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با رای اعضای شورای عالی
انقالب فرھنگی؛
دکتــر پيونــدی و دکتــر جعفرﯾــان
رســـما روســـای دانشـــگاھھای
علوم پزشکی شھيدبھشتی و تھران شدند
در جلسه شورای عالی انقالب فرھنگی که بــه رﯾاســت حجتاالســالم والمســلمين دکتــر حســن
روحانی تشکيل شد ،برخی موضوعات مرتبط با مساﯾل فرھنگی و علمی کشور مورد بررســی و
تصوﯾب اعضای اﯾن شورا قرار گرفت.
به گزارش وب دا؛ به نقل از پاﯾگاه اطالع رسانی دولت در اﯾــن جلســه موضــوع صــالحيت روســای
جدﯾد دانشگاه آزاد اسالمی و برخی از دانشگاه ھای علوم پزشکی مورد بحث و بررسی اعضای
شورای عالی انقالب فرھنگی قرار گرفت و در نھاﯾت موارد زﯾر مورد تصوﯾب قرار گرفت.
در اﯾن جلسه دکتر ميرزاده به عنوان رﯾيس دانشگاه آزاد اسالمی  ،دکتــر پيونــدی بعنــوان رئــيس
دانشگاه علوم پزشکی شھيدبھشتی ،دکتر جعفرﯾــان بــه عنــوان رﯾــيس دانشــگاه علــوم پزشــکی
تھران ،دکتر احمدی به عنوان رﯾيس دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،دکتــر اســماعيلی نــدﯾمی بــه
عنوان رﯾيس دانشگاه علــوم پزشــکی رفســنجان ،دکتــر نصــيری بــه عنــوان رﯾــيس دانشــگاه علــوم
پزشکی زابل و دکتر جانباباﯾی به عنوان رﯾيس دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتخاب شدند.
ھمچنين در جلســه شــورای عــالی انقــالب فرھنگــی ،حجتاالســالم سيدحســين شــاھمرادی بــا
پيشنھاد وزﯾر فرھنگ و ارشاد اسالمی و تصــوﯾب اعضــا بــه عنــوان دبيــر شــورای فرھنــگ عمــومی
کشور انتخاب شد.
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ﺑﺎ راي اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﺪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺗﺴﻨﻴﻢ :ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﺑﺎ راي اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﺗﺴﻨﻴﻢ ،در ﺟﻠﺴﻪ  739ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  28آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ
آرا ،رﺳﻤﺎً ﺑﻌﻨﻮان رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ،ﺻﻼﺣﻴﺖ روﺳﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺮزاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺑﻌﻨﻮان
رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان،
اﺣﻤﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻧﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن ،ﻧﺼﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﺑﻞ و ﺟﺎنﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺸﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﻤﺮادي ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و
ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

دﻟﺸﺎد ﻫﺸﺖ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻗﻲ اﻃﻔﺎل ،ﻋﻮارض ﭼﺎﻗﻲ ،ﭼﺎﻗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ،ﭼـﺎﻗﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ روان،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﭼﺎﻗﻲ و درﻣﺎن ﭼﺎﻗﻲ را از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪ.
دﺑﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﭼﺎﻗﻲ اﻳـﺮان ﺑﺮﮔـﺰاري  3ﻛﺎرﮔـﺎه رژﻳـﻢ درﻣـﺎﻧﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﭼﺎﻗﻲ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻛﻨﮕﺮه ﭼﻬﺎرم ﻋﻨﻮان ﻛﺮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد 400 :ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻳـﻦ
ﻛﻨﮕﺮه ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ و اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن زﻣـﺎن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  40ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و  320ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻮﺳﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﺑﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﭼﺎﻗﻲ اﻳﺮان اداﻣﻪ داد :روز ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤـﺎﻳﻲ
ﻣﺮدﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد.اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻴﺎم/
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ميرزاده از شوراي عالي انقالب فرھنگي راي اعتماد
گرفت
خبرگزاري آريا -شوراي عالي انقالب فرھنگي در جلسه ديشب عالوه بر تاييد رياست دانشگاه
آزاد اسالمي ،رياست  ٦دانشگاه علوم پزشکي و دبير شوراي فرھنگ عمومي را ھم تاييد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا  ،آقاي محمدرضا مخبر دزفولي در پايان اين جلسه در جمع خبرنگاران
گفت :در جلسه ديشب شوراي عالي انقالب فرھنگي موضوع انتخاب رئيس دانشگاه آزاد
اسالمي در دستور کار قرار گرفت که پس از بيان دغدغه ھا ،نقاط قوت و توقع ھا براي پيشرفت
اين دانشگاه در ابعاد گوناگون فرھنگي ،علمي ،پژوھشي و آموزشي ،دکتر ميرزاده ھم برنامه
کلي و جھت گيريي ھاي اساسي را ارائه کرد و در نھايت شوراي عالي انقالب فرھنگي به وي
راي اعتماد داد.
