
 اهام جوعِ تفرش  حجت االسالم ٍ السلویي هَهٌی: 

تْوي  22حفظ اقتذار ًظام در گرٍی ضرکت در راّپیوایی 

 اسفٌذ است.  7ٍاًتخاتات 

اًتصاب رئیس داًطگاُ تفرش تِ عٌَاى عضَ کارگرٍُ تخصصی 

آهَزش،  پژٍّص،  فٌاٍری ٍ ًَآٍری استاى هرکسی تا حکمن  

 ٍزیر  علَم. 

 

 آئیي تَدیع ٍ هعارفِ حراست داًطگاُ تفرش ترگسار ضذ. 

ّوسهاى تا دِّ فجر دٍ طرح عوراًی در داًطگاُ تفرش تِ تْرُ 

 ترداری رسیذ. 

 ًطست ّن اًذیطی اساتیذ داًطگاّْای ضْرستاى تفرش  : 

 تحَالت هٌطقِ خاٍرهیاًِ ٍ هخاطرات پیص رٍ. 

کسة هقام قْرهاًی ، ًائة قْرهاًی ٍ سْویِ حضَر در الوپیماد  

5ٍرزضی  تَسط کارٍاى ّای ٍرزضی داًطجَیی  داًطگماُ   9

 تفرش. 

تا حضَر هعاٍى 

ٍزیر علَم، 

گردّوایی خیریي 

حاهی داًطگاُ 

 تفرش

 ترگسار ضذ 

  5غفحِ 

  1غفحِ 

  8غفحِ 

 2غفحِ 

 8غفحِ 

 6غفحِ 

 ثسن سة الخویٌی

اکٌَى دس حبل سپشی کشدى سی ٍ        

ّفتویي سبلگشد هٌت گضاسدى حضشت       

حجت ٍ تبثص اًَاس پشثشکت ًگبُ پش فتَح        

، ظلن ستیض ٍ ػذالت گستش ایطبى ، ثش           

ایي هشص ٍ ثَم ّستین. سبلشٍصی کِ ًطبى   

اص تالش ثی پبیبى هلت غیَس ایشاى دس           

ایجبد ٍحذت ٍ ایستبدگی دس همبثل ظلن        

  ٍ ثشای سبختي ایشاى اسالهی       ٍ استکجبس 

هلت آصادُ ٍ حك طلت ایشاى ثِ           .است

ّشسبل ثِ غحٌِ هی      57ضکشاًِ اًمالة   

آیٌذ ٍ جب پبی اًمالثیَى جبى ثش کف آى          

ایبم دس خیبثبى ّب هیگزاسًذ ٍ ثِ ًَػی ثِ         

ػجَدیت پشٍسدگبس صیش لَای خویٌی هی       

 پشداصًذ.

هلت استکجبس ستیض ٍ ضْیذ پشٍس        

جوَْسی اسالهی ایشاى دس ثضًگبُ ّبی        

تبسیخی ثبثت کشدُ اًذ کِ ضبیستِ           

توسک ٍ اهبًت گیشی لشآى ٍ ػتشت، دٍ        

هیشاث گشاًجْبی اسالم ًبة هحوذی         

 .ّستٌذ

ًگشش هب ثِ هشاسن پش ضکَُ ٍ ػیذ         

ثِ ػٌَاى    57اًمالة ضکشگضاسی ثْوي     

یک یبدثَد ٍ یبدهبى ًیست، ثلکِ پیًَذ ٍ        

ثبصخَاًی آسهبًْبی پشفتَح ثلکِ فتح        

الفتَح اهبم سٍح اهلل ٍ ثٌیبدّبی             

 .ًبگسستٌی حکَهت حضشت حجت است

غبیت اًمالة هب، اًمالة جْبًی         

هْذی ٍ حکَهت غبلحبى است ٍ اص ایي         

ّذف لحظِ ای غفلت ًخَاّین کشد. ٍ دس        

ّویي ساستب ثِ ایي هْن خبلػبًِ ٍ            

هَهٌبًِ ایوبى داسین کِ دِّ هجبسکِ فجش،       

دِّ فخش هلت غیَس ایشاى اسالهی است ٍ 

آغبصی است ثش پبیبى صًذگی پش رلت           

استکجبس پسٌذ ٍ غشثضدُ ٍ ضشٍػی است       

دٍثبسُ ثشای هطلغ فجش حیبت طیجِ کِ         

حمب ضبیستِ ایي هلت پش افتخبس ٍ            

 .ّویطِ دس غحٌِ است

ثِ ثشخی اص خَاظ ٍ هٌػَثیي ثب          

سیي ٍ غبد ثِ اهبم ساحل کِ اص خط اهبم           

هٌحشف ضذُ اًذ ٍ خطبیبی خَیطتي سا        

دس پس ػظوت ایي خَسضیذ فشٍصاى         

پٌْبى هیذاسًذ، ّطذاس هیذّین کِ تب         

فشغت ثبلی است ثِ لطبس اًمالة            

ثبصگطتِ ٍ اص اضتجبّبت لجلی اًبثِ کٌٌذ ٍ      

دس غیش ایي غَست ضبّذ خطن ٍ غضت         

فشصًذاى ثػیش حضشت سٍح اهلل ٍ فشصًذ        

 .خَاّیذ ثَد-اهبم خبهٌِ ای-خلفص 

ًظش ثِ ًضدیک ضذى ثِ اًتخبثبت         

هجلسیي خجشگبى ٍ ضَسای اسالهی ٍ        

لشاسگشفتي دس آصهَى دیگش، ثش هحکَهیت  

توبهی جشیبًْبی هؼبًذ ًظبم جوَْسی       

اسالهی ایشاى ، تبکیذ کشدُ ٍ اص هلت           

ضشیف ایشاى هی خَاّین کِ دس آستبًِ ی 

اًتخبثبت ثب ًػت الؼیي لشاسدادى           

فشهبیطبت حکیوبًِ ٍ ػبلوبًِ ی سّجش        

هؼظن اًمالة ٍ سغذ تحشکبت دضوي، ثب        

حفظ اتحبد ٍ اًسجبم ثب پیطجشد اّذاف        

ًظبم ٍ اًمالة ٍ حضَس پشضَس دس             

اًتخبثبت، هطت هحکوی ثش دّبى یبٍُ        

گَیبى ٍ دضوٌبى لسن خَسدُ ی            

 .جوَْسی اسالهی ایشاى ثضًٌذ

هب ثسیجیبى داًطگبُ تفشش ضوي       

ثْوي ثِ  22ضشکت دس فشیضِ ساّپیوبیی     

ّوشاُ توبهی ًسل ّبی اًمالة، اص ًسل        

اٍلی ّب تب ًسل چْبسهی ّب، ضکش گضاس          

اًمالة ضکَّوٌذ   -ایي ًؼوت الْی       

ّستین ٍ ثب اهبم ٍ فشصًذ         -اسالهی ایشاى   

خلفص اهبم خبهٌِ ایی تجذیذ ػْذ ٍ          

هیثبق هی ًوبیین ٍ ثش کست سضبیت           

 .حضشت حك تؼبلی کَضص هی ٍسصین

 اللْن تَفیمٌب سضبیة اهبهٌب

9۲/11/21 

 ثسیج داًطجَیی داًطگبُ تفشش

 

اًتصاب رئیس داًطگاُ تفرش تِ عٌَاى عضَ 

کارگرٍُ تخصصی آهَزش ، پژٍّص ، فٌاٍری 

 ٍ ًَآٍری استاى هرکسی تا حکن ٍزیر  علَم. 
طی حکوی اص سَی دکتش هحوذ فشّابدی، ٍصیاش     

ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی دکتش هحوذلبسن سحبة 

ػٌَاى  ثِ 9۲/11/11، دس تبسیخ داًطگبُ تفششسئیس 

ػضَ کبسگشٍُ تخػػی آهَصش، پژٍّص، فٌبٍسی ٍ 

 .ًَآٍسی دس استبى هشکضی هٌػَة ضذ

ٍصیش ػلَم، تحمیمبت ثِ گضاسش خجشًبهِ هتي حکن 

 :ثِ ایي ضشح استٍ فٌبٍسی 

 تؼبلی ثسوِ

 جٌبة آلبی دکتش هحوذلبسن سحبة

 سئیس هحتشم داًطگبُ تفشش

 ػلیکن سالم

ًابهاِ      آیایاي     28احتشاهبً، ثش اسبس ثٌذ ع هبدُ 

سیضی ٍ تاَساؼاِ     اجشایی ضَسای ثشًبهِ )اغالحی(  

هاَس      50969ت/    51551استبى، ثِ ضاوابسُ     

هػَة ّیئت هحتشم ٍصیشاى، ثب ػٌبیات   9۲/0۲/2۲

ػابلای      ثِ تؼْذ، تخػع ٍ تجبسة اسصًذُ جٌابة 

ػٌَاى ػضَ کبسگشٍُ تخػػی آهَصش، پژٍّاص،   ثِ

فٌبٍسی ٍ ًَآٍسی دس استبى هشکاضی هاٌاػاَة       

ضَیذ.اهیذ است ثب اتکبل ثِ خذاًٍذ هتؼابل دس      هی

ّبی ٍصاست  ّب ٍ ثشًبهِ جْت تحمك ٍ اجشای سیبست

ػلَم دس حَصُ پژٍّص، فٌبٍسی ٍ ًاَآٍسی ٍ دس      

چبسچَة اّذاف جوَْسی اسالهی ایشاى، هَفاك ٍ    

  هؤیذ ثبضیذ.

  

داًطجَیاى ّای ٍرزضی  درخطص کارٍاى

ٍ  7هساتقات قْرهاًی هٌطقِ در  داًطگاُ تفرش

کسة سْویِ سیسدّویي الوپیاد ٍرزضی 

ّای کطَر را تِ اعضای  داًطجَیاى داًطگاُ

، ادارُ ّای ٍرزضی، هرتیاى پرتالش کارٍاى

 ٍ جاهعِ داًطگاّی داًطگاُ تفرش تذًی  ترتیت

 کٌین. عرض هیتثریک 



 ۲  ثْوي یبدی ٍ ًبهی آٍردُ هی ضَد، چْرُ ی ضْیذ ٍ ًقص خًَیي ضْبدت، در ثراثر چطن ّب پذیذار هی گردد. ۲۲اهبم خبهٌِ ای : ّر گبُ ٍ ّر جب کِ از پیرٍزی 

 ثرداری رسیذ ّوسهبى ثب دِّ هجبرک فجر دٍ طرح ػوراًی در داًطگبُ تفرش ثِ ثْرُ
جوؼِ هحترم ضْرستبى، هؼبٍى      االسالم سیذ هحوذ هؤهٌی اهبم      طرح ػوراًی ثب حضَر حجت      ۲دِّ فجر     ا...ّوسهبى ثب ّطتویي رٍز از ایبم       خجرًبهِ  ثِ گسارش   

 فرهبًذار، رییس داًطگبُ ٍ جوؼی از هسئَالى هحلی در داًطگبُ تفرش افتتبح گردیذ.

