمبَ آة ٍٔىالت آٖ ثيٍتف ٔي ٌٛؼ.
ٚي ٕٞسٙيٗ ٘ىجت ث ٝؼـٌيفي اختٕبفي ٔيبٖ پٙح اوتبٖ وٍٛـ ثٚ ٝاوغ ٝاخفاي عفش ا٘تمبَ آة وبـٍٞ ٖٚؽاـ
ؼاؼ.

سِ شٌثِ 18 ،خزداد  -08:34 - 1395كذخثز52642 :
تَسط ادارُ كل استاًذارد استاى خَسستاى صَرت پذيزفت:
كارگاُ آهَسشي آشٌايي تا استاًذاردّاي تيي الوللي
ثِ گسارغ خَزًب؛هذيركل اظتبًذارد اظتبى خَزظتبى گفت :در خرداد هبُ اهعبل ٍ در راظتبي ّوکبريّبي
دٍجبًجِ ثيي ادارُ كل اظتبًذارد خَزظتبى ٍ داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز ٍ ثِ هٌظَر آؼٌبيي ثيؽتر
داًؽجَيبى ثب فرآيٌذ تذٍيي اظتبًذاردّبي هلي ،ايي ادارُ كل اقذام ثِ ثرگساري كبرگبُ آهَزؼي آؼٌبيي ثب
هَضَع تذٍيي اظتبًذاردّبي هلي ٍ ثيي الوللي در قبلت درض كبرآفريٌي در داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز ًوَد.
ـضب ؼٞؽٌتي قاؼٌ ٜفت :ؼـ ايٗ وبـٌب ٜآٔٛقٌي  4وبفت ٝو٘ 100 ٝفف اق ؼاٍ٘دٛيبٖ ٔمغـ وبـٌٙبوي ـٌتٝ
ٞبي ٔػتّف ضضٛـ ؼاٌتٙؽٔ ،جبضثي ز ٖٛآٌٙبيي ثب وبغتبـ  ٚاٞؽاف وّي وبقٔبٖ ّٔي اوتب٘ؽاـؼ ،وغٛش
اوتب٘ؽاـؼ ٘ ٚط ٜٛتؽٚيٗ اوتب٘ؽاـؼٞبي ّٔي ثٔ ٝػبعجبٖ اـائٌ ٝؽ.

خَسًا  -تاريخ اًتشار  18:خزداد  -08:56 - 1395كذ خثز 124214:
ّيأتعلوي داًشگاُ شْيذچوزاى ،اٍليي استادتوام سى تزتيتتذًي كشَر
دكتر صذيقِ حيذريًصاد ،ػضَ ّيأتػلوي گرٍُ هذيريت ٍرزؼي ٍ رئيط داًؽکذُ ترثيتثذًي ٍ ػلَم
ٍرزؼي داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز ،ثِػٌَاى اٍليي زى ّيأتػلوي ترثيتثذًي در داًؽگبُّبي دٍلتي
كؽَر ،ثِ هرتجِ اظتبدتوبم ارتقب پيذا كرد
ؼوتف ِؽيم ٝضيؽـي٘ماؼ ،فضٞ ٛيأتفّٕي ٌفٔ ٜٚؽيفيت ٚـقٌي  ٚـئيه ؼاٍ٘ىؽ ٜتفثيتثؽ٘ي  ٚفّٚ ْٛـقٌي
ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ،ثٝفٛٙاٖ اِٚيٗ قٖ ٞيأتفّٕي تفثيتثؽ٘ي ؼـ ؼاٍٍ٘بٜٞبي ؼِٚتي وٍٛـ ،ثٔ ٝفتجٝ
اوتبؼتٕبْ اـتمب پيؽا وفؼ.

ؼوتف ِؽيم ٝضيؽـي٘ماؼ ؼاـاي ؼوتفاي تػّّي تفثيتثؽ٘ي ٌفايً ٔؽيفيت  ٚثف٘بٔٝـيكي ٚـقٌي اوت وٝ
تطّيالت ؼٚـ ٜوبـٌٙبوي غٛؼ ـا ؼـ ـٌت ٝفيكيٛتفاپي اق ؼاٍٍ٘ب ٜتٟفاٖ ؼـ وبَ  ،1356ؼٚـ ٜوبـٌٙبوياـٌؽ
تفثيتثؽ٘ي ـا ؼـ وبَ  1374اق ؼاٍٍ٘ب ٜتفثيت ٔقّٓ تٟفاٖ  ٚؼٚـ ٜؼوتفاي تػّّي  PhDتفثيتثؽ٘ي ـا ٘يك
ؼـ وبَ  83اق ؼاٍٍ٘ب ٜتفثيت ٔقّٓ تٟفاٖ ٌؿـا٘ؽ ٜاوت.

