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! رد میقات ربزی

! کفه بپوش

روگ اه را   همً بشوی، 

زد ، از  خویص  بدر  آی ، " مه بودن "سپید بپوش ، هب روگ  همً شو ،  همً شو   ، همچون ماری هک پوست بیىدا

. مردم شو

رذي ای شو ، رد آمیس   با    رذي اه  ، قطري ای گم رد  ردیا ، 

، "هن کص باش هک هب میعاد آمدي ای"

" ! خسی شو  هک  هب میقات آمدي ای "

، " وجودی شو  هک عدم خویص را  احساش می کىد ، و  یا  عدمی هک  وجود  خویص  را "

، " بمیر     شیپ از آن  هک بمیری "

 جاهم ی زندگی ات را    بدر   آر،
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 گبٌّبهِ  رٍزًِ 

  1388آشض :ضوبسُ سَم   

حٞظٟ ٗؼبٝٛز زاٛكؼٞئي  ،  كط١ِٜي  :صبحت  اهتيبص 

 زاٛكِبٟ سطييز  ٗؼٖٔ س٢طاٙ 

 ٗؼبٝٙ زاٛكؼٞئي ، كط١ِٜي  :هذيش هسئَل 

 ُيشي ؾٔؽبٙ حؿيٜي  :هذيش اجشايي 

 ُيشي  ؾٔؽبٙ حؿيٜي  :گشافيل 

زاٛكِبٟ   -ٗيساٙ  زاٛكِبٟ   -حصبضى    -ًطع   :ًطبًي 

ٗطًع  -ؼجو٠ ؾٕٞ    -ؾبذش٘بٙ ازاضي    -سطثيز ٗؼٖٔ  

 آٗبض ٝ ًبٗذيٞسط 

 2650زاذٔي  :ضوبسُ توبس 

 

  

  ػٌَاى

 ؾ٠ يبض زثؿشبٛي 

 اضزٝي ٝضٝزي ١بي ػسيس

 دٜؼبٟ ٝ ٢ٛ٘يٚ ػكٚ  زاٛف آٗٞذشِبٙ

 ٗسيطيز اٗٞض كط١ِٜي

 ٗطًع ٗكبٝضٟ 

 ذجط اظ ٠٘١ ػب

 اذجبض زاٛكِبٟ

 ٗسيطيز سطثيز ثسٛي 

 ػكٚ ثعضٍ ٝضظـ 

 ٗطًع ث٢ساقز ٝ زضٗبٙ

 ازاضٟ ضكبٟ زاٛكؼٞيبٙ

 ٗطًع ًبٗذيٞسط ٝ ضٝاثػ ػ٘ٞٗي
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 16رٍایتی از ٍقبیغ -سِ یبر دثستبًی

 در داًطگبُ تْراى  1332آرر 

 

اگش اججبسی مِ ثِ    »:دمتش علي ضشيعتي    

صًذُ هبًذى داسم ًجَد، خَد سا دس ثشاثش         

جبيي مِ    صدم، ّوبى   داًطگبُ آتص هي  

هبى، دس    «آرس  »ثيست ٍ دٍ سبل پيص،      

آتص ثيذاد سَخت، اٍ سا دس پيص پبی          

ايي سِ يبس   !  قشثبًي مشدًذ   «ًينسَى»

دثستبًي مِ ٌَّص هذسسِ سا تشك ًگفتِ       

اًذ، ٌَّص اص تحصيلطبى فشاغت ًيبفتِ       

 -ّوچَى ديگشاى      -اًذ، ًخَاستٌذ    

مَپي ًبًي ثگيشًذ ٍ اص پطت هيض            

داًطگبُ، ثِ پطت پبچبل ثبصاس ثشًٍذ ٍ         

  .... سش دس آخَس خَيص فشٍ ثشًذ

اظ آٙ ؾبّ، چٜسيٚ زٝضٟ آٗسٛس ٝ ًبضقبٙ          »

ضا س٘بٕ ًطزٛس ٝ ضكشٜس، اٗب ايٚ ؾ٠ سٚ ٗبٛسٛس          

سب ١ط ٠ً ضا ٗي آيس، ثيبٗٞظٛس، ١ط٠ً ضا                

آٙ ١ب ١طُع ٛ٘ي      .  ضٝز، ؾلبضـ ًٜٜس     ٗي

 «ق٢يس»ضٝٛس، ١٘يك٠ ذٞا١ٜس ٗبٛس، آٙ ١ب        

ٙ  »ايٚ  .  ٛس ٠ً ثط چ٢طٟ ي       «ؾ٠ هؽطٟ ذٞ

. زاٛكِبٟ ٗب، ١٘چٜبٙ سبظٟ ٝ ُطٕ اؾز             

ًبقٌي ٗي سٞاٛؿشٖ ايٚ ؾ٠ آشض ا١ٞضائي ضا          

ثب سٚ ذبًؿشط قسٟ إ ثذٞقبٖٛ، سب زض ايٚ             

اٗب ٠ٛ، ثبيس ظٛسٟ    !  ؾٕ٘ٞ ٠ً ٗي ٝظز، ٛلؿطٛس    

 «.ث٘بٖٛ ٝ ايٚ ؾ٠ آسف ضا زض ؾي٠ٜ ِٛبٟ زاضٕ

   زًشط قطيؼشي 

زٝ ٗبٟ هجْ اظ آٙ،     !  ثٞز؛ ٠ٛ   32آشض ؾبّ     16

 . ٢ٗ32ط  16سبضيد 

ضٝظ اظ ًٞزسبي آٗطيٌبيي اضسكجس     50ثيكشط اظ 

ٗطزٕ ١ٜٞظ زضى ًٞزسب    .  ظا١سي ِٛصقش٠ ثٞز  

اٝٓيٚ سظب١طار يي    .  ثطايكبٙ ؾِٜيٚ ثٞز   

دبضچ٠ ٗطزٕ ػٔي٠ ضغيٖ ًٞزسب زض ١٘يٚ ضٝظ          

اسلبم اكشبز؛ زاٛكِبٟ ٝ ثبظاض ث٠ ؼطكساضي اظ           

سظب١طار ث٠  .  سظب١طًٜٜسُبٙ اػشصبة ًطزٛس  

هسضي ؾِٜيٚ ثٞز ٠ً ًٞزسبچيبٙ ٝاضز ٗؼط٠ً    

قسٛس ٝ ؼبم ثبظاض ضا ثط ؾط ثبظاضيبٙ ذطاة            

  ٙ ١بي آٛبٙ ضا ث٠ ٝؾي٠ٔ ٗعزٝضاٙ        ًطزٛس ٝ زًب

 . ذٞز ؿبضر ًطزٛس

ثٞز؛ ًبثي٠ٜ ظا١سي ٝ زٝٓز       32آثبٙ ؾبّ     16

اِٛٔؿشبٙ ثطاي سؼسيس ضٝاثػ ايطاٙ ٝ               

اِٛٔؿشبٙ ٠ً زض ػطيبٙ ٗٔي ؾبظي ٛلز هؽغ        

 . قسٟ ثٞز، ٗرليب٠ٛ قطٝع ث٠ ٗصاًطار ًطزٛس

آثبٙ اػالٕ قس ٠ً ٛيٌؿٞٙ         24زض سبضيد    

ٗؼبٝٙ ضئيؽ ػ٢٘ٞض آٗطيٌب اظ ؼطف آيع٢ٛبٝض       

آٗس سب    ٛيٌؿٞٙ ث٠ ايطاٙ ٗي   .  آيس  ث٠ ايطاٙ ٗي  

ديطٝظي ؾيبؾي اٗيسثركي ضا ٠ً زض      »ٛشبيغ  

ايطاٙ ٛصيت هٞاي ؼطكساض سظجيز اٝظبع ٝ          

ٛوْ اظ ٛؽن     )  «هٞاي آظازي قسٟ اؾز      

 28آيع٢ٛبٝض زض ًِٜطٟ آٗطيٌب ثؼس اظ ًٞزسبي         

زاٛكؼٞيبٙ ٗجبضظ زاٛكِبٟ ٛيع     .  ثجيٜس(  ٗطزاز

سص٘يٖ ُطكشٜس ٠ً ١ِٜبٕ ٝضٝز ٛيٌؿٞٙ،          

ٛلطر ٝ اٛعػبض ذٞز ضا ث٠ زؾشِبٟ ًٞزسب ٛكبٙ         

ٝهٞع سظب١طار ١ِٜبٕ ٝضٝز ٛيٌؿٞٙ       .  ز١ٜس

 .ٛ٘ٞز حش٘ي ٗي

ظا١سي (  آشض  14)زٝ ضٝظ هجْ اظ آٙ ٝاهؼ٠ سٔد    

سؼسيس ضاثؽ٠ ثب اِٛٔؿشبٙ ضا ضؾ٘ب اػالٕ ًطز         

، ًبضزاض ؾلبضر   «زٛيؽ ضايز »ٝ هطاض قس ٠ً     

اظ .  اِٛٔؿشبٙ، چٜس ضٝظ ثؼس ث٠ ايطاٙ ثيبيس          

آشض سظب١طاسي زض ُٞق٠ ٝ ًٜبض        ١14٘بٙ ضٝظ   

ث٠ ٝهٞع ديٞؾز ٠ً زض ٛشيؼ٠ زض ثبظاض ٝ              

ايٚ ٝظغ  .  اي زؾز ُيط قسٛس      زاٛكِبٟ ػسٟ 

 . آشض ١ٖ ازا٠ٗ زاقز 15زض ضٝظ 

ضغيٖ قبٟ ثطاي ٗؿٔػ قسٙ ثط اٝظبع ٝ حلظ         

ؾالٗز ؾلط ٛيٌؿٞٙ ٛيط١ٝبي ٛظبٗي ذٞز        

آشض يٌي    15ضا زض زاٛكِبٟ ٗؿشوط ًطز؛ ضٝظ        

اظ زضثبٛبٙ زاٛكِبٟ قٜيسٟ ثٞز ٠ً سٔلٜي ث٠           

ضؾس   يٌي اظ اكؿطاٙ ُبضز زاٛكِبٟ زؾشٞض ٗي      

٠ً ثبيس زاٛكؼٞيي ضا قو٠ ًطز ٝ ػٔٞي زض           

ثعضٍ زاٛكِبٟ آٝيرز ٠ً ػجطر ٠٘١ قٞز ٝ        

١ِٜبٕ ٝضٝز ٛيؿٌٞٙ صسا١ب ذل٠ ُطزز ٝ           

 ...اي ٛؼٜجس ػٜجٜسٟ

  

صجح قبٛعزٟ آشض، ١ِٜبٕ ٝضٝز ث٠ زاٛكِبٟ،          

زاٛكؼٞيبٙ ٗشٞػ٠ سؼ٢يعار كٞم آؼبزٟ          

ؾطثبظاٙ ٝ اٝظبع ؿيط ػبزي اؼطاف زاٛكِبٟ         

 . ًطزٛس اي ضا ديف ثيٜي ٗي قسٟ، ٝهٞع حبزط٠

ًطزٛس ٠ً    زاٛكؼٞيبٙ حشي االٌٗبٙ ؾؼي ٗي    

اي ث٠ زؾز ث٢ب٠ٛ ػٞيبٙ        ث٠ ١يچ ٝػ٠ ث٢ب٠ٛ    

اظ ايٚ ضٝ زاٛكؼٞيبٙ ثب ً٘بّ             .  ٛس١ٜس

ذٞٛؿطزي ٝ احشيبغ ث٠ ًالؼ ١ب ضكشٜس ٝ           

اي ًبضآُبٟ ث٠ ضاٟ       ؾطثبظاٙ ث٠ ضا١ٜ٘بيي ػسٟ    

ؾبػز اّٝ ثسٝٙ حبزط٠ ٢ٗ٘ي          .  اكشبزٛس

اي ث٠ زؾز آٛبٙ ٛيبٗس        ُصقز ٝ چٞٙ ث٢ب٠ٛ   

آٝضزٛس؛ اظ    ١ب ١ؼٕٞ ٗي     ث٠ زاذْ زاٛكٌسٟ   

دعقٌي، زاضٝؾبظي، حوٞم ٝ ػٕٔٞ ػسٟ            

ثيٚ زؾشِيط   .  ظيبزي ضا زؾشِيط ًطزٛس       

قس ٠ً ث٠     قسُبٙ، چٜس اؾشبز ٛيع زيسٟ ٗي      

ػبي زاٛكؼٞ ٗٞضز ح٠ٔ٘ هطاض ُطكش٠ ٝ دؽ          

اظ ٗعطٝة قسٙ ث٠ زاذْ ًبٗيٞٙ ًكيسٟ          

     ٖ سطي   قسٛس؛ چٞٙ احش٘بّ ٝهٞع حٞازص ٝذي

ضكز، ٓصا ثطاي حلظ ػبٙ زاٛكؼٞيبٙ،           ٗي

زاٛكٌسٟ ضا سؼؽيْ ًطزٛس ٝ ث٠ آٙ ١ب زؾشٞض          

١بي ذٞز ثطٝٛس ٝ سب اؼالع           زازٛس ث٠ ذب٠ٛ   

 .طبٛٞي زض ذب٠ٛ ث٘بٜٛس

زاٛكؼٞيبٙ ٛيع ث٠ ديطٝي اظ سص٘يٖ اٝٓيبي          

ًطزٛس   زاٛكٌسٟ، ٗحٞؼ٠ زاٛكِبٟ ضا سطى ٗي      

ٝٓي ١ٜٞظ ٛي٘ي اظ زاٛكؼٞيبٙ زض حبّ ذطٝع        

ثٞزٛس ٠ً ٛبُبٟ ؾطثبظاٙ ث٠ زاٛكٌسٟ كٜي            

ث٢ب٠ٛ ح٠ٔ٘ آٛبٙ ث٠ زاٛكٌسٟ       .  ح٠ٔ٘ ًطزٛس 

ظب١طا ايٚ ثٞز ٠ً زض ايٚ ُيط ٝ زاض زٝ                 

زاٛكؼٞي ضقش٠ ؾبذش٘بٙ ث٠ حعٞض ٛظبٗيبٙ      

١ب ثطاي    اضسكي.  ًٜٜس  زض زاٛكِبٟ اػشطاض ٗي   

 ثعضٍ  ٛيب                                   هٜسچي                              قطيؼز ضظٞي
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زؾشِيطي آٛبٙ ٝاضز زاٛكٌسٟ كٜي ٝاضز            