ثر دٍ هیلیبرد ٍ ّفتصذ هیلیَى ریبل از هحل           ّسار هترهکؼت آة ٍ اػتجبری ثبلغ       ۲2ّبی ػوراًی داًطگبُ تفرش هطتول ثر دریبچِ هصٌَػی ثب حجن رخیرُ              طرح

 ثرداری رسیذ. ثِ ثْرٍُ اػتجبرات دٍلتی ٍ هَزُ تبریخ طجیؼی، ػلَم ٍ تکٌَلَشی از هحل کوک خیریي تکویل 

 اًذازی ضذ کبًبل فرٌّگیبراى در ضجکِ تلگرام راُ
کبًبل فرٌّگیبراى ثِ ّوت هؼبًٍت فرٌّگی ٍ اجتوبػی ثبّذف ارتجبط ٍ               

   ُ اًذازی ضذ.اػظن    تؼبهل هطلَة ثب اسبتیذ، داًطجَیبى، کبرکٌبى ٍ هخبطجبى را

ػسگری هذیر فرٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ ثب اػالم ایي خجر تصریح کرد:               

  ُ ّبی دیگری ثب     رسبًی از طریق تلگرام، فؼبلیت      اًذازی کبًبل اطالع    ػالٍُ ثر را

  ِ ِ   .ّبی هجبزی ثرای تؼبهل ثب هخبطجبى در دست اقذام است            استفبدُ از ضجک هٌذاى دػَت کرد ثب پیَستي ثِ ایي کبًبل در تلگرام از آخریي اخجبر ٍ                  ٍی از کلیِ ػالق

   .اطالػبت هطلغ ضًَذ



ی فجز، در حمیمت همطع رّایی هلت ایزاى ٍ آى تخطی اس تاریخ هاست کِ گذضتِ را اس آیٌذُ جذا کزدُ.   اهام خاهٌِ ای : دِّ 3 

داًطجَیاى داًطگاُ تفزش 

سالگزد پیزٍسی اًمالب اسالهی 

 را جطي گزفتٌذ
 سالگزد هٌظَر تشرگذاضت سی ٍ ّفتویي           تِ

پیزٍسی اًمالب ضکَّوٌذ جوَْری اسالهی ایزاى،      

 91جطي اًمالب تا حضَر داًطجَیاى رٍس دٍضٌثِ        

هاُ تِ ّوت اًجوي اسالهی داًطجَیاى            تْوي

داًطگاُ تفزش در سالي اجتواعات حاج اتزاّین         

 .ًصیز ایي داًطگاُ تزگشار ضذ

گز هسائل سیاسی در ایي        کارضٌاس ٍ تحلیل  

           ِ ّای   هزاسن گفت: در طَل تاریخ ایزاى، لل

کٌٌذُ ٍجَد داضتِ است کِ ّوگی هثٌی تز          تعییي

 .رٍیارٍیی دٍ جثِْ حك ٍ تاطل تَدُ است

کِ رٍش    االسالم تاتیاى ایي    هٌْذس حسیي ضیخ  

حضزت اهام )رُ( تزای آٍردى تغییز تا رٍش             

ّای لثل اس اًمالب ایزاى فزق اساسی داضتِ          اًمالب

است، افشٍد: آٍردى هزدم تا اًگیشُ الْی تِ صحٌِ          

سیز ًظز رّثزی هطخص، رٍش اًمالب حضزت اهام        

)رُ( تَدُ است کِ حضزت اهام ایي رٍش را در             

جٌگ، هزاسن تزائت در حج ٍ تزای فلسطیي دًثال         

تْوي ٍ    22ًوَدًذ ٍ هلت ًیش تایذ ایي رٍش را در           

 .ّفت اسفٌذ تعوین دٌّذ

ٍی اداهِ داد: حضزت اهام )رُ( ًظزیِ جذیذ           

داری تِ دًیا هعزفی ًوَد کِ هثتٌی          تزای حکَهت 

تز ایي اهز تَد کِ در غیاب هعصَم حکَهت تایذ در           

دست فمیِ عادل تاضذ کِ تعذ اس پیزٍسی اًمالب           

ضاگزداى اهام در لاًَى اساسی ایي ًظزیِ را             

 .ًْادیٌِ ًوَدًذ

الولل رییس هجلس ٍ تحلیل گز           هطاٍر تیي 

هسائل سیاست خارجی تصزیح کزد: حضَر هزدم        

تْوي ٍ اًتخاتات ّفتن اسفٌذ        22در راّپیوایی   

ساالری دیٌی ٍ یک ٍظیفِ         ای اس هزدم     جلَُ

 .اًساًی، الْی، اسالهی ٍ ایزاًی است

سزپزست ًْاد ًوایٌذگی همام هعظن رّثزی در        

داًطگاُ تفزش در ایي هزاسن گفت: یکی اس             

ّا   ّای الْی ایي است کِ آیٌذُ افزاد ٍ هلت           سٌت

   ُ ضذُ است ٍ هزدم ایزاى       تِ دست خَدضاى سپزد

ّای   تز اساس اعتمادات ٍ آرهاى      75ًیش در تْوي    

خَد هماٍهت ٍ ایستادگی ًوَدى ٍ اًمالب اسالهی        

 .ایزاى را تِ پیزٍسی رساًذًذ

کِ   االسالم رسَل ظزافت تاتیاى ایي         حجت

خذاًٍذ ًیش در پی هماٍهت هزدم لطف ٍ رحوت            

خَد را تا پیزٍسی اًمالب ضاهل حال هزدم ایزاى           

ًوَدًذ افشٍد: ایي اًمالب تا خَى ضْذا، رّثزی          

اهام )رُ( ٍ استماهت هزدم ایزاى تِ پیزٍسی رسیذُ         

است ٍ ایٌک ًیش رسالت ها حفاظت اس ایي اًمالب ٍ           

سپزدى آى تِ صاحة اصلی آى اهام سهاى )عج(           

در ایي هزاسن کِ تا حضَر ضاعز طٌشپزداس           .است

           ِ ّای   دکتز عثاس احوذی تزگشار ضذ،  تزًاه

فزٌّگی هختلفی ّوچَى اجزای هَسیمی، پخص       

کلیپ، اجزای هساتمِ تِ اجزا درآهذ کِ تا استمثال         

 .داًطجَیاى هَاجِ گزدیذ

-17  تحصیلی  سال  دٍم  ًیوسال  کالسْای

 ضذ آغاس هاُ تْوي 91 اس تفزش داًطگاُ 19

ِ   تِ  دٍم  ًیوسال  ّای  کالس  گشارش خثزًاه

 91  اس  تفزش  داًطگاُ  19-17ی  تحصیل

 اضافِ  ٍ  حذف :است گفتٌی .ضذ آغاس تْوي

 ّا  کالس  پایاى  ٍ  هاُ  تْوي  92  ٍ  99  تاریخ  در

اهتحاًات   .تاضذ  هی  17  خزداد  92  ًیش

تزم داًطگاُ ًیش طثك تمَین آهَسضی اس         پایاى

 21ضَد ٍ تا      آغاس هی   17خزدادهاُ سال     91

 خزداد اداهِ خَاّذ داضت.

نهمین همایش بین 

المللی موتورهای 

برگسار  درونسوز و نفت

 شد

************* 
المللیی موتورهیای      نهمین همایش بین 

درونسوز و نفت، باهدف تیدوین نی د      

راهییدردی نییوقت،  ییوای م ر یی  و      

میا     بهمین   72تیا     72زییست     م یط

در پژوهییاها  عیی فت نفییت       4921

 برگسار شد.

الزم ب  ذ ر انیت دانیاها  تفیر           

 حامی علمی این همایش بود.

 



 4 .  امام خامنه ای : بنذه همواره در درجه اول در انتخابات سعیم بر این است که به مردم عرض کنم حضور شما در این انتخابات مهم است 

حوایت علوی داًؾگاُ تفزػ اس عَهیي 

ّای ًَیي در ؽیوی،  ّوایؼ هلی تکٌَلَصی

 پتزٍؽیوی ٍ ًاًَ در ایزاى
ّبی ًَیي دز     داًؿگبُ تفسؼ اش غَهیي ّوبیؽ هلی تکٌَلَضی       

ؾیوی، پتسٍؾیوی ٍ ًبًَ دز ایساى بِ ّوساُ کبزگبُ آهَشؾی،              

ّبی صٌؼتی کِ دز      غبشی طسح   ًوبیؿگبُ جبًبی پَغتس ٍ تجبزی    

الوللی   ّبی بیي   دز هسکص ّوبیؽ    ;093خسداد    00ٍ    01تبزیخ  

گسدد، حوبیت ػلوی      داًؿگبُ ؾْید بْؿتی تْساى بسگصاز هی       

ُ     هی ّب ٍ صٌبیغ حبهی ایي ّوبیؽ            ًوبید. اشجولِ داًؿگب

تَاى بِ صٌؼتی اهیسکبیس، ؾیساش، صٌؼتی اصفْبى، ؾْید             هی

بْؿتی، خَاجِ ًصیس طَغی، خَازشهی، فسدٍغی هؿْد،              

پتسٍؾیوی هبزٍى، پطٍّؿگبُ پلیوس ٍ پتسٍؾیوی ایساى ٍ               

پطٍّؿگبُ ؾیوی ٍ هٌْدغی ؾیوی اؾبزُ کسد. هْلت ازغبل            

 ببؾد.   هی :093 اغفٌد 82هقبالت بِ ایي ّوبیؽ تب 

ًبم ٍ    تَاًٌد بسای کػب اطالػبت هسبَط بِ ثبت         هٌداى هی   ػالقِ

هساجؼِ http://tcpco.irازغبل هقبالت بِ دزگبُ الکتسًٍیکی       

 کٌٌد.

 02در نوزدهمین دوره ازدواج دانشجویی 

 نام کردنذ ثبتزوج دانشجو 
هػئَل ًْبد ًوبیٌدگی هقبم هؼظن زّبسی دز داًؿگبُ تفففسؼ   

ؿگبُ اػالم کسد4 دز   ؿجَیی دًا شٍج    81ًَشدّویي دٍزُ اشدٍاج دًا

ؿگبُ تفسؼ  ؿجَیبى دًا  ًبم کسدًد. ثبتاش دًا

ؿگبُ تفففسؼ آهفبز        ٍالوػلویي ظسافت االغالم حجت گفت4 دز دًا

د، ًػبت بِ غبل گرؾفتفِ    ًبم کسدُ ّبیی کِ اهػبل ثبت تؼداد شٍج ًا

ّفبی     چٌداى تغییسی ًکسدُ اغت، ٍی افصٍد4 اػفصام کفبزٍاى شٍج      

ؿجَیی بِ هؿْد هقدظ آغبشؾدُ کِ ابتدا کبزٍاى اغفبتفیفد ٍ         دًا

ؿجَیبى اػصام هی . ٍی اداهِ داد4 دز ایفي غفففس          ؾًَد غپع دًا

ّبی فسٌّگی، شیبزتی، تفسیحی ٍ آهفَشؾفی بفسای       هؼٌَی بسًبهِ

ؿجَیبى  ؾدُ اغت. الشم ِب ذکفس اغفت،        بیٌی پیؽاغبتید ٍ دًا

ؿجَیی ثبت ٍاج دًا اش اٍل هفْفسهفبُ        ، ًبم ایي دٍزُ اش هساغن اشد

ؾسٍع ٍ تقسیببً بب تودیدّبی ثبت ًبهی کِ صفَزت گفسففت تفب         

 0 اداهِ داؾت ٍ شٍجیٌی کِ تبزیخ ػقدؾفبى اش       هبُ ّؿتن دی

ًفففس اش شٍجفیفي         ّس دٍ(    ٍ یک ) یب :3 هْس  91الی  39 هْس 

دًد هی ؿجَ یب اغتبد َب ػتٌد دز ایي هساغن ثفبفت     دًا ًَا ًفبم        ت

 کٌٌد.