اقخّٕ ٝفقبِيتٞبي آٔٛقٌي ٚي ٔيتٛاٖ ث ٝؼاٍ٘يبـ تٕبْ ٚلت ؼاٍ٘ىؽ ٜتفثيتثؽ٘ي  ٚفّٚ ْٛـقٌي ؼاٍٍ٘بٜ
ٌٟيؽ زٕفاٖ اق اوفٙؽٔب 1389 ٜاٌبـ ٜوفؼ.

ٚي ـوبِٝي ؼوتفاي غٛؼ ـا ثب ٔٛضٛؿ تجييٗ  ٚتقييٗ ٌبغُٞبي ثٟفٜٚـي ؼاٍ٘ىؽٜٞب ٌ ٚفٜٞٚبي آٔٛقٌي
تفثيتثؽ٘ي ؼـ ؼاٍٍ٘بٜٞبي ؼِٚتي  -اـائ ٝاٍِٛي اـقيبثي فّٕىفؼ ؼـ ٟٔفٔب 1383 ٜاـائ ٝوفؼ ٜاوت؛ تأِيف
وتبة زٍٓا٘ؽاقٞبي فّٚ ْٛـقٌي ثفاي ق٘بٖ ؼـ وبَ  ٚ 1381تفخٕ ٝوتبة ـٚيٞبي تطميك ؼـ ٔؽيفيت
ٚـقٌي ؼـ وبَ  1394اق ؼيٍف فقبِيتٞبي ايٗ اوتبؼ ؼاٍٍ٘ب ٜاوت.

اقخّٕ ٝعفشٞبي تطميمبتي ايٗ فضٞ ٛيأتفّٕي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ ٔيتٛاٖ ثٌٙ ٝبوبيي اٍ٘يكٜٞبي ضضٛـ
ٛٞاؼاـاٖ فٛتجبَ ؼـ اوتبؼيٌٟ ْٛف اٛٞاقٌٙ ،بوبيي فٛأُ ٔإثف ثف ثفٚق پفغبٌٍفي ؼـ ثيٗ تٕبٌبزيبٖ تيٓٞبي
فٛتجبَ اٛٞاقٌٙ ،بوبيي فٛأُ ٔإثف ثف ٌفايً يب فؽْ ٌفايً ٌٟف٘ٚؽاٖ اٛٞاقي ثٚ ٝـقي ٍٕٞب٘ي ٌٙ ٚبوبيي
٘مبط لٛت  ٚضقف اخفاي اٞؽاف تقييٌٗؽ ٜؼـن تفثيتثؽ٘ي ثفاي ؼاً٘آٔٛقاٖ اق ؼيؽٌب ٜؼثيفاٖ ٔتٛوغ ٝايٗ
ـٌت ٝؼـ اوتبٖ غٛقوتبٖ ،اٌبـ ٜوفؼ.
ؼوتف ِؽيم ٝضيؽـي٘ماؼ اِٚيٗ اوتبؼتٕبْ قٖ تفثيتثؽ٘ي وٍٛـ ؼاـاي ٔ 32مبِ ٝاـائٌٝؽ ٜؼـ ٕٞبيًٞبي ؼاغّي
ٔ 10 ٚمبالت اـائٌٝؽ ٜؼـ ٕٞبيًٞبي غبـخي اوت  ٚـإٙٞبيي  52پبيبٖ٘بٔ ٝوبـٌٙبوي اـٌؽٍٔ ،بٚـ24 ٜ
پبيبٖ٘بٔ ٝوبـٌٙبوي اـٌؽ  ٚؼاٚـي  65پبيبٖ٘بٔ ٝوبـٌٙبوي اـٌؽ ـا ٘يك ؼـ وبـ٘بٔ ٝؼاـؼ .
القْ ث ٝؾوف اوت غجف فٛق ؼـ غجفٌكاـي ايىٙب ٛٔ ،ج زٟبـْ  ،غجفٌكاـي ؼاٍ٘د ٚ ٛخٛاٖ ايفا٘ي ٔٙقىه ٌؽٜ
اوت.