قٞٛس سب    ًالؼ زضؼ ٢ٜٗسؼ ق٘ؽ ٗي       

زاٛكؼٞيبٙ ٗؼشطض ضا زؾز ُيط ًٜٜس؛           

ٝهشي ٢ٜٗسؼ ق٘ؽ ٛؿجز ث٠ حعٞض            

ٛظبٗيبٙ زض ًالؼ زضؼ ذٞز اػشطاض            

ًٜس اٝ ضا ثب ٗؿٔؿْ ث٠ ػبي ذٞز                 ٗي

ٛكبٜٛس ٝ حشي ثب قٌٜؼ٠ ٗؿشرسٕ             ٗي

ًٜٜس ٠ً آٙ زٝ زاٛكؼٞ ضا        زاٛكٌسٟ ؾؼي ٗي  

 . ثيبثٜس

ضئيؽ ٝهز زاٛكِبٟ س٢طاٙ ثطاي ايٚ ٠ً            

١ب ضا ثِيطز، ًْ زاٛكِبٟ س٢طاٙ        ػٔٞي ٛبآضاٗي 

حعٞض ٛظبٗيبٙ زض صحٚ      .  ضا سؼؽيْ ًطز   

زاٛكٌسٟ كٜي ثبػض قس ٠ً ثيٚ ٛظبٗيبٙ ٝ          

اي اظ    ػسٟ.  زاٛكؼٞيبٙ، ظز ٝ ذٞضز قٞز       

ؾطثبظاٙ، زاٛكٌسٟ كٜي ضا ث٠ صٞضر ًبْٗ          

ٗحبصطٟ ًطزٟ ثٞزٛس سب ًؿي اظ ٗيساٙ             

اي اظ ؾطثبظاٙ ثب ؾط ٛيعٟ        آِٛبٟ زؾش٠ .  ِٛطيعز

 . اظ زض ثعضٍ زاٛكٌسٟ ٝاضز قسٛس

اًظط زاٛكؼٞيبٙ ث٠ ٛبچبض دب ث٠ كطاض ُصاضزٛس         

سب اظ زض١بي ػٜٞثي ٝ ؿطثي زاٛكٌسٟ ذبضع          

زض ايٚ ٗيبٙ ثـط يٌي اظ زاٛكؼٞيبٙ       .  قٞٛس

زيس ٝ    سطًيس ٝ اٝ ٠ً ٗطٍ ضا ث٠ چكٖ ٗي           

زاٛؿز زيِط ٛشٞاٛؿز ايٚ      ذٞز ضا ًكش٠ ٗي   

٠٘١ ككبض زضٝٛي ضا سحْ٘ ًٜس ٝ آسف اظ            

ؾي٠ٜ دطؾٞظ ٝ ُساظـ ث٠ قٌْ قؼبضي            

زؾز ٛظبٗيبٙ اظ     »:  ًٞسبٟ ثيطٝٙ ضيرز    

١ٜٞظ صساي اٝ ذبٗٞـ      .  «!زاٛكِبٟ ًٞسبٟ 

ٛكسٟ ثٞز ٠ً ضُجبض ٠ُٓٞٔ ثبضيسٙ ُطكز ٝ           

چٞٙ زاٛكؼٞيبٙ كطصز كطاض ٛساقشٜس ث٠          

ًٔي ؿبكْ ُيط قسٛس ٝ زض ١٘بٙ ٓحظ٠ اّٝ           

ث٠ .  ػسٟ ظيبزي ١سف ٠ُٓٞٔ هطاض ُطكشٜس         

ذصٞل ٠ً ثيٚ ٗحٞؼ٠ ٗطًعي زاٛكٌسٟ         

١بي ػٜٞثي، ؾ٠ د٠ٔ ٝػٞز         كٜي ٝ هؿ٘ز   

زاقز ٝ ١ِٜبٕ ػوت ٛكيٜي ػسٟ ظيبزي اظ          

١ب اكشبزٟ، ٛشٞاٛؿشٜس ذٞز     زاٛكؼٞيبٙ ضٝي د٠ٔ

ضا ٛؼبر ز١ٜس، ٗصؽلي ثعضٍ ٛيب ث٠ ظطة          

٢ٜٗسؼ ٢ٗسي   .  ؾ٠ ٠ُٓٞٔ اظ دب زضآٗس        

قطيؼز ضظٞي ٠ً اثشسا ١سف هطاض ُطكش٠ ث٠         

ذعيس ٝ    ؾرشي ٗؼطٝح قسٟ ثٞز ثط ظٗيٚ ٗي      

. ًطز، ٝ زٝثبضٟ ١سف ٠ُٓٞٔ هطاض ُطكز        ٛب٠ٓ ٗي 

اح٘س هٜسچي حشي يي هسٕ ١ٖ ث٠ ػوت            

ثطٛساقش٠ ٝ زض ػبي اٝٓي٠ ذٞز ايؿشبزٟ ثٞز ٝ         

اظ ٠ُٓٞٔ ثبضاٙ اّٝ ٗصٞٙ ٗبٛسٟ يٌي اظ              

ثب ضُجبض ٗؿٔؿْ     «زؾش٠ حبػي ثبظ  »ػبٛيبٙ  

 . ؾي٠ٜ اٝ ضا قٌبكز

١ب اح٘س ١ٜٞظ ظٛسٟ ثٞز؛       ثؼس اظ دبيبٙ زضُيطي   

     ٙ ١بي ٛظبٗي س٢طاٙ     اٝ ضا ث٠ يٌي اظ ثي٘بضؾشب

١ب   زض حبٓي ٠ً زض زضُيطي      .  ٜٗشوْ ًطزٛس 

٠ٓٞٓ قٞكبغ زض ٗوبثْ اح٘س سطًيس ثٞز ٝ آة          

ػٞـ س٘بٕ ؾط ٝ صٞضر اٝ ضا ث٠ قسر               

ٗؼطٝح ًطزٟ ثٞز ثب ايٚ حبّ ٗؿئٞالٙ             

ثي٘بضؾشبٙ اظ ٗساٝا ٝ حشي سعضين ذٞٙ ث٠ اٝ         

ؾبػز ثؼس اٝ ٗظٔٞٗب٠ٛ ق٢يس       24اثب ًطزٛس ٝ    

 . قس

ٗظٔٞٗيز هٜسچي ث٠ حسي ثٞز ٠ً حشي ثؼس        

اـ ُلش٠ ثٞزٛس ٠ً       اظ ق٢بزر، ث٠ ذبٛٞازٟ    

اح٘س ضا ثب زٝ ق٢يس زيِط زض اٗبٕ ظازٟ               

ثطازض ق٢يس هٜسچي    .  اٛس  ػجساهلل زكٚ ًطزٟ   

ثؼس اظ ايٚ ٠ً ك٢٘يسيٖ اح٘س ضا زض         »:  ُلز

اٛس ثب ذبٛٞازٟ قطيؼز       ٗؿِط آثبز زكٚ ًطزٟ    

ضظٞي ٝ ثعضٍ ٛيب ث٠ ٗؿِط آثبز ضكشيٖ ٝ هجط          

ق٢يس ضا ٛجف ًطزيٖ ٝ اٝ ضا ٗرليب٠ٛ ث٠ اٗبٕ           

ظازٟ ػجساهلل ثطزيٖ ٝ زض آٛؼب زض ًٜبض                

  «.زٝؾشبٛف ث٠ ذبى ؾذطزيٖ

آشض ػسٟ ظيبزي اظ       16زض ػطيبٙ زضُيطي     

زاٛكؼٞيبٙ ٠ً سحز ككبض ٝ ح٠ٔ٘ هطاض             

ُطكش٠ ثٞزٛس ث٠ ٛبچبض ث٠ آظٗبيكِبٟ دٜبٟ             

اي   دؽ اظ ذشٖ ٠ُٓٞٔ ثبضاٙ زهيو٠        .  ثطزٛس

ٛب٢ُبٙ ٗيبٙ  .  ؾٌٞر، زاٛكٌسٟ ضا كطا ُطكز     

ؾٌٞر ٛب٠ٓ ثٜٔسي ث٠ ُٞـ ضؾيس ٠ً ٗبٜٛس         

سط   ١ب كطٝ ضكز ٝ اظ چكٖ ثيف        زق٠ٜ زض هٔت  

١بي ثٜٔس    ٛب٠ٓ.  زاٛكؼٞيبٙ اقي ػبضي قس    

اي ٗؼطٝح     ك٢٘بٛس ٠ً ػسٟ      ؾٞظٛبى ٗي  

اٝٓيبي .  اٛس  اٛس ٝ زض ١٘بٙ ػب اكشبزٟ          قسٟ

زاٛكٌسٟ، ٗؿشرسٗبٙ ٝ چٜس ٛلطي اظ             

ذٞاؾشٜس ٗؼطٝحبٙ ضا     زاٛكٌسٟ دعقٌي ٗي  

ث٠ دعقٌي ثطزٟ ٗؼبٓؼ٠ ًٜٜس ٝٓي ؾطثبظاٙ ثب        

ثسٙ .  س٢سيس ث٠ ٗطٍ ٗبٛغ ايٚ ًبض قسٛس          

ٗؼطٝحبٙ زض حسٝز زٝ ؾبػز زض ٝؾػ            

زاٛكِبٟ اكشبزٟ ثٞز ٝ ذٞٙ ػبضي ثٞز سب              

ثسيٚ سطسيت ؾ٠ ٛلط اظ     .  ثبالذطٟ ػبٙ ؾذطزٛس  

ثعضٍ ٛيب، هٜسچي ٝ قطيؼز        )زاٛكؼٞيبٙ  

ق٢يس ٝ ثيؿز ٝ ١لز ٛلط زؾشِيط        (  ضظٞي

 . ٝ ػسٟ ظيبزي ٗؼطٝح قسٛس

آشض، ػٜبيز    16ثطاي ًٖ ضَٛ ًطزٙ ٝاهؼ٠       

زض ٗوبثْ  .  ًبضاٙ قطٝع ث٠ ؾلؿؽ٠ ًطزٛس      

زاٛكؼٞيبٙ ثطاي   »:  ذجطِٛبضاٙ ُلشٜس ٠ً    

ُطكشٚ سلَٜ ؾطثبظاٙ ح٠ٔ٘ ًطزٛس ٝ             

ؾطثبظاٙ ٛيع اػجبضًا سيط١بيي ث٠ ١ٞا قٔيي          

زض   «.ٛ٘ٞزٛس ٝ سصبزكب ؾ٠ ٛلط ًكش٠ قس          

اُط »:  ١٘بٙ ضٝظ١ب يٌي اظ ٗؽجٞػبر ٛٞقز      

سيط١ب ١ٞايي قٔيي قسٟ، دؽ زاٛكؼٞيبٙ دط       

 «!زضآٝضزٟ ٝ ذٞز ضا ث٠ ٠ُٓٞٔ ظزٛس

آشض ظٝزسط اظ      16ضغيٖ ثطاي ايٚ ٠ً ٝاهؼ٠        

يبز١ب ثطٝز اظ ثطدبيي ٗطاؾٖ يبزثٞز ق٢سا            

 .ػُٔٞيطي ًطز

ثؼس اظ  »:  ُٞيس  ثطازض ق٢يس قطيؼز ضظٞي ٗي 

ق٢بزر ايٚ ؾ٠ سٚ ث٠ ٗب اػبظٟ ثطُعاض ًطزٙ         

قت ؾٕٞ زض ذب٠ٛ ١بي٘بٙ ضا ١ٖ ٛسازٛس؛ ٝٓي         

زض ٗطاؾٖ چ٢ٖٔ ث٠ ذبؼط دبككبضي ظيبزي          

ًبضر ٠ً ٢ٗط حٌٞٗز      ٠ً300 ًطزيٖ كوػ    

١ط .  ٛظبٗي ضٝي آٙ ذٞضزٟ ثٞز ث٠ ٗٚ زازٛس        

ذٞاؾز ث٠ ؼطف اٗبٕ ظازٟ ػجساهلل          ًؽ ٗي 

 «.ًطزٛس ثطٝز ًبضسف ضا ًٜشطّ ٗي

اظ ؼطين  »:ُٞيس  ثطازض ق٢يس ثعضٍ ٛيب ٛيع ٗي     

اػٖٔ، قبٟ ث٠ دسضٕ سؿٔيز ُلز ٝ ديـبٕ زاز          

١عاض سٞٗبٙ ذٞٙ ث٢ب ثس١ٜس ٠ً ػٞاة          200

ذٞاؾشيٖ ٗؼٔؽ ذشٖ ٝ       ضز زازيٖ؛ ثؼس ٗي    

سب ايٚ ٠ً   .  قت ١لز ثِيطيٖ، ٗربٓلز ًطزٛس    

ذٞزٕ ديف ؾطسيخ ثرشيبض كطٗبٛساض ٛظبٗي        

ضكشٖ ٝ ٗشؼ٢س قسٕ اُط اسلبهي اكشبز ذٞزٕ          

  «.ٗؿؤّٝ ثبقٖ

آشض، ٛيٌؿٞٙ ث٠     16زضؾز ضٝظ ثؼس اظ ٝاهؼ٠      

ايطاٙ آٗس ٝ زض ١٘بٙ زاٛكِبٟ، زض ١٘بٙ             

زاٛكِب١ي ٠ً ١ٜٞظ ث٠ ذٞٙ زاٛكؼٞيبٙ ثي        

ُٜبٟ ضِٛيٚ ثٞز زًشطاي اكشربضي حوٞم          

صجح ٝضٝز ٛيٌؿٞٙ يٌي اظ        .  زضيبكز ًطز 

١ب زض ؾط ٗوب٠ٓ ذٞز سحز ػٜٞاٙ             ضٝظٛب٠ٗ

«    ٙ اي ث٠     ٛب٠ٗ ؾطُكبزٟ     «ؾ٠ هؽطٟ ذٞ

 . ٛيٌؿٞٙ ٛٞقز
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زض ايٚ ٛب٠ٗ ؾطُكبزٟ اثشسا ث٠ ؾٜز هسيٖ ٗب            

١طُبٟ زٝؾشي اظ   »١ب اقبضٟ قسٟ ثٞز ٠ً         ايطاٛي

آيس يب ًؿي اظ ظيبضر ثبظٗي ُطزز ٝ يب            ؾلط ٗي 

قٞز ٗب ايطاٛيبٙ ث٠       قرصيشي ثعضٍ ٝاضز ٗي    

كطاذٞض حبّ زض هسٕ اٝ ُبٝي ٝ ُٞؾلٜسي              

ًٜيٖ؛ آٙ ُبٟ ذؽبة ث٠ ٛيٌؿٞٙ           هطثبٛي ٗي 

ٙ »ُلش٠ قسٟ ثٞز ٠ً       ٝػٞز ق٘ب  !  آهبي ٛيٌؿٞ

آٙ هسض ُطاٗي ٝ ػعيع ثٞز ٠ً زض هسٕٝ ق٘ب ؾ٠            

ٛلط اظ ث٢شطيٚ ػٞاٛبٙ ايٚ ًكٞض يؼٜي                 

 . «.زاٛكؼٞيبٙ زاٛكِبٟ ضا هطثبٛي ًطزٛس

 : ٜٗبثغ

 ذبؼطار ق٢يس چ٘طاٙ  -1

  58ضٝظٛب٠ٗ ًي٢بٙ آشض  -2

  58ضٝظٛب٠ٗ اؼالػبر آشض  -3

 ضٝظٛب٠ٗ ػ٢٘ٞضي اؾالٗي آشض  -4

http://www.irdc.ir 

 آضاِٗبٟ ؾ٠  ق٢يس

 

. اگر هسبفر سبليبى دٍر بيت اهلل بَدُ ببشي ٍ اگر هٌتظر سفر سبليبى ديگر

هطوئٌبً ايي رٍزّب دلت بذجَری َّايي شذُ، پرًذُ توبم لحظِ ّب ٍ هكبى 

 . پرًذُ اٍ . ّبيي كِ هي شٌبسي يب خَاّي شٌبخت

اٍ كِ . اٍيي كِ ّويي حبال كٌبر چٌذ صذ هيليَى كَدك گرسٌِ جْبى است

دارد الاليي هي خَاًذ برای چٌذ دُ هيليَى بيوبری كِ خستِ ٍ راًذُ تر از 

...اٍيي كِ . توبهي گٌجشكبى بي سپيذار دًيب دارًذ بِ خَاة هي رًٍذ  

آشض  16ٓٞح  يبزثٞز 

 زاٛكٌسٟ كٜي 
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ٗسيطًْ سطثيز ثسٛي ، ٝ ػٜابة        

آهبي زًشطيبضيبضي ، ٗاسيط ٗطًاع     

ٗكبٝضٟ زضثبضٟ كؼبٓيز ١ب ٝ ثطٛب٠ٗ  

١اابي كط١ِٜااي ، زاٛااكؼٞيي ،       

ٝضظقي ٝ ٗكبٝضٟ اي زض زاٛاكِبٟ  

سٞظيحبر الظٕ ضا ث٠ زاٛاكؼٞيبٙ    

 .اضائ٠ زازٛس

اػطاي ؾاط١ٝبي قابز ٝ ٗشٜاٞع         

،ؾاارٜبٙ ٛ٘بيٜااسُبٙ سااك٢ٌٔبي    

زاٛااكؼٞيي زاٛااكِبٟ ٝ  ٗؼطكااي      

ثااؿيغ زاٛااكؼٞيي ٝ اٛؼ٘ااٚ        

اؾااااالٗي زاٛااااكؼٞيبٙ ثاااا٠     

زاٛاااكؼٞيبٙ ٝضٝزي ػسياااس ،      

اػطاي ؾطٝز١بي قبز ٝ ٗشٜاٞع ،    

ثطُعاضي ٗؿبثو٠ ٗكبػطٟ ٝ آٝاظ ،       

ثطُااعاضي ٗااؿبثوبر ٝضظقااي ،       

اػطاي ثطٛب٠ٗ ١بي ضظٗاي سٞؾاػ    

اٛؼ٘ااٚ ١اابي ٝضظقااي اظ زيِااط      

هؿ٘ز ١بي ايٚ ثطٛب٠ٗ زض ثرف    

 .زٕٝ ثٞز

قاابيبٙ شًااط اؾااز زض ثرااف        

ػٜجي ايٚ ػكٚ ، ؿطكا٠ ١بياي         

ثطدب قسٟ ثٞز ٠ً ًبٛٞٙ ١بي ٢ٛبز    

ٛ٘بيٜسُي ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطي زض    

زاٛكِبٟ ، سكٌْ ١بي زاٛكؼٞيي    

اظ ػ٘ٔاا٠ ثااؿيغ زاٛااكؼٞيي،        

اٛؼ٘ااٚ اؾااالٗي زاٛااكؼٞيبٙ ،      

 ػ٢بز زاٛكِب١ي ٝ ثرف ١بي 

ػكٚ آقٜبيي ثاب زاٛاكِبٟ ٝياػٟ      

زاٛااااكؼٞيبٙ ٝضٝزي ػسيااااس     

 6زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ زٝقاٜج٠       

اظ ؾٞي ازاضٟ    ٢ٗ1388طٗبٟ ؾبّ 

ًْ اٗٞض كط١ِٜي ٝ كاٞم ثطٛبٗا٠      

زاٛااكِبٟ ٝ ثااب ١ٌ٘اابضي ؾااشبز       

 9اؾشوجبّ ٢ٗط زاٛكِبٟ اظ ؾبػز  

زض ؾااابٓٚ    18صاااجح ٓـبياااز    

ؾيسآااك٢سا ًاابٛٞٙ كط١ِٜااي ٝ      

 .سطثيشي ػٞاٛبٙ ثؿيغ ثطُعاض قس

زض ايٚ ٝيػٟ ثطٛب٠ٗ ٠ً ثب اؾشوجبّ   

دطقٞض زاٛكؼٞيبٙ ٝضٝزي ػسياس   

١٘طاٟ ثٞز ، دؽ اظ ساالٝر آيابر     

ٛٞضاٛااي هااطآٙ ًاا٠ ثاا٠ صااٞضر       

ٗٞظٞػي زض كعئز ػٖٔ ٝ زاٛف  

ثٞز ٝ ٛٞاذش٠ قسٙ ؾطٝز ٗواسؼ  

ػ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ  ٝ درف    

ًٔيخ ٗؼطكي زاٛكِبٟ ، ٝ ٛيبياف   

اثشسايي ثطٛب٠ٗ، زًشط ؼب١طي ظازٟ  

، ضئيؽ ٗحشطٕ زاٛكِبٟ ٝ حؼاز  

االؾالٕ ٝ آ٘ؿٔ٘يٚ ػٜبة آهابي  

ٗجكطي ، ٗاؿئّٞ ٗحاشطٕ ٢ٛابز       

ٛ٘بيٜسُي ٗوبٕ  ٗؼظاٖ ض١اجطي        

زض زاٛااكِبٟ ثاا٠ ايااطاز ؾاارٚ        

 .دطزاذشٜس

دؽ اظ ؾرٜبٙ ضئيؽ زاٛاكِبٟ ٝ    

٢ٛبز ض١جطي ، ثب اػاطاي ؾاطٝزي    

يبز ٝ ذبؼطٟ زالٝضٗاطزاٙ ١اكز     

ؾبّ زكبع ٗوسؼ ُطاٗي زاقاش٠       

 .قس

زض ازاٗاا٠ ثطٛبٗاا٠ صااجح ، زًشااط       

ٗح٘ٞزٛيااب ، ٗؼاابٝٙ آٗٞظقااي       

زاٛكِبٟ ٝ زًشط س٢بٗي ، ٗسيطًْ    

ذسٗبر آٗٞظقي زضثابضٟ ٗاؿبيْ     

آٗٞظقااي ٝ هااٞاٛيٚ ٝ ٗوااطضار       

ػبضي آٗٞظقي ثطاي زاٛاكؼٞيبٙ   

 .سٞظيحبر الظٕ ضا اضائ٠ زازٛس

ثؼس اظ اس٘بٕ سٞظيحبر آٗٞظقي ،   

زاٛكؼٞيبٙ ثب ٛيبيف ، آٗبزٟ اهب٠ٗ  

ٛ٘بظ ظ٢ط ٝ ػاصط قاسٛس ٝ ٛ٘ابظ       

ظ٢ط ٝ ػاصط ثا٠ اٗبٗاز حؼاز          

االؾالٕ ٝآ٘ؿٔ٘يٚ ػٜبة آهابي     

ثطاسي ، ٗؼابٝٙ ٢ٛابز ٛ٘بيٜسُاي         

. ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١اجطي اهبٗا٠ قاس        

دؽ اظ اهب٠ٗ ٛ٘بظ ، ٝ صطف ٛب١بض،    

هؿ٘ز زٕٝ ثطٛب٠ٗ ١اب اظ ؾابػز      

ثاب سٞظايحبر ػٜابة آهابي         14

زًشط حجياجي ، ٗؼابٝٙ ٗحاشطٕ         

زاٛاااكؼٞيي كط١ِٜاااي زضثااابضٟ    

ٗااؿبيْ حااٞظٟ زاٛااكؼٞيي ٝ        

كط١ِٜااي، صااٜلي ٝ اٛااعجبؼي       

ديِيطي قاس ٝ داؽ اظ ؾارٜبٙ         

ايكبٙ آهبيبٙ زًاشط ؾاجٌشٌيٚ ،     

ٗسيطًْ اٗٞض كط١ِٜي ٝ ٢ٜٗسؼ    

كطحاااعازي ، ٗاااسيطًْ اٗاااٞض      

زاٛااكؼٞيي ، زًااشط ٗح٘ااسي ،       

 اردٍي ٍرٍدي ّبي جذیذ

 

 گسارش جطي اردٍي ٍرٍدي ّبي جذیذ

 ؿطك٠ ١بي  ٛ٘بيكِب١ي  زاٛكؼٞيبٙ

 ؾرٜطاٛي    ضيبؾز  زاٛكِبٟ 
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ٗرشٔااق ٗؼبٝٛااز زاٛااكؼٞيي      

كط١ِٜاااي زاٛاااكِبٟ اظ ػ٘ٔااا٠      

ٗااسيطيز سطثيااز ثااسٛي، ٗطًااع      

ٗاااكبٝضٟ زاٛاااكؼٞيبٙ، ٝاحاااس    

كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١اب، اٛؼ٢ٜ٘ابي     

ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ، ًابٛٞٙ ١ابي        

كط١ِٜااي ٝ ١ااٜطي ،ٛااكطيبر        

زض ...  زاٛكؼٞيي ، ازاضٟ اضز١ٝب  ٝ    

ايٚ ؿطك٠ ١ب ث٠ اضاي٠ ٗحصٞالر ٝ   

ثطٛب٠ٗ ١بي ذٞز ثا٠ زاٛاكؼٞيبٙ      

دطزاذشٜااااس ًاااا٠ اؾااااشوجبّ     

زاٛكؼٞيبٙ اظ ؿطك٠ ١اب ٝ ثطٛبٗا٠        

١بي ٗشٜٞع ٝ ٗؿبثوبر كط١ِٜاي     

 .ٝ زيٜي  هبثْ سٞػ٠ ثٞز

زض دبيااابٙ ١٘ااابيف زض ثياااٚ       

زاٛكؼٞيبٙ ثؿش٠ ١ابي كط١ِٜاي     

 .سٞظيغ قس

 :اػضبي ستبد استقجبل هْر 

ٗسيطيز اٗاٞض كط١ِٜاي ٝ كاٞم         

ثطٛب٠ٗ ، ٗسيطيز اٗٞض زاٛاكؼٞيي   

،ٗسيطيز حطاؾز ،٢ٛبز ٛ٘بيٜسُي 

ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطي ،ٗسيطيز اٗٞض 

ػ٘ٞٗي،ٗااااسيطيز ذااااسٗبر    

آٗٞظقااااي،سؼساز زاٛااااكؼٞيبٙ   

ٝضٝزي ػسيس قاطًز ًٜٜاسُبٙ     

ٛلط،سؼاااساز   1300:  زض ػاااكٚ    

زاٛكؼٞيبٙ ٝ اػعبي ًي٘ش٠ ١بي   

 200:  ٗرشٔق ثطُاعاضي ػاكٚ       

 ٛلط،

 :فضبسبزي غرفِ ّب 

كعب ؾبظي ػ٘ٞٗاي ؿطكا٠ ١ابي         

ٛ٘بيااكِبٟ ثااب ض١ٜ٘ٞز١اابي اٗاابٕ    

ٝ ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطي  ( ضٟ)ذ٘يٜي

زضثبضٟ ضؾبٓز زاٛكؼٞ ٝ زاٛاكِبٟ   

ا١سا ثؿش٠ ا١سايي كط١ِٜي قبْٗ   

يي ػسز ًالؾٞض ٝ ذٞزًابض ثا٠         

 س٘بٗي زاٛكؼٞيبٙ 

 