ا...  دِّ فجز  در اٍلیي رٍس ایام

 آراهگاُ ؽْذا اًقالب اعالهی

در داًؾگاُ تفزػ، گوٌام 

هیعادگاُ عاؽقاى ٍ دلثاختگاى تِ 

 اهام )رُ(، رّثزی ٍ ؽْذا تَد

ّای دِّ فجز اًقالب      هزاعن رعوی آغاس جؾي   

اعالهی ّوشهاى تا لحظِ تاریخی ٍرٍد حضزت          

 9اهام خویٌی )رُ( تِ هیْي اعالهی رأط عاعت          

هاُ تا حضَر پزؽَر       تْوي  21دقیقِ صثح     33ٍ  

داًؾگاّیاى تفزػ تز هشار هغْز ؽْذا گوٌام          

عی ٍ ّفتویي عالگزد علیعِ فجز          تزگشار ؽذ. 

افؾاًی   اًقالب اعالهی در ایي داًؾگاُ تا آئیي گل       

گزاهی داؽتِ  هشار هغْز ؽْذا تَعظ داًؾگاّیاى      

 ؽذ.

تِ گشارػ خثزًاهِ، عزپزعت ًْاد ًوایٌذگی        

هقام هعظن رّثزی در داًؾگاُ تفزػ عی             

ا... دٍاسدّن    عخٌاًی در هزاعن تشرگذاؽت یَم      

هاُ تاتیاى ایٌکِ ادای احتزام تِ هقام ؽاهخ           تْوي

ّای اًقالب ٍ ًؾاًِ اداهِ         ؽْذا، تعظین ارسػ   

         ِ ّای عیاعی ٍ      دادى راُ آًاى در ّوِ عزص

اجتواعی اعت، اظْار کزد: اقتذار، اهٌیت ٍ تواهی         

فؾاًی ؽْذا    ّای پیزاهَى ها دعتاٍرد جاى       ًعوت

      ِ ّا اس اهتحاًات     تَدُ اعت. ؽْذا در توام عزص

عزتلٌذ تیزٍى آهذُ ٍ تا تذل جاى خَد ادای دیي            

       ُ اًذ ٍ ایٌک اداهِ      ًوَدُ ٍ تِ ٍظیفِ خَد عول کزد

دادى راُ آًاى ٍظیفِ ٍ رعالت کًٌَی ها اعت. ٍی           

تا اؽارُ تِ آغاس دِّ فجز، پیزٍسی        

اًقالب اعالهی را ثوزُ پایذاری        

هزدم ٍ رّثزی حضزت اهام خویٌی       

)رُ( عٌَاى کزد ٍ افشٍد ؽزط           

اعتوزار اًقالب ها ًیش اداهِ دادى        

راُ ؽْذا ٍ عول تِ عِ پیام آًاى          

یعٌی تقَا، اعاعت اس اهز ٍلی ٍ اداهِ      

 دادى ٍ پیوَدى راّؾاى اعت. 

االعالم ظزافت تصزیح        حجت

کزد: اکٌَى ًیش تایذ تا گَػ دادى         

تِ فزاهیي هقام هعظن رّثزی کِ         

 ِ دٌّذُ راُ اهام )رُ( اعت اس ًظام تا             خَد اداه

تْوي ٍ اًتخاتات ّفت       11حضَر در راّپیوایی     

اعفٌذ حفاظت ًوَدُ ٍ تِ جْاًیاى ثاتت ًوایین کِ         

تا آخز تزای حفاظت اس ًظام ٍ حوایت اس رّثز              

  ُ این سیزا حفاظت اس ًظام اس         فزساًِ اًقالب ایغتاد

 اٍجة ٍاجثات اعت.

تْوي، رئیظ    21ا...    در اداهِ هزاعن یَم     

داًؾگاُ تفزػ ضوي تثزیک فزارعیذى عی ٍ          

ّفتویي عالگزد پیزٍسی اًقالب اعالهی ایزاى          

گفت: اهام خویٌی )رُ( تا حضَر در گلشار ؽْذای          

سّزا ٍ ادای احتزام تِ ؽْذای اًقالب             تْؾت

اعالهی درط سًذگی تِ ها دادًذ ٍ جایگاُ ٍاال            

 ؽْذا را تِ ها یادآٍر ؽذًذ.

ًام ٍ یاد اهام راحل را        دکتز هحوذقاعن عحاب  

تْوي داًغت ٍ خاعزًؾاى      21ا...    تخؼ یَم   سیٌت

کزد: اًقالب اعالهی در عَل دٍراى جٌگ ٍ              

اسآى ًیش ؽْذایی را تزای حفظ ًظام تقذین            پظ

ًوَدُ اعت کِ ایي ٍیضگی هوتاس ًظام اعت کِ            

ّوَارُ اس ایي پؾتَاًِ قَی تزخَردار تَدُ اعت          

 اًذ. کِ افزاد تزای تقاء آى جاى خَد را تقذین ًوَدُ

ٍی در تخؼ دیگزی اس عخٌاى خَد افشٍد:            

اًقالب هزدم ایزاى عالٍُ تز هثارسُ فزدی ٍ خاصی         

کِ هخصَؿ کؾَر ها تَدُ اعت تعذ اس گذؽت           

عال تأثیزات فزاٍاًی در عزاعز جْاى داؽتِ         33

ّای فزٌّگی ایي اًقالب تِ عزاعز         اعت ٍ پیام  

دًیا صادرؽذُ اعت کِ جٌثؼ تیذاری اعالهی          

    ِ ای اس تأثیزات پیام          کؾَرّای اعالهی ًوًَ

 فزٌّگی اًقالب اعالهی ایزاى تَدُ اعت.

رئیظ کویتِ داًؾجَیی عتاد دِّ فجز             

تزیي اّذاف ٍ رٍیکزدّای      ؽْزعتاى تفزػ هْن  

ا... دِّ فجز     تؾکیل عتاد ٍ تزگشاری هزاعن ایام      

اؽارُ کزد ٍ گفت: ایٌک ًیش رعالت ها داًؾگاّیاى     

ّای   ادا ًوَدى دیي خَد تِ ؽْذا ٍ تَجِ تِ پیام           

 33فزٌّگی اًقالب اعالهی اعت کِ تاگذؽت          

 عال اس پیزٍسی اًقالب در دًیا تأثیزگذار اعت.

  
 



اهام خاهٌِ ای : آًچِ در اًتخابات بسیار هْن است, حضَر ػوَهی هردم است؛ ّوِ بایذ در اًتخابات شرکت کٌٌذ؛ ایي یک ٍظیفِ هلی.   5 

دیذاس  

داًشگبّیبى 

شْشستبى بب 

اهبم جوعِ  

 تفشش 
بِ گزسار  خررًاهزِ     

االستت م ستتیذ    حجتت 

 دس دیذاس بب   هحوذ هؤهٌی

داًتتتتتتتتتتتشگبّیبى 

شْشستتبى  ّای دٍلتی، پیام ًَر ٍ آزاد         داًشگاُ

ّای دِّ فجزر      دٍهیي رٍز از جشي تفشش کِ دس

سزارری    اًقالب اسالهی، هزردم   اًقالب کِ بِ ًام  

زباًی دٍلت ٍ هلزت ًاهیزذُ          دیٌی، ّوذلی ٍ ّن 

افضٍد: عضت ٍ اقتذاس کًٌَی    شذُ است برگسار شذ 

ًظبم جوَْسی اس هی بِ بشک  حوبی  اهت  اص        

آهتذُ    دست    ٍالی  ٍ اقتذاس هقبم هعظن سّبشی بِ

  ِ ّتب    اس  کِ حفبظ  اص ایي اقتذاس دس ّوِ عشصت

 .سسبل  کًٌَی هب اس 

ٍی بیبى کشد: دسس بتضس  اهتبم یویتٌی (سُ          

بشای هل  ایشاى داشتي ای ص دس عول ٍ اًجتبم    

دادى اهَس بشای سضبی  یذاًٍذ بَد ٍ یذاًٍذ ًیتض    

ّب سا بشای حترشت     بِ یبطش ایي ای ص توبم دل

بسیج کتشد ٍ ببعتپ رتیشٍصی اًقت ة           (سُ    اهبم

 .اس هی ایشاى شذ

هؤهٌی اظْبس کشد: هل  ایتشاى ببیتذ دس حترَس       

بْوي ٍ اًتخبببت    22حذاکثشی یَد دس ساّپیوبیی 

کٌٌتذُ    ّفتن اسفٌذ بب اًتخبة فشد اصلح ٍ تعییتي    

  ُ یَاّی دشتوٌبى ًظتبم       بشای ًظبم دس بشابش صیبد

ایستبدُ ٍ عضت ٍ اقتذاس ًظبم جوَْسی اس هی سا  

اًتتذاص   دس جْتتبى طٌیتتي  

ًوبیتتذ صیتتشا دشتتوٌبى    

هٌذی هشدم    هیضاى ع قِ

ًظبم سا اص سٍی   ًسب  بِ

ّبی حرَس آًبى دس    جلَُ

   ِ ّتتتب   ایتتتي عشصتتت

 .سٌجٌذ هی

جوعتتِ تفتتشش    اهتتبم

گف : یٌثی شذى تَطئِ 

ًفتتتتَر تفٌگتتتتذاساى   

ّتتبی   آهشیکتتبیی دس آة  

فبسس، تتي دادى       یلیج

ّب بِ تَافق بتب     ابشقذست

ایشاى ٍ ساّپیوبیی تأثیشگزاس هل  ایشاى دس حوبسِ 

دٌّذُ اقتتذاس ٍ قتذست ایتشاى        دی،  ّوِ ًشبى 9

 .اس 

سشرشس  ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هعظن سّبشی دس  

داًشگبُ تفشش ًیض دس ایي ًشس  افضٍد: دس دیي   

          ُ ای   هبیي اس م عتبلن ٍ شتْیذ اص جبیگتبُ ٍیت 

بشیَسداسًذ ٍ بش اسبس تعذادی اص سٍایتبت هتذاد     

ایتشبى افضٍدًتذ:    .علوب بشتش اص یَى شْذا است   

کِ علوب بش اسبس اعتقتبدات یتَد بتشای        ٌّگبهی

داسًذ، بب قلن ٍ بشّبى    تشٍیج دیي اس م گبم بشهی

کٌٌتذ  ٍی     یَد دس ساستبی ّذایتگشی ت ش هتی    

بیبى کشد: داًتشگبّیبى سستبل  ستٌگیٌی سا دس           

ساستبی ریششف  علوی کشَس بش دٍش داسًذ صیشا   

ّش جب کِ علتن ریتششف  ًوبیتذ اقتتذاس حبصتل           

گشدد ٍ ایي اهش جْبد علوی فشهبًتذّبى جٌت      هی

 .طلبذ ًشم سا هی

 ُ ّبی   دس ربیبى ایي ًشس  داًشگبّیبى داًشگب

شْشستتتبى تفتتشش ضتتوي تجذیتتذ بیعتت  بتتب        

ّبی اهبم یویٌی (سُ  ٍ اًق ة بتش حترَس          آسهبى

بْوي ٍ اًتخببتبت     22یکپبسچِ یَد دس ساّپیوبیی 

 ّفتن اسفٌذ تأکیذ ًوَدًذ 

اصَل ٍ طراحی کارگاُ تخصصی 

در داًشگاُ تجْیسات فرایٌذ 

 تفر  برگسار شذ

بر اساس    کارگاُ اصَل ٍ طراحی تجْیسات فرایٌذ     

ّوت اًجوي    بِّای صٌؼت ًفت ایراى        ًیازهٌذی

ػلوی هٌْذسی شیوی ٍ ّوکاری گرٍُ هطالؼات ٍ         

ریسی هذیریت فرٌّگی ٍ اجتواػی ٍ هرکس           برًاهِ

رساًی داًشگاُ تفر      رایاًِ، اًفَرهاتیک ٍ اطالع    

 در هحل داًشگاُ برگسار گردیذ.