علوي ٍ آهَسشي  -1395/03/18 - 13:42:0كذخثز953-1373-5 :
دستزسي داًشگاُ شْيذچوزاى تِ هٌاتع تيش اس ً 200اشز تييالوللي

ظرٍيط دظترظي ٍ داًلَد آًي ٍ ًبهحذٍد هقبالت ،كتت ٍ پبيبىًبهِّبي ثيػ از ً 011بؼر هؼتجر ثييالوللي
ثراي داًؽگبّيبى ٍ پصٍّؽگراى داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز ،فؼبل ؼذ.

ثٌ ٝكاـي غجفٌكاـي ؼاٍ٘دٛيبٖ ايفاٖ (ايىٙب) ٔٙغم ٝغٛقوتبٖ ،ثب ضٕبيت  ٚپيٍيفيٞبي ؼوتف اثفاٞيٓ
ضبخيؼٔ ِٛٚقب٘ٚت پمٍٞٚي  ٚفٙبٚـي  ٚؼوتف ٌٟٙبق غبؼٔيقاؼ ٜـئيه وتبثػب٘ٔ ٝفوكي ٔ ٚفوك اوٙبؼ ؼاٍٍ٘بٜ
ٌٟيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ،وفٚيه ؼوتفن  ٚؼاّ٘ٛؼ آ٘ي ٘ ٚبٔطؽٚؼ ٔمبالت ،وتت  ٚپبيبٖ٘بٔٞٝبي ثيً اق 200
٘بٌف ٔقتجف ثيٗإِّّي ثفاي ؼاٍٍ٘بٞيبٖ  ٚپمٍٍٞٚفاٖ ايٗ ؼاٍٍ٘ب ٜفقبَ ٌؽ.

ايٗ وبٔب٘ ٝثب ؼاٌتٗ ٔٛتٛـ خىتدٛي يىپبـز ٚ ٝثؽ٘ ٖٚيبق ث ٝخىتدٛي خؽاٌب٘ ٝؼـ ٞف پبيٍب ٜاعالفبتي ،تٕبْ
٘يبقٞبي اعالفبتي وبـثفاٖ ـا ثفعفف ٔيوٙؽٕٞ .سٙيٗ ؼـ ايٗ وبٔب٘ ٝأىبٖ ؼوتفوي ث ٝپبيٍبٜٞبي
اوتٙبؼي ٘ ESI ٚ Scopus ،ISIيك ففآٌٞؽ ٜاوت

فاللٙٔٝؽاٖ ث ٝاوتفبؼ ٜاق ايٗ أىبٖ خٟت ؼوتفوي  ٚؼاّ٘ٛؼ ٔمبالت ٔيتٛا٘ٙؽ ث ٝوبيت ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ
اٛٞاق لىٕت وبٔب٘ٞٝب (وبٔب٘ ٝؼوتفوي ثٔ ٝمبِ ،ٝوتت  ٚپبيبٖ٘بٔٞٝبي ؼيديتبَ) يب ث ٝوبيت وتبثػب٘ٔ ٝفوكي
ثػً پبيٍبٜٞبي اعالفبتي اٌتفاوي التيٗ ٔفاخق ٝوفؼ،ٜپه اق ؼـغٛاوت ٔمبِِ ،ٝيٙه ؼاّ٘ٛؼ آٖ ـا ثِٛٝـت
غٛؼوبـ ٌ ٚجب٘ ٝـٚقي ؼـيبفت وٙٙؽ؛ ٕٞسٙيٗ ـإٙٞبي اوتفبؼ ٜاق ايٗ وبٔب٘ ٝؼـ پٛـتبَ وتبثػب٘ٔ ٝفوكي لىٕت
پبيٍبٜٞبي اعالفبتي التيٗ لفاـ ٌففت ٝاوت.
القْ ث ٝؾوف اوت غجف فٛق ؼـ غجفٌكاـي غٛق٘يٛق  ٚثبٌٍب ٜغجفٍ٘بـاٖ خٛاٖ ٔٙقىه ٌؽ ٜاوت.