ضرکت کٌٌذگبى در غرفهِ      

 :ّبي ًوبیطگبُ

٢ٛاابز ٛ٘بيٜااسُي ٗواابٕ ٗؼظااٖ       

ض١جطي ،ثؿيغ زاٛكؼٞيي ،ػ٢ابز    

زاٛااكِب١ي ،اٛؼ٘ااٚ اؾااالٗي      

زاٛااكؼٞيبٙ  ،ٗطًااع ٗااكبٝضٟ        

،اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘اي زاٛاكؼٞيي       

،ٝاحس كط١ِٜي ذٞاثِابٟ ١اب،ازاضٟ     

ٛاااااكطيبر زاٛاااااكؼٞيي،ازاضٟ   

اضز١ٝب،ًاابٛٞٙ ١اابي كط١ِٜااي ٝ     

ٙ  12)١ٜطي ،اٛؼ٘اٚ ١ابي    (ًابٛٞ

( اٛؼ٘ااٚ  28)ػٔ٘ااي زاٛااكؼٞيي 

اٛؼ٘اٚ    40)،ٗسضيز سطثيز ثسٛي

 (ٝضظقي

1388اردٍي داًطجَیبى ٍرٍدي جذیذ سبل   

 ٗسيطاٙ حٞظٟ ٗؼبٝٛز زاٛكؼٞيي ٝ كط١ِٜي 

 زاٛكؼٞيبٙ ، اؾبسيس ، ٗسيطاٙ ٝ ٗؼبٝٛيٚ زاٛكِبٟ 

دانش را فراگيريد و 

به خاطر آن آرامش و 

وقار را بياموزيد و در 

برابر كسي كه 

علم را از او آموخته ايد 

متواضع  و فروتن 

 باشيد 
 (ص)رسولاكرم

 1388زاٛكؼٞيبٙ ٝضٝزي ؾبّ 
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 پٌجبُ ٍ ًْويي جطي داًص آهَختگبى داًطگبُ تشثيت هعلن 

 

زًشط زثيطاٙ ٝ زًشط :اظ چخ  

ق٢طثبٛٞ ػطيبٙ اظ ٗلبذط ػٔ٘ي 

  زاٛكِبٟ

 

ٗطاؾٖ دٜؼبٟ ٝ ٢ٛ٘ياٚ ػاكٚ        
زاٛف آٗٞذشِي زاٛكِبٟ سطثيز  
ٗؼٖٔ ١٘عٗبٙ ثب ؾابٓطٝظ ٗياالز    
١كش٘يٚ آكشبة ؾذ٢ط ٝاليز ٝ     

ٝ (  ع)اٗبٗز ، حعطر اٗبٕ ضظاب  
ث٠ ٜٗبؾجز ٌٛٞزاقاز ٛٞزٗياٚ    
ؾبّ سبؾايؽ زاٛاكِبٟ سطثياز      
ٗؼٖٔ ، دٜؼكٜج٠ ١لشٖ آثبٙ ٗبٟ   
ؾبّ ػبضي اظ ؾاٞي ازاضٟ ًاْ      
اٗٞض كط١ِٜي ٝ كٞم ثطٛبٗا٠ زض        
ؾاابٓٚ اػش٘بػاابر زاٛااكٌسٟ      
ازثياابر ٝ ػٔاإٞ اٛااؿبٛي ايااٚ       

 .زاٛكِبٟ ثطُعاض قس

ػكٚ زاٛف آٗٞذشِبٙ زاٛكِبٟ 
سطثيز ٗؼٖٔ ثب ١سف سؼٔياْ اظ       
ٛرجِبٙ ػٔ٘ي اياٚ زاٛاكِبٟ ٝ        
١٘عٗاابٙ ثااب ؾاابٓطٝظ ٝالزر        

ٝ ٝ ثا٠    (  ع)حعطر اٗابٕ ضظاب    
ٜٗبؾااجز ٌٛٞزاقااز ٛٞزٗيااٚ     
ؾبّ سبؾايؽ زاٛاكِبٟ سطثياز      

ٛلط   300ٗؼٖٔ ثب حعٞض ثيف اظ 
اظ زاٛااف آٗٞذشِاابٙ زاٛااكِبٟ     

 .ثطُعاض قس

زض ايااٚ ٗطاؾااٖ ًاا٠ ضييااؽ          
زاٛكِبٟ، اػعبء ١يبر ضئياؿ٠ ،       
ضٝؾبي زاٛكٌسٟ ١ب ، ٗلابذط ٝ       
چ٢طٟ ١بي ٗبٛسُبض ٝ ػ٘ؼاي اظ   
اؾبسيس زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ ٛيع   
حعٞض زاقشٜس ثاب ا١اساي ٓاٞح       
يبزثٞز اظ ٠٘١ زاٛف آٗٞذشِبٙ    
سوسيط ث٠ ػْ٘ آٗس ٝ ػاالٟٝ ثاط      
ايٚ اظ  زاٛف آٗٞذش٠ ُبٙ ٛرج٠ 
ٛيع ثب ا١ساء ٓٞح سوسيط هسضزاٛاي   

 .ثب ا١ساء ٓٞح قس

دکتر ػجذالجَاد عبّري زادُ  ،    

 :رئيس داًطگبُ ترثيت هؼلن 

هسئَليي ثبیذ زهيٌِ ّبي پيطرفت 

داًص آهَختگبى ٍ تحقق ٍ اًجبم 

 کبرّبي ثسرگ را فراّن آٍرًذ

زًشط ػجسآؼٞاز ؼب١طي ظازٟ ،   
ضئيؽ زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ زض   
دٜؼبٟ ٝ ٢ٛ٘يٚ ػكاٚ زاٛاف     
آٗٞذشِبٙ ايٚ زاٛكِبٟ ظا٘اٚ   
سجطيي ٗيالز ٗؿؼٞز حعاطر    

ٝ ٗٞكويز زاٛاف    (  ع)اٗبٕ ضظب 
آٗٞذشِبٙ زض ؼاي ٗاطحٔا٠          

ؾبّ ُصقش٠ :  ًبضقٜبؾي ُلز 
ثااب ظحاا٘اابر قاا٘ااب زاٛااف        
آٗٞذشِبٙ ػعيع ٝ اؾشبزاٙ ٗؼعظ 

ٛلط اظ    700ٝ ٗحشطٕ ، ثيف اظ 
زاٛكؼٞيبٙ زاٛكِابٟ ساطثاياز       
ٗؼٖٔ زض ٗوؽغ ًابضقاٜابؾاي       
اضقس دصيطكش٠ قسٛس ٠ً ٗابيا٠     

يي در   . اكشربض زاٛكِابٟ اؾاز    
فصل جديدديي ا      :  ادامٍ افزيد

 ويگي شمب آغب  شيٌ ي بدگ       
 رده ددگگي در  ويگي شدمدب     
يرق مي خًرد ي اده مًفمدتد    
حبصل الطبف الُي ، تدش  ي      
كًشش شمب ي  حمبت ياليدده  
ي معلمبن ي استبدان دلسً  شمب 
در مگاحل ي ممبطع مدتدتدلد      
تحصتلي ا  ابتيا تب اكىًن بدًدٌ  

 .اس  

مب شبكگ الطبف الُدي  :  يي گف 
ي  حمدبت دديران ي مدبدران          
َستتم ي َمچىته استبداوي كٍ 
در طًل اده سبلُب ا  خدگمده       
علم ي داوش آوُب بُگٌ گدگفدتدٍ    
ادم ي ببدي بٍ عىًان دك شبگدگد  

يي  . ليردان اده  حمبت ببشتم
شدمدب داودش      :  در ادامٍ گفد  

آمًختگبن سگمبدٍ َبي كشدًر    
َستتي ي تش  ي  حدمدبت ي       
حبصل كبر شمب اس  كٍ كشًر 

 .را مي سب د

دسدتدگود     : يي خبطگوشبن كگد
اده مل  شگد  ي مسدلدمدبن        
اس  كٍ مب مي تًاوتم در ادده    
فضب درس بتًاوتم ي ببدي وسب  
بٍ اده امگ ، اداي دده داشدتدٍ     
ببشتم ي بب تدش  ي كدًشدش        

  .خًد اده دده را ادا ومبدتم

جًاودبن عدزددز در        :  يي افزيد
مگاكز علمي كشًر افدتدتدبرات    
شبدبن تًجُي را آفگديٌ اودي ي    
مب بٍ اده داوش آمدًخدتدگدبن       
افتتبر مي كىتم ي مسئدًلدتده    
ببدي  متىٍ َبي دتشگف  داوش 
آمًختگبن ي تحمدك ي اودمدب         

 .كبرَبي بزر  را فگاَم آيروي

دکتر سيذ کبظن اکرهی ، رئيهس   

 :اسجق داًطگبُ ترثيت هؼلن 

تَاهبى ثَدى داًص افهسایهی ٍ     

کوبل گرایی از تؼبلين اًسبى سبز   

  اسالم است

زًشط ؾيس ًابظاٖ اًاطٗاي زض        
اثشساي ؾرٚ ذٞز ثب شًاط اياٚ     
٠ً زض ؾ٠ ٗوؽغ ًبضقٜابؾاي ،    
ًبضقٜبؾي اضقاس ٝ زًاشاطي ،       
زاٛف آٗٞذش٠ زاٛكِبٟ سطثاياز    

ؾابّ    48:  ٗؼٖٔ اؾاز ُالاز     
ديف زض زٝضٟ ٓيؿبٛؽ زاٛكِبٟ    

 . سطثيز ٗؼٖٔ دصيطكش٠ قسٕ

ًبضقٜبؾي اضقس  48ٝ زض ؾبّ 
 1374ذٞز ضا ُطكشٖ ٝ زض ؾبّ 

زًشط اًطٗي ٝظيط اؾجن آٗٞظـ ٝ دطٝضـ ٝ 

 ٝ يٌي اظ ضٝؾبي ؾبثن زاٛكِبٟ 
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قشائت سَگٌذ ًبهِ  فبسغ 

 التحصيالى

يي در ادامٍ ستىبن خدًد بدب لدگا د          
اشعبري ا  وبصگخسگي ي فدگديسدي در         
فضتل  كسب علم ي داوش ي فضدبددل       
اخشلي َمچدًن داودش ، آ ادگدي ي            

مب متعدلدك بدٍ      :  ددىياري ي مگيت گف  
فگَىگي َستتم كٍ ببدي ا  جُتي اَدل    
داوش ي تحمتك ببشتم ي ا  جُتي اَدل    

َمچىتده  .  تعبلي ي تكبمل معىًي دا مي
مب متعلك بٍ فگَىگي َستتم كٍ بستبري 
ا  عىبصگ تًسعٍ مبدي ي معىًي را بب َم 
دارد َم داوش ي َدم تدًسدعدٍ دا دم            

 .معىًدبت ي ريح ي ريان 

تعبلتم اسش  اوسدبن    :  يي در ادامٍ افزيد
سب  اس  ي داوش افزادي ي كمبل افزاددي  

دكدتدگ   . را تًامبن بب َم تبكتي مي كدىدي    
اوسبن فگَتدتدتدٍ    :  اكگمي در ادامٍ گف 

ببدي آ ادٌ ، دتگي حك ي يالع بته ببشي ي   
ا  َگگًوٍ تعصب غتگعملي ، غتگعملي ي   

 .غتگاخشلي بٍ دير ببشي

جُبن امگي  مب دگ ا  تعصبدبت  :  يي گف  
اس  ، تعصببت فبمتلي ، تعصببت لًمدي  

ي مدب بدٍ عدىدًان لشدگ            ...  لبتلٍ اي ي 
فگَتتتٍ ببدي ا  اده تعصبدبت بدٍ دير       

يي داوش ، مگيت ي جًاومگدي ي .  ببشتم
ددىياري را خبص فگَدىدا اددگاودي ي         

مب ادده ندىدي      :  اسشمي داوستٍ ي گف  
خصل  عبلي را وببدي فياي در  ي دودتدب     

تبردخ مب سگشبرا  آ ادگبوي اسد   .  بكىتم
كٍ بب آ ادگي ي ددىياري ي جًاومگدي در 

يي . ممببل ظلم ي سدتدم ادسدتدبدٌ اودي         
امتييار  بب تًجٍ بٍ اده :  خبطگوشبن كگد

خصًصتبت ، جبمعٍ مب در مستگ تًسعدٍ  
َمٍ جبوبٍ حگك  كىي تب مدب آسدبددش      

يي در   . بتشتگي در آدىيٌ داشتٍ ببشتدم 
امتي ببالتگده نتزي اس  كٍ : دبدبن گف 

ببدي َگ جًان داشتٍ ببشي كٍ مب بب امتدي  
 ويٌ ادم ي امتييار  كٍ بتًاوتم ليمُبددي  
بتشتگ در جُ  تًسعٍ شبدستٍ جبمدعدٍ   
بگداردم ي بب آ ادگي  ويگي كىتدم ي بدب       
عمل خًد فگَىا ادگاوي ي اسدشمدي را     

 .تبلتغ ي تگيد  كىتم

خبًن دکتر دثيراى ، ػضَ ّيهب     
 :ػلوی داًطگبُ ترثيت هؼلن 

هب ثبیذ سؼی کٌين در توبم هراحه   
زًذگی ٍصف ٍاقؼهی ػبلوهبى       

 قرآًی ثبضين

ذبٖٛ زًشط حٌي٠٘ زثيطاٙ ، ػعٞ ١ايابر   
ػٔ٘ي زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ زض ايٚ ٗطاؾٖ 

ٗب ثبيس سوبضٙ اياٚ ػكاٚ زاٛاف        : ُلز 
آٗٞذشِي ضا ثب ٗيالز ثبؾؼبزر ػابٓاٖ آّ     

ضا ياي    (  ع) ٗح٘س ، حعطر اٗابٕ ضظاب      
ٗاب  : ٝي زض ازا٠ٗ اكاعٝز . سوبضٙ ٛيٌٞ ثساٛيٖ

ثبيس زض ؾيط صؼٞزي ظٛاسُاي ٗابٙ ثاط         
اؾبؼ سؼبٓيٖ هطآٛي ٝ كطاٗياٚ آا٢اي ،        

 .ٗؿيط ديكطكز ضا ؾيط ٝ ؼي ٛ٘بييٖ

زاٛف آٗٞذاشاِابٙ ًؿابٛاي        :  ٝي اكعٝز
١ؿشٜس ٠ً ؾي٠ٜ ١بي ذٞز ضا ٗابالٗابّ       
ػٖٔ ًطزٟ اٛس ٝ ذساٝٛس ثب اٗبٛشي ثاعضُاي   
٠ً ث٠ اٛؿب٢ٛب زازٟ زض ٝاهغ سبع ثٜسُاي ٝ    
ًطاٗز ضا ١سي٠ زازٟ سب ٗب ثب قٜبذز ذٞز 

 .، ذسا ضا ١طچ٠ ث٢شط ثكٜبؾيٖ

اٛؿاابٙ ثااب هااسضزاٛااي ٝ        :  ٝي اكااعٝز  
هسضقٜبؾي ٝ آقٜبثٞزٙ ثب اؾاشاواالّ ٝ      
١ٞيز ذٞز ، ث٠ ػظ٘ز ذٞز ٝهٞف ٗاي  
يبثس ٝ ٗي ك٢٘س ٠ً ١ط آٛچ٠ زض ػا٢ابٙ   

 .ٝػٞز زاضز زض ذٞز اٛؿبٙ ٛيع ١ؿز

ػٖٔ ٝ ػْ٘ ٝ ساواٞا     :  زًشط زثيطاٙ اكعٝز
سٞاٗبٙ ١ؿشٜس ٝ ذساٝٛس زض هطآٙ زضثابضٟ  
ػبٓ٘بٙ حويوي ٗي كطٗبيس ٠ً ػبٓ٘بٙ اظ   
ذساٝٛس ذكيز زاضٛس ٝ ١ط هاسٕ آٛا٢اب        
ثطاي ذساؾز ٝ ٗب ثبيس ؾؼي ًٜياٖ زض    
س٘بٕ ٗطاحْ ظٛسُي ٝصق ٝاهؼي ػبٓ٘بٙ 
هطآٛي ثبقيٖ ٝ زض ضاٟ ذسا ٝ ذسٗز ثا٠    

 .ذٔن ، ثب اذالل هسٕ ثطزاضيٖ

هاسضر اٛؿابٙ ثاب        :  ٝي ذبؼطٛكبٙ ًطز
ػٜبيز دطٝضزُبض ٝ ث٠ ػٜٞاٙ ذٔيل٠ اهلل ،   
هسضر ً٘ي ٛيؿز ٝ ثبيس ايٚ هسضر زض   
ضاٟ ا٢ٓي ثبقس ٝ ٗب زض ايٜؼب ثب ذسا ػ٢اس  
ٗي ثٜسيٖ ٠ً زض ايٚ ضاٟ اؾاشاٞاض ٝ داب        
ثطػب ثبقيٖ زض ايٚ ١ُٞط ٝ اٗبٛز ا٢ٓي ٝ 
ث٢طٟ ُيطي اظ ديبٗجطاٙ ٝ اٝٓيبي ا٢ٓي ٠ً 
ٗؼٔ٘بٙ ١٘يك٠ ظٛسٟ ٗاب ١ؿاشاٜاس ٝ           
هسضزاٙ آٛچ٠ ٠ً زض ٝػٞز ٗاب هاطاضزازٟ     

اؾشبز ظثبٙ ٝ ازثيبر كبضؾاي  . قسٟ ثبقيٖ
٠٘١ چاياع زض ٝػاٞٗابٙ         :  سصطيح ًطز

١ؿز ٝ كوػ ثبيس ٗب زضضاٟ ضظبي ذسا ٝ   
ثطاي اصالح اٗٞض ػبٗؼ٠ ؾؼي ٝ ساالـ      

اكشربض ضؾيسٙ ثا٠ زضػا٠ زاٛاف        . ًٜيٖ
آٗٞذشِي اهشعب ٗي ًٜس ٠ً اياٚ ضا اظ      
كعْ ٝ ػٜبيز ا٢ٓي ثساٛيٖ  ٝ قٌاطُاعاض   
ذساٝٛس ثبقيٖ ٠ً اٗيس اؾز زض ٗاطاحاْ   

 .ثؼسي ١ٖ ذساٝٛس يبض ٝ يبٝض ٗب ثبقس

دثير ستبد ًكَداضت ًَدهيي سهبل  

 :تبسيس داًطگبُ ترثيت هؼلن 

ثرًبهِ هتٌَع فرٌّگی ،  30ثيص از 

آهَزضی ٍ پهوٍّطهی ثهراي        

ًكَداضت ًَدهيي سبل تبسهيهس   

 داًطگبُ اجرا هی ضَد

ٝي اثشساي ؾرٜبٙ ذاٞز ظا٘ٚ سجطياي       
ٝ (  ع)ٗيالز كطذٜاسٟ حاعطر اٗابٕ ضظاب         

آضظٝي ٗٞكويز ثطاي زاٛف آٗٞذشِابٙ ٝ     
ثيبٙ ذبؼطاسي اظ كعبي ػ٘طاٛي ٝ كيعيٌي  

زض ؾاابّ  :  ُلااز  60زاٛااكِبٟ زض ؾاابّ     
ٗؿٞٓيز ٝ ضيبؾز ايٚ زاٛاكِبٟ ضا     1360

زض آٙ ؾاب٢ٓب زاٛاكِبٟ      .  ثطػ٢سٟ زاقاشٖ    
چٜااس ؾاابذش٘بٙ ٛي٘اا٠ ًاابضٟ ثااٞز ٝ ثااب         
سالق٢بيي ٠ً زض ؾب٢ٓبي ثؼس اظ آٙ اٛؼابٕ   
قس قاب١س دياكطكز ٝ سٞؾاؼ٠ ػ٘طاٛاي           