هشاٍر اًجوي ػلوی هٌْذسی شیوی با تأکیذ بر         

ایٌکِ ایي دٍرُ جْت ارتقا داًش فٌی داًشجَیاى         

هٌْذسی شیوی با رٍیکرد ارتراط تٌگاتٌگ با           

صٌؼت ًفت، گاز ٍ پترٍشیوی در بازُ زهاًی یک هاُ          

تصریح کرد: هحَرّای   ،در بْوي برگسارشذُ است    

آشٌایی با اًَاع    ایي کارگاُ آهَزشی تخصصی،     

تجْیسات فرایٌذی ٍ رًٍذ هحاسرات دستی ٍ           

آشٌایی اٍلیِ با استاًذارد،        ّا،   افساری آى     ًرم

  Design Criteriaّای طراحی ٍ           کتابچِ

 ّای هؼترر دًیا بَد.   شرکت

شززایززاى رکززر اسززت در پززایززاى دٍرُ             

ًاهِ از هَسزسزِ هزَرد       کٌٌذگاى گَاّی شرکت بِ 

 تززأیززیززذ ٍزارت ػززلززَم اػززطززا گززردیززذ.          

 هسابقِ ػکس سلفی با هَضَع 

 73هي ٍ فجر 
هي ٍ فجر     «هسابقِ ػکس سلفی با هَضَع            

ِ     »ٍّفت  سی ّای حضَر در هراسن      باّذف ثرت لحظ

  ِ بْوي بِ ّوت     22ٍیژُ راّپیوایی باشکَُ      دِّ فجر ب

 هؼاًٍت فرٌّگی ٍ داًشجَیی داًشگاُ برگسار شذ. 

داًشگاّیاى داًشگاُ تفر  با ارسال ػکس سلفی          

خَد بِ ّوراُ دٍستاى ٍ خاًَادُ در زهاى حضَر در             

ِ     بْوي ٍ هراسن    22راّپیوایی   ّایی   ّای دِّ فجر گَش

ًفر از    7بِ    از ایي تجوغ باشکَُ را بِ ثرت رساًذًذ.        

 رسن یادبَد ّذایایی تقذین گردیذ. برگسیذگاى بِ



 6 ٍرزش تاالتریي اهر تِ هؼرٍف است.  اهام خاهٌِ ای :                   

ًطست اػضای ّیات ػلوی 

 داًطگاُ تفرش

 94-  95ّوسهاى تا ضرٍع ًیوسال دٍم تحصیلی         

ًطست اػضای ّیات ػلوی داًطگاُ تفرش در           

در هحل سالي گردّوایی هرحَم        12/11/94تاریخ  

 کاریاتی ترگسار گردیذ.

ّای   در ایي ًطست کِ در اداهِ سلسلِ ًطست          

هطَرتی اػضای هحترم ّیأت ػلوی ٍ تا هحَریت          

هسائل آهَزضی ترگسار ضذ، تِ تررسی ٍ استفادُ از          

ّا اػضای ّیات ػلوی      ّا، ًظرات ٍ پیطٌْاد     دیذگاُ

      ِ سازی آى در     ترای رفغ هطکالت آهَزضی ٍ تْیٌ

داًطگاُ تفرش پرداختِ ضذ ٍ اساتیذ تا ارائِ ًمطِ          

ًظرات ٍ راّکار جْت تْثَد کیفیت آهَزضی ٍ ارتما         

ًظر   سطح ػلوی داًطجَیاى تِ تحث ٍ تثادل           

ّا ترای    الزم تِ رکر است ایي ًطست       .  پرداختٌذ

. ایي ًطست تا    استفادُ از ًظرات اداهِ خَاّذ داضت     

 ًفر از  اػضا ّیات ػلوی ترگسار گردیذ. 40حضَر

درخطص داًطجَیاى پسر تکَاًذٍکار 

داًطگاُ تفرش در هساتمات لْرهاًی 

ّای کطَر ٍ  کسة  داًطگاُ 7هٌطمِ 

در سیسدّویي الوپیاد  سْویِ حضَر

داًطجَیاى  فرٌّگی، ٍرزضی

 ّای کطَر داًطگاُ

ترًاهِ داًطگاُ    تذًی ٍ فَق     ادارُ ترتیت تِ گسارش    

 7پرًٍذُ هساتمات لْرهاًی تکَاًذٍ هٌطمِ             

ّای کطَر اًتخاتی سیسدّویي الوپیاد            داًطگاُ

فرٌّگی ٍرزضی سراسر کطَر پس از چْار رٍز پیکار         

داًطگاُ کطَر در داًطگاُ        10تکَاًذٍکار از      70

کاضاى تستِ ضذ ٍ تین هلی تکَاًذٍی داًطگاُ تفرش         

ٍ   1در تخص هرداى تا       ًمرُ ترسکَی لْرهاًی     2طال 

 ایستاد ٍ هَفك تِ کسة سْویِ ضذ.

کیلَگرم تِ هذال طال      80  هحسي اهیر حاجلَ در ٍزى    

ِ    ایي دٍرُ از هساتمات دست     تریي   ػٌَاى فٌی   یافت ٍ ت

ٍرزضکار هساتمات اًتخاب گردیذ. ّوچٌیي ایي          

ٍرزضکار هذال ًمرُ در رضتِ پَهسِ را تِ گردى             

آٍیخت. هْذی اسذی دیگر تکَاًذٍکار ایي داًطگاُ        

کیلَگرم هَفك تِ کسة هذال ًمرُ ضذ ٍ          68در ٍزى   

لْرهاًی ایستاد ٍ در رضتِ پَهسِ          تر سکَی ًایة  

 چْارم ضذ.

هساتمات لْرهاًی تکَاًذٍ داًطجَیاى پسر            

ُ       7ّای هٌطمِ     داًطگاُ ّای   تا حضَر دُ تین از داًطگا

لن، یسد، صٌؼتی       اصفْاى، صٌؼتی اصفْاى، ضْرکرد،   

اران، تفرش، ٌّر اصفْاى، هرکس آهَزش ػالی            

هاُ در داًطگاُ     تْوي  17لغایت    14  ضْرضا ٍ کاضاى،  

سیسدّویي الوپیاد ٍرزضی       کاضاى ترگسار ضذ.    

ّای ٍ هؤسسات آهَزش ػالی کطَر کِ            داًطگاُ

تِ هیستاًی داًطگاُ فردٍسی       1395تاتستاى سال    

 ضَد. هطْذ ترگسار هی

ارهغاى کارٍاى ٍرزضی داًطجَیاى 

 داًطگاُ تفرش ضاّذ ٍ ایثارگردختر 

کسة همام لْرهاًی،ًایة لْرهاًی 

 در الوپیاد ٍرزضی ٍ سْویِ حضَر

داًطجَیاى  ضاّذ ٍایثارگر

 ّای کطَر داًطگاُ
ُ   تذًی ٍ فَق    ادارُ ترتیت تِ گسارش    ، ترًاهِ داًطگا

دختر ضاّذ ٍ ایثارگر       تین ضٌا داًطجَیاى       

ِ  در    داًطگاُ تفرش  ای   هساتمات لْرهاًی هٌطم

 ُ ّا ٍ هؤسسات آهَزش ػالی        داًطجَیاى داًطگا

سْویِ ضرکت در الوپیاد     لْرهاى ضذ ٍ     کطَر  

      ُ ّا ٍ    ٍرزضی ضاّذ ٍ ایثارگر داًطجَیاى داًطگا

 .را کسة کرد    95هؤسسات آهَزش ػالی در سال      

تین تٌیس رٍی هیس،        در ایي هساتمات        

 .را از آى خَد کرد لْرهاًی ًایة

ضٌاگر تا    2تر اساس ایي گسارش تین ضٌا تا ترکیة    

هذال، تر سکَی اٍل ایستاد. فائسُ            4کسة  

 هذال طال،   هتر کرال   50  هادُ در تخص   هرتضَی  

هذال ًمرُ را تِ خَد         هتر آزاد   100  در تخص 

زّرا دیگر ضٌاگر ایي داًطگاُ         .اختصاظ داد 

هتر کرال تِ هذال ًمرُ       50رهضاًی در تخص هادُ     

 هتر آزاد تِ هذال ترًس رسیذ. 100 ٍ در تخص

تٌیس رٍی هیس هْسا آٌّچی      ّوچٌیي در رضتِ    

ٍ فاطوِ رجثی در هساتمات دٍتل تیوی همام سَم         

 هطترن ایي دٍرُ از هساتمات را کسة کردًذ.

لْرهاًی داًطجَیاى ضاّذ ٍ ایثارگر       هساتمات  

کطَر )اصفْاى، چْارهحال ٍ           ّفتهٌطمِ   

تازُ در    1394هاُ    تختیاری، لن ٍ هرکسی( تْوي     

ٍیژُ ترادراى    11تا   7ٍیژُ خَاّراى ٍ  10تا  6زهاًی 

ًفر از داًطجَیاى دختر در            115تا حضَر     

ّای ٍالیثال، تٌیس رٍی هیس، ضٌا، ضطرًج ٍ          رضتِ

ًفر از داًطجَیاى پسر در        150ٍ  دٍ ٍ هیذاًی     

ّای فَتثال، تٌیس رٍی هیس، ضطرًج ٍ            رضتِ

ٍ تا  دٍٍهیذاًی تِ هیستاًی داًطگاُ اصفْاى          

ّوکاری ادارُ کل اهَر داًطجَیاى ضاّذ ٍ            

 ترگسار گردیذ. ایثارگر ٍزارت ػلَم



 7  ًطیٌی کززُ. ٍزٍم ثْوي، زضوي را زر جبی ذَز هتَلف ٍ ٍازار ثِ ػمت اهبم ذبهٌِ ای : هلت ایزاى ّز سبل ثب حزکت ذَز زر ثیست

 ًرستیي حضَر زاًطگبُ

 هسبثمبتزر  تفزش

 کویکبر کطَری 
ای   هسبثمِ  کویکبر  ثِ گشارش ذجزًبهِ: هسبثمبت   

 زر  کِ  است  ضیوی  هٌْسسی  رضتِ  زر  زاًطجَیی

ِ   هی  ذَزرٍّبیی  کٌٌسگبى  ضزکت  آى  سبسًس ک

است کِ    ضیوبیی  ای  هبزُ  آى  راًص  پیص  ًیزٍی

 هبیؼی  یب  کٌس، ّیچ گبس    آلَزُ  را  سیست  هحیط  ًجبیس

 ثِ  ّب  آى  سبذت  زر  تجبری  ثبتزی  ٍ  پسیس آٍرز   را

 .ثبضس ًزفتِ کبر

 ایٌکِ  ثبثیبى  زاًطگبُ  تین  راثط  سؼیس رفیؼیبى 

ُ   زرتفزش  زاًطگبُ    ایي هسبثمبت   ایي  زّویي زٍر

زر    :گفتوی    است،  کززُ  ثزای ًرستیي ثبر ضزکت   

 ّبی  زاًطگبُ  اس  تین  23  هسبثمبت  اس  زٍرُ  ایي

 هبضیي  ثِ  اضبرُ  ثب  ٍ  .زاضتٌس  حضَر  کطَر  سزاسز

 هسبثمبت  اس  زٍرُ  ایي  ثزای  ضسُ   طزاحی

 زٍرُ  زّویي  زر  ضزکت  ثزای  :کزز  ذبطزًطبى

 را  سبل لجل هطبلؼبت ذَز     یک  اس  کویکبر  هسبثمبت

هبضیٌی   سبذت  ثِ  هَفك  زر ًْبیت   ٍ  کززین  آغبس

ضسین کِ ثب ایجبز اذتالف زهب زر زٍ طزف                

ضَز کِ    تزهَالکتزیک جزیبى  الکتزیکی ایجبز هی     

 تین  سزپزست.  کٌس  تجغ آى هبضیي حزکت هی       ثِ

Great Mind  ایي  کزز: زر   اضبفِ  زاًطگبُ تفزش 

ًَآٍری هبضیي زر ػسم استفبزُ       هسبثمبت  اس  زٍرُ

ّبی الکتزٍضیویبیی هَرزتَجِ زاٍراى        اس پیل 

 هسبثمِ لزار گزفت.