كذخثز-32472:تاريخ اًتشار  19 :خزداد 13:22 - 1395
تأكيذ هعاٍى داًشگاُ اٍپَلَ لْستاى تز افشايش ّوکاريّا تا داًشگاُ شْيذچوزاى
در ًؽعتي ثب حضَر هعئَالى داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز ،هؼبٍى تحقيقبت ٍ ثرًبهِريسي داًؽگبُ اٍپَلَ
لْعتبى ثر ّوکبري ّرچِ ثيؽتر ثيي  0داًؽگبُ در ثخػّبي آهَزؼي ٍ پصٍّؽي تأكيذ كرد.
ؼـ ٍ٘ىتي ثب ضضٛـ ٔىئٛالٖ ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاقٔ ،قب ٖٚتطميمبت  ٚثف٘بٔٝـيكي ؼاٍٍ٘ب ٜاٚپِٛٛ
ِٟىتبٖ ثف ٕٞىبـي ٞفز ٝثيٍتف ثيٗ  2ؼاٍٍ٘ب ٜؼـ ثػًٞبي آٔٛقٌي  ٚپمٍٞٚي تأويؽ وفؼ.
ؼوتف اوالؼقيه آ٘ؽـقذ ٔقب ٖٚتطميمبت  ٚثف٘بٔٝـيكي ؼاٍٍ٘ب ٜاٚپِٟ ِٛٛىتبٖ ؼـ ايٗ ٍ٘ىت و18 ٝ
غفؼاؼٔب ٜؼـ وبِٗ خّىبت ٔقب٘ٚت پمٍٞٚي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ثفٌكاـ ٌؽ ،اؽٟبـ وفؼ 2 :ؼاٍٍ٘بٜ
ٔيتٛا٘ٙؽ ؼـ ـٌتٞٝبي ٍٔتفن ٕٞىبـيٞبي ٔإثفي ؼاٌت ٝثبٌٙؽ.
ٚي ثيبٖ وفؼ :ؼاٍٍ٘ب Opole ٜؼـ وبَ  1994تأويه ٌؽ ٚ ٜؼاـاي ٞ 18كاـ ؼاٍ٘د 32 ،ٛـٌت53 ٚ ٝ
تػُّ اوت.
ٔقب ٖٚتطميمبت  ٚثف٘بٔٝـيكي ؼاٍٍ٘ب ٜاٚپِٟ ِٛٛىتبٖ تّفيص وفؼ :ؼـ ثػً آٔٛقٌي ايٗ ؼاٍٍ٘ب203 ٜ
پفٚفىٛـ  ٚؼوتفاي تػّّي ٞ 327 ٚيأتفّٕي ثب ؼـخ ٝؼوتفي ؼـ ضبَ فقبِيت  ٚآٔٛقي ؼاٍ٘دٛيبٖ
ٞىتٙؽ.
اوالؼقيه آ٘ؽـقذ ثب ثيبٖ ايٗو ٝايٗ ؼاٍٍ٘ب ٜؼـ وبَ  1998ث ٝثف٘بٔ ٝاـاوٕٛن اتطبؼي ٝاـٚپب ٔطّك ٌؽٜ