 ٖ زثاايط ؾااشبز ٌٛٞزاقااز    .زاٛااكِبٟ ثااٞزي
ٛٞزٗيٚ ؾابّ سبؾايؽ زاٛاكِبٟ سطثياز          

ثطاي ٛٞزٗيٚ ؾابّ سبؾايؽ      :  ٗؼٖٔ ُلز 
ثطٛبٗاا٠ ػٔ٘ااي،     30زاٛااكِبٟ ثيااف اظ      

كط١ِٜي ، آٗٞظقاي ٝ دطٝضقاي ساساضى          
زيسٟ قسٟ ٠ً ػاكٚ زاٛاف آٗٞذشِابٙ         

اٗياسٝاضٕ زض   :  ٝي ُلاز  .يٌي اظ آ٢ٛبؾاز 
ضٝظ١بي ٛا٠ چٜاساٙ زٝض قاب١س اكششابح            

ػٟ ١بي ػسيس ػ٘طاٛاي ، آٗٞظقاي اظ           دطٝ
ػ٠ٔ٘ ؾبذش٘بٙ ػسيس ًشبثرب٠ٛ ٗطًعي ٝ   

 .زاٛكٌسٟ ١بي ػسيس زض زاٛكِبٟ ثبقيٖ

اّذای لَح تقذيش ثِ داًص 

 آهَختگبى ًخجِ

دثيش ستبد ًنَداضت ًَهيي سبل  -هٌْذس اٍيٌي  

 تأسيس داًطگبُ 
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 سطُ داًص آهَختگبى

اّذای لَح تقذيش ثِ داًص 

 آهَختگبى ًخجِ
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 ًوبيطگبُ متبة ثِ هٌبسجت ّفتِ متبة

 جلسبت ًقذ متبة 

 مبًَى متبة ٍ متبثخَاًي

 ثضسگذاضت حبفظ
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 اًجوي  ّبي ػلوی

 زهبى اجرا هخبعجبى هجري ػٌَاى ثرًبهِ ردیف

 88/8/24 ػ٘ٞٗي اٛؼ٘ٚ ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ًشبثساضيٝاحس ٗؿبثو٠ ًشبة ذٞاٛي ث٠ ٜٗبؾجز ١لش٠ ًشبة ٝ ًشبثرٞاٛي 1

 88آثبٙ  سرصصي اٛؼ٘ٚ ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ضٝاٛكٜبؾيٝاحس ًبضُبٟ آٗٞظقي ذالهيز ٝيػٟ اػعبي اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي  2

 88آثبٙ  ػ٘ٞٗي ٝاحس اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ثطُعاضي اٛشربثبر اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي زاٛكِبٟ 3

 88آشض سرصصي ٝاحس اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ًبضُبٟ آٗٞظقي دػ١ٝف زض ايٜشط ٛز 4

 88آشض ػ٘ٞٗي ٝاحساٛؼ٘ٚ ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ٗكبٝضٟ  سكٌيْ اسحبزي٠ اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي ٗكبٝضٟ ًكٞض 5

 سطٕ اّٝ سرصصي ٝاحس اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ضاٟ اٛساظي ؾبيز اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكِبٟ 6

 88 آشض سرصصي ٝاحس اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ًبضُبٟ آٗٞظقي ؼطح ٛٞيؿي ٝ ضٝـ سحوين 7

 88آثبٙ  سرصصي ٝاحساٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي اٛشربثبر زثيطاٙ اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي ث٠ صٞضر زاٛكٌسٟ اي  8

 88آشض ػ٘ٞٗي اٛؼ٘ٚ ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ضٝاٛكٜبؾيٝاحس ؾ٘يٜبض ٗالى ١بي اظزٝاع ٗٞكن 9

10 
ثطُعاضي ٗطاؾٖ ٗؼبضك٠ اػعبي اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي 

 زاٛكؼٞيي
 ٢ٗط ٝ آثبٙ سرصصي اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞييٝاحس

11 
 سطٕ اّٝ سرصصي ٝاحساٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي سكٌيْ ثبٛي كئٖ ١بي ػٔ٘ي ٗشٜبؾت ثب ضقش٠ ١ب

12 
 سطٕ اّٝ سرصصي ػ٘ٞٗي ٝاحساٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي زاٛكِبٟ ثطُعاضي ٗؿبثو٠ ١بي ػٔ٘ي

13 
ؾبٗبٛس١ي ٝ اٛشكبض ٛكطيبر ػٔ٘ي اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي ث٠ 

 صٞضر سرصصي
 سطٕ اّٝ سرصصي ٝاحس اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي

14 
 سطٕ اّٝ سرصصي ٝاحساٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي زاٛكِبٟ درف كئٖ ١بي ػٔ٘ي ٗشٜبؾت ثب ضقش٠ ١بي سرصئي

 سطٕ اّٝ سرصصي ػ٘ٞٗي ٝاحساٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي زاٛكِبٟ ؾ٘يٜبض ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي 50ثطُعاضي ثيف اظ  15

 سطٕ اّٝ سرصصي ػ٘ٞٗي ٝاحس اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي ثبظزيس ػٔ٘ي 5ثطُعاضي ثيف اظ  16

سكٌيْ ػٔؿبر ً٘يش٠ ح٘بيز ٝ ٛظبضر ثط اٛؼ٘ٚ ١بي  17

 ػٔ٘ي

 سطٕ اّٝ سرصصي ٝاحس اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي

 سطٕ اّٝ سرصصي ٝاحس اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي زاٛكؼٞيي سكٌيْ ػٔؿبر قٞضاي زثيطاٙ اٛؼ٘ٚ ١بي ػٔ٘ي 18

 رٍاثظ ػوَهی ٍ ارتجبعب  فرٌّگی

 زهبى اجرا هخبعجبى هجري ػٌَاى ثرًبهِ ردیف

 88/7/28 ػ٘ٞٗي ضٝاثػ ػ٘ٞٗي ٝ اضسجبؼبر كط١ِٜي ػكٜٞاضٟ ثبزثبزى ١ب 1

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ضٝاثػ ػ٘ٞٗي ٝ اضسجبؼبر كط١ِٜي ٛ٘بيكِبٟ سسإٝ ٝاليز 2

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ضٝاثػ ػ٘ٞٗي ٝ اضسجبؼبر كط١ِٜي (آٛچ٠ زذشطاٙ ثبيس ثساٜٛس)ٛ٘بيكِبٟ ضيحب٠ٛ  3
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 اردٍّب

 زهبى اجرا هخبعجبى هجري ػٌَاى ثرًبهِ ردیف

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ اصل٢بٙ ا ٝيػٟ دؿطاٙ 3اضزٝي كط١ِٜي  1

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ اصل٢بٙ ا ٝيػٟ زذشطاٙ 3اضزٝي كط١ِٜي  2

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ ًبقبٙ ا ٝيػٟ دؿطا2ٙاضزٝي كط١ِٜي  3

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ ًبقبٙ ا ٝيػٟ زذشطا2ٙاضزٝي كط١ِٜي  4

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ قيطاظ ا ٝيػٟ دؿطاٙ 3اضزٝي كط١ِٜي  5

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ قيطاظ ا ٝيػٟ زذشطاٙ 3اضزٝي كط١ِٜي  6

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ ١٘ساٙ ا ٝيػٟ دؿطاٙ 2اضزٝي كط١ِٜي  7

 88/7/20 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ ١٘ساٙ ا ٝيػٟ زذشطاٙ 2اضزٝي كط١ِٜي  8

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ ٗك٢س ٗوسؼ ا ٝيػٟ دؿطاٙ 4اضزٝي كط١ِٜي  9

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضٝظٟ ٗك٢س ٗوسؼ ا ٝيػٟ زذشطاٙ 4اضزٝي كط١ِٜي  10

 88/7/9 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب اضزٝي هٖ ػٌ٘طاٙ 11

 88/7/9 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب آؾبيكِبٟ ؾبٜٓ٘ساٙ 12

 11/7/88 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضي ُطزي دؿطاٙ 13

 88/7/16 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 14

 88/7/16 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ككٖ 15

 88/7/17 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ضي ُطزي زذشطاٙ 16

 88/7/23 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 17

 88/7/23 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ؾؼس آثبز 18

 88/7/24 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ػبزٟ چبٓٞؼ 19

 88/7/30 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 20

 88/7/30 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ؾؼس آثبز 21

 88/8/1 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ػبزٟ  چبٓٞؼ 22

 88/8/7 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 23

 88/8/7 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ٛيبٝضاٙ 24

 88/8/7 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ؾؼس آثبز  25

 88/8/8 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ق٢طى ؾيٜ٘بيي 26 

 88/8/14 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 27

 88/8/14 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ٛيبٝضاٙ 28

 88/8/15 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ق٢طى ؾيٜ٘بيي 29

 88/8/21 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 30

 88/8/21 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ٗٞظٟ ايطاٙ ثبؾشبٙ 31

 88/822 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب زضة ٛس 32
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 اردٍّب

 زهبى اجرا هخبعجبى هجري ػٌَاى ثرًبهِ ردیف

 88/8/28 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 33

 88/8/28 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ٗٞظٟ ايطاٙ ثبؾشبٙ 34

 88/829 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب زضثٜس 35

 88/9/5 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 36

 88/9/5 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ٗٞظٟ ػجطر 37

 88/9/6 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب ٗٞظٟ اؾٌٜبؼ 38

 88/9/12 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 39

 88/9/12 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب دبضى چيشِط 40

 88/9/13 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب زضثٜس اٗبٗعازٟ صبٓح 41

 88/9/19 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب هٖ ػٌ٘طاٙ 42

 88/9/19 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب دبضى چيشِط 43

 88/9/20 ػ٘ٞٗي ازاضٟ اضز١ٝب زضثٜس اٗبٗعازٟ صبٓح 44

 ٍاحذ ًطریب  داًطجَیی

 زهبى اجرا هخبعجبى هجري ػٌَاى ثرًبهِ ردیف

 ثطُعاضي اٛشربثبر  ٗسيطاٙ ٗؿّٞٝ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي 1
 ازاضٟ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي

 سطٕ اّٝ سرصصي

 ثطُبضي ػٔؿبر ً٘يش٠ ٛبظط ثطٛكطيبر 2
 ازاضٟ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي

 سطٕ اّٝ سرصصي

 سطٕ اّٝ سرصصي ازاضٟ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي زٝضٟ سرصصي ضٝظٛب٠ٗ ِٛبضي 2ثطُعاضي  3

 سطٕ اّٝ سرصصي ازاضٟ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي اضظيبثي ٛكطيبر ٝ قٜبؾبيي ٛكطيبر ثطسطٝ سكٞين آ٢ٛب 4

كؼبّ ؾبظي ٝ سـصي٠ ٓيٜي ٗطثٞغ ث٠ ٛكطيبر ٝ ٗٔعٕ ًطزٙ ٛكطيبر ث٠ ًبض  5

 آٌشطٝٛيٌي
 ازاضٟ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي

 سطٕ اّٝ سرصصي

 سطٕ اّٝ سرصصي ازاضٟ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي ثطُعاضي ػكٜٞاضٟ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي زاٛكِبٟ 6

 سطٕ اّٝ سرصصي ازاضٟ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي ضؾيسُي ث٠ زضذٞاؾش٢بي ػسيس اٛشكبض  ٛكطي٠ ػسيس ، سـييطٛ٘سيطٗؿّٞٝ  7

 سطٕ اّٝ سرصصي ازاضٟ ٛكطيبر زاٛكؼٞيي چبح ٝ اٛشكبض ٛكطيبر 8
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14 

 اهَر فرٌّگی ٍاحذ تْراى 

 زهبى اجرا هخبعجبى هجري ػٌَاى ثرًبهِ ردیف

 88/8/22 ػ٘ٞٗي اٗٞض كط١ِٜي س٢طاٙ (ع)ػكٚ ٗيالز اٗبٕ ضظب 1

 88/8/25ٓـبيز  8/22 ػ٘ٞٗي اٗٞض كط١ِٜي س٢طاٙ ٗطاؾٖ ضٝظ زاٛكؼٞ 2

 ٢ٗ88ط ٓـبيز آشضٗبٟ  ػ٘ٞٗي اٗٞض كط١ِٜي س٢طاٙ ٗؿبثو٠ ػيس ؿسيط ٝ هطثبٙ 3

 ٢ٗ88ط ا آشض  ػ٘ٞٗي اٗٞض كط١ِٜي س٢طاٙ اضزٝي س٢طاٙ قٜبؾي 4

 88/9/12 ػ٘ٞٗي اٗٞض كط١ِٜي س٢طاٙ ؾرٜطاٛي ١بي ضٝاٛكٜبؾي 5

 ٢ٗ88ط ا آشض  ػ٘ٞٗي اٗٞض كط١ِٜي س٢طاٙ درف كئٖ ا ذٞاثِبٟ 6

 88آثبٙ ٗبٟ  ػ٘ٞٗي اٗٞض كط١ِٜي س٢طاٙ ق٢طيٞض 17درف كئٖ ا  7

 ٢ٗ88ط ٝ آثبٙ ٗبٟ  ػ٘ٞٗي اٗٞض كط١ِٜي س٢طاٙ ٛوبقي ٝ ؼطاحي، آٗٞظـ ذؽبؼي   8

 سطٕ دبييع ػ٘ٞٗي اٗٞض كط١ِٜي س٢طاٙ سؼ٢يع ًشبثرب٠ٛ ١ب 9

 اهَر فرٌّگی خَاثگبُ ّب 

 زهبى اجرا هخبعجبى هجري ػٌَاى ثرًبهِ ردیف

 9ٝ13ٝ16ٝ23ٝ27ٝ  6  ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب درف كئٖ 1

ٝ30 /7 /88 

 88/7/9 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب اضزٝي ثبظزيس اظ آؾبيكِبٟ ؾبٜٓ٘ساٙ 2

 88/7/18آي  7/11 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ٗؿبثو٠ قؼط ثب ٗٞظٞع آظاز 3

 88/7/20 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ٗطاؾٖ حبكظ ذٞاٛي 4

 88/7/21 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب سٞظيغ ثطٝقٞض 5

 88/7/23 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ١سي٠ ث٠ ٛبثيٜبيبٙ ؾبًٚ ذٞاثِبٟ 6

 88/7/27 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ٗٞٓٞزي ذٞاٛي زض ذٞاثِبٟ ذٞا١طاٙ 7

 88/8/4 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ؾ٘يٜبض ًبضآكطيٜي 8

4ٝ7ٝ8ٝ11ٝ14ٝ18ٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب درف كئٖ 9

21ٝ25ٝ28 /88/8  

 8/8/88 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب اضزٝي هٖ ، ػٌ٘طاٙ 10

 88/8/20 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ؾ٘يٜبض ًبضآكطيٜي 11

 88/8/24 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ٗؿبثو٠ ًشبثرٞاٛي 12

ٝ  (ع)سٞظيغ ثؿش٠ ١بي قٌالر ١٘طاٟ ثب حسيض اظ حعطر ػٔي  13

 (ؼ)حعطر ظ١طا 

 88/8/27 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب

2ٝ5ٝ9ٝ12ٝ16ٝ19ٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب درف كئٖ 14

23ٝ26ٝ88/9/30  
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 اهَر فرٌّگی خَاثگبُ ّب 

 زهبى اجرا هخبعجبى هجري ػٌَاى ثرًبهِ ردیف

 88/9/4 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ػٟ ٛب٠ٗ ػيسهطثبٙ ١٘طاٟ ثب زػبي ػطك٠ سٞظيغ ٝي 15

 88/9/11 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ٗؿبثو٠ ٛوبقي زيٞاض١بي ذٞاثِبٟ 16

 88/9/15 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب اضزٝي اٗبٗعازٟ صبٓح ٝ زضثٜس 17

 88/9/16 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ثطُعاضي ٗطاؾٖ ضٝظ زاٛكؼٞ  زض ذٞاثِبٟ 18

 88/9/18 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ؾ٘يٜبض  كط١ِٜي 19

 88/9/25 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب (ع)ٗطاؾٖ قت ئسا ٝ ٗيالز ٗؿيح  20

88/10/6آي  9/27 ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ظيبضر ػبقٞضا زض ذٞاثِبٟ 21  

ٛصت ثطز زض زاذْ ذٞاثِبٟ ١ب ػ٢ز ديبٕ ١بي كط١ِٜي ٝ  22

 ١٘چٜيٚ سجٔيـبر ازاضٟ كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب

صٜسٝم ديك٢ٜبزار ٝ اٛشوبزار ثطٛب٠ٗ ١بي كط١ِٜي زاذْ   23

 ذعٞاثِبٟ

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ثطُعاضي ًالؼ ظثبٙ اِٛٔيؿي زاذْ ذٞاثِبٟ  24

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ثطُعاضي ًالؼ اٗساز ٝ ٢ًٌ٘بي اٝٓي٠ زض زاذْ ذٞاثِبٟ ١ب  25

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب )سؼ٢يع ًشبثرب٠ٛ ذٞاثِبٟ ١ب  26

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب (ثب١ٌ٘بضي ق٢طزاضي ًطع ) ايؿشِبٟ ضٝظٛب٠ٗ ٝ ٗؽبٓؼ٠  27

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب سأؾيؽ ؾبٓٚ چٜس ٜٗظٞضٟ زض ذٞاثِبٟ 28

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ٛكطي٠ ؾي٘بي ذٞاثِبٟ 29

 سطٕ اّٝ ػ٘ٞٗي ازاضٟ  كط١ِٜي ذٞاثِبٟ ١ب ػكٜٞاضٟ ثبزثبزى 30

 

  آيا مي دانيد حكايت درخت كريسمس و ستاره باالي آن چيست ؟

ٍ »سذ٠ اي ضكش٠ ، ثب ٓجبؼ ٛٞ ٝ ٗطاؾ٘ي اظ آؾ٘بٙ ٗي ذٞاؾشٜس ٠ً آٙ                     اظ ٜٗبثغ ضٝٗي ٗي زاٛيٖ ٠ً ديطاٙ ٝ دبًبٙ زض ايٚ قت ث٠              ضا ثطاي    «ض١جط ثعض

٠ً زاضاي زضذز ثؿيبض      -ث٠ ٛبٕ ًٟٞ كيطٝظي     –ضؾشِبضي آزٗيبٙ ُؿيْ زاضز ٝ ثبٝض زاقشٜس ٠ً ٛكب٠ٛ ظايف آٙ ٛبػي ، ؾشبضٟ ايؿز ٠ً ثبالي ١ًٞي                      

 .ظيجبيي ثٞزٟ اؾز، دسيساض ذٞا١س قس
اظ .  اٝ زهيوب ٗؼٕٔٞ ٛجٞز     ٞٓسظب١طا دؽ اظ ٗؿيحي قسٙ ضٝٗيبٙ، ؾيصس ؾبّ ثؼس اظ سٞٓس ػيؿي ٗؿيح، ًٔيؿب ػكٚ سٞٓس ٢ٗط ضا ث٠ ػٜٞاٙ ظازضٝظ ػيؿي دصيطكز، ظيطا، ٗٞهغ س                            

 ايٚ ضٝؾز ٠ً سب اٗطٝظ ثبثبٛٞئْ ثب ٓجبؼ ٝ ًالٟ ٗٞثساٙ ظب١ط ٗي قٞز ٝ زضذز ؾطٝ ٝ ؾشبضٟ ثبالي آٙ ١ٖ يبزُبض ٢ٗطي ١بؾز،
(  آشض  30) زؾبٗجط  21ٗيكٞز ٝهشي ٗيشطاييؿٖ اظ س٘سٙ ايطاٙ ثبؾشبٙ زض ػ٢بٙ ُؿشطـ يبكز،زض ضٕٝ ٝثؿيبضي اظ ًكٞض١بي اضٝدبيي ،ضٝظ ١٘چٜيٚ ُلش٠ 

ايٚ ضٝظ ث٠ . ٝٓي دؽ اظ هطٙ چ٢بضٕ ٗيالزي زض دي اقشجب١ي ٠ً زض ٗحبؾج٠ ضٝظ ًجيؿ٠ ضخ زاز .ٗيشطا ػكٚ ُطكش٠ ٗيكسث٠ ػٜٞاٙ سٞٓس 

 . يبكززؾبٗجط اٛشوبّ  25

 ٝيٌي دسيب :ٜٗجغ 
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 کبًَى ّبي فرٌّگی ٍ ٌّري 