ٍی گفت: حسیي ػلیربًی ٍ سجحبى ذسزٍی اس         

رضتِ هٌْسسی ضیوی ٍ رضب ضبٍلی اس رضتِ            

تین ٍ    هٌْسسی ثزق گزایص کٌتزل اػضب ایي        

راٌّوب ثَزُ است.     هٌْسس ًفیسِ آلبثبثبئی استبز   

ٍی ذبطزًطبى کزز زر سبذت ایي هبضیي              

ُ    آسهبیطگبُ ّبی هٌْسسی ضیوی، ثزق ٍ       ّب ٍ کبرگب

 اًس. ّبی ضبیبًی ثِ تین کززُ صٌبیغ کوک

 حبل  زر 28 سبل  اس  هسبثمبت  ایي  ایزاى  زر

ُ    است  ثزگشاری الی   41زر تبرید     آى  ٍ زّویي زٍر

ثزگشار زر زاًطگبُ اصفْبى       4231هبُ    ثْوي  41

اس زاًطگبُ پیبم ًَر اصفْبى      Rexon گززیس ٍ تین  

 ثِ همبم لْزهبًی رسیس.

جطي ثشرگ اًمالة 

 زاًطگبّیبى 

 ضْزستبى تفزش
جطي ثشرگ اًمالة ثب حضَر کبرکٌبى ٍ ذبًَازُ          

 ُ ّبی ضْزستبى تفزش، ػصز      زاًطگبّیبى زاًطگب

هبُ ثِ ّوت کویتِ زاًطجَیی        ثْوي  32ضٌجِ    سِ

ستبز زِّ فجز ضْزستبى زر سبلي پذیزایی لصز         

 .فیزٍسُ ثزگشار ضس

رییس زاًطگبُ تفزش زر ایي هزاسن ضوي               

... زِّ فجز گفت: ثزٍس اًمالة اسالهی       اتجزیک ایبم   

ِ    17زر ثْوي    ًظیز ثَز کِ زر      ای ثی   زر ایزاى ٍالؼ

    ُ هٌسی اس یک رّجز ثشرگ ثِ        پی اتحبز هززم ٍ ثْز

 .ٍلَع پیَست

زکتز هحوسلبسن سحبة افشٍز: ّوشهبى ثب ٍلَع           

اًمالة ایزاى زر کطَرّبی هرتلف اسجولِ            

ًیکبراگَئِ اًمالة رخ زاز کِ اس تأثیزگذاری هبًٌس         

اًمالة ایزاى ثزذَرزار ًجَز سیزا اتفبلی کِ زر سبل         

17           ِ ای ٍ    زر ایزاى ثِ ٍلَع پیَست اثز هٌطم

جْبًی ثز کل زًیب گذاضت کِ ایي تأثیزات ثسیبر           

 .آضکبر ثَز

ٍی ازاهِ زاز: تأثیزگذاری اًمالة ایزاى ثبػث ضس         

کِ پیبم استمالل ٍ آسازی اًمالة هب زر سزاسز            

اًساس گززز کِ اهزٍس ًیش       اهزیکب، ارٍپب ٍ جْبى طٌیي    

سبل اس ػوز اًمالة هب ضبّس          27ثؼس اس گذضت     

تالش ثزای پیبزُ ضسى حکَهت هجتٌی ثز اسالم          

 .تحت تأثیز اًمالة ایزاى زر سزاسز جْبى ّستین

رییس کویتِ زاًطجَیی ستبز زِّ فجز               

ضْزستبى تفزش تصزیح کزز: زِّ فجز فزصتی         

ّب ٍ    هٌبست ثزای هزٍر ایي اتفبق ثشرگ ٍ ارسش         

ّبی آیٌسُ ٍ حفبظت اس       ّبی اًمالة ثِ ًسل     آرهبى

 .ایي سزهبیِ ػظین زرراُ سبسًسگی کطَر است

رییس زاًطگبُ آساز اسالهی ٍاحس تفزش ًیش زر           

ایي هزاسن گفت: پیًَس هحکن ثیي رّجزی، هززم ٍ         

هکتت زرس ثشرگ اًمالة اسالهی ایزاى ثِ آحبز          

 .هلت ایزاى ثَز

سازُ افشٍز: رسبلت اهزٍس جَاًبى ٍ        زکتز رضب ضفیغ   

ًَجَاًبى تَجِ ثِ ایي زرس ثشرگ اًمالة اسالهی         

ایزاى است تب پیًَس ًبگسستٌی ثیي رّجزی، هززم         

 .ٍ هکتت حفظ ضَز

اجزای هسبثمِ حضَری، پرص کلیپ، اجزای           

       ِ ّبی   هَسیمی سًسُ ٍ تئبتز ػزٍسکی اس زیگز ثزًبه

 .جبًجی ایي هزاسن ثَز

  



 8 . اًتخبثبت هبل هلت ایزاى است, هبل جوَْری اسالهی است, هبل اسالم است  اهبم خبهٌِ ای : 

آییي تَدیغ ٍ هؼبرفِ هسئَل 

 حزاست داًطگبُ تفزش ثزگشار ضذ

ػٌَاى هسئَل    ثِ  آییي هؼبرفِ جؼفز حبجی لَیی     

  ُ تفزش ثزگشار ٍ اس خذهبت       جذیذ حزاست داًطگب

غالهؼلی حجیجی هذیز سبثك حزاست ایي داًطگبُ        

 .تمذیز ضذ

ثِ گشارش خجزًبهِ، طی حىوی اس سَی ٍسارت           

ػٌَاى هسئَل جذیذ     ثِ  ػلَم جؼفز حبجی لَیی    

 ُ تفزش هٌصَة گزدیذ. ایي آییي        حزاست داًطگب

ثب حضَر رییس ٍ هذیزاى داًطگبُ تفزش، هسئَلیي        

    ِ هبُ   ضٌجِ، ضص ثْوي     هحتزم ضْزستبى رٍس س

در سبلي حبج اثزاّین وبریبثی ایي داًطگبُ          4931

 ثزگشار ضذ.

التذار ٍ حفظ   رییس داًطگبُ تفزش در ایي آییي        

ّبی اسالهی را اسجولِ ٍظبیف حزاست            ارسش

 داًطگبُ ػٌَاى ًوَد.

دوتز هحوذلبسن سحبة اس هسئَلیي پیطیي           

 ِ ػٌَاى افزادی ضبیستِ ٍ ثب اخالظ           حزاست ث

یبدوزد ٍ افشٍد: تغییز دٍ هسئَل حزاست لجلی           

داًطگبُ تفزش ثِ ػلت وسبلت ٍ ثیوبری ثَدُ است         

 ٍ ثزای آًبى آرسٍی سالهتی وزدًذ.

جذیذ حزاست داًطگبُ تفزش ًیش در ایي        هسئَل  

آییي گفت: داًطگبُ هحل همذس ٍ ادارُ حزاست          

چطن ثیذار سبسهبى است وِ ثبیذ ثب ًگبُ تَأم ثب             

ًگبُ فزٌّگی ضوي ارج ًْبدى ثِ ًظزات در راستبی         

ارتمبء آهَسضی ٍ تزٍیج فزٌّگ اًمالثی ٍ ثسیج در         

 راستبی تحمك اّذاف ًظبم تالش ًوبیذ.

جؼفز حبجی لَیی ضوي تمذیز اس حسي ًظز             

ّب گفت: اس خذاًٍذ      هسئَلیي داًطگبُ ٍ اػتوبد آى    

خَاّن در ایي هسئَلیت حسبس ٍ           هتؼبل هی 

       ُ ضذُ است، ثب     ارسضی ٍ ایي اهبًتی وِ ثِ ثٌذُ سپزد

ػولىزد خَد ثتَاًین ثؼذ اس هزاسن تَدیغ ثِ ًیىی          

اس هب یبد ضَد ٍ در پزًٍذُ اػوبل خَد                   

 صبلحبتی ثِ ثجت ثزسبًین. ثبلیبت

اًذیطی  ًطست ّن 

ّبی  داًطگبُاسبتیذ 

ضْزستبى تفزش 

 ثزگشار ضذ
اًذیطی اسبتیذ    ّن  ًطست  

ّبی ضْزستبى        داًطگبُ

تفزش ثب حضَر اػضبی ّیبت     

 ُ ، دٍلتیّبی    ػلوی داًطگب

پیبم ًَر ٍ آساد ثب هَضَع          

«      ٍ  «تحَالت هٌطمِ خبٍرهیبًِ ٍ هخبطزات پیص ر

ثِ هٌبسجت دِّ فجز اًمالة اسالهی ثِ ّوت ًْبد         

ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی در داًطگبُ تفزش         

در هْوبًسزای    43هبُ سبػت اس سبػت        ثْوي  62

 .اسبتیذ داًطگبُ تفزش ثزگشار گزدیذ

دوتز جَاد هٌصَری گفت: ثؼذ اس پیزٍسی اًمالة         

ٍسیز ٍلت رصین غبصت        75اسالهی در ثْوي      

     ِ ای در ایزاى ضذ وِ         اسزائیل ثیبى وزد سلشل

خبٍرهیبًِ را خَاّذ لزساًذ وِ ثِ دًجبل آى جْبى          

ّب دػَت وزد وِ در ثزاثز        خَاّذ لزسیذ؛ ٍ اس دٍلت    

 ایي هَج اًمالثی ایستبدگی وٌٌذ.

ّبی هختلف ایي     ٍی افشٍد: در اثتذا تصَر دٍلت      

ِ    ثَد وِ ایي اًمالة هبًٌذ اًمالة      سٍدی   ّبی دیگز ث

پبضذ اهب ثبگذضت سهبى تزس اس پیطزفت         اس ّن هی  

ّبی    اًمالة اسالهی ثبػث ثزگشاری اجالس         

تخصصی ثزای جلَگیزی اس گستزش اسالم ٍ           

 اًمالة گزدیذ.

     ِ صَرت هستمل    ٍی تصزیح وزد: اًمالة اسالهی ث

ٍ جزیبًی پَیب ثذٍى آًىِ ثِ دٍلتی ٍاثستگی            

ّبی غزثی ثب     رٍد ٍ جزیبى    داضتِ ثبضذ پیص هی   

ّبی اسالم ّزاسی ًخَاٌّذ تَاًست ثِ        ایجبد هَج 

 ّذف ًْبیی خَد ثزسٌذ.

در اداهِ هزاسن اسبتیذ پیزاهَى ایي هسئلِ ثِ           

ضیبفت ضبم ٍ اّذا      ثحث ٍ گفتگَ پزداختٌذ.       

ِ      ثستِ ّبی جبًجی ایي     ّبی فزٌّگی اس دیگز ثزًبه

 ًطست ثَد.