اوتٌ ،فت :يىي اق أتيبقات غبَ ايٗ ؼاٍٍ٘ب ٜاوتمفاـ ؼـ ٔٙغمٝاي زٙؽففٍٙٞي اوت و ٝثٚٝاوغ ٝايٗ
تٛٙؿ ففٍٙٞي ٔٛاؼ  ٚؼاؼٜٞبي خبِجي ثفاي اخفاي پم ًٞٚؼـ اغتيبـ لفاـ ٔيؼٞؽ.
ٚي اؼأ ٝؼاؼ :تبو ٖٛٙؼـ ايٗ ؼاٍٍ٘ب 59 ٜتفب٘ٓٞبٔ ٝؼـ قٔي ٝٙتجبؼَ ؼاٍ٘دٌ ،ٛفوت ؼـ وٙففا٘هٞب ٚ
وٕيٙبـٞب ثب وٍٛـٞبيي ز ٖٛآٔفيىب ،إِٓبٖ ،ثفيتب٘يبي وجيف ،ففا٘ى ،ٝـٚوي ،ٝاٚوفايٗ ،فٙال٘ؽ ،وٛئؽ ،ايتبِيب،
اوتفاِيبٔ ،دبـوتبٖ ،اوّٛاوي ٙٔ ... ٚقمؽ ٌؽ ٜاوت.
ٕٞسٙيٗ ؼـ ايٗ ٍ٘ىت ؼوتف اثفاٞيٓ ضبخيؼٔ ِٛٚقب ٖٚپمٍٞٚي  ٚفٙبٚـي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ثٝ
اـائٌ ٝكاـٌي اق ٚضقيت ايٗ ؼاٍٍ٘ب ٜؼـ ثػًٞبي ٔػتّف آٔٛقٌي ،پمٍٞٚي ،فٙبٚـي  ...ٚپفؼاغت.
ـؤوبي ؼاٍ٘ىؽٜٞب  ٚافضبي ٞيأتفّٕي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ٘يك ثب اـائٔ ٝغبِجي ؼـ غّ َٛايٗ
ؼاٍٍ٘ب ٜثف ؽففيتٞبي فّٕي  ٚپمٍٞٚي آٖ ثفاي ٕٞىبـيٞبي ٍٔتفن تأويؽ وفؼ٘ؽ.
ٕٞسٙيٗ أفٚق 19 ،غفؼاؼٔب٘ ٜيك ؼوتف اوالؼقيه آ٘ؽـقذ ٔقب ٖٚتطميمبت  ٚثف٘بٔٝـيكي ؼاٍٍ٘ب ٜاٚپِٛٛ
ِٟىتبٖ ضٕٗ ؼيؽاـ اق ثػًٞبي ٔػتّف ؼاٍٍ٘بٍ٘ ٜىتي ثب ؼوتف غالٔطىيٗ غٛاخ ٝـئيه ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ
زٕفاٖ اٛٞاق غٛاٞؽ ؼاٌت.
القْ ث ٝؾوف اوت غجف فٛق ؼـ غجفٌكاـي ايف٘بٞ ،ؽا٘ب ،غٛق٘يٛق،ايٙب ،تبثٙبن ،ؼا٘ب ٚثبٌٍب ٜغجفٍ٘بـاٖ خٛا ٖ
ٔٙقىه ٌؽ ٜاوت.