وي افزود :روساي شش دانشگاه علوم پزشکي شامل دکتر پيوندي براي دانشگاه علوم پزشکي
شھيد بھشتي ،دکتر احمدي براي دانشگاه علوم پزشکي گناباد ،دکتر اسماعيلي نديمي براي
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان ،دکتر نصيري براي دانشگاه علوم پزشکي زابل ،دکتر جان
بابايي براي دانشگاه علوم پزشکي مازندران و دکتر جعفريان براي دانشگاه علوم پزشکي تھران
ھم از شورا راي اعتماد گرفتند.
مخبر دزفولي تصريح کرد :در اين جلسه ھمچنين به پيشنھاد وزير فرھنگ و ارشاد اسالمي،
حجت االسالم و المسلمين سيد حسين شاه مرادي به عنوان دبير شوراي فرھنگ عمومي
انتخاب شد.
وي گفت :تاسيس بنياد بين المللي "اسراء" ھم که در زمينه ھاي قرآني و علوم وحياني فعاليت
مي کند از جمله مصوبات شوراي عالي است که مسير ابالغ را طي خواھد کرد.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ

دبير شوراي عالي انقالب فرھنگي افزود :توجه به مناطق محروم و زلزله زده از نظر سھميه آزمون
سراسري سال آينده از ديگر مسائل مورد بررسي بود که تصويب نھايي شد و تفصيل آن در
گزارش دبيرخانه شورا خواھد آمد.
وي تصريح کرد :اختصاص سھميه براي مناطق محروم تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي
زاھدان و ايرانشھر و ھمچنين سھميه  ٥ساله براي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي که آسيب
ديده اند از ديگر مصوبات جلسه ديشب شوراي عالي انقالب فرھنگي بود.
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تھران  /واحد مرکزی خبر  /علمی و فرھنگی ٢٨/٠٨/١٣٩٢
شورای عالی انقالب فرھنگی در جلسه امشب عالوه بر تاﯾيد رﯾاست دانشگاه آزاد اسالمی ،رﯾاست ٦
دانشگاه علوم پزشکی و دبير شورای فرھنگ عمومی را ھم تاﯾيد کرد.
آقای محمدرضا مخبر دزفولی در پاﯾان اﯾن جلسه در جمع خبرنگاران گفت :در جلسه امشب شورای عالی
انقالب فرھنگی موضوع انتخاب رئيس دانشگاه آزاد اسالمی در دستور کار قرار گرفت که پس از بيان
دغدغه ھا ،نقاط قوت و توقع ھا برای پيشرفت اﯾن دانشگاه در ابعاد گوناگون فرھنگی ،علمی ،پژوھشی و
آموزشی ،دکتر ميرزاده ھم برنامه کلی و جھت گيرﯾی ھای اساسی را ارائه کرد و در نھاﯾت شورای عالی
انقالب فرھنگی به وی رای اعتماد داد.
وی افزود :روسای شش دانشگاه علوم پزشکی شامل دکتر پيوندی برای دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی ،دکتر احمدی برای دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،دکتر اسماعيلی ندﯾمی برای دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان ،دکتر نصيری برای دانشگاه علوم پزشکی زابل ،دکتر جان باباﯾی برای دانشگاه علوم
پزشکی مازندران و دکتر جعفرﯾان برای دانشگاه علوم پزشکی تھران ھم از شورا رای اعتماد گرفتند.
مخبر دزفولی تصرﯾح کرد :در اﯾن جلسه ھمچنين به پيشنھاد وزﯾر فرھنگ و ارشاد اسالمی ،حجت االسالم
و المسلمين سيد حسين شاه مرادی به عنوان دبير شورای فرھنگ عمومی انتخاب شد.
وی گفت :تاسيس بنياد بين المللی  quotation markاسراء  quotation markھم که در زمينه ھای قرآنی
و علوم وحيانی فعاليت می کند از جمله مصوبات شورای عالی است که مسير ابالغ را طی خواھد کرد.
دبير شورای عالی انقالب فرھنگی افزود :توجه به مناطق محروم و زلزله زده از نظر سھميه آزمون
سراسری سال آﯾنده از دﯾگر مسائل مورد بررسی بود که تصوﯾب نھاﯾی شد و تفصيل آن در گزارش
دبيرخانه شورا خواھد آمد.