 زهبى اجرا هخبعجبى هجري ػٌَاى ثرًبهِ     ردیف

سٞظيغ ُٞقز ثيٚ ٛيبظٜٗساٙ ث٠ ٜٗبؾجز ػيس هطثبٙ ، درف كئٖ  1

 ،سكٌيْ دطٝٛسٟ ٝ ػ٘غ آٝضي ٗساضى اكطاز سحز دٞقف ػ٘ؼيز

 (« ع»ػ٘ؼيز اٗبٕ ػٔي ) 

 ؼّٞ سطٕ ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي

 10/2آي  7/18 ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ ١الّ اح٘ط ) ثطُعاضي زٝضٟ ١بي اٗساز ًٝ٘ي ١بي اٝٓي٠  2

 88آشضٗبٟ  ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ ١الّ اح٘ط ) اضزٝي دطاسيي 3

٢ٗ88طٗبٟ  ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ سٌٜٞٓٞغي كٌط )ػٔؿ٠ ٗكبٝضٟ ٝضٝزي ١بي ػسيس  4  

ًبٛٞٙ سٌٜٞٓٞغي )درف ثطٝقٞض ثب ٗٞظٞع ٗٞكويز ٝ ١سف ظٛسُي  5

 (كٌط 

٢ٗ88ط ٓـبيز زي٘بٟ  ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي  

 88مُر لغایت دی ماٌ  عمًمی كاوًن َای فرَىگی ي َىری (كاوًن وُج البالغٍ )تديیه ي تًزیع حكمت َفتٍ  6

 آثبٙ ٗبٟ ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ سٌٜٞٓٞغي كٌط )ُطاٗيساقز ٝ ثعضُساقز چ٢طٟ ١بي ٗٞكن  7

 ؼّٞ سطٕ ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ ٗٞؾيوي )ثطُعاضي  ػٔؿبر س٘طيٚ 8

 ؼّٞ سطٕ ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ ٗٞؾيوي ) سحز دٞقف هطاضزازٙ ثطٛب٠ٗ ١ب ٝ ٜٗبؾجز ١ب  9

 ٢ٗطٗبٟ ٓـبيز آشضٗبٟ ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ كئٖ ٝ ػٌؽ ) ثطُعاض ًالؼ ١بي ػٌبؾي  10

 ؼّٞ سطٕ ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ كئٖ ٝ ػٌؽ ) ثطُعاضي ٛكؿز ١بي ٛوسكئٖ  11

 قطٝع سطٕ ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ كئٖ ٝ ػٌؽ ) سؼ٢يع ثبٛي كئٖ  12

 ؼّٞ سطٕ ػ٘ٞٗي  ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي  (ًبٛٞٙ كئٖ ٝ ػٌؽ ) س٢ي٠ ُعاضـ سصٞيطي  13

 قطٝع سطٕ ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ كئٖ ٝ ػٌؽ ) حٔو٠ كئٖ دط ٗربؼت  240ذطيساضي  14

ًبٛٞٙ هطآٙ ٝ ) ثطُعاضي ؾ٘يٜبض ثطضؾي هطآٙ اظ ٜٗظط زاٛف ضٝظ 15

 (ػشطر 

 ؼّٞ سطٕ ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي

 اااااا ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ هطآٙ ٝ ػشطر ) قطًز زض ٗؿبثوبر ٗٔي هطآٙ 16

ًبٛٞٙ ) ثطُعاضي سطٗي ثعضُساقز قبػطاٙ ٝ ٗكب١يط قؼط ٝ ازة 17

 (قؼطٝ ازة 

 88/9/16 ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي

 ؾبال٠ٛ زاٛكؼٞيبٙ زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ 5چبح ٝ سٞظيغ اقؼبض  18

 (ًبٛٞٙ قؼطٝ ازة ) 

88آشض  ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي  

٢ٗ88ط ٓـبيز آشضٗبٟ  ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ ١ٜط١بي سؼؿ٘ي ) ثطُعاضي زٝضٟ ١بي آٗٞظـ  19  

 ١ط ١لش٠ يٌكٜج٠ ١ب   ًب٢ٛٞٛبي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي   (ًبٛٞٙ ًشبة ٝ ًشبثرٞاٛي )ػٔؿبر ١لشِي ٛوس ًشبة  20

 88/8/22 ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي  (ًبٛٞٙ ًشبة ٝ ًشبثرٞاٛي )اضزٝي ثبظزيس  21

 ٢ٗ88ط ا آشض  ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ سئبسط) ثطُعاضي زٝضٟ ١بي ٛوبٓي 22

ثطُعاضي زٝضٟ ١بي آٗٞظـ كٜٞٙ ثبظيِطي ٝ آٗبزُي ثسٙ ٝ ثيبٙ         23

 (ًبٛٞٙ سئبسط) 

 ٢ٗ88ط ٓـبيز آشضٗبٟ  ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي

٢ٗ88ط ا آشض  ػ٘ٞٗي ًبٛٞٙ ١بي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي (ًبٛٞٙ سئبسط) ثطُعاضي زٝضٟ ١بي ٛ٘بيكٜب٠ٗ ذٞاٛي  24  

ًبٛٞٙ  )زٝضٟ ١بي آٗٞظـ ض١جطي سٞض ثب اضائ٠ ٗسضى ٗؼشجط 25

 ((ُطزقِطي

٢ٗ88ط ا آشض  ػ٘ٞٗي ًب٢ٛٞٛبي كط١ِٜي ٝ ١ٜطي  
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  حضَر کبرضٌبسبى هرکس در رٍزّبي ثجت ًبم داًطجَیبى جْت هطبٍرُ ٍ راٌّوبیی داًطجَیبى ٍ ٍالذیي آًْب در صَر  ًيبزحضَر کبرضٌبسبى هرکس در رٍزّبي ثجت ًبم داًطجَیبى جْت هطبٍرُ ٍ راٌّوبیی داًطجَیبى ٍ ٍالذیي آًْب در صَر  ًيبز

  جْت ثررسی ًظرا  ٍ دیذ گبّْبي خبًَادُ درهَردجْت ثررسی ًظرا  ٍ دیذ گبّْبي خبًَادُ درهَرد( ( ثراي اٍليي ثبر ثراي اٍليي ثبر ) ) اجراي پرسطٌبهِ ارتجبط ثب خبًَادُ اجراي پرسطٌبهِ ارتجبط ثب خبًَادُ 

  آضٌبیی ثب خذهب  هرکس هطبٍرُ داًطجَیی ،  هخبعرا  زًذگی داًطجَیبى::پخص ثرٍضَرّبي آهَزضی ثب ػٌَاى پخص ثرٍضَرّبي آهَزضی ثب ػٌَاى 

  

پخص ثرٍضَرّبي آهَزضی ثب ػٌبٍیيپخص ثرٍضَرّبي آهَزضی ثب ػٌبٍیي

پخص پيبم ّبي هطبٍرُ در ضوبرُ ّبي هختلفپخص پيبم ّبي هطبٍرُ در ضوبرُ ّبي هختلف

  پخص کتبثچِ آ هَزضی در هَرد اػتيبد ٍیوُ داًطجَیبى ٍرٍدي جذیذپخص کتبثچِ آ هَزضی در هَرد اػتيبد ٍیوُ داًطجَیبى ٍرٍدي جذیذ

ارائِ فرم هسبثقِ سراسري ثْذاضت رٍاىارائِ فرم هسبثقِ سراسري ثْذاضت رٍاى

  ::ثجت ًبم از داًطجَیبى ٍرٍدي جذیذ جْت ضرکت در کبرگبُ ّبي آهَزضی ثب ػٌبٍیي ثجت ًبم از داًطجَیبى ٍرٍدي جذیذ جْت ضرکت در کبرگبُ ّبي آهَزضی ثب ػٌبٍیي 

 آهَزش هْبر  ّبي پيص از ازدٍاج 

 آهَزش هْبر  ّبي زًذگی

ارائِ هطبٍرُ در زهيٌِ ّبي هختلف ثِ داًطجَیبىارائِ هطبٍرُ در زهيٌِ ّبي هختلف ثِ داًطجَیبى

اجراي پرسطٌبهِ سالهت رٍاى ثر رٍي داًطجَیبى ٍرٍدي جذیذاجراي پرسطٌبهِ سالهت رٍاى ثر رٍي داًطجَیبى ٍرٍدي جذیذ

 (هْرهبُ  27) ثرًبهِ ریسي درسی ٍ هذیریت زهبى                               

 (آثبى هبُ  16)هيسگرد پرسص ٍ پبسخ ثب هحَریت هسبئ  رٍاًطٌبختی  

 (آررهبُ  17)اضغراة اهتحبى ٍ ضيَُ ّبي هقبثلِ ثب آى                       

  (اسفٌذ هبُ  12)رٍاًطٌبسی ضبدي                                                               

 آثبى هبُ  29ٍ  28آهَزش هْبر  ّبي  پيص از ازدٍاج                               

 آررهبُ 26ٍ  19آهَزش هْبر  ّبي زًذگی                                              
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 :ضشايط پزيشش هشاجعِ مٌٌذگبى ثِ هشمض هطبٍسُ 

 :هراجغ ػسیس لغفبً قج  از گرفتي ٍقت هطبٍرُ ثِ ًكب  زیر تَجِ کٌيذ

 دؽ ثب ثيبٙ ٗكٌْ ذٞز ايٚ اٗط ضا

 .ًٜيس سؿ٢يْ
 :        ١عي٠ٜ ١ط ػٔؿ٠ ٗكبٝضٟ  -

 سيبل 210111: زاٛكؼٞيبٙ  

 سيبل 010111: ًبضٜٗساٙ 

 سيبل2110111: ٗطاػؼيٚ آظاز 

ث٠ ٗطًع اؼالع     يل سٍص قجل  حعٞض ديسا ًٜيس ، ظطٝضي اؾز       اُط ث٠ ١ط زٓيْ ٛ٘ي سٞاٛيس زض ٝهز سؼييٚ قسٟ              -

 .ّضيٌِ پس دادُ ًخَاّذ ضذٗؼصٝضيٖ ٝ ث٠ ق٘ب ايٜصٞضر اظ زازٙ ٝهز ٗؼسز زض ؿيط . ز١يس

ذٞز ٗكبٝض يب    ايٚ ًبض كوػ  زض صٞضر اضػبع              !ضوب ًوي تَاًيذ هطبٍس خَد سا تغييش دّيذ               -

 .ضٝاٛكٜبؼ اٛؼبٕ ٗي دصيطز

 ؾبذش٘بٙ ازاضي 4ؼجو٠  :آدسس 

–  

 هْبر  ّبي پيص از ازدٍاج1

 خطن تب ثخطص. 2

 استرس ٍ رّبیی از آى. 3

 ضبداثی ٍ راز جَاًی. 4

 ػس  ًفس. 5

 :ضرکت کٌٌذگبى 

 اػضبي سبزهبى ًظبم رٍاًطٌبسی ٍ هطبٍرُ ٍ داًطجَیبى هطبٍرُ ٍ رٍاًطٌبسی هقغغ کبرضٌبسی ارضذ ٍ دکتري

 8 -16سبػت  88/ 8/ 29: تبریخ ثرگساري 

 ریبل 400/000: ّسیٌِ ثجت ًبم 
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 12ٝظيل٠ ظيط زيذٔاٖ اظ      

١لش٠ ًب١اف   ١10لش٠ ث٠ 

 . ياااااااااابكااااااااااز 

ٗسر ؾبثو٠ ػاجا٢ا٠        - 3

ضظٗاااٜاااسُااابٙ ثاااطاي     

ثطذاٞضزاضي اظ ٗاواطضار        

 30ٗبٟ ث٠  40ايظبضُطاٙ اظ 

ٗبٟ ٝ زضصس ػبٛاجابظي اظ     

زضصاس   25 زضصس ثا٠    30

 .ًااب١ااف ٗااي ياابثااس        

ٗك٘ٞٓيٚ ٗاؼابف اظ         -4

 87/8/18ذسٗز اظ سبضيد   

ثب سٞػ٠ ث٠ ػاسٕ اٗاٌابٙ        

اػطاي آٗٞظـ ث٠ ٗسر ؾ٠ 

ؾاابّ ثااسٝٙ ؼااي زٝضٟ       

اٗٞظـ ٛاظابٗاي ًابضر         

قٞضاي ؾايابؾاز ُاصاضي       

ٛيط١ٝبي ٗؿأاح ًاب١اف         

ذسٗز ؾطثبظي ٝ ثاطذاي       

سـييطار ضا زض ٗؼبكيز ١ب ضا   

 سصٞيت ًطز 

زض ػٔؿ٠ ٛاٞز ٝ ١الاشاٖ           

قٞضاي ؾايابؾاز ُاصاضي       

 :ٛيط١ٝبي ٗؿٔح سصٞيت قس

ٗااسر ذااسٗااز زٝضٟ       - 1

ث٠ ٗسر 87/8/30ظطٝضر اظ 

ٗبٟ ًاب١اف    18ؾ٠ ؾبّ ث٠ 

ٗي يبثس اياٚ ًاب١اف زض        

ٗبٟ ٝ زض    17ٜٗبؼن ٗحطٕٝ 

ٗابٟ     16ٜٗبؼن ػ٘ٔيابساي     

 .ذاااااٞا١اااااس ثاااااٞز      

ٗسر آٗٞظـ ًبضًٜابٙ    - 2

ٗؼبكيز ٗاٞهاز ؾا٠ ؾابٓا٠          

زضيبكز ذٞا١ٜس ٛ٘ٞز ثسيا٢اي   

اؾز زض صٞضر ٢ٗاياب قاسٙ      

اٌٗبٙ آٗٞظـ دؽ اظ ؾ٠ ؾبّ 

 مبّص هذت خذهت سشثبصی 

ٗوبؼغ ًابضقاٜابؾاي       -ة

ديٞؾش٠ ، زًشطي دعقٌاي  

داايااٞؾااشاا٠ ٝ زًااشااطي       

PHD    ٕزٝ سط 

 ؾبيز ٝظاضر ػٕٔٞ: ٜٗجغ  

 افضايص سقف هعبفيت تحصيلي 

ثب سصٞيت ؾشبز ًْ ٛيط١ٝبي 

ٗؿاأااح اكااعايااف ؾااوااق     

سحصئي ٗؼبكيز سحاصاياْ    

ٗك٘ٞالٙ ٝظيل٠ ػا٘اٞٗاي    

اػالٕ ُطزيس ثب سٞػ٠ ث٠ اياٚ  

٠ً زض ثطذي ٗٞاضز ث٠ زٓياْ  

قطايػ ؿيط ػبزي ٝ ذبضع اظ 

اضازٟ زاٛكؼٞ ٌٗ٘اٚ اؾاز     

ؾوق ٗؼبظ سؼاياياٚ قاسٟ       

ثطاي ١ط ٗوؽغ سحاصايأاي     

دبؾرِٞي ٛايابظ زاٛكاؼاٞ       

 ٛجبقس كٔصا ثط اؾبؼ اثالؿي٠ 

ؾشبز ًْ ٛيط١ٝبي ٗؿٔح ،   

ثب سصٞيت ً٘يؿيٞٙ ٗاٞاضز    

ذبل زاٛكِبٟ ١ب ٝ ٝظاضر     

ذب٠ٛ ١بي ػٕٔٞ ٝ ث٢ساقز ٝ 

زضٗاابٙ ٝ زاٛكااِاابٟ آظاز        

اؾالٗي ٗسر ٗؼبظ سحصياْ  

ثاا٠ قااطح ظيااط اكااعايااف              

 :ٗي يبثس

ٗوبؼاغ ًابضزاٛاي ،          -آق 

ًبضقٜبؾي ٛابداياٞؾاشا٠ ٝ        

ًاابضقااٜاابؾااي اضقااس         

  يي سطٕ ٛبديٞؾش٠

ؾٞٗيٚ ًِٜطٟ ػٕٔٞ سطٝيغ ٝ آٗٞظـ 

 ًكبٝضظي ٝ ٜٗبثغ ؼجيؼي

 11 –12زاٛكٌسٟ ًكبٝضظي  -ٗك٢س

 اؾلٜس

 

كوههایعظین

پرازچشمهاند

وقلبهایبسرگ

 .پرازاشک

 (شوزفرو)
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 ضَسای گستشش ٍ  

ثشًبهِ سيضی آهَصش عبلي 

ٍصاست علَم ، تحقيقبت ٍ 

فٌبٍسی ثب تبسيس ّطت 

سضتِ  تحصيلي جذيذ دس 

( س)داًطگبُ الضّشاء 

  .هَافقت مشد

ث٠ ُعاضـ ضٝاثػ ػ٘ٞٗي ٝظاضر 

ػٕٔٞ ، سحويوبر ٝكٜبٝضي ، اياٚ  

قٞضا ثب سبؾيؽ ضقاشا٠ ١ابي        

” ٝ   ”  ظثبٙ ٝ ازثيبر كبضؾاي    ” 

زض ٗوؽغ زًشطي ، “  حؿبثساضي

” ،” ضٝاٛكٜابؾاي ثابٓاياٜاي           ” 

، “  ٗشطػا٘اي ظثابٙ كاطاٛؿا٠         

آٗٞظـ ظثبٙ كبضؾي ث٠ ؿاياط     ” 

سطثيز ثسٛي ٝ   ” ، “ كبضؾي ظثبٛبٙ

ػٕٔٞ ٝضظقي ُاطاياف ضكاشابض       

“ ؼطاحي صٜؼاشاي  ” ، ٝ ” حطًشي

زض ٗوؽغ ًبضقٜبؾي اضقاس ٝ      

زض ٗوؽغ  ” ظثبٙ ضٝؾي ”  ضقش٠ 

 .ًبضقٜبؾي ٗٞاكوز ٛ٘ٞز

ثطاؾبؼ ايٚ ُعاضـ ثب سبؾياؽ  

ايٚ ضقش٠ ١ب ، ق٘بض ضقش٠ ١بي 

( ؼ)  زًشطي زاٛكِبٟ آع١اط اء   

ضقش٠ سحصئي ٝ ضقاشا٠    14ث٠ 

١بي ٗوؽغ ًبضقٜبؾي اضقس ث٠ 

ضقش٠ سحصيأاي اكاعاياف        57

  .يبكز 

  .ثطُعاض ٗي قاٞز  88زض آشض ٗبٟ 

  :ثرف ٗؿابثاوا٠ ػكاٜاٞاضٟ       -1

ٗربؼجبٙ اياٚ ثاراف ًأايا٠           

آٗٞظ،  ١بي ؾٜي اػٖ اظ زاٛف ُطٟٝ

ٛظطاٙ  زاٛكؼٞ، ٗحوويٚ ٝ صبحت

ي قبؿْ زض ٗطاًاع   ايسٟ ٝ صبحجبٙ

١بي  سحويوبسي، صٜؼشي ٝ زؾشِبٟ

    ٙ ١ابي     اػطايي ؾبًٚ زض اؾاشاب

ثب اؾشؼبٛز اظ ذساٝٛس ٗشؼبّ ٝ ثاب  

سٞػ٠ ث٠ اؾشوجبّ اهكبض صبحجابٙ  

١ابي     ايسٟ ٝ ٛٞآٝضاٙ اظ ػكٜٞاضٟ 

اّٝ ٝ زٕٝ كٌط ثطسط ثطُعاض قاسٟ    

، ؾاٞٗاياٚ     87ٝ  86زض ؾب٢ٓبي 

ػكٜٞاضٟ كٌط ثطسط اؾشبٙ ُياالٙ  

ُيالٙ، ٗبظٛسضاٙ، اضزثيْ، هعٝياٚ  

  ثاابقااٜااس    ٝ ظٛااؼاابٙ ٗااي       

2-        ٟ   :ثاارااف ٛاا٘اابيكااِااب

زض ايٚ ثرف ظ٘اٚ ثاطُاعاضي      

١ااب ٝ      ٛاا٘اابيكااِااب١ااي اظايااسٟ   

زؾشبٝضز١بي كٜبٝضاٛا٠، قاطًاز      

ثا٠   .  ًٜٜسُبٙ زض ثرف ٗؿبثاوا٠  

هَافقت شذ ( س) بب تبسيس ّشت رشتِ تحصيلي جذيذ در داشگبُ السّراء   

 سَهيي جشٌَارُ فكر برتر         

 (رُ)ّبی فرٌّگي ٍ اجتوبعي حضرت اهبم خويٌي فراخَاى ارسبل هقبلِ ًخستيي كٌگرُ هلي بررسي اًذيشِ