وؽغجف-31805 :زٟبـٌٙج19 ٝغفؼاؼ16:13-95
گزٍُ داًشجَ "هَج چْارم" :
در فضاي خفقاى داًشگاُ شْيذ چوزاى اَّاسً ،شزيِ صذاي داًشجَ پس اس يک سال تَقيف هٌتشز شذ
پط از تَقيف يك ظبلًِ ،ؽريِ ي صذاي داًؽجَ اًجوي اظالهي داًؽجَيبى داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز
هٌتؽر ؼذ.
ثٌ ٝكاـي غجفٍ٘بـ ٌف ٜٚؼاٍ٘دٛٔ“ ٛج زٟبـْ” ،يه وبَ اق تٛليف  ٚتٛثيع ٍ٘في ٝي ِؽاي ؼاٍ٘دٔ ٚ ٛؽيف
ٔىئٛالٖ آٖ ؼـ ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ٌؿٌت.
يه وبِي و ٝتب ث ٝأفٚق اق وٛي ؼثيف  ٚافضبي وٕيت ٝي ٘بؽف ثف ٍ٘فيبت ايٗ ؼاٍٍ٘ب ٜفّت  ٚؼاليُ تٛليف ٚ
تٛثيع ثٌ ٝىُ ـٔ ٚ ٌٗٚىتؽَ ثيبٖ ٍ٘ؽ.
يه وبِي و ٝثب اؼفبٞبي ٚاٞي  ٚاوتٙبؼ ثٔ ٝبؼٞ ٜبيي اق لبٍ٘٘ ٖٛفيبت وٞ ٝير ٌ ٝ٘ٛاـتجبعي ثب ٔٛضٛؿ
ٔغفٚض٘ ٝؽاٌت ،وجت ٌؽ و ٝيه وبَ ِؽاي ٕ٘بيٙؽ ٜاي اق ؼاٍ٘دٛيبٖ ا٘مالثي  ٚاـقٌي ؼيٍف ٌٙيؽٍٛ٘ ٜؼ.
ثبالغفٍ٘ ٜفي ٝي ِؽاي ؼاٍ٘د ٛا٘دٕٗ اوالٔي ؼاٍ٘دٛيبٖ ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ اٛٞاق ٔٙتٍف ٌؽ ٚ
ٞفتبؼٔيٗ ٌٕبـ ٜي آٖ ؼـ ؼاٍٍ٘ب ٜتٛضيص ٌؽ.
ٌٕبـ ٜاي و ٝپه اق يه وبَ٘ ،بٌفتٞ ٝبي قيبؼي ـا ؼاٌت.
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آغاس ثثتًام اسکاى تاتستاًي داًشجَياى تحصيالت تکويلي
ثثتًام اسکاى تاتستاًي داًشجَياى تحصيالت تکويلي در خَاتگاُّاي داًشگاُ شْيذ چوزاى اَّاس آغاس
شذ.
ثجتًبم اظکبى تبثعتبًي داًؽجَيبى تحصيالت تکويلي در خَاثگبُّبي داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز آغبز ؼذ.
ثٌ ٝكاـي غٛق٘ب ،ؼاٍ٘دٛيبٖ تطّيالت تىٕيّي ٚاخؽ ٌفايظ اغؿ غٛاثٍبٔ ٜيتٛا٘ٙؽ ثٙٔ ٝؾٛـ تىٟيُ ؼـ
ففآيٙؽ اغؿ ٔدٛق اوىبٖ تبثىتب٘ي  ٚؼـيبفت ففْ ٚيم ٜوى٘ٛت تبثىتب٘ي ث ٝپٛـتبَ ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ
اٛٞاق ٔفاخق ٝوٙٙؽ.
ؼاٍ٘دٛيبٖ ٔتمبضي غٛاثٍب ٜتبثىتب٘ٔ ٝيتٛا٘ٙؽ اق تبـيع  94/3/30تب  95/4/15ثب ٔفاخق ٝث ٝپٛـتبَ ؼاٍٍ٘ب،ٜ
ففْ غٛاثٍب ٜتبثىتب٘ ٝـا زبح  ٚثب تىٕيُ  ٚاـائ ٝففْ ٔؿوٛـ  ٚپفؼاغت اخبـ ٜثٟبء تقييٌٗؽ( ٜعجك ضٛاثظ
ِٙؽٚق ـفبٔ ،)ٜدٛق البٔت غٛاثٍب ٜـا ؼـيبفت ٕ٘بيٙؽ.
ٌفتٙي اوت ٞيرٌٔ ٝ٘ٛدٛق وى٘ٛتي غبـج اق ويىُ تقفيفٌؽ ٜؼـ ففْ غٛاثٍبِ ،ٜبؼـ ٕ٘يٌٛؼ.
القْ ث ٝؾوف اوت غجف فٛق ؼـ غجفٌكاـي ايىٙب ،ثبٌٍب ٜغجفٍ٘بـاٖ خٛاٖ ،غٛق ٘يٛق  ٚؼق ٘يٛق ٔٙقىه ٌؽٜ
اوت.
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عضَ ّيأتعلوي داًشگاُ چوزاى؛ اٍليي استادتوام سى تزتيتتذًي كشَر
دكتر صذيقِ حيذريًصاد ،ػضَ ّيأتػلوي گرٍُ هذيريت ٍرزؼي ٍ رئيط داًؽکذُ ترثيتثذًي ٍ ػلَم
ٍرزؼي داًؽگبُ ؼْيذ چوراى اَّاز ،ثِػٌَاى اٍليي زى ّيأتػلوي ترثيتثذًي در داًؽگبُّبي دٍلتي كؽَر،
ثِ هرتجِ اظتبدتوبم ارتقبء يبفت.