وی تصرﯾح کرد :اختصاص سھميه برای مناطق محروم تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاھدان و
اﯾرانشھر و ھمچنين سھميه  ٥ساله برای مناطق زلزله زده آذرباﯾجان شرقی که آسيب دﯾده اند از دﯾگر
مصوبات جلسه امشب شورای عالی انقالب فرھنگی بود.

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 1392/8/29

در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ؛
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻛﻨﻜﻮر ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و زﻟﺰﻟﻪ زده  /اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
در جلسه شورای عــالی انقــالب فرھنگــی بــه رﯾاســت رئــيس جمھــور ،علــی اصــغر پيونــدی ،رضــا
احمدی ،اسماعيل ندﯾمی ،علی اکبر نصيری،قاســم جــان بابــاﯾی و علــی جعفرﯾــان بــه ترتيــب بــه
عنوان روسای دانشگاه ھای علوم پزشکی شھيد بھشتی ،گنابــاد ،رفســنجان ،زابــل ،مازنــدران و
تھران انتخاب شدند جلسه شورای عالی انقالب فرھنگی به رﯾاست حجتاالســالم والمســلمين
دکتر حسن روحانی تشکيل و برخی موضوعات مرتبط بــا مســاﯾل فرھنگــی و علمــی کشــور مــورد
بررسی و تصوﯾب اعضای اﯾن شورا قرار گرفت.
به گزارش پاﯾگاه اطالع رسانی دولت به نقل از دبيــر خانــه شــورای عــالی انقــالب فرھنگــی ،دکتــر
محمدرضا مخبر دزفولی دبير شورای عالی انقالب فرھنگی در تشرﯾح مصوبات اﯾن جلســه گفــت:
موضوع انتخاب رئيس دانشگاه آزاد اسالمی در دستور کار اﯾن جلسه بود که طبق اساسنامه اﯾن
دانشگاه ،ھيئت امنا می باﯾست رئيس پيشنھادی خود را برای تصوﯾب نھــاﯾی بــه شــورای عــالی
انقالب فرھنگی ارائه می کرد.
دبير شورای عالی انقالب فرھنگــی افــزود :ھيئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی در شــھرﯾور مــاه
جلسه بررسی رﯾاست دانشگاه را در دستور خود قرار داده بــود کــه سرپرســتی دکتــر ميــرزاده بــه
تصوﯾب ھيئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی رسيده بود.
عضو ھيئت علمی دانشگاه تھران تصــرﯾح کــرد :پــس از طــرح موضــوع رﯾاســت دکتــر ميــرزاده بــرای
دانشگاه آزاد اسالمی اعضای شــورای عــالی انقــالب فرھنگــی نکــاتی را در ابعــاد مختلــف شــامل
دغدغه ھا ،نکات مثبت و قوت و ھمچنين توقعــات خــود بــرای پيشــرفت دانشــگاه آزاد اســالمی در
عرصه ھای علمی ،آموزشی ،فرھنگی ،پژوھشی و ..مطــرح کردنــد و دکتــر ميــرزاده نيــز در ادامــه
جلسه به ارائه برنامه ھای خود پرداخت.
حميد ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسالمی شد
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مخبر دزفولی گفت :نھاﯾتا رای گيری برای رﯾاست دکتر حميد ميرزاده بــرای رﯾاســت دانشــگاه آزاد
اسالمی به عمل آمد که وی موفق به کسب رای اعتماد اعضای شورای عــالی انقــالب فرھنگــی
شد.
انتخاب سيد حسين شاھمرادی به عنوان دبير شورای فرھنگی عمومی کشور
دبير شورای عالی انقالب فرھنگی در ادامه با اشاره به انتخاب دبير جدﯾد شورای فرھنگ عمومی
کشور گفت :سيد حسين شاھمرادی که با پيشنھاد وزﯾر فرھنگ و ارشاد اسالمی معرفی شــده
بود با تاﯾيد شورای عالی انقالب فرھنگی به عنوان دبير شــورای فرھنــگ عمــومی کشــور انتخــاب
شد.
تاﯾيد انتخاب چند نفر از روسای دانشگاه ھای علوم پزشکی
مخبر دزفولی ھمچنين از تاﯾيد انتخاب چند نفر از روسای دانشگاه ھای علوم پزشکی در جلســه
شورای عالی انقالب فرھنگی خبر داد.