آهَسضی   ثزگشاری دٍرُ

 تخصصی هٌْذسی ثزق
ّبی آهَسضیی تیخیصیصیی         دٍرُ

ّوت اًجوي ػلویی   هٌْذسی ثزق ثِ

ثزق ٍ ّوىبری  گزٍُ هطبلیؼیبت ٍ     

ریشی هذیزیت فزّیٌیگیی ٍ       ثزًبهِ

اجتوبػی ٍ هزوش رایبًِ، اًفَرهبتییه  

رسبًی داًطگبُ تفزش ٍ فٌی  ٍ اطالع

ای ضْزستبى تفزش ثیزگیشار      حزفِ

هٌذ ثیِ     داًطجَیبى ػاللِگزدد .  هی

تیَاًیٌیذ     ضزوت در ایي دٍرُ ّب هی

ًبم ثِ دفتز اًجوي ثیزق     جْت ثجت

هزاجؼِ ًوبیٌذ. در پبیبى ایي دٍرُ ثِ  

ضزوت وٌٌذگبى، هذرن هؼتجز فٌیی  

 حزفِ ای اػطب هی گزدد.  

َمایص اقتصاد مقايمتی با 

حمایت از تًلیدات بًمی در 

 حًزٌ سایبری
َمایص اقتصاد مقايمتی با حماایات از     

تًلیدات بًمی در حاًزٌ ساایاباری           

بُمه ماٌ در تاالر يالیت  81ريزیکطىبٍ 

داوطگاٌ آزاد اسالمای ارا  بارااسار        

کٍ با حضًر ساردار    ضد.در ایه وطست 

قاسمی مدیر کل مرکس پدافىد غیرعامال  

َاای   استان مرکسی براسار ضد،  قابلیت

 تاًسا     ضد بدافسار بًمی  افسارَای ورم

مًرد بحث ي باررسای     کارضىاسان فىی

 قرار ارفت.

ضایان ذکر است مدیار پاهيَطای ي        

رئیس مرکس رایاوٍ، اوفًرماتیک ي اطاال   

رساوی داوطگاٌ تفرش در ایه وطسات  

 ضرکت داضتىد.



 7 أبْ خبٔٙٝ ای :         دٞٝ فدش ، دٞٝ تدذیذ لٛای ٘یشٚٞبی ا٘مالثی ٚ تدذیذ ٔیثبق ّٔت ثب ا٘مالة است .

ثشٌضاسی وبسٌبٜ ٘دْٛ ٚ ػىبسی 

 ٘دٛٔی دس دا٘طٍبٜ تفشش

ثٟمٕمٗ    62ٚ  02٘دٛٔی دس  ٘دْٛ ٚ ػىبسیوبسٌبٜ 

ٔبٜ ثٝ ٕٞت اسبتیذ ٌشٜٚ فیضیه دا٘طٍبٜ تفمشش  

تئبتش حبج اثشاٞیٓ ٘صیش دا٘طٍبٜ تمفمشش    آٔفیدس 

ثشٌضاس ٌشدیذ.ایٗ وبسٌبٜ وٝ ثب دیذٌبٜ ٔمذسٖ ثمٝ      

٘دْٛ ٚ ػىبسی ٘دٛٔی ثشٌضاس ضذ، ٔٛسد استمجمبَ  

ٔٙذاٖ ثٝ ٘دْٛ ٚ ػىبسی ٘دٛٔی لشاس ٌشفت.  ػاللٝ

دس ایٗ وبسٌبٜ ٔٛضٛػبت ٔختّفی اص لجیُ ػىبسی 

٘دٛٔی ٕٞچٖٛ حشوت آسٕبٖ ٚ استجمب  آٖ ثمب       

ٞب ٚ  ػىبسی، ػىبسی سیبٜ ٚ سفیذ، ٚیشایص ػىس

ٕٞچٙیٗ ػىبسی سٚدٚضی تّسىٛح ٔٛسد ثشسسی 

 ٖ روش است وٕیتٝ اخشایمی ایمٗ      لشاس ٌشفت.ضبیب

وبسٌبٜ  پژٚٞص سشای دا٘ص آٔٛصی استبد سحمبة  

تفشش ٚ وٕیتٝ ػّٕی آٖ ٟٔٙذس ٔحٕمذ حسمٗ     

حبخی حسیٙی اص ا٘دٕٗ ٘دْٛ ، دوتش أیش لّؼٝ ٚ   

دوتش سٟیُ ٚاضمب٘ی فشاٞب٘ی اص دا٘طٍبٜ تمفمشش    

  ٜ دس    ثٛد٘ذ. ػاللٝ ٔٙذاٖ ثٝ ضشوت دس  ایٗ وبسٌمب

، ٔممی تممٛا٘ممٙممذ ثممٝ  ایممٕممیممُ             آیممٙممذٜ

workshop@tafreshu.ac.ir  .ٔشاخؼٝ وٙٙذ 

٘طست ػّٕی سٚاثط دختش ٚ 
پسش دس اٍِٛی سجه ص٘ذٌی 
اسالٔی دس دا٘طٍبٜ تفشش 

 ثشٌضاس ضذ

٘طست ػّٕی سٚاثط دختش ٚ پسش دس اٍِٛی           

ثٟٕٗ   0۲سجه ص٘ذٌی اسالٔی  سٚص دٚضٙجٝ        

ٔبٜ ثٝ ٕٞت ا٘دٕٗ ػّٕی ٔؼبسف ٚ ٔذیشیت           

ثب حضٛس ٔسئِٛیٗ ٚ         فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی   

دا٘طدٛیبٖ دس سبِٗ اختٕبػبت حبج اثشاٞیٓ        

 ٘صیش دا٘طٍبٜ تفشش ثشٌضاس ضذ.

ٚإِسّٕیٗ  دس ایٗ ٘طست حدت االسالْ         

ٔحٕٛد خّیّیبٖ استبد حٛصٜ ٚ دا٘طٍبٜ ضٕٗ        

اسائٝ ثحث، ثٝ ثشسسی ٚ تجییٗ ٔؼیبسٞب ٚ             

ضبخصٝ ٞبی ٔشتجط ثب ٔٛضٛع ٘طست            

 پشداختٙذ.

دس ادأٝ ثش٘بٔٝ، حبضشاٖ دس ایٗ خّسٝ، سٛاالت 

خٛد سا پیشأٖٛ ٔجبحث ٔطشٚحٝ دس ایٗ خّسٝ 

 ٔطشح وشد٘ذ.