به ٌكاـي وفٚيه ؼاٍٍ٘بٞي غجفٌكاـي ؼاٍ٘دٛيبٖ ايفاٖ (ايىٙب) ٔٙغم ٝغٛقوتبٖ ،ؼوتف ِؽيم ٝضيؽـي٘ماؼ
ؼاـاي ؼوتفاي تػّّي تفثيتثؽ٘ي ٌفايً ٔؽيفيت  ٚثف٘بٔٝـيكي ٚـقٌي اوت و ٝتطّيالت ؼٚـٜ
وبـٌٙبوي غٛؼ ـا ؼـ ـٌت ٝفيكيٛتفاپي اق ؼاٍٍ٘ب ٜتٟفاٖ ؼـ وبَ  ،1356ؼٚـ ٜوبـٌٙبوياـٌؽ تفثيتثؽ٘ي ـا
ؼـ وبَ 1374اق ؼاٍٍ٘ب ٜتفثيت ٔقّٓ تٟفاٖ  ٚؼٚـ ٜؼوتفاي تػّّي  PhDتفثيتثؽ٘ي ـا ٘يك ؼـ وبَ 83
اق ؼاٍٍ٘ب ٜتفثيت ٔقّٓ تٟفاٖ ٌؿـا٘ؽ ٜاوت.
اقخّٕ ٝفقبِيتٞبي آٔٛقٌي ٚي ٔيتٛاٖ ث ٝؼاٍ٘يبـ تٕبْ ٚلت ؼاٍ٘ىؽ ٜتفثيتثؽ٘ي  ٚفّٚ ْٛـقٌي ؼاٍٍ٘بٜ
ٌٟيؽ زٕفاٖ اق اوفٙؽٔب 1389 ٜاٌبـ ٜوفؼ.
ٚي ـوبِ ٝؼوتفاي غٛؼ ـا ثب ٔٛضٛؿ تجييٗ  ٚتقييٗ ٌبغُٞبي ثٟفٜٚـي ؼاٍ٘ىؽٜٞب ٌ ٚفٜٞٚبي آٔٛقٌي
تفثيتثؽ٘ي ؼـ ؼاٍٍ٘بٜٞبي ؼِٚتي  -اـائ ٝاٍِٛي اـقيبثي فّٕىفؼ ؼـ ٟٔفٔب 1383 ٜاـائ ٝوفؼ ٜاوت؛ تأِيف
وتبة زٍٓا٘ؽاقٞبي فّٚ ْٛـقٌي ثفاي ق٘بٖ ؼـ وبَ  ٚ 1381تفخٕ ٝوتبة ـٚيٞبي تطميك ؼـ ٔؽيفيت
ٚـقٌي ؼـ وبَ  1394اق ؼيٍف فقبِيتٞبي ايٗ اوتبؼ ؼاٍٍ٘ب ٜاوت.
اقخّٕ ٝعفشٞبي تطميمبتي ايٗ فضٞ ٛيأتفّٕي ؼاٍٍ٘بٌٟ ٜيؽ زٕفاٖ ٔيتٛاٖ ثٌٙ ٝبوبيي اٍ٘يكٜٞبي ضضٛـ
ٛٞاؼاـاٖ فٛتجبَ ؼـ اوتبؼيٌٟ ْٛف اٛٞاقٌٙ ،بوبيي فٛأُ ٔإثف ثف ثفٚق پفغبٌٍفي ؼـ ثيٗ تٕبٌبزيبٖ تيٓٞبي
فٛتجبَ اٛٞاقٌٙ ،بوبيي فٛأُ ٔإثف ثف ٌفايً يب فؽْ ٌفايً ٌٟف٘ٚؽاٖ اٛٞاقي ثٚ ٝـقي ٍٕٞب٘ي ٚ
ٌٙبوبيي ٘مبط لٛت  ٚضقف اخفاي اٞؽاف تقييٌٗؽ ٜؼـن تفثيتثؽ٘ي ثفاي ؼاً٘آٔٛقاٖ اق ؼيؽٌب ٜؼثيفاٖ
ٔتٛوغ ٝايٗ ـٌت ٝؼـ اوتبٖ غٛقوتبٖ ،اٌبـ ٜوفؼ.
ؼوتف ِؽيم ٝضيؽـي٘ماؼ اِٚيٗ اوتبؼتٕبْ قٖ تفثيتثؽ٘ي وٍٛـ ؼاـاي ٔ 32مبِ ٝاـائٌٝؽ ٜؼـ ٕٞبيًٞبي
ؼاغّي ٔ 10 ٚمبالت اـائٌٝؽ ٜؼـ ٕٞبيًٞبي غبـخي اوت  ٚـإٙٞبيي  52پبيبٖ٘بٔ ٝوبـٌٙبوي اـٌؽٍٔ ،بٚـٜ
 24پبيبٖ٘بٔ ٝوبـٌٙبوي اـٌؽ  ٚؼاٚـي  65پبيبٖ٘بٔ ٝوبـٌٙبوي اـٌؽ ـا ٘يك ؼـ وبـ٘بٔ ٝؼاـؼ.
القْ ث ٝؾوف اوت غجف فٛق ؼـ غجفٌكاـي خٛاٖ  ٚغٛق ٘يٛق ٔٙقىه ٌؽ ٜاوت.