عضو پيوسته فرھنگستان علوم جمھوری اسالمی اﯾران گفــت :بــر اﯾــن اســاس دکتــر علــی اصــغر
پيوندی برای رﯾاست دانشگاه علــوم پزشــکی شــھيد بھشــتی ،دکتــر رضــا احمــدی بــرای رﯾاســت
دانشگاه علــوم پزشــکی گنابــاد ،دکتــر اســماعيل نــدﯾمی بــرای رﯾاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی
رفسنجان ،دکتر علی اکبر نصيری برای رﯾاست دانشــگاه علــوم پزشــکی زابــل ،دکتــر قاســم جــان
باباﯾی برای رﯾاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دکتر علی جعفرﯾان برای رﯾاست دانشــگاه
علوم پزشکی تھران موفق به کسب رای اعتماد از شورای عالی انقالب فرھنگی شدند.
تصوﯾب اساسنامه "بنياد بين المللی اسراء"
دبير شورای عالی انقالب فرھنگی در ادامه بــا اشــاره بــه تصــوﯾب اساســنامه "بنيـاد بــين المللــی
اسراء" با رﯾاست عاليه آﯾــت ﷲ جــوادی آملــی اظھــار داشــت :اﯾــن بنيــاد بــا ھــدف تربيــت فضــال و
مدرسان کارآمد ،پاسخگوﯾی به نيازھای تمدنی جھان اسالم و تبيين و تــروﯾج علــوم اســالمی بــه
عنوان موسسه ای غيرانتفاعی در زمينه علوم قرآنی و وحيانی بــا مصــوبه شــورای عــالی انقــالب
فرھنگی پس از ابالغ فعاليت خواھد کرد.
تخصيص سھميه کنکور برای مناطق محروم و زلزله زده
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دکتر مخبر دزفولی در انتھا گفت :موضوع توجه به مناطق محــروم و زلزلــه زده و تخصــيص ســھميه
برای کنکور سراسری سال آﯾنده دستور دﯾگر جلسه  ٧٣٩شورای عالی انقالب فرھنگی بود.
دبير شورای عالی انقالب فرھنگی تصرﯾح کرد :اختصاص سھميه پذﯾرش دانشجو در مناطق تحت
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی زاھــدان و اﯾرانشــھر ،اختصــاص ســھميه بــه منــاطق زلزلــه زده
آذرباﯾجان غربی در جلسه امشب شورای عالی انقالب فرھنگی به تصوﯾب رسيد.
وی تاکيد کرد :بر اساس مصوبه شورای عــالی انقــالب فرھنگــی از ســال ھــای گذشــته بــه دليــل
حساسيت مناطق محروم ،اﯾن موضوع مورد توجه بوده اســت و بــا توجــه بــه زلزلــه ســال گذشــته
آذرباﯾجان شرقی اﯾن سھميه به مدت پنج سال بــرای داوطلبــان اﯾــن منــاطق در نظــر گرفتــه شــده
است.
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ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ  7رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه
تراز :شورای عالی انقالب فرھنگی در تازه ترﯾن جلسه خــود انتخــاب  ٧رئــيس دانشــگاه کشــور از
جملــه رﯾاســت دانشــگاه آزاد اســالمی و دو دانشــگاه علــوم پزشــکی پاﯾتخــت از جملــه تھــران و
شھيدبھشتی را تاﯾيد کرد اما ھنوز سرپرست سه دانشگاه وابسته به وزارت علوم در انتظار تاﯾيد
شورا ھستند.
به گزارش تــراز بــه نقــل از مھــر ،جلســه  ٧٣٩شــورای عــالی انقــالب فرھنگــی بــه رﯾاســت حجــت
االسالم دکتر روحانی برگزار شد و در اﯾن جلسه موضوع انتخاب رئــيس دانشــگاه آزاد اســالمی در
دستور کار بود که طبق اساسنامه اﯾن دانشگاه ،ھيئت امنا می باﯾست رئيس پيشنھادی خــود را
برای تصوﯾب نھاﯾی به شورای عالی انقالب فرھنگی ارائه می کرد.
با توجه به اﯾنکه ھيئت امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی در شــھرﯾور مــاه دکتــر ميــرزاده را بــه عنــوان
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی تعيين کرده بود اﯾن سرپرست باﯾد به تاﯾيد شورای عالی انقالب
فرھنگی می رسيد.
در اﯾن جلسه اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی پس از بررسی دغدغه ھا ،نکات مثبت و قوت
و ھمچنين توقعات خود برای پيشرفت دانشــگاه آزاد اســالمی در عرصــه ھــای علمــی ،آموزشــی،
فرھنگی ،پژوھشی به دکتر حميد ميرزاده رای اعتماد دادند.