  

 : ١بي ظيط اضؾبّ ٛ٘بيٜس  قيٟٞ

 :دؿز آٌشطٝٛيٌي ( آق 

اضؾاابّ دؿااشااي ثاا٠            (  ة   

 : ١بي ظيط ٛكبٛي

س٢طاٙ، ذيبثبٙ قا٢اياس    :    1ٛكبٛي 

، زاٛكِبٟ سطثياز  43ٗلشح، ق٘بضٟ 

ٗؼٖٔ، ؼجو٠ ١ٌ٘ق ؾابذاشا٘ابٙ     

ضيبؾز، ػ٢بز زاٛكِاب١اي ٝاحاس      

. سطثيز ٗؼٖٔ، زثيطذب٠ٛ ًاٜاِاطٟ      

 186-15615: صٜسٝم دؿشي

ًاطع اا حصابضى ،          :    2ٛكبٛي 

ٗيساٙ زاٛكِبٟ ا زاٛكِبٟ سطثاياز   

ٗؼٖٔ ، ؼجو٠ ١ٌ٘ق ؾبذاشا٘ابٙ    

ازاضي ، ٗؼبٝٛز كط١ِٜي ػا٢ابز     

زاٛكِب١ي ٝاحس سطثيز ٗؼأاٖ ،     

 زثيطذب٠ٛ ًِٜطٟ

 :استجبط ثب دثيشخبًِ مٌگشُ  
 -4505151 : سااأااالاااٌاااؽ       

 88302524    يااااااااب    0261

،    88309292   ،    88831976  - 

021 

//:http    : دبيِبٟ ايٜشطٛشي ًاٜاِاطٟ      

www.kongereh.jdmoalem.
ac.ir/ 

: دؿاااااااز آاااٌاااشاااطٝٛاااياااٌاااي       

cul.moalem@acecr.ac.ir 

 :هْلت اسسبل آثبس 
 15 : هْلت اسسبل چنيذُ هقققب ت     

 1388ٗبٟ  آثبٙ

آشضٗبٟ  30  : هْلت اسسبل اصل هقب ت 

1388 

ٚ   : هشاسن اختتبهيِ  ٗابٟ     س٢طاٙ ا ث٢ا٘ا

1388 

  :ثجت ًبم ٍ اسسبل هقبلِ  

ٛظطاٙ ٝ اؾابساياس     ٗحووبٙ، صبحت

ٗحشطٕ حاٞظٟ ٝ زاٛكاِابٟ ًا٠             

ٜٗس ث٠ قطًز زض ايٚ ًِٜطٟ  ػاله٠

سٞاٜٛس چٌيسٟ ٝ اصاْ       ١ؿشٜس ٗي

ٗوبالر ذاٞز ضا ثا٠ ياٌاي اظ               

ث٢شطيٚ اضائ٠ ًٜاٜاسُابٙ ثاراف         
١ابي ثاطساط       ٛ٘بيكِب١ي ٝ ٛيع ؿطك٠

 .ػٞايعي ا١سا ذٞا١س قس
خ كطصز -ٗيساٙ كطزٝؾي: آزضؼ دؿشي

ؾبظٗبٙ  -71ـ -(ق٢يس ٗٞؾٞي)

ٗؤؾؿ٠  -دػ١ٝك٢بي ػٔ٘ي ٝ صٜؼشي ايطاٙ

زكشط  -  ٗؽبٓؼبر ٝ سحويوبر كّٜبٝضي

كصٜٔب٠ٗ ٗسيطيز سٞؾؼة كَٜبٝضي 

 520  :زاذٔي 88828051-7 : سٔلٚ  ،

،526  ٝ528 
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 چَى قٌَ  درختبى ّويطِ سجس ثبش

 

ػٜت سٜسيؽ ق٢ساي زاٛكِبٟ ثاطُاعاض       -زض ٗحٞؼ٠ زاٛكِبٟ   88/8/25اٛشربثبر ؾبٓيب٠ٛ قٞضاي صٜلي زاٛكؼٞيبٙ زض سبضيد 

ًبٛسيس زاٛكؼٞي ذبٖٛ قطًز ًطزٛس ًا٠ اٛاشارابثابر ثاب            14ًبٛسيس زاٛكؼٞي آهب ٝ  21قس ٠ً زض اٛشربثبر اٗؿبّ ثبٓؾ ثط 

 .قطٝع ٝ سب ػصط ١٘بٙ ضٝظ ازا٠ٗ زاقز  8/30اٛشربثبر اظ ؾبػز .اؾشوجبّ زاٛكؼٞيبٙ ضٝثطٝ قس 
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ًوبیطگبُ هحصَال  فرٌّگی ٍ صٌبیغ دسهتی اسهتبى      
 10اصفْبى ثِ هذ  

رٍز از سَي هذیریت اهَر فرٌّگی   
در داًطگبُ ترثيت هؼلن دایر ضذ
. 

ًااْ اٗااٞض كط١ِٜااي زاٛااكِبٟ سطثيااز ٗؼٔااٖ ، ايااٚ          ث٠ ُعاضـ ضٝاثػ ػ٘ٞٗي ٝ اضسجبؼابر كط١ِٜاي ازاضٟ     
ٛ٘بيكِبٟ ثب ١سف آقاٜبيي       

داودشمًدبن بدب فگَىدا      
ي َمچىته بىبَدبي مدبَبي ، ي تدبردتي ، مدتگا                صىبدع دستي ، عگلتمبت گتبَي ، سًغبت اصفُبن ،      استبن اصفُبن بگددب شديٌ ي محدصًالت فگَىگدي ،            

فگَىگي ي گگدشگگي ي جبذبدٍ        
َاي توًسساي  تتتت

تت اصفُينتبٍتصًستتپًس شت،تك يبتيتبىشتدس
مؼشضت

دسذتداوشجًسينتقشاستگشف ٍتاست
 .ت

تمصاالً تتفشَىاا تتتتتتتتتتت توميساشايٌ توشينتم تشًد خيطش
اس ينتاصفُينتبٍتمذتت
تتتتت01 تاص آرسمايٌتتتت03لغيساتتتتتت3سيص

تدستتسيلتجيس تاصتسً تاداسٌتكلتامًستفشَىا تيتفًقتبشويماٍتت توشبياتتمؼما تتتتتتداوشايٌتدستجىبتمصلتدائم توميسشايَُي تداوشايٌت مج مغتداوشايَ تپشدسستكشجتداوشايٌ
 .داسشتشذٌتاست
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 برگساري  جشن برزگ روز دانشجو 

 در جطي ثسرگ ّفتِ ٍالیت ٍ رٍز داًطجَ در داًطگبُ ترثيت هؼلن 

تقذیر  داًطجَي فؼبل ٍ ثرتر ػلوی ، آهَزضی ، فرٌّگی ٍ ٌّري 90

 هی ضًَذ

ث٠ ُعاضـ ضٝاثػ ػ٘ٞٗي ٝ اضسجبؼابر كط١ِٜاي ازاضٟ ًاْ اٗاٞض               

كط١ِٜي زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ ، زض ػكٚ ثاعضٍ ١لشا٠ ٝالياز ٝ       

ضٝظ زاٛكؼٞ ٠ً ث٠ ٜٗبؾجز كطا ضؾيسٙ ػيس ؾاؼيس ؿاسيط ذاٖ ٝ       

 90آشض ، ضٝظ زاٛكؼٞ ثطُعاض ٗي قٞز ، اظ    16سوبضٙ ٗجبضى آٙ ثب 

زاٛكؼٞي كؼبّ ٝ ثطساط ػٔ٘اي ، آٗٞظقاي ، كط١ِٜاي ٝ ١اٜطي                 

زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ ث٠ ٜٗبؾجز ٌٛٞزاقز ٛٞزٗيٚ ؾبّ سبؾايؽ   

آشضٗبٟ ؾبّ ػبضي ثب حعٞض ضئيؽ زاٛاكِبٟ ،     14زاٛكِبٟ ، قٜج٠ 

اػعبي ١يبر ػٔ٘ي ٝ زاٛكؼٞيبٙ اظ ؾٞي ازاضٟ ًْ اٗٞض كط١ِٜي   

 .ٝ كٞم ثطٛب٠ٗ زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ سوسيط ٗي قٞٛس

زاٛكؼٞي كؼبّ ٝ ثطسط ػٔ٘اي    90ثط اؾبؼ ايٚ ُعاضـ ، سوسيط اظ 

، آٗٞظقي ، كط١ِٜي ٝ ١ٜطي ث٠ ٜٗبؾجز ٛٞزٗيٚ ؾابّ سبؾايؽ        

زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ ، اػاطاي ٗٞؾايوي ؾاٜشي ، قاؼطذٞاٛي ،               

ثطُعاضي ٗؿبثو٠ كط١ِٜي ؿسيط ، ا١ساي ػٞاياع ٗاؿبثوبر آٗاٞظٟ         

زض ٢ٛغ آجالؿ٠ ٝ ٗؿبثو٠ ًشبثرٞاٛي اذاالم زض       (  ع)١بي اٗبٕ ػٔي

٢ٛغ آجالؿ٠ ٝ ثطٛب٠ٗ ١بي ٗشٜٞع زيِط اظ ػ٘سٟ سطيٚ ثطٛب٠ٗ ١ابي       

 .ايٚ ػكٚ ذٞا١س ثٞز

ذبؼط ٛكبٙ ٗي قٞز ػكٚ ثعضٍ ١لش٠ ٝالياز ٝ ضٝظ زاٛاكؼٞ ،        

زض ؾبٓٚ ١٘بياك٢بي    17ٓـبيز  15اظ ؾبػز  14/9/1388قٜج٠ 

زاٛكٌسٟ ازثيبر ٝ ػٕٔٞ اٛؿبٛي ٗؼش٘غ زاٛكِب١ي داطزيؽ ًاطع     

 .زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ ثطُعاض ٗي قٞز

گبُ ترثيت هؼلن ػٌَاى ضذ
تبة ٍ کتبثخَاًی در داًط

در هراسن ّفتِ ک

: 

كی جبیگسیي هغرح است 
ٍة درهبًی ثِ ػٌَاى پسض

اهرٍزُ کتبة درهبًی ٍ 

 
تدسمينتبيييس تاصتبيميس 

ايٌتوُشانتمؼ قذتاستتدس
كتػضًتَييتتػمم تداوش

س

ت
تبٍتتت تػيجضوذ لتفشدتبيتداسي

 تكٍتپضشكينتاصتحلتمشك
َيتصميو  تيتاطالعتدسميو تسي تم 

ك يبتدسميو
 .تآيسوذت

هَس فشٌّگي داًطگبُ تشثيت هعلن ،  
بطبت فشٌّگي اداسُ مل ا

ثِ گضاسش سٍاثط عوَهي ٍ استج

تمشاسا تَف اٍتتتتتتتتتتت سيص تدس
تواً تػميشضي تدك ش ،

تدستتتتتتتتتت تفاًقتبشويماٍ اا تي
تفشَى سيو تاداسٌتكلتامًس

جًس تك يبذاس تيتاطالعتس
صتسً تاوجمهتػمم تداوش

تتك يبتيتك يبخًاو تكٍتا
بضسگذاش

تتمؼم تبشگضاستشذ،تگفت
داوشايٌتوشبي

:تت

شف ٍتبٍتػىًانتسك تاصتساٌ
 تدستاغمبتكشًسَي تپيش

ك يبتدسميو تيتيبتدسميو

َي تدسميو تمُ تدستتت
تكىيستدساشتسيش

تتيتدسمينتاغمبتبيميس 
دسميو تغيشتاصتپضشك تاس

َي ت
ت

يتسيح تيتجيم تاصتسيش
َي تسياو ت

تت
تدسمايو ،تتتتتتت  تمثالتَاىش

َيس  تدسميو ،تيسصشتدسميو ،
مًسيق

ت
يو تيتاطالعتدسميو تاست

كيستدسم
 .ت

:تتي تافضيد
دسمينتوبيسذتاس فيدٌتشًد

اصتَشتك يب تبشا ت
تَيتبيييستم تَيتيتقالٍتَي،تداس ينتَي تمثلتسمينتك يب.تت

تػمالتتتتتت تويييشگازاسوش ىاذ
وًاو

 .تكىىذ

:تتوًسيص توالشسحتكشد

يميس تافشادتاس فيدٌتوم 
 تيتيبتدسميو تدستدسمينتب

دستكشًستميتاصتك يبتدسميو

ت
تا تتتتت ستبيميسسا ينتبقياٍ

شًدتيتوىُيتد سيشتدسميو تاس فيدٌتم 
الؼظ تاصتاسهت

ت

ًدكينتيتوًجًاوينتفؼيليت
َ تكيوًنتپشيسشتفكش تك

شًدتيتدستمًاسد ت

ت
تاساهتتتتتت شينتَميَىا تباي

َيس
 .تسيشتدسميو تاست
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ثب سٞػ٠ ث٠ ا١٘يز ٝ ٛوف سطثياز ثاسٛي ٝ ٝضظـ          

زض ١لش٠ اي ٠ً ثاسيٚ ٜٗبؾاجز ٛبِٗاصاضي قاسٟ          

جقطي ثقضسه      »اؾز ػكٜي سحز ػٜاٞاٙ       

ؾابػز    1388آثبٙ    4زض ضٝظ زٝقٜج٠     «ٍسصش 

ػصط زض ؾبٓٚ ق٘بضٟ يي  زاٛكِبٟ سطيجز    20-18

زض اياٚ ػاكٚ ًا٠ اظ ؼاطف           .  ٗؼٖٔ ثطُعاض ُطزيس

ٗاسيطيز سطثياز ثاسٛي ٝ اٛؼ٘اٚ ١ابي ٝضظقااي             

زاٛكِبٟ ثب حعٞض ضيبؾز ٗحاشطٕ زاٛاكِبٟ ػٜابة      

آهبي زًشط ؼب١طي ظازٟ، ٗسيط سطيجز ثاسٛي آهابي     

زًشط ٗح٘سي، اؾبسيس ٗحشطٕ زاٛكِبٟ آهبي زًشاط   

حجيجي، زًشط ضظبيي، زًشط ا٢ٓي ٝ زًشط ظطيلاي،    

ٗؿئٞٓيٚ ١يئاز ١ابي ٝضظقاي ًاطع ٝ زثايطاٙ             

اٛؼ٘اٚ ١ابي ٝضظقاي ًبضًٜابٙ ٝ اٛؼ٘اٚ ١اابي             

داؽ اض ساالٝر     .  ٝضظقي زاٛكؼٞيي ثطُعاض ُطزياس  

آيبسي اظ هطآٙ ًطيٖ ٝ درف ؾطٝز ٗٔي ػ٢٘اٞضي     

اؾالٗي ايطاٙ ٗسيطيز ٗحشطٕ سطثيز ثاسٛي آهابي        

زًشط ٗح٘اسي ثاب حاعٞض ثاط صاح٠ٜ ثا٠ س٘ابٕ                 

ٗي٢٘بٛبٙ ذيط ٗوسٕ ُلش٠ ٝ ١لش٠ سطثياز ثاسٛي ٝ     

 .ٝضظـ ضا سجطيي ُلشٜس

زض ازا٠ٗ ثطٛب٠ٗ زثيط اٛؼ٘ٚ ١بي ٝضظقي آهبي آظاز   

آ١ِٜطاٙ اضائ٠ ُعاضقي زضثبضٟ ًبضًطز١بي ُصقاش٠     

اٛؼ٘ٚ ١بي ٝضظقي ثا٠ زاٛاكؼٞيبٙ ٝ ٗي٢٘بٛابٙ           

ٗحشطٕ ٛ٘ٞزٟ ٝ ؾرٜطاٛي ٝ ذيطٗوسٕ ُٞيي ١بياي   

ٛيع سٞؾػ ضيبؾز ٗحاشطٕ زاٛاكِبٟ آهابي زًشاط            

 .ؼب١طي ظازٟ اٛؼبٕ ُطزيس

زض حيٚ ثطُعاضي ػكٚ اظ سيٖ ١ابي ٗوابٕ آٝض ٝ           

ه٢طٗبٛبٙ ٝضظقي زاٛاكؼٞيبٙ ٝ ًبضًٜابٙ ًا٠ ثا٠           

ٜٗبؾاجز ١لشا٠ ذٞاثِابٟ ١اب زض ٗاؿبثوبر زضٝٙ             

زاٛكِب١ي ٗٞكن ث٠ زضيبكز ٗوبٕ ١بي ثطساط قاسٟ         

ثٞزٛس ٝ ٛيع اظ ه٢طٗبٛبٙ ٗوبٕ آٝض ٗؿبثوبر ه٢طٗبٛي   

زاٛكؼٞيي زاٛكِبٟ ١بي ؾطاؾاط ًاكٞض سواسيط ٝ           

 . ػٞايعؾي ا١سا ُطزيس

١٘چٜيٚ ثب ا١سا ػٞايعي ث٠ ٗطثيبٙ ثطساط كاٞم     

 ثطٛب٠ٗ ٝ ٝضظقٌبضاٙ ثب اذالم، ٗؿئٞٓيٚ ٝ 

ًبضقٜبؾبٙ ازاضٟ سطثياز ثاسٛي ٝ اٛؼ٘اٚ ١ابي            

ٝضظقي ثطسط ٛيع اظ آٛبٙ ثا٠ ذابؼط ظح٘ابر ثاي            

زض ػابي ػابي     .قبئج٠ قبٙ سوسيط ٝ سكٌط ُطزيس

ا١ساي ايٚ ػٞاياع، ثطٛبٗا٠ ١ابي زيِاطي ٗبٜٛاس           

درف ٗٞؾيوي ظٛسٟ سٞؾػ ُطٟٝ ٗٞؾيوي كؼاط        

ٛٞضدطزاظي سٞؾػ ايٚ ُطٟٝ، اػطاي ًٔياخ   ثب اضائ٠ 

١بي ٝضظقي ٝ ٗؿبثوبر قبز ٝ ؾطُطٕ ًٜٜسٟ ٠ً   

زض زٝ ٛٞثاز ثطُاعاض ُطزياس ثاط اػاطاي ١طچا٠              

 .دطثبضسط ايٚ ػكٚ اكعٝز

زض اٛش٢بي ٗطاؾٖ داؽ اظ داصيطايي اظ ٗي٢٘بٛابٙ          

ٗحشطٕ، ٗطاؾٖ هطػ٠ ًكي ًا٠ كياف ١ابي آٙ           

هجْ اظ ثطُعاضي زض ٗحْ اٛؼ٘اٚ ١ابي ٝضظقاي         

ٛلاط اٛشرابة      10سٞظيغ ُطزيسٟ ثٞز اػاطا ٝ ثا٠          

 .ػٞايعي ا١سا ُطزيس

زض ظ٘ٚ ١٘بيف ثعضٍ ديبزٟ ضٝي اٛؼ٘ٚ ١ابي     

ٝضظقي ٛيع ث٠ ٜٗبؾاجز ١لشا٠ سطثياز ثاسٛي ٝ             

زض ٗحٞؼاا٠  1388/8/4ٝضظـ زض ضٝظ زٝقااٜج٠      

زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٔاٖ ضٝثاطٝي يابزثٞز قا٢سا اظ            

اٛؼ٘ٚ ١بي ٝضظقاي  -اؼطف ٗسيطيز سطثيز ثسٛي

ثطُعاض قسٟ ٝ ث٠ قطًز ًٜٜاسُبٙ ٛايع ثا٠ هياس        

  .هطػ٠ ػٞايعي ا١سا ُطزيس

 

 جطي ثسرگ ٍرزش 
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١٘بيف  ثعضٍ ديبزٟ ضٝي اٛؼ٘ٚ ١بي  