ٕٞبیص ا٘مالة اسالٔی، ص٘بٖ ٚ 

 ایشا٘ی -سجه ص٘ذٌی اسالٔی 
ٕٞضٔبٖ ثب دٞٝ فدش ا٘مالة اسالٔی، ٕٞمبیص ص٘مبٖ ٚ     

     ٖ ضٟشسمتبٖ    سجه ص٘ذٌی اسالٔی ثمب حمضٛس ثمب٘ٛا

تئمبتش اداسٜ فشٞٙمً ٚ اسضمبد          دس سبِٗ آٔفیتفشش 

اسالٔی تفشش ثٝ ٕٞت وٕیتٝ ثب٘ٛاٖ ستبد دٞٝ فدمش     

ٗ   71ضٟشستبٖ تفشش )دا٘طٍبٜ تفشش( دس   ٔمبٜ    ثٟٕم

 .ثشٌضاس ضذ

االسالْ دٞطتی اص اسبتیذ حٛصٜ ٚ دا٘مطٍبٜ دس     حدت

ایٗ ٔشاسٓ ٌفت: اسالْ ثب حضٛس ثمب٘ٛاٖ دس اختٕمبع         

تٛا٘ٙذ ثب تٛخٝ ثٝ سٚحیمبت      ٔخبِف ٘یست ٚ ثب٘ٛاٖ ٔی

 .ٞبی ٔختّف فؼبِیت وٙٙذ خٛد دس ػشصٝ

دٞطتی افضٚد: ا٘مالة اسالٔی ثب تالش ص٘بٖ ٚ ٔمشداٖ    

ٌفت وٝ ٘مص ص٘بٖ دس ایمٗ        تٛاٖ ٔی پیشٚص ضذ وٝ ٔی

ٚی ثبثیبٖ دٚ سجه ص٘ذٌمی  .پیشٚصی ثیطتش ثٛدٜ است

غشثی ٚ اسالٔی ثیبٖ ومشد: ٞمش ا٘مسب٘ی ثمش اسمبس           

تٛا٘مذ سمجه ص٘ذٌمی        اػتمبدات، ثبٚسٞب ٚ افىبس ٔمی  

اسالٔی سا ثشای سؼبدت د٘یٛی ٚ اخشٚی خٛد ا٘تخمبة  

 .وٙذ

  ٝ ٞمب    ایٗ استبد حٛصٜ ٚ دا٘طٍبٜ ثب اضبسٜ ثٝ ٘مص سسب٘

تٛا٘ٙذ ٞٛیت، افىبس ٚ وٙص افشاد سا     ٞب ٔی ٌفت: سسب٘ٝ

 .ٞب سا تشثیت وٙٙذ تغییش دٞٙذ ٚ حتی ا٘سبٖ

  ٝ ای اص ػٛأمُ      دٞطتی خبطش٘طبٖ وشد: اٍِٛی سسمب٘

تأثیشٌزاس دس ایدبد پشخبضٍشی ثشای فشص٘ذاٖ است وٝ 

خب٘ٛادٜ ثبیذ ٔشالت ثبضٙذ ٚ ٘حٜٛ استفبدٜ صمحی  اص     

 .ٞب سا ثٝ فشص٘ذاٖ آٔٛصش دٞٙذ سسب٘ٝ

ٞب ص٘مبٖ    فشٔب٘ذاس تفشش ٌفت: سٞجشاٖ ٚالؼی ٟ٘ضت   

ٞستٙذ وٝ اص صذس اسالْ تمبوٖٙٛ اٍِمٛی ٔتؼمبِی ٚ       

ثبثیبٖ ایمٗ ٘ىتمٝ ومٝ         ٚی.ٔتشلی دس خٛأغ ٞستٙذ 

خب٘ٛادٜ اص ٚاحذٞبی اختٕبػی ٔؤثش دس تشثیمت افمشاد     

است، اظٟبس وشد: ٔؼّٓ ٚ ٔحٛس خب٘ٛادٜ ٕٞمسش اسمت    

سمبص    تٛا٘ذ ٘سّی ثضسي ٚ آیٙذٜ وٝ ثبتشثیت دسست ٔی

 .سا تشثیت وٙٙذ

ٚی خبطش٘طبٖ ومشد: فشٚپبضمی ثٙیمبٖ خمب٘ٛادٜ اص            

خٛاٞٙمذ ثمب      ٞبی اصّی دضٕٙبٖ است وٝ ٔمی       ثش٘بٔٝ

ٞب أمشٚصی ایمٗ أمش سا           استفبدٜ اص اثضاسٞب ٚ تىٙیه 

 ٘ذ وٝ ثبیذ ٞٛضیبس ثٛد . ٔحمك سبص

ایستٍبٜ ٘مبضی، اخشای سشٚد تٛسط ٌشٜٚ ٘بضمٙٛایبٖ    

آٚا، اخشای سشٚد تٛسط ٟ٘ٛ٘بالٖ ٚ تمذیش اص خب٘جمبصاٖ   

 .ٞبی ایٗ ٕٞبیص ثٛد تشیٗ ثش٘بٔٝ خب٘ٓ اص ٟٔٓ

ٌشأیذاضت سی ٚ ٞفتٕیٗ  

 طّیؼٝ ا٘مالة اسالٔی ایشاٖ

 پیشٚصی ا٘مالة اسالٔی     ٔٙبسجت ٌشأیذاضت   ثٝ

 وبسٔٙذاٖ  ٚ  دا٘طدٛیبٖ  ٚیژٜ  وتبثخٛا٘ی  ٔسبثمٝ

 حضشت  سیبسی اِٟی   ٘بٔٝ  ٚصیت  اص  تفشش  دا٘طٍبٜ

خٕیٙی )سٜ( ثٝ ٕٞت ٔذیشیت فشٍٞٙی ٚ              أبْ

ٝ    ثش٘ذٌبٖ  ثٝ  ٚ  ٌشدیذ  اختٕبػی ثشٌضاس   ثٝ لیذ لشػ

ٕٞچٙیٗ اوشاٖ فیّٓ خطٙٛاسٜ       .ضذ  اٞذا  خٛایضی

    ٜ ٞبی دا٘طدٛیی اص سٛی       ٔشدٔی ػٕبس دس خٛاثٍب

 ... ثٛد.اٞبی ایبْ  ثسیح دا٘طدٛیی اص دیٍش ثش٘بٔٝ

ٞبی   دس خطٗ ثبضىٜٛ ا٘مالة اسالٔی اص دیٍش فؼبِیت       

وٕیتٝ دا٘طدٛیی ضٟشستبٖ تفشش ٔتطىُ اص           

 16  خٕؼٝ  ٕ٘بص  دس  ٞبی ضٟشستبٖ حضٛس    دا٘طٍبٜ

ُ   ثٟٕٗ  ٔسدذ  دس  ٘ظبْ  ضٟیذ  خب٘ٛادٜ  اص  ٔبٜ، تدّی

ٝ   صاغشْ، حضٛس   ای  خبدٜ  أذاد  پبیٍبٜ  دس افتتبحی

ٜ   ضٟذای  یبدٔبٖ  ٚ  وٛدن  لشآ٘ی  تفشش، خطٙٛاس

 لجٛس  ٌّجبساٖ  ٔشاسٓ  دس  اِٙٛس ٚ حضٛس    ٔؼشاج  ٘ٛخٛاٖ

 دختشاٖ، والس   خٛاثٍبٜ  دس  ا٘مالة  ضؼش  ضٟذا، ضت 

 ثٛد. سبص تصٕیٓ ٚ آیتٕذاس وٛدن تشثیت
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 10  اهبم خویٌی سُ: ايي ٍظیفِ اي است الْی ،ٍظیفِ اي است هلی ٍظیفِ اي است اًسبًی ّوِ هبى ببيذ دس اًتخبببت ضشكت بكٌین .

تشيبَى آصاد اًتخبببت دس 

 داًطگبُ تفشش بشگضاس ضذ
بب تَخِ بِ ًضديک ضذى بِ ايبم اًتخبببت دّویي دٍسُ           

هدلس ضَساي اسالهی ٍ ّوچٌیي خبشگبى سّبشي،         

تشيبَى آصاد اًتخبببت دس ساستبي اّویت اًتخبببت ٍ          

ػول بِ فشهبيطبت هقبم هؼظن سّبشي دس خلق حوبسِ         

ُ        »  ديگش بب هَضَع   دس دٍ سٍص هتَالی      «كبًذيذاي اصلح، اًتظبسات ٍ هطبلببت ضوب اص يک ًوبيٌذ

دس ايي    .بب حضَس داًطدَيبى دس داًطگبُ تفشش بشگضاس ضذ        هبُ    بْوي  63ٍ    62ّبي    دس تبسيخ 

 تأكیذ ًوَدًذ. فقیِ ٍ حضَس حذاكثشي دس اًتخبببت تشيبَى داًطدَيبى بش پطتیببًی اص ٍاليت

الصم بِ ركش است ايي تشيبَى دس سٍص اٍل تَسط صذاٍسیوب استبى هشكضي ٍ سٍص دٍم تَسط                   

 .بسیح داًطدَيی داًطگبُ تفشش بشگضاس گشديذ

 اخببس اًتصبببت

 : هذيش گشٍُ سيبضیػلی پبسسیبىدكتش 

 حشاست هسئَلخؼفش حبخی لَيی: 

ّوبيص داًطگبُ پبک دس 

 داًطگبُ تفشش بشگضاس ضذ

سَهیي ّوبيص داًطگبُ پبک بب هحَسيت پیطگیشي اص        

ّب بِ ّوت      گشداى  سَءهصشف هَاد هخذس ٍ سٍاى      

بب   هذيشيت فشٌّگی ٍ اختوبػی داًطگبُ تفشش         

ّب، هسئَلیي استبًی ٍ        حضَسدكتش َّهبى ًبسًدی   

   ِ هبُ بب استقببل      بْوي  63ضٌبِ    داًطدَيبى سٍص س

پشضَس داًطدَيبى دس سبلي اختوبػبت حبج ابشاّین         

 ًصیش بشگضاس ضذ.

ّب هحقق ٍ      دس ايي ّوبيص دكتش َّهبى ًبسًدی        

پژٍّطگش اػتیبد گفت:ّذف اص حضَس دس داًطگبُ          

هَفقیت دس صًذگی ٍ اًتخبة هسیش دسست است.اگش          

بخَاّیذ دس صًذگی هَفق ببضیذ، ببيذ هَاًؼی سا             

بشطشف ًوَدُ ٍ ًكبتی سا سػبيت كٌیذ.اٍلیي ًكتِ            

دسصذ   48َّش اختوبػی است كِ فشاتش اص تحصیل ٍ          

ّبي   هَفقیت دس ّویي هَسد است.دٍهیي ًكتِ هْبست      

يببی ٍ خشات ًِ      صًذگی است كِ كٌتشل خطن، دٍست     

 ّبست. تشيي آى گفتي اص هْن

ٍي افضٍد: ّویطِ اػتیبد بب ايي ببٍس غلط ضشٍع              

ضَم ٍ ايي آغبص يک اضتببُ        ضَد كِ هي هؼتبد ًوی      هی

تشيي ٍ پش     است.ايي هحقق بیبى كشد: يكی اص خطشًبک      

ػَاسض تشيي داسٍّبي اػتیبد آٍس تشاهبدٍل است كِ          

آٍس است ٍ حتی تَصیِ ًوَد دس صَست           بسیبس تطٌح 

 تدَيض پضضک ّن هصشف ًطَد.

بِ ًَيسٌذگی پژهبى     «خبصیت  افیَى بی »اخشاي تئبتش 

ضبَّسدي ٍ اخشاي گشٍُ ضْشآضَة بِ سفبسش            

داًطگبُ تفشش، اخشاي ضؼش تَسط كبًَى ضؼش ٍ ادة          

          ِ ّبي   داًطگبُ تفشش ٍ پخص كلیپ اص ديگش بشًبه

 خبًبی ايي ّوبيص بَد.

كٌََّسدي ػطق 

 دسًٍی است
، ٍسصش كٌََّسدي اص      خبشًبهِ  بِ گضاسش 

ّبيی است كِ بِ دلیل اًدبم آى دس             سضتِ

داهبى طبیؼت بب استقببل صيبدي دس هیبى توبم     

 .اقطبس ٍ سٌیي هختلف بشخَسداس است          

هحوذخَاد ػلَاًی اص داًطدَيبى كٌََّسد       

داًطگبُ تفشش كِ پس اص چٌذيي صؼَد هَفق            

      ِ ّبي تفشش سا كشد،      داخلی، ايي ببس ػضم صؼَد بِ قل

دس ساُ بشگطت بِ دلیل ضشايط ًبهسبػذ خَي ٍ گن           

 كشدى هسیش دچبس سبًحِ ضذ.

ِ      48گَيذ:    ٍي هی  صَست   دسصذ صؼَدّبي هي ب

بب تَخِ بِ     .گشٍّی ٍ بشخی ًیض اًفشادي بَدُ است       

ّب اص ٍسبيل هَسدًیبص       ضٌبختی كِ دس ايي سبل      

 ُ داًستن بشاي ايي صؼَد      ام، هی   كٌََّسدي پیذاكشد

ّب سا تْیِ كشدم.       بِ چِ ٍسبيلی ًیبص داسم ٍ آى        

ّوَاسُ صؼَد بِ كَُ داساي هخبطشاتی است كِ            

ّشچٌذ   .بیٌی گشدد   ببيستی اص قبل بشسسی ٍ پیص      

اهب دس كٌبس   حَادث غیشهتشقبِ ّویطِ ٍخَد داسد       

ّب كٌََّسدي لزتی داسد كِ بب                توبم ايي  

هقبيسِ ًیست ٍ تب اًسبى دسک ًكٌذ          چیضقببل  ّیچ

كٌََّسدي ػطق دسًٍی است ٍ       .بشد  بِ آى پی ًوی   

كٌذ. دس كل صؼَد ػطق است        ًیبص اًسبى سا اسضب هی    

 .كٌذ ٍ ّش صؼَد اًسبى سا بِ اداهِ ساُ تطَيق هی

ٍي افضٍد: دسضشايط پبيذاس خَي ساّی استفبػبت          

خشاصاى ضذم لكي بب تغییشات خَي دسبشخَسد بب هِ          

الشأس خشاصاى    ّضاس هتشي خط    3ٍ كَالک دس استفبع     

كشدُ ٍ دس حدن صيبد بشف،          هسیش ببصگطت سا گن    

گشفتبس سشهب ضذم. دس اٍلیي فشصت خَد سا بِ             

توبس گشفتن ٍ      111هٌطقِ آًتي هَببيل سسبًذم ٍ بب       

ٍضؼیت ٍخین خَد سا گضاسش دادم. تب سسیذى گشٍُ         

اهذاد ٍ ًدبت كَّستبى،  هشبی كٌََّسدي داًطگبُ        

ّبي الصم سا بِ هي        ّبي تلفٌی ساٌّوبيی    دس توبس 

كَبی    كشد ٍبؼذ اص حذٍد يک سبػت بشف             

 الشأس لطكشگبُ ًدبت يبفتن. دست خط دسپبيیي

ايي داًطدَگفت: بب تَخِ بِ طبیؼت صيبب ٍ بكش             

كٌن   ضْشستبى تفشش بِ داًطدَيبى سفبسش هی       

صَست تیوی بِ ٍسصش كٌََّسدي بپشداصًذ تب            بِ

كٌن   خسن ٍ سٍح خَد سا پشٍسش دٌّذ.  آسصٍ هی           

داًطدَيبى بب سٍ آٍسدى بِ ٍسصش كٌََّسدي            

تشيي هٌببغ سشٍس ٍ ضبدي       بتَاًٌذ بِ يكی اص بضسگ    

دست پیذا كٌٌذ. كَّستبى ساّی آسبى بشاي حفظ ٍ       

استقبي سالهت سٍح ٍ خسن، پیص سٍي هب گزاضتِ          

ٍي افضٍد اص توبم كسبًی كِ بِ كوک هي              است.

 ضتبفتٌذ، قذسداًی هی كٌن.