ھمچنين در اﯾن جلسه انتخاب چند نفر از روسای دانشگاه ھای علوم پزشکی کــه از ســوی وزﯾــر
بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی مطرح شده بود ،مورد تاﯾيد قرار گرفت.
بر اﯾن اساس دکتــر علــي اصــغر پيونــدی بــرای رﯾاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــھيد
بھشتی ،دکتر رضا احمدی برای رﯾاست دانشگاه علوم پزشکی گنابــاد ،دکتــر اســماعيل نــدﯾمی
برای رﯾاست دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دکتــر علــی اکبــر نصــيری بــرای رﯾاســت دانشــگاه
علوم پزشکی زابل ،دکتر قاسم جان باباﯾی برای رﯾاست دانشگاه علوم پزشکی مازنــدران و دکتــر
علی جعفرﯾان برای رﯾاست دانشگاه علوم پزشکی تھران موفق به کســب رای اعتمــاد از شــورای
عالی انقالب فرھنگی شدند.
اﯾن در حالی اســت کــه عبدالحســين فرﯾــدون مــدﯾر کــل دفتــر وزارتــی وزارت علــوم دربــاره معرفــی
سرپرستان جدﯾد برخی دانشگاھھای تحت تابعه وزارت علوم به شورای عالی انقالب فرھنگی،
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گفت :برخی از اﯾن سرپرستان ھنوز مدت زمان مسئوليتشان به ســه مــاه نرســيده کــه بــه شــورا
معرفی شوند.
در حــال حاضــر دکتــر حســين ســليمی بــه عنــوان سرپرســت دانشــگاه عالمــه طباطبــاﯾی ،دکتــر
سيدمحمود مدرس ھاشمی سرپرست دانشگاه صنعتی اصفھان و دکتر علــی خــاکی صــدﯾق بــه
عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدﯾن طوسی مسئوليت دارند.

در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻴﺮزاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
جلسه شورای عالی انقالب فرھنگی به رﯾاست حجتاالسالم والمسلمين دکتــر حســن روحــانی
تشکيل و برخی موضــوعات مــرتبط بــا مســاﯾل فرھنگــی و علمــی کشــور مــورد بررســی و تصــوﯾب
اعضای اﯾن شورا قرار گرفت.
در اﯾن جلسه موضوع صالحيت دکتر حميد ميرزاده به عنــوان رﯾــيس جدﯾــد دانشــگاه آزاد اســالمی
مورد بحث و بررسی اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی قرار گرفت و پــس از بيــان دغدغــهھا و
توقعاتی که از دانشــگاه آزاد در ابعــاد گونــاگون فرھنگــی ،علمــی ،پژوھشــی و آموزشــی در آﯾنــده
انتظار میرود ،دکتر حميد ميرزاده به عنــوان رﯾــيس دانشــگاه آزاد اســالمی موفــق بــه کســب رأی
اعتماد از شورای عالی انقالب فرھنگی شد.
بررســی صــالحيت رؤســای پيشــنھادی برخــی از دانشــگاهھای علــوم پزشــکی کشــور از دﯾگــر
دستورھای جلسه شورای عالی انقالب فرھنگی بود که در اﯾن راستا و پس از بررسی و تصــوﯾب
اعضا ،آقاﯾان دکتر جعفرﯾان بــه عنــوان رﯾــيس دانشــگاه علــوم پزشــکی تھــران ،دکتــر پيونــدی بــه
عنوان رﯾيس دانشگاه علوم پزشکی شھيد بھشتی تھران ،دکتر احمدی بــه عنــوان رﯾــيس
دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،دکتر اسماعيلی ندﯾمی به عنوان رﯾــيس دانشــگاه علــوم پزشــکی
رفسنجان ،دکتر نصيری به عنوان رﯾيس دانشگاه علوم پزشکی زابل و دکتر جانبابــاﯾی بــه عنــوان
رﯾيس دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتخاب شدند.
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ھمچنين در جلسه امشب شورای عالی انقالب فرھنگی ،حجتاالسالم سيدحسين شاھمرادی
با پيشنھاد وزﯾر فرھنگ و ارشاد اسالمی و تصوﯾب اعضا به عنوان دبيــر شــورای فرھنــگ عمــومی
کشور انتخاب شد.