ٝضظقي  ٝ ٗيظبم ثب ق٢سا ث٠ ٜٗبؾجز ١لش٠ 

 يبزثٞز ق٢سا ٝ ٗيظبم ثب ق٢ساي 

 زاٛكِبٟ سطثيز ٗؼٖٔ  

اٛؼ٘ٚ ١بي ٝضظقي ًبضًٜبٙ ٝ 

 زاٛكؼٞيبٙ 
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 ٍیوُ داًطجَیبى

 :کالس ّبي داًطجَیبى دختر 

 -5ثاسٗاياٜاشاٞٙ          -4اؾٌيز   -3ايطٝثيي   -2آٗبزُي ػؿ٘بٛي   -1

ؾاٞداط     -9زٝ ٝ ٗيساٛي   -8سٜيؽ ضٝي ٗيع   -7سٌٞاٛسٝ   -6ثؿٌشجبّ 

ًبضاس٠   -14كٞسؿبّ   -13كٞسجبّ   -12قٜب   -11قؽطٛغ  -10ًٜشبًز 

 -١19ٜسثبّ   -18ٝآيجبّ ؾبحٔي   -17ٝآيجبّ   -١ًٞ16ٜٞضزي   -15

 يُٞب

 :کالس ّبي داًطجَیبى پسر 

 -5ثاسٛؿابظي       -4ثسٗاياٜاشاٞٙ         -3ايطٝثيي   -2آٗبزُي ػؿ٘بٛي 

 -9سٜياؽ ذابًاي          -8سٌٞاٛسٝ   -7سبح كّٞ ًٜشبًز   -6ثؿٌشجبّ 

 -13قاٜاب       -12قؽاطٛاغ       -11زٝ ٝ ٗيساٛي   -10سٜيؽ ضٝي ٗيع 

ٗكاز ظٛاي       -١ًٞ17ٜٞضزي   -16ًكشي   -15كٞسؿبّ   -14كٞسجبّ 

 ١ٜسثبّ -20ٝآيجبّ ؾبحٔي  -19ٝآيجبّ  -18

 :کالس ّبي هرثيگري 

زٝضٟ ١بي ٗطثيِطي آٗبزُي ػؿ٘بٛي، ايطٝثيي، قٜب ثطاي زاٛكؼٞيبٙ 

 زذشط سطثيز ثسٛي

زٝضٟ ١بي ٗطثيِطي آٗبزُي ػؿ٘بٛي، ايطٝثيي ٝ ثسٛؿبظي ثطاي 

 زاٛكؼٞيبٙ دؿط سطثيز ثسٛي

 ٍیوُ کبرکٌبى

 :کالس ّبي کبرکٌبى خبًن 

 -5ساياطاٛاساظي        -4سٜيؽ ضٝي ٗيع     -3ثسٗيٜشٞٙ   -2ايطٝثيي   -1

ٝضظـ   -10ٝآاياجابّ        -١ًٞ9ٜٞضزي     -8قٜب   -7قؽطٛغ   -6زاضر 

 يُٞب -11صجحِب١ي 

 :کالس ّبي کبرکٌبى آقب 

  -5سٜيؽ ذبًي  -4سٜيؽ ضٝي ٗيع  -3ثسٛؿبظي  -2ثسٗيٜشٞٙ  -1

 -11كٞسؿبّ  -10كٞسجبّ  -9قٜب  -8قؽطٛغ  -7زاضر  -6سيطاٛساظي 

ٝضظـ صجحِب١ي ًالؼ ١بي ٝضظقي  -13ٝآيجبّ  -١ًٞ12ٜٞضزي 

 1388قف ٗب٠١ زٕٝ ؾبّ 

 

 

 

 : ثرًبهِ آهَزضی

Ü  ثطُعاضي ًالؾ٢بي ٝضظقي زض ضقش٠ ١بي ٗرشٔق ثطاي

 زاٛكؼٞيبٙ زذشط ٝ دؿط
Ü ٙثطُعاضي ًالؾ٢بي ٝضظقي زض ضقش٠ ١بي ٗرشٔق ثطاي ًبضًٜب

 ذبٖٛ ٝ آهب ( اػعبي ١يئز ػٔ٘ي ٝ ازاضي)
Ü ٝ ثطُعاضي زٝضٟ ١بي ٗطثيِطي ٝ زاٝضي ثطاي زاٛكؼٞيبٙ زذشط

 دؿط

 :ثرًبهِ هسبثقب 

Ü ثطُعاضي ٗؿبثوبر ٝضظقي ػكٜٞاضٟ دبييعٟ زض ضقش٠ ١بي ٗرشٔق

اظ ١لش٠ سطثيز ثسٛي سب ضٝظ ) ثطاي زاٛكؼٞيبٙ زذشط ٝ دؿط 

 (زاٛكؼٞ
Ü ٙثطُعاضي ٗؿبثوبر ٝضظقي زض ضقش٠ ١بي ٗرشٔق ثطاي زاٛكؼٞيب

 زذشط ٝ دؿط ث٠ ٜٗبؾجز ز٠١ ٗجبضى كؼط
Ü ٙثطُعاضي ٗؿبثوبر ٝضظقي زض ضقش٠ ١بي ٗرشٔق ثطاي ًبضًٜب

ذبٖٛ ٝ آهب سحز ػٜٞاٙ ػبٕ ( اػعبي ١يئز ػٔ٘ي ٝ ازاضي)

 ( دبييع)ٝحسر ٝ زٝؾشي ٌٛٞزاقز ظٛسٟ يبز ٗطحٕٞ زًشط ػطة
Ü ٙثطُعاضي ٗؿبثوبر ٝضظقي زض ضقش٠ ١بي ٗرشٔق ثطاي ًبضًٜب

ذبٖٛ ٝ آهب ث٠ ٜٗبؾجز ز٠١ ( اػعبي ١يئز ػٔ٘ي ٝ ازاضي)

 ٗجبضى كؼط

Ü ثطُعاضي س٘طيٜبر سيٖ ١بي ٝضظقي ثطاي اػعإ ث٠ ٗؿبثوبر

 ٜٗؽو٠ اي اٛشربثي آ٘ذيبز ٝضظقي
 :ّوبیص ّب 

Ü ٝ ثطُعاضي ػكٚ ثعضٍ ٝضظـ ث٠ ٜٗبؾجز ١لش٠ سطثيز ثسٛي

سؼٔيْ اظ ٝضظقٌبضاٙ ثطسط ٗؿبثوبر زضٝٙ ٝ ثطٝٙ زاٛكِب١ي

 (آثبٙ ٗبٟ)

Ü ٙثطُعاضي ػكٚ ثعضٍ ٝضظـ ث٠ ٜٗبؾجز سؼٔيْ اظ ٝضظقٌبضا

ثطسط ٗؿبثوبر زضٝٙ زاٛكِب١ي ػكٜٞاضٟ دبييعٟ ٝ ز٠١ ٗجبضى 

 (اؾلٜسٗبٟ)كؼط
Ü ١٘بيف ثعضٍ ديبزٟ ضٝي اٛؼ٢ٜ٘بي ٝضظقي ث٠ ٜٗبؾجز ١لش٠

 سطثيز ثسٛي ٝ ٗيظبم ثب ق٢سا
Ü ١٘بيف ثعضٍ ديبزٟ ضٝي اٛؼ٘ٚ ١بي ٝضظقي ث٠ ٜٗبؾجز ز٠١

 ٗجبضى كؼط

 :ثرًبهِ کٌََّردي

Ü اػطاي ثطٛب٠ٗ ١ًٜٞٞضزي ثطاي زاٛكؼٞيبٙ زذشط ٝ دؿط 
Ü ٝ ثطُعاضي ًالؼ آٗٞظـ ًٟٞ دي٘بيي ثطاي زاٛكؼٞيبٙ زذشط

 دؿط
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 رشته هاي ورزشي مورد نظر براي  برگساري 

 مسابقات دهه مبارک فجري ( هفته تربيت بدني تا روز دانشجو)مسابقات جشنواره پاييسه 

 مکان رشتٍ يرزشی ردیف

 زمیه چمه داوشگاٌ فًتبال 1

 زمیه مقابل خًابگاٌ طىاب کشی 2

 استخر شىا 3

 ساله تربیت بذوی بذمیىتًن 4

 ساله رزمی تکًاوذي 5

 زمیه مقابل خًابگاٌ فًتسال 6

 پیست زمیه چمه ديچرخٍ سًاری 7

 ساله شطروج شطروج 8

 ساله تربیت بذوی َىذبال 9

 ساله تربیت بذوی تىیس ريی میس 11

 ساله تربیت بذوی رزمی آزاد 11

 محًطٍ خًابگاٌ (ٍَ لًکان)بازی محلی 12

 زمیه تىیس تىیس خاکی 13

 خًابگاٌ برادران مچ اوذازی 14

 زمیه يالیبال ساحلی يالیبال ساحلی 15

 اتاق دارت دارت 16

 ساله تربیت بذوی يالیبال 17

 ساله تربیت بذوی آمادگی جسماوگی 18

 ساله تربیت بذوی کشتی 19

 ساله تربیت بذوی بسکتبال 21

 ساله بذوسازی پرس سیىٍ 21

 ساله تربیت بذوی طىابسوی 22

 ساله تربیت بذوی پرتاب پىالتی 23

 زمیه مقابل خًابگاٌ پرش باگًوی 24

 محًطٍ خًابگاٌ (دال پران)بازی محلی 25

 مکان رشتٍ يرزشی ردیف

 ساله شطروج شطروج 1

 پیست زمیه چمه متر111دي  2

 استخر شىا 3

 ساله تربیت بذوی يالیبال 4

 ساله تربیت فًتسال 5

 ساله تربیت بذوی بذمیىتًن 6

 ساله ایريبیک ایريبیک 7

 ساله تربیت بذوی طىاب بازی 8

 ساله تربیت بذوی طىاب زوی 9

 خًابگاٌ خًاَران يسط بازی 11

 پیست زمیه چمه ديچرخٍ سًاری 11

 خًابگاٌ خًاَران طىاب کشی 12

 ساله تربیت بذوی بسکتبال 13

 ساله تربیت بذوی تىیس ريی میس 14

 پیست زمیه چمه متر ي پرتاب َا411دي  15

 (خًابگاٌ خًاَران)ساله دارت دارت 16

 پیست زمیه چمه متر811دي 17

 ساله تربیت بذوی پرتاب پىالتی 18

 ساله تربیت بذوی آمادگی جسماوی 19

 ساله رزمی تکًاوذي 21

 پیست زمیه چمه متر1511دي 21

 خًابگاٌ خًاَران َفت سىگ 22
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 ٍرزش کبرکٌبى

 خبًن ٍ آقب( اػضبي ّيئت ػلوی ٍ اداري)ثرگساري هسبثقب  ٍرزضی در رضتِ ّبي هختلف ثراي کبرکٌبى 

   ٍ دِّ هجبرک فجر(جبم ٍحذ  ٍ دٍستی)ثِ هٌبسجت یبدٍارُ زًذُ یبد هرحَم دکتر ػرة                               

 
              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 ثرگساري توریٌب  تين ّبي ٍرزضی ثراي اػسام ثِ هسبثقب  هٌغقِ اي اًتخبثی الوپيبد ٍرزضی

(ضص هبِّ دٍم)1388ٍرزش داًطجَیی کطَر در سبل  2فؼبليت ّبي اجرایی هٌغقِ   

 هنبى سضتِ ٍسصضي سديف

 1ٝ2ؾبٓٚ ٝضظقي  كٞسؿبّ 1

 1ٝ2ؾبٓٚ ٝضظقي  ٝآيجبّ 2

 اسبم زاضر زاضر 3

 ؾبٓٚ قؽطٛغ قؽطٛغ 4

 ؾبٓٚ سطثيز ثسٛي سٜيؽ ضٝي ٗيع 5

 ؾبٓٚ سطثيز ثسٛي ثسٗيٜشٞٙ 6

 ؾبٓٚ سطثيز ثسٛي سيطاٛساظي 7

 اؾشرط قٜب 8

 ديؿز زٝ ٝ ٗيساٛي زٝ ٝ ٗيساٛي 9

 ---- ٝضظـ ١بي ١ِ٘بٛي 10

 ؾبٓٚ ثسٛؿبظي دبٝضٓيلشيَٜ ٝ دطؼ ؾي٠ٜ 11

 دبضى زاٛكِبٟ ٝضظـ صجحِب١ي 12

 هنبى سضتِ ٍسصضي سديف

 1ٝ2ؾبٓٚ ٝضظقي  ٝآيجبّ 1

 اسبم زاضر زاضر 2

 ؾبٓٚ قؽطٛغ قؽطٛغ 3

 ؾبٓٚ سطثيز ثسٛي سٜيؽ ضٝي ٗيع 4

 ؾبٓٚ سطثيز ثسٛي ثسٗيٜشٞٙ 5

 ؾبٓٚ سطثيز ثسٛي سيطاٛساظي 6

 اؾشرط قٜب 7

 ديؿز زٝ ٝ ٗيساٛي زٝ ٝ ٗيساٛي 8

 ---- ٝضظـ ١بي ١ِ٘بٛي 9

 ؾبٓٚ سطثيز ثسٛي ايطٝثيي 10

 ؾبٓٚ سطثيز ثسٛي آٗبزُي ػؿ٘بٛي 11

 دبضى زاٛكِبٟ ٝضظـ صجحِب١ي 12

  

 

هسبثقب  

قْرهبًی 

 پسراى

سؼساز زاٛكِبٟ قطًز  ضقش٠ ٝضظقي

 ًٜٜسٟ

 ظٗبٙ ٗيعثبٙ

 ٛي٠٘ اّٝ آشض ػٖٔ ٝ صٜؼز 6 ثؿٌشجبّ

 ٛي٠٘ اّٝ آشض اٗيط ًجيط 6 ٝآيجبّ

 ز٠١ اّٝ آشض ذٞاػ٠ ٛصيط 6 كٞسؿبّ

 ٛي٠٘ زٕٝ ث٢٘ٚ ق٢يس ث٢كشي 6 ١ٜسثبّ

 ٛي٠٘ زٕٝ ث٢٘ٚ اٗيط ًجيط 6 سٜيؽ ضٝي ٗيع

 ز٠١ اّٝ اؾلٜس ق٢يس ث٢كشي 6 ًكشي آظاز

 ز٠١ ؾٕٞ ث٢٘ٚ سطثيز ٗؼٖٔ 6 ثسٗيٜشٞٙ

 ز٠١ اّٝ اؾلٜس ق٢يس ث٢كشي 6 ًكشي كطِٛي

  

هسبثقب  

قْرهبًی 

 دختراى

سؼساز زاٛكِبٟ قطًز  ضقش٠ ٝضظقي

 ًٜٜسٟ

 ظٗبٙ ٗيعثبٙ

 ٛي٠٘ زٕٝ آشض اٗيط ًجيط 6 ٝآيجبّ

 اؾلٜسٗبٟ ق٢يس ث٢كشي 6 كٞسؿبّ

 ز٠١ اّٝ آثبٙ ق٢يس ث٢كشي 6 سٜيؽ ضٝي ٗيع

 ٛي٠٘ زٕٝ ث٢٘ٚ سطثيز ٗؼٖٔ 6 ثسٗيٜشٞٙ
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 ٍیوُ داًطجَیبى( 1388پبیيس)ثرًبهِ کٌََّردي داًطگبُ ترثيت هؼلن 

 ٝؾي٠ٔ ٛؤي٠ سؼساز ٌٗبٙ ثطٛب٠ٗ ػٜٞاٙ ثطٛب٠ٗ ٌٗبٙ ثطٛب٠ٗ

 زؾشِبٟ ٗيٜي ثٞؼ2 ٝيػٟ اكطاز قطًز ًٜٜسٟ زض ًالؼ آٗٞظقي ػبزٟ چبٓٞؼ ٝي٠ٜ 88/81ػ٘ؼ٠ 

  

 زؾشِبٟ ٗيٜي ثٞؼ2 ٛلط زذشطا40ٙ س٢طاٙ آثكبض ؾِٜبٙ 88/8/7دٜؼكٜج٠ 

 زؾشِبٟ ٗيٜي ثٞؼ2 ٛلط زذشطا40ٙ س٢طاٙ اٗبٕ ظازٟ زاٝز 88/8/15ػ٘ؼ٠ 

 زؾشِبٟ ٗيٜي ثٞؼ2 ٛلط زذشطا40ٙ ػبزٟ چبٓٞؼ دٜب١ِبٟ ٢ًبض 88/8/21دٜؼكٜج٠ 

 زؾشِبٟ اسٞثٞؼ1 ٛلط دؿطا40ٙ ًطع ػظي٘ي٠ 88/8/29ػ٘ؼ٠ 

 زؾشِبٟ ٗيٜي ثٞؼ2 ٛلط زذشطا40ٙ ػبزٟ چبٓٞؼ ق٢طؾشبٛي 88/9/6ػ٘ؼ٠ 

 زؾشِبٟ ٗيٜي ثٞؼ2 ٛلط زذشطا40ٙ س٢طاٙ قيطدال 88/9/13ػ٘ؼ٠ 

 زؾشِبٟ اسٞثٞؼ ٝ 1 ٛلط دؿطا80ٙ ًطع ثطؿبٙ 88/9/20ػ٘ؼ٠ 

 زؾشِبٟ ٗيٜي ثٞؼ2

 زؾشِبٟ اسٞثٞؼ 1 ٛلط دؿطا40ٙ ؼبٓوبٙ ؼبٓوبٙ 88/9/27ػ٘ؼ٠ 

 زؾشِبٟ ٗيٜي ثٞؼ2 ٛلط زذشطا40ٙ س٢طاٙ ثٜس يرچبّ 88/10/4ػ٘ؼ٠ 

 زؾشِبٟ اسٞثٞؼ 1 ٛلط زذشطا40ٙ ػبزٟ چبٓٞؼ دٞضا 88/10/11ػ٘ؼ٠ 

زؾشِبٟ ٗيٜي ثٞؼ2 ٛلط زذشطا40ٙ ثٔٞض ؿبض ُْ ظضز 88/10/18ػ٘ؼ٠   

 اًجوي کٌََّردي کبرکٌبى  1388جذٍل ثرًبهِ ضص هبُ دٍم سبل 

 ٜٗبؾجز سبضيد ثطٛب٠ٗ ؾطدطؾز اػطا ٛبٕ ثطٛب٠ٗ ٝ ٌٗبٙ ثطٛب٠ٗ ٛٞع

 ١لش٠ زكبع ٗوسؼ 88/7/3 ؾيس ضظب حؿيٚ دٞض آك٢سا ًٟٞ ػظي٘ي٠ ٝ سذ٠ ٛٞض ػ٘ٞٗي

 88/7/10 ٗٞؾي آطظب ثٜلك٠ ًٟٞ ػبزٟ كيطٝظ -ؿبض ضٝز اككبٙ  ػ٘ٞٗي
ثعضُساقز ٗطحٕٞ زًشط 

 ػطة ؾيبٗي

 ضٝظ ١ًٜٞٞضز 88/7/24 ٗٞؾي آطظب ثٜلك٠ ثطؿبٙ ديبزٟ ضٝي ٝ ١ًٞذي٘بيي زاٛكِبٟ ث٠ ػ٘ٞٗي

 (ع ) ٗيالز اٗبٕ ضظب  88/8/8 ؾيس ضظب حؿيٚ دٞض ٛبظ صؼٞز ث٠ ه٠ٔ-ػبزٟ چبٓٞؼ  -ًٔٞاٙ  سرصصي

 ضٝظ ذبٛٞازٟ 88/8/29 ٗٞؾي آطظب ثٜلك٠ كيطٝظًٟٞ -ؿبض ثٞضٛيي  ػ٘ٞٗي

 88/9/6 هبؾ٘ؼٔي قٞهي س٢طاٙ - كطحعاز ث٠ اٗبٗعازٟ زاٝٝز ػ٘ٞٗي
 ُطاٗيساقز ظٛسٟ يبز زًشط

 ػطة

 ضٝظ زٝؾشي ثب ؼجيؼز 88/9/27 زًشط حؿيٚ ٗح٘سي ػبزٟ چبٓٞؼ -ًٔٞٙ ثؿشي  سرصصي

 -------- 88/10/4 ٢ٗسي ُٞز اؾيبيي س٢طاٙ -آثكبض ؾِٜبٙ  ػ٘ٞٗي

 --------- 88/10/18 ١بزي ًٔيسضي ػبزٟ چبٓٞؼ -ق٢طؾشبٛي  ػ٘ٞٗي

   88/11/2 سًْٞ ثيبر س٢طاٙ -صؼٞز ث٠ ه٠ٔ سٞچبّ  سرصصي

 88/11/23 ذبٖٛ ضٗعبٛي ًطع - ه٠ٔ زٝثطاض -زاٛكِبٟ  ػ٘ٞٗي
 ثعضُساقز ديطٝظي اٛوالة

 اؾالٗي

 ١لش٠ ؼجيؼز 88/12/7 ؾيس ضظب حؿيٚ دٞض چبٓٞؼ ػبزٟ -ُچؿط  -ؿبض يري ٗطاز ػ٘ٞٗي

 -------- 88/12/24آي  12/19 زًشط حؿيٚ ٗح٘سي ثٔٞچؿشبٙ اؾشبٙ ؾيؿشبٙ ٝ -صؼٞز ث٠ ه٠ٔ سلشبٙ  سرصصي
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 :ٍاحذ پردیس کرج 
فْرست ػٌبٍیي ثرًبهِ ّبي درهبًگبُ در 