ضبيبى ركش است خوؼیت ّالل احوش ضْشستبى          

تفشش، هؼبًٍت داًطدَيی ٍ فشٌّگی، هسئَل          

اًتظبهبت داًطگبُ ، هذيش داًطدَيی، آقبي ػبذالِ        

ًؼوتی اص داًطگبُ تفشش ٍ آقبي سؼیذ سهضبًی            

پیگیش ٍضؼیت ايي     ًدبتتبپبيبى ػولیبت اهذاد ٍ      

 داًطدَ بَدًذ.
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 هشاسن بضسگذاضت 

ًصيش الذيي عَسی ٍ   خَاجِ

سٍص هٌْذسی دس داًطگبُ 

 تفشش بشگضاس ضذ
  ِ ًصيشالذيي عَسی ٍ سٍص      هشاسن بضسگذاضت خَاج

سفبّی    -هٌْذسی بِ ّوت ضَسای صٌفی           

داًطجَيبى ٍ بب ّوىبسی هؼبًٍت فشٌّگی ٍ            

تئبتش   داًطجَيی داًطگبُ تفشش دس سبلي آهفی       

پشٍفسَس حسببی ضْشستبى تفشش بب حضَس سئيس       

داًطگبُ تفشش، هسئَليي ضْشی، استبداى ٍ           

بی   داًطجَيبى بِ دليل تمبسى بب ايبم ضْبدت بی         

بْوي   52دٍػبلن حضشت فبعوِ )س( دس تبسيخ          

 بشگضاس گشديذ.

ضوي تبشيه     سئيس داًطگبُ تفشش دس ايي هشاسن     

فشاسسيذى سٍص هٌْذس گفت: تطىيل جبهؼِ          

التحصيالى داًطگبُ تفشش گبهی هؤثش بشای          فبسؽ

ووه بِ داًطجَيبى ٍ هٌْذسيي آيٌذُ وطَس           

هٌظَس استببط بب ببصاس وبس ٍ تطخيص آيٌذُ ضغلی           بِ

 .است

وتش هحوذلبسن سحبة افضٍد: اوٌَى بؼذ اص            د

سبل اص صهبى تأسيس داًطگبُ تفشش،         5۲گزضت  

التحصيالى هختلفی سا دس همغغ       ايي داًطگبُ فبسؽ  

وبسضٌبسی، اسضذ ٍ دوتشی تشبيت ًوَدُ است وِ         

ّبی هختلف ضغلی دس حبل         اوٌَى دس پست     ّن

 خذهتگضاسی بِ وطَس ّستٌذ.

التحصيالى هتخصص ٍ      افضٍد: حضَس فبسؽ      ٍی

وبسآهذ ايي داًطگبُ دس ببصاس وبس هٌْذسی بشای هب          

هسئَليي داًطگبُ وِ ٍظيفِ تشبيت ًيشٍی اًسبًی        

بشای ٍسٍد بِ ببصاس وبس ساداسين ٍ ّن بشای ضوب وِ             

ًوبييذ هبيِ افتخبس ٍ      دس ايي داًطگبُ تحصيل هی     

 هببّبت است.

دبيش ول ضَسای صٌفی داًطجَيبى داًطگبُ           

ًيض دس ايي هشاسن گفت: هطىالت هَجَد           تفشش

دس داًطگبُ تفشش فمظ بِ دست سئيس ٍ               

گشدد ٍ ايي اهش       ّبی داًطگبُ هشتفغ ًوی      هؼبًٍت

تالش ًوبيٌذُ هجلس ٍ فشهبًذاس ايي ضْشستبى سا         

 علبذ. هی

ٍآهذ داًطگبُ بِ     ضْبة بٌبيی اصالح هسيش سفت     

ضْشّبی هختلف بب تَجِ بِ بشٍص تصبدفبت، بْبَد         

اهىبًبت ضْشی ٍ دس اختيبس گزاضتي ايي اهىبًبت         

بِ داًطجَيبى ٍ افضايص جزة اػتببسات داًطگبُ سا        

تشيي هطىالت ايي داًطگبُ ػٌَاى ٍ            اص هْن 

تَسظ ًوبيٌذُ هجلس      خَاستبس حل ايي هطىالت   

 ضذ.

تؼذاد سضتِ ٍ داًطجَيبى       ٍی اداهِ داد: بب افضايص    

داًطگبُ تفشش اهىبًبت ٍ بَدجِ بيطتشی بِ ايي          

ووه    گشدد وِ ايي اهش     داًطگبُ تفشش تضسيك هی   

  ضبيبى بِ داًطجَيبى ايي داًطگبُ است.

ًوبيٌذُ هشدم تفشش، آضتيبى ٍ فشاّبى دس هجلس         

ضَسای اسالهی ًيض دس ايي هشاسن گفت: عشح            

ای وِ بشای داًطگبُ تفشش دس ًظش                تَسؼِ

سبل اص    5۲ضذُ است اوٌَى بؼذ اص گزضت          گشفتِ

 صهبى تأسيس هحمك ًطذُ است.

دوتش ػببس صالحی افضٍد: بب تَجِ بِ ضشايظ ٍ            

     ِ التصبد همبٍهتی ٍ     ٔ  فضبيی وِ دس وطَس دسصهيٌ

بٌيبى ٍ جزة داًطجَ دس        ّبی داًص   ايجبد ضشوت 

حَصُ تحصيالت تىويلی هغشح است دس ايي صهيٌِ        

ّبی هَجَد دس      ّب ٍ صيشسبخت     ببٍجَد پتبًسيل 

ًطذُ است وِ        داًطگبُ تفشش الذاهی اًجبم     

ضذُ بب    ّبی اًجبم   اهيذٍاسين بب تَجِ بِ سايضًی      

ّبی   ٍصاست ػلَم دس چٌذ هبُ آيٌذُ ضبّذ اتفبق         

 خَبی دس ايي صهيٌِ دس داًطگبُ تفشش ببضين.

ٍی اداهِ داد: افضايص داًطجَ ٍ جزة ّيبت           

ػلوی دٍ هطىل بضسي داًطگبُ تفشش است وِ        

ّبی   بب دسايت هسئَليي داًطگبُ ٍ ّوبٌّگی       

ضذُ بب ٍصاست ػلَم ايي هطىل دس آيٌذُ           اًجبم

 گشدد. ًضديه هشتفغ هی

تمذيش اص بشگضيذگبى هسببمبت ٍسصضی داًطجَيی 

، حضَس بٌْبم بشاس صادُ ٌّشهٌذ تمليذ صذا ٍ            

      ِ ّبی جبًبی ايي      اجشای هسببمِ صًذُ اص بشًبه

 هشاسن بَد.

 

حضَس هذيش فشٌّگی داًطگبُ تفشش 

سَهيي ًطست ضَسای هذيشاى دس 

 4ّبی هٌغمِ  فشٌّگی داًطگبُ

 وطَس دس هطْذ

سسبًی هؼبًٍت فشٌّگی ٍ        بِ گضاسش پبيگبُ اعالع     

اجتوبػی ٍصاست ػلَم؛ سَهيي ًطست ضَسای هذيشاى        

    ُ وطَس بب    4ّبی هٌغمِ      فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگب

... ايشجی وجَسی، هذيشول فشٌّگی ٍ         احضَس فضل    

       ُ ّبی   اجتوبػی ٍصاست ػلَم ٍ هذيشاى فشٌّگی داًطگب

الوللی اهبم    اسان، لن، صٌؼتی لن، تفشش، هفيذ لن، بيي        

         ِ هٌظَس   خويٌی )سُ( لضٍيي، بَػلی سيٌبی ّوذاى ب

ُ       بشسسی فؼبليت  ّب،   ّبی فشٌّگی دٍ سبل گزضتِ داًطگب

 دس هطْذ بشگضاس ضذ.

ِ   5بش اسبس ايي گضاسش؛ دس ايي ًطست          ّبی   سٍصُ بشًبه

   ُ ّب دس دِّ فجش، ّوچٌيي         هختلف فشٌّگی داًطگب

بيٌی هطبسوت حذاوثشی داًطجَيبى ٍ داًطگبّيبى        پيص

دس اًتخبببت اسفٌذهبُ بشسسی ٍ تحليل ضذ ٍ دس پشسص          

ٍ پبسخ بب هذيشول فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍصاست ػلَم            

       ِ ّبی هَجَد دس      بشخی اص هسبئل، هطىالت ٍ دغذغ

 ّب هغشح گشديذ. داًطگبُ

ّبی هزوَس دس  روش است؛ هذيشاى فشٌّگی داًطگبُ ضبيبى

ِ     ًطستی دس هَسد فؼبليت    ّبی آتی    ّبی اجتوبػی ٍ بشًبه

ضَسای ٌّشی اداسُ ول فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍصاست ػلَم         

        ِ ّب بِ    ٍ ًيبصّبی داًطجَيبى ٍ وبسضٌبسبى دس ايي صهيٌ

ًظش پشداختٌذ. وبسگبُ آهَصضی تذٍيي         بحث ٍ تببدل   

ِ         بشًبهِ ّبيی   ّبی ساّبشدی ٍ استشاتژيه اص ديگش بشًبه

 بَد وِ دس ايي ًطست دس هطْذ اجشا گشديذ.
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هراسن تکرین از سرسلسلِ 

سبدات حسیٌی اهبهسادُ هحوذ 

)ع( از اجذاد هقبم هعظن رّجری 

 در تفرش ثرگسار ضذ
هقام هعظن رهثری  در سفر ته شهر تفرش  

فرهودنذ : سلسله ی سادات حسینی تا جناب 

سیذ قطة الذین یک سلسه ی هستوری است 

، تعذ از قطة الذین ، دو رشته هی شونذ . 

یک رشته ، رشته سیذ ظهیر الذین و سیذ فخر 

الذین است هعروف ته هیر فخرا که سلسله ی 

هاست . حضرت سیذ فخر الذین جس اجذاد 

  هاست که از اوالد قطة الذیننذ
ّوسهبى ثب ایبم ا... دِّ فجر، هراسن تکرین اهبهسادُ         

 ِ عٌَاى سرسلسلِ سبدات حسیٌی ٍ اٍلیي        هحوذ ث

ضْیذ هذفَى در تفرش ثب هحَر ٍالیت، اًقالة           

 .ستیسی ثرگسار ضذ اسالهی ٍ ظلن

هراسن ثب خیرهقذم گَیی رئیس ادارُ ارضبد آغبز         

جوعِ تفرش گفت: ایي هراسن       گردیذ. در اداهِ اهبم   

تر ٍ حتی     ّبی ثسرگ   ای ثرای ثرگساری هراسن     هقذهِ

الوللی است تب ایي اهبهسادُ            در سطح ثیي    

 .تر ضَد القذر ضٌبختِ جلیل

ٍی ثبثیبى ایٌکِ اهبهسادگبى قطت فرٌّگی ّر          

از هسئَلیي ادارُ    :ضْرستبًی ّستٌذ، ثیبى کرد    

خَاّن در خصَظ اهبهسادُ هحوذ )ع(         اٍقبف هی 

دقت ًظر ثیطتری کٌٌذ ٍ ثب هرهت ٍ هسقف کردى          

هحَطِ حیبط آى، ایي هکبى را ثِ هرکس فرٌّگی           

 .تجذیل کٌٌذ

           ُ  هراسن تکرین ثِ ّوت کویتِ ثبًَاى ٍ خبًَاد

ثسیج خَاّراى، ادارُ فرٌّگ ٍ      ،  داًطگبُ تفرش 

ارضبد اسالهی، ادارُ تجلیغبت اسالهی، کویتِ          

احور، ثْسیستی، کبًَى پرٍرش فکری،       اهذاد، ّالل 

ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَر ایثبرگراى، داًطگبُ آزاد اسالهی        

اجرای تَاضیح، سرٍد، پخص ًوبٌّگ،       .ثرگسار ضذ 

       ِ ّبی دیگر    تجلیل از سبدات ٍ اجرای ضعر از ثرًبه

 .ایي هراسن ثَد
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