شورای عالی انقالب فرھنگی در ادامه مسائل مــرتبط بــا ارائـه ســھميه منــاطق محــروم در آزمــون
سراســری ســال آﯾنــده را بــه منظــور ارائــه تســھيالت مناســب در راســتای اﯾجــاد امکــان حضــور
آسيبدﯾدگان از اﯾن حوادث در دانشگاهھا مورد بررســی قــرار دادنــد کــه جزئيــات مصــوبات آن قــرار
است توسط دبيرخانه شورای عالی انقالب فرھنگی منتشر شود.
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در جلسه شورای عالی انقالب فرھنگی صورت گرفت
شاھمرادی دبير شورای فرھنگی عمومی شــد /تاﯾيــد انتخــاب چنــد نفــر از روســای دانشــگاهھای
علوم پزشکی
مخبر دزفولی در جلسه  ٧٣٩دبيرخانه شورای عالی انقالب فرھنگی که به رﯾاست حجت االسالم
والمســلمين دکتــر روحــانی برگــزار شــد از انتخــاب ميــرزاده بــه ســمت رﯾاســت دانشــگاه آزاد و
شاھمرادی دبير شورای فرھنگی عمومی تا تخصيص سھميه کنکور برای منــاطق محــروم و زلزلــه
زده خبر داد.
کد خبر۴۶٣٨۴١٠ :
تارﯾخ ٢٩ :آبان ١٠:٢٨ - ١٣٩٢
به گزارش خبرنگــار دانشــگاه باشــگاه خبرنگــاران،
جلســه  ٧٣٩شــورای عــالی انقــالب فرھنگــی بــه
رﯾاست حجت االسالم والمسلمين دکتر روحــانی
رئـــــــــيس جمھـــــــــوری برگـــــــــزار شـــــــــد.
"دکتــر محمدرضــا مخبــر دزفــولی" دبيــر شــورای
عــالی انقــالب فرھنگــی در تشــرﯾح مصــوبات اﯾــن
جلسه گفت :موضوع انتخاب رئيس دانشــگاه آزاد
اسالمی در دستور کار اﯾن جلسه بود که طبق اساسنامه اﯾن دانشــگاه ،ھيئــت امنــا میباﯾســت
رئيس پيشنھادی خود را برای تصوﯾب نھاﯾی به شورای عالی انقالب فرھنگی ارائه میکرد.
دبير شورای عالی انقالب فرھنگــی افــزود :ھيئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی در شــھرﯾور مــاه
جلسه بررسی رﯾاست دانشگاه را در دستور خود قرار داده بود که سرپرستی "دکتر ميــرزاده" بــه
تصوﯾب ھيئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی رسيده بود.
عضو ھيئت علمی دانشگاه تھران تصرﯾح کرد :پس از طرح موضــوع رﯾاســت "دکتــر ميــرزاده" بــرای
دانشگاه آزاد اسالمی اعضای شــورای عــالی انقــالب فرھنگــی نکــاتی را در ابعــاد مختلــف شــامل
دغدغهھا ،نکات مثبت و قوت و ھمچنــين توقعــات خــود بــرای پيشــرفت دانشــگاه آزاد اســالمی در
عرصهھای علمی ،آموزشی ،فرھنگی ،پژوھشــی و ..مطــرح کردنــد و دکتــر ميــرزاده نيــز در ادامــه
جلسه به ارائه برنامه ھای خود پرداخت.
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دکتر حميد ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسالمی شد
دکتر مخبر دزفولی ادامه داد :نھاﯾتا رای گيری بــرای رﯾاســت دکتــر "حميــد ميــرزاده" بــرای رﯾاســت
دانشگاه آزاد اسالمی به عمل آمد کــه وی موفــق بــه کســب رای اعتمــاد اعضــای شــورای عــالی
انقالب فرھنگی شد.
انتخاب حجت االسالم والمسلمين ســيد حســين شــاھمرادی بــه عنــوان دبيــر شــورای
فرھنگی عمومی کشور
دبير شورای عالی انقالب فرھنگی در ادامه با اشاره به انتخاب دبير جدﯾد شورای فرھنگ عمومی
کشور اظھار داشت" :حجت االسالم والمسلمين سيد حسين شاھمرادی" کــه بــا پيشــنھاد وزﯾــر
فرھنگ و ارشاد اسالمی معرفی شده بود با تاﯾيد شورای عالی انقالب فرھنگــی بــه عنــوان دبيــر
شورای فرھنگ عمومی کشور انتخاب شد.
تاﯾيد انتخاب چند نفر از روسای دانشگاه ھای علوم پزشکی
دکتر "مخبر دزفولی" ھمچنين از تاﯾيد انتخاب چند نفر از روسای دانشگاه ھــای علــوم پزشــکی در
جلسه امشب شورای عالی انقالب فرھنگی خبر داد.
عضو پيوسته فرھنگستان علوم جمھوری اســالمی اﯾــران گفــت :بــر اﯾــن اســاس دکتــر
"علي اصغر پيوندی" برای رﯾاست دانشگاه علــوم پزشــکی شــھيد بھشــتی ،دکتــر "رضــا
احمدی" برای رﯾاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد ،دکتــر "اســماعيل نــدﯾمی" بــرای رﯾاســت
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دکتر "علی اکبر نصيری" برای رﯾاست دانشگاه علــوم پزشــکی
زابل ،دکتر "قاســم جــان بابــاﯾی" بــرای رﯾاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران و دکتــر "علــی
جعفرﯾان" برای رﯾاست دانشگاه علوم پزشکی تھران موفق به کسب رای اعتماد از شورای عالی
انقالب فرھنگی شدند.
تصوﯾب اساسنامه "بنياد بين المللی اسراء"
دبير شورای عالی انقالب فرھنگی در ادامه با اشاره به تصوﯾب اساسنامه "بنياد بين المللی
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اسراء" با رﯾاست عاليه آﯾت ﷲ جوادی آملی مطرح کرد :اﯾن بنياد با ھدف تربيت فضال و مدرســان
کارآمد ،پاسخگوﯾی به نيازھای تمدنی جھــان اســالم و تبيــين و تــروﯾج علــوم اســالمی بــه عنــوان
موسسهای غيرانتفاعی در زمينه علوم قرآنی و وحيانی با مصوبه شورای عالی انقــالب فرھنگــی
پس از ابالغ فعاليت خواھد کرد.
تخصيص سھميه کنکور برای مناطق محروم و زلزله زده
دکتر مخبر دزفولی در انتھا تصــرح کــرد :موضــوع توجــه بــه منــاطق محــروم و زلزلــه زده و تخصــيص
سھميه برای کنکور سراسری سال آﯾنده دستور دﯾگر جلسه  ٧٣٩شورای عالی انقالب فرھنگــی
بود.
دبير شورای عالی انقالب فرھنگی تصرﯾح کرد :اختصاص سھميه پذﯾرش دانشجو در مناطق تحت
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی زاھــدان و اﯾرانشــھر ،اختصــاص ســھميه بــه منــاطق زلزلــه زده
آذرباﯾجـــان غربـــی در جلســـه امشـــب شـــورای عـــالی انقـــالب فرھنگـــی بـــه تصـــوﯾب رســـيد.
وی خاطر نشان کرد :بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرھنگــی از ســال ھــای گذشــته بــه
دليل حساسيت مناطق محروم ،اﯾن موضوع مورد توجه بوده است و با توجه به زلزله سال گذشته
آذرباﯾجان شرقی اﯾن سھميه به مدت پنج سال بــرای داوطلبــان اﯾــن منــاطق در نظــر گرفتــه شــده
است.
انتھای پيام/
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ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ  7رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه 3 /ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در اﻧﺘﻈﺎر رﻳﺎﺳﺖ
شورای عالی انقالب فرھنگی در تازه ترﯾن جلسه خود انتخاب  ٧رئيس دانشــگاه کشــور از جملــه
رﯾاســـت دانشـــگاه آزاد اســـالمی و دو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی پاﯾتخـــت از جملـــه تھـــران و
شھيدبھشتی را تاﯾيد کرد اما ھنوز سرپرســت ســه دانشــگاه وابســته بــه وزارت علــوم در انتظــار
تاﯾيد شورا ھستند.
به گزارش خبرنگار مھر ،جلسه  ٧٣٩شورای عالی انقالب فرھنگی به رﯾاست حجت االسالم دکتر
روحانی برگزار شد و در اﯾن جلسه موضوع انتخاب رئيس دانشگاه آزاد اسالمی در دستور کار بــود
که طبق اساسنامه اﯾن دانشگاه ،ھيئت امنا می باﯾست رئيس پيشنھادی خــود را بــرای تصــوﯾب
نھاﯾی به شورای عالی انقالب فرھنگی ارائه می کرد.
با توجه به اﯾنکه ھيئت امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی در شــھرﯾور مــاه دکتــر ميــرزاده را بــه عنــوان
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی تعيين کرده بود اﯾن سرپرست باﯾد به تاﯾيد شورای عالی انقالب
فرھنگی می رسيد.
در اﯾن جلسه اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی پس از بررسی دغدغه ھا ،نکات مثبت و قوت
و ھمچنين توقعات خود برای پيشرفت دانشــگاه آزاد اســالمی در عرصــه ھــای علمــی ،آموزشــی،
فرھنگی ،پژوھشی به دکتر حميد ميرزاده رای اعتماد دادند.
ھمچنين در اﯾن جلسه انتخاب چند نفر از روسای دانشگاه ھای علوم پزشکی کــه از سـوی وزﯾــر
بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی مطرح شده بود ،مورد تاﯾيد قرار گرفت.
بر اﯾن اساس دکتر علي اصغر پيوندی برای رﯾاست دانشگاه علوم پزشکی شھيد بھشــتی ،دکتــر
رضا احمدی برای رﯾاست دانشگاه علــوم پزشــکی گنابــاد ،دکتــر اســماعيل نــدﯾمی بــرای رﯾاســت
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دکتر علی اکبر نصيری بــرای رﯾاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی
زابل ،دکتر قاسم جان باباﯾی برای رﯾاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دکتر علــی جعفرﯾــان
برای رﯾاست دانشگاه علوم پزشکی تھران موفق به کســب رای اعتمــاد از شــورای عــالی انقــالب
فرھنگی شدند.
اﯾن در حالی اســت کــه عبدالحسـين فرﯾــدون مــدﯾر کــل دفتــر وزارتــی وزارت علــوم دربــاره معرفــی
سرپرستان جدﯾد برخی دانشگاھھای تحت تابعه وزارت علوم به شورای عالی انقالب فرھنگی،

ه شــورا
ســيده کــه بــه
مان مسئوليتتشان به ســه مــاه نرس
ھنوز مدت زم
سرپرستان ھ
ی از اﯾن س
گفت :برخی
شوند.
معرفی ش
ی ،دکتــر
ه طباطبــاﯾی
دانشــگاه عالمــه
عنــوان سرپررســت ش
حســين س ــليمی بــه ع
حاضــر دکتــر ح
در حــال ح
دﯾق بــه
ی خــاکی صــد
ی اصفھان و دکتر علــی
شگاه صنعتی
ھاشمی سررپرست دانش
سيدمحموود مدرس ھا
سی مسئووليت دارند.
صيرالدﯾن طوس
ی خواجه نص
شگاه صنعتی
عنوان سرپرست دانش
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در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺘﺼﺎب دﺑﻴﺮ ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ و رؤﺳﺎي ﺟﺪﻳﺪ  7داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺸﻮر
جلسه شورای عالی انقالب فرھنگی به رﯾاست حجتاالسالم حســن روحــانی تشــکيل و برخــی
موضوعات مرتبط با مسائل فرھنگی و علمی کشور مورد بررسی و تصوﯾب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پاﯾگاه اطالع رسانی رﯾاست جمھوری ،جلسه شورای عالی
انقالب فرھنگی شب گذشته بــه رﯾاســت حســن روحــانی تشــکيل و برخــی موضــوعات مــرتبط بــا
مساﯾل فرھنگی و علمی کشور مورد بررسی و تصوﯾب قرار گرفت.
در اﯾن جلسه موضوع صالحيت حميد ميرزاده به عنوان رﯾيس جدﯾــد دانشــگاه آزاد اســالمی مــورد
بحــث و بررســی اعضــای شــورای عــالی انقــالب فرھنگــی قــرار گرفــت و پــس از بيــان دغدغــهھا و
توقعاتی که از دانشــگاه آزاد در ابعــاد گونــاگون فرھنگــی ،علمــی ،پژوھشــی و آموزشــی در آﯾنــده
انتظار میرود ،حميد ميرزاده به عنوان رﯾيس دانشگاه آزاد اسالمی موفق به کسب رأی اعتماد از
شورای عالی انقالب فرھنگی شد.
بررســی صــالحيت رؤســای پيشــنھادی برخــی از دانشــگاهھای علــوم پزشــکی کشــور از دﯾگــر
دستورھای جلسه شورای عالی انقالب فرھنگی بود که در اﯾن راستا و پس از بررسی و تصــوﯾب
اعضا ،آقاﯾان جعفرﯾان به عنوان رﯾيس دانشگاه علوم پزشــکی تھــران ،دکتــر پيونـدی بــه عنــوان
رﯾيس دانشگاه علوم پزشکی شھيد بھشتی تھران ،دکتر احمدی به عنوان رﯾيس دانشــگاه
علوم پزشکی گناباد ،دکتر اسماعيلی ندﯾمی به عنوان رﯾيس دانشگاه علوم پزشکی رفســنجان،
دکتر نصيری به عنــوان رﯾــيس دانشــگاه علــوم پزشــکی زابــل و دکتــر