  88-89ًين سبل اٍل سبل تحصيلی 

اػطاي ؼطح ًبضٛب٠ٗ ؾالٗز ث٠ ٜٗظٞض  -8

ثطضؾي ؾالٗز ًٔي٠ زاٛكؼٞيبٙ ٝضٝزي 

٢ٗطٗبٟ ٝ اضؾبّ كبيْ ٗطثٞؼ٠  20ػسيس سب 

 .ث٠ ٗسيط ًْ اٗٞض زاٛكؼٞيي زض س٢طاٙ 

ثطٛب٠ٗ ضيعي ػ٢ز اػطاي ؼطح  -2

    Bٝاًؿيٜبؾيٞٙ ١ذبسيز

١ٌ٘بضي ٗشوبثْ ثب ؾبظٗبٙ اٛشوبّ  -3

 ذٞٙ 

زػٞر اظ ًبضقٜبؾبٙ ث٢ساقز ٗحيػ  -4

ػ٢ز ثبظزيس اظ ؾبٓٚ ؿصاذٞضي آقذعذب٠ٛ 

 اؾشرط ٝثٞك٠ ١ب ٝ ٜٗجغ ًٔطظٛي آة

 ًٜشطّ ضٝظا٠ٛ ًٔط آة ٝ طجز زض زكشط  -5

س٢ي٠ ػؼج٠ ً٘ي ١بي اٝٓي٠  ػ٢ز  -6

 ذٞاثِبٟ ١ب ٝ  ٗسيطيز سطثيز ثسٛي 

ثطٛب٠ٗ ضيعي ػ٢ز اػطاي ؼطح  -7

 ٝاًؿيٜبؾيٞٙ آٛلٔٞآٛعا

قطًز دطؾْٜ ٝ دعقٌبٙ زضٗبِٛبٟ زض  -8

ثطٛب٠ٗ ١بي ٗسٝٙ آٗٞظـ دعقٌي ٝ 

 دطؾشبضي 

س٢ي٠ ثطٝقٞض١بي آٗٞظقي دعقٌي ٝ  -9

 سٞظيغ ٝسٌظيط آٙ ١ب 

ٗؼطكي زاٛكؼٞيبٙ ذبل ث٠ ٗطًع   -10

 ٗكبٝضٟ 

 اضاي٠ زاض١ٝبي ٗٞضز ٛيبظ زاٛكؼٞيبٙ -11

ٗطاػؼ٠ ١ط ٗبٟ ث٠ ٗطًع ثي٠٘ زضٗبٛي      -12

ذسٗبر    -سأٗيٚ اػش٘بػي -اضسف   )

 (زضٗبٛي 

بِ اعتقاد یک پششک ٌّذی، در ٌّگام اپیذهی جْاًی یک          
بیواری، اهکاى عذم تواس با عاهل آى بیواری تقزیبًا غیز           
هوکي است در حالیکِ اهکاى پیشگیزی اس ابتالء بِ آى             

  .ٍجَد دارد
ٌّگاهی کِ ٌَّس سالن     :  هی گَیذ   »دکتز ٍیٌای گَیال  «

را  A ّستیذ ٍ بذى شوا عالئوی اس ابتالء بِ آًفلَاًشای ًَع  
دّذ، رعایت چٌذ دستَر العول سادُ اس ابتالء بِ           ًشاى ًوی 

  .ًوایذ بیواری ٍ یا تَسعِ آى جلَگیزی هی
اس  A تٌْا راُ ٍرٍد ٍیزٍس آًفلَاًشای ًَع     :  ٍی هی افشایذ  

بزای پیشگیزی اس بیواری     .  باشذ  طزیق دّاى یا بیٌی هی     
 :کافیست ًکات سیز را رعایت ًوائیذ

  .دست ّای خَد را چٌذیي بار در رٍس بشَئیذ -
ّیچیک اس اجشاء صَرت خَد را لوس ًکٌیذ ٍ در               -

)هقابل ایي ٍسَسِ هقاٍهت ًوائیذ       هگز بزای خَردى،    . 
 .(ًَشیذى، شستشَ ٍ سایز اهَر ضزٍری

تَاًیذ   هی)دٍبار در رٍس با آب ًوک ٍلزم قزقزُ ًوائیذ            -
ٍیزٍس آًفَالًشای  .(  اس هحلَل لیستزیي ًیش استفادُ ًوائیذ     

 ۲اس ٌّگام ٍرٍد اس طزیق دّاى یا بیٌی بِ هذت             A ًَع
  .شَد هاًذُ ٍ ّواًجا تکثیز هی رٍس در گلَ باقی ۳الی 

عفًَی کٌٌذُ هاًٌذ آب ًوک یا         با قزقزُ هحلَل ّای ضذ     
تَاًیذ اس تکثیز ٍیزٍس ٍ ابتالء بِ بیواری           هی "لیستزیي"

اّویت تلقی    ایي تَصیِ سادُ را بی      .  جلَگیزی ًوائیذ 
  .ًٌوائیذ

بیٌی خَد را ًیش حذاقل یک بار در رٍس با آب ًوک                -
ایي هَضَع هوکي است بزای بزخی افزاد        .شستشَ ًوائیذ 

کوی هشکل بٌظز بزسذ اها با کوی توزیي هَفق خَاّیذ             
  .شذ
ّای   هصًَیت خَد را اس طزیق هصزف غذاّا ٍ هیَُ            -

چٌاًچِ ًاچار اس هصزف    .  افشایش دّیذ  C حاٍی ٍیتاهیي 
 (Zinc( باشیذ، اس ٍجَد رٍی     هی C قزص ّای ٍیتاهیي  

  .در آًْا اطویٌاى حاصل ًوائیذ
.... قَُْ ٍ      تَاًیذ هایعات گزم هاًٌذ چای،       ّزچِ هی  -

  .بٌَشیذ
اثز ًَشیذى هایعات گزم هشابِ قزقزُ ًوَدى آب ًوک اها           

با قزقزُ ًوَدى، ٍیزٍس را اس       .  باشذ  بصَرت هعکَس هی  
ًوائین ٍ با ًَشیذى هایعات گزم، ٍیزٍس را          بذى خارج هی  

دّین کِ در آًجا اهکاى تکثیز          بِ داخل هعذُ اًتقال هی     
  .ًذارد

ٍی ّوچٌیي تَصیِ کزدُ کِ ایي دستَرالعول ّا را بزای            
داًیذ چِ اشخاصی هوکي      شوا ًوی .  سایزیي فْزست ًوائیذ  

 .است با تَجِ بِ آى سًذُ بواًٌذ
 
 

 

 عولنشد اداسُ سفبُ  دس هبُ ّبی هْش ٍ آثبى سبل 
 :  ثجت ًبم ٍاهْبی داًطجَيي -2 

 ٛلط 771 ٝإ سحصئي 
 ٛلط 46 ٝإ ظطٝضي 

 ٛلط 9 ٝزيؼ٠ ٗؿٌٚ
 ٛلط  1109 ق٢طي٠ قجب٠ٛ 

 ٛلط  6: ٗؼطكي  ثطاي ٓيعيَٜ ٓخ سبح  -2

هطاضزاز ثي٠٘ حٞازص زاٛكؼٞيي ثب قطًز    -3

 ٛلط زاٛكؼٞ  7000سؼساز : ثي٠٘ زاٛب 

ٗؼطكي زاٛاكؼٞيبٙ حبزطا٠ زياسٟ ثاطاي            -4

 ٛلط  5: زضيبكز ذؿبضر اظ ثي٠٘ زاٛب 

طجااز ٛاابٕ اظ ٗشوبظاايبٙ ثي٘اا٠ ذااسٗبر         -5

ٝ سحٞياْ    (ؼطح ٓيعيٜاَ ايطاٛيابٙ     )  زضٗبٛي 

 ٛلط  73سؼساز : زكشطچ٠ ثي٠٘ ث٠ زاٛكؼٞيبٙ 

سٞظيغ ًابضر ػابثط ثبٛاي سؼابضر ثاطاي              -6

 ٛلط  36سؼساز :  86ٝضٝزي ١بي ٗب هجْ ث٢٘ٚ 

: صسٝض سؿٞي٠ حؿبة ثاطاي زاٛاكؼٞيبٙ       -7

كبضؽ آشحصيْ ، اٛصطاكي ، اذطاػي ، ٗي٢٘بٙ   

 ٛلط  250سؼساز : ٝ اٛشوبٓي 

  161سؼساز : صسٝض زكشطچ٠ اهؿبغ ٝإ  -8

 كوطٟ 75 :ٌٗبسجبر ازاضي  -9

ٗؼطكي زاٛكؼٞيبٙ ث٠ ٝاحس١بي زاٛكِبٟ    -10

 ٛلط  223سؼساز : ثطاي ًبض زاٛكؼٞيي 

س٢ي٠ ٝ سٜظيٖ هطاضزاز ٝاحس١بي ضكب١اي      -11

 ٝاحس  14سؼساز : حٞظٟ ٗؼبٝٛز زاٛكؼٞيي 

ؾاطٝيؽ ايابة ٝ ش١ابة        آضايكِبٟ ثطازضاٙ ،) 

ٗيٟٞ كطٝقي ، ثٞك٠ ٗطًعي    ذٞاثِبٟ ثبؿؿشبٙ ،

كاطٝـ ظابيؼبر سـصيا٠ ،         ذاسٗبر ضايبٛا٠ ،     ،

ؾطٝيؽ ايبة ٝ ش١بة زاٛكؼٞيبٙ س٢اطاٙ ثا٠    

ًطع ٝ ثبٓؼٌؽ ، سؼ٘يط ٝ كطٝـ ٓٞاظٕ سٔلاٚ       

  ١٘طاٟ ، ٓٞاظٕ آشحطيط ، ثٞك٠ دبضى ثاطازضاٙ ،      

زاٛكٌسٟ ازثيابر      ذٞاثِبٟ ذٞا١طاٙ ٝ ثطازاضٙ،

 ( . ، زاٛكٌسٟ ػٕٔٞ 

ادارُ رفبُ 

 داًشجَئي 

 Aراُ ّبي پيطگيري از آًفلَآًساي ًَع 
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ضاٟ اٛساظي ؾبيز ًبٗذيٞسط زض ذاٞاثاِابٟ        -8

١بي ال٠ٓ ظاض ، ٗؽ٢طي ٝ اسصبّ آٙ ١اب ثا٠         

 .ايٜشطٛز زاٛكِبٟ 

زض ًٔيا٠    Wirelessضاٟ اٛساظي ؾيؿشٖ   -2

 4 ) ؾبيز ١بي ذٞاثِبٟ ١بي دطزياؽ ًاطع       

 ( .ٗٞضز 2 )ٝ س٢طاٙ ( ٗٞضز 

ضاٟ اٛساظي اسٞٗبؾيٞٙ سـصي٠ ًبضٜٗاساٙ ٝ     -3

 ( .دطزيؽ ًطع  )اؾبسيس زض زاٛكٌسٟ ازثيبر 

ضاٟ اٛساظي اسٞٗبؾيٞٙ سـصي٠ ذٞا١طاٙ زض     -4

 ( .دطزيؽ ًطع )  ؼجو٠ ؾٕٞ ؾٔق ؾطٝيؽ 

زؾاشاِابٟ       10ذطيس ٝ اؾ٘جْ ساؼاساز         -5

ًبٗذيٞسط ػ٢ز اؾشلبزٟ زض حٞظٟ ٗاؼابٝٛاز      

 .زاٛكؼٞيي 

دكشيجبٛي اظ ؾيؿشٖ ١بي حٞظٟ ٗؼابٝٛاز     -6

ضكغ ػيٞة ٛطٕ اكعاضي  ) زاٛكؼٞيي ٝ كط١ِٜي 

 .ٗٞضز  100حسٝز ( ٝ ؾرز اكعاضي 

ث٠ ضٝظضؾبٛي اؼالػبر صلحبر ٗطثٞغ ثا٠    -7

ٗؼبٝٛز زاٛكؼٞيي ٝ كط١ٜاِاي زض داطسابّ         

 زاٛكِبٟ 

دكشيجبٛي ٛطٕ اكعاض ٗطثٞغ ث٠ ازاضٟ ضكابٟ        -8

 زاٛكؼٞيبٙ 

ؼطاحي ٛطٕ اكعاض ًبض زاٛكؼٞيي ػا٢از       -9

 .اؾشلبزٟ زض ازاضٟ ضكبٟ زاٛكؼٞيبٙ 

ٗؼبظ ًطزٙ ًبضر ١ابي زاٛكاؼاٞيابٙ         -10

 (.ٗٞضز  3000  )ؾبًٚ ذٞاثِبٟ ١ب ػ٢ز سطزز

دكشيجبٛي ٝ ث٠ ضٝظ ضؾبٛي ؾبياز ١ابي       -11

ًبٗذيٞسط ذٞاثِبٟ ١بي س٢طاٙ ٝ دطزيؽ ًاطع      

 (.زؾشِبٟ ًبٗذيٞسط  41) 

ؼطاحي ٝ چبح ثٜط١بي ٗرشٔق حاٞظٟ      -12

 .ٗٞضز  5ٗؼبٝٛز زاٛكؼٞئي 

ٗاٞضز     2س٢ي٠ ٝ سسٝيٚ ٛكطي٠ ضٝظٛا٠        -13

ٝ ٛكطي٠ قا٘ابضٟ      88ُعاضـ ػٌ٘ٔطز ؾبّ )  

 ( .ؾٕٞ 

س٢ي٠ ٝ سسٝيٚ ٝيػٟ ٛبٗا٠ ٝضٝزي ١ابي         -11

88. 

حاٞظٟ      POWERPOINTس٢ي٠     -12

ٗؼبٝٛز زاٛكؼٞيي ٝ كط١ِٜي ػ٢از ػكاٚ     

 .ٝضٝزي ١بي ػسيس 

ً٘ي زض ُطزآٝضي ٝ ؼطاحاي ًاشابة        -13

 .زاٛكِبٟ 

 .س٢ي٠ سطاًز ١بي ذجطي  -14

ؼطاحي ثط٠ُ سؼ٢اس ٛابٗا٠ ًا٘اياشا٠              -15

 .اٛعجبؼي 

زضع ذجط١بي حٞظٟ ٗؼبٝٛز زاٛكؼٞياي    -16

ٝ كط١ِٜي زض دطسبّ كط١ِٜي ٝظاضر ػٔإٞ ٝ    

 .سحويوبر ٝ كٜبٝضي 

ضاٟ اٛساظي ؾبيز ًبٗذيٞسط زض ذاٞاثاِابٟ       -1

 .ؾ٘ي٠ ٝ اسصبّ ث٠ ايٜشطٛز 

س٢ي٠ ثطٛب٠ٗ ًبض زاٛكؼٞيي ثطاي ازاضٟ ضكبٟ   -2

 زاٛكؼٞيي 

س٢ي٠ ٛطٕ اكعاض ػ٢ز ً٘يش٠ اٛعاجابؼاي        -3

 زاٛكؼٞيبٙ 

ضاٟ اٛساظي طجز ٛبٕ ايٜشطٛشي ذٞاثِبٟ ١اب      -4

  89-90ثطاي ؾبّ سحصئي 

اكعايف سؼساز ًبٗذيٞسط١بي ٗاٞػاٞز زض       -5

 ؾبيز ذٞاثِبٟ ١ب 

١بي ٗاٞػاٞز زض          Wirelessاكعايف  -6

 ذٞاثِبٟ ١ب 

 فعاليت هاي انجام شده 

 برنامه هاي در دست اجرا

تطَیق داًطجَیبًی کِ ثيطتریي ثجت کبر  

 خَاثگبّی را ثِ ٌّگبم تردد در خَاثگبُ داضتِ اًذ 

  8812051023ظيٜت ؾؿٔي٘بٙ ٛػاز      -8

  8812301008           ٢ٗؿب ثيِسٓي  -2

 8812511033ٗؼص٠ٗٞ ٗطي٘ي            -3

  8812301032ػبؼل٠ ٗصؽلٞي           -4

 8812511023آ٠ٜٗ ضحيٖ ٛٞضي           -5

 8812591010ثشّٞ ػ٘بٓي                -6

 8812191025ظيٜت ؾيسدٞض              -7

 8812311029ثكطا ػجبؾي                 -8

 ٢ٗ8812101038ٜبظ ٗٞؾي ظازٟ          -9

 ١8812381006٘ب ػؼلطي               -10

 ١8812061030بػط هبؾ٘ي              -11

 8812431001كطقش٠ اح٘سي            -12

 8812581027ٗطيٖ صجٞضچك٠٘        - 13

  8812431029ٗوسؾ٠ هؽجي ٛػاز         -14

 8813512610قي٘ب ٗيطظازٟ               -15

 8613311502اثطا١يٖ ثٞچبٛي            - 16

 8813341504حؿٚ ؿلٞضي كطز         -17

 8813311509زاضيٞـ ػٔيؼبٛي          -18

  8713731505ؾ٢طاة ٗٔي ظازٟ          -19

 8713401503ؾؼيس ضظبييبٙ             -20

 8713411511ػٔي ٗٞؾٞي                -21

 8713291505ػٔي ػعيعي                -22

 8813821501ػبثس حك٘شي              -23

 8813721503ث٢بزض حؿٜي ظازٟ         -24

 8813822602حجيت اهلل آم اسبثبي      -25
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نشريه روزنه آماده دريافت پيشنهادات ، انتقادات ، مقاالت 
لطفا جهت .همكاران و به ويژه دانشجويان عسيس مي باشد 

كسب اطالعات بيشتر به سايت معاوتت دانشجوئي مراجعه 
نموده  و در صورت تمايل به ارائه نظرات و مقاالت خود ، 
  .مطالب مسبور را  به آدرس الكترونيكي روزنه ارسال نماييد 

 :نشريه روزنه 
  1388آشض :ضوبرُ سَم 

 ٗؼبٝٛز زاٛكؼٞئي ٝ كط١ِٜي  : صبحت اهتيبز

 ٗؼبٝٙ زاٛكؼٞئي ٝ كط١ِٜي  :هذیر هسئَل ٍ سردثير 

 ُيشي ؾٔؽبٙ حؿيٜي  :هذیر اجرایی 

 ُيشي ؾٔؽبٙ حؿيٜي  :گرافيك

آهبي ػٔي ؼب١طي ، آهبي زاٝز ثبيٜسٝض ،آهبي ؾؼبزر ضٝقٚ ، ضاح٠ٔ ذبزٗيبٙ دٞض ، ُيشي ؾٔؽبٙ حؿيٜي ٝ :  ّيئت تحریریِ

 ١ٌ٘بضاٙ حٞظٟ ٗؼبٝٛز زاٛكؼٞئي ٝ كط١ِٜي 

E.mail: 

   Scvc.tmu@tmu.ac.ir                                                                                                                        ٗؼبٜٝٛز زاٛكؼٞئي

studentmanager@tmu.ac.ir                                                                                          ٗسيطيز زاٛكؼٞئي

culturalmanager@tmu.ac.ir                                                                                  ٗسيطيز اٗٞض كط١ِٜي 

sportmanager@tmu.ac.ir                                                                                                                       سطثيز ثسٛي 

councilmanager@tmu.ac.ir                                                                                                           ٟٗطًع ٗكبٝض 

komite@tmu.ac.ir                                                                                                                          ً٘يش٠ اٛعجبؼي 

stud_refeah@tmu.ac.ir                                                                                                    زاضٟ ضكبٟ زاٛكؼٞئي 

khabgah@tmu.ac.ir                                                                                                                  ازاضٟ ذٞاثِبٟ ١ب          

stud_comcenter@tmu.ac.ir                                                                                                                ٗطًع ًبٗذيٞسط 

   Clinicmanager@tmu.ac.ir      ًٙع ث٢ساقز ٝ زضٗب 

rozane@tmu.ac.ir ًِرٍز                                                                                                            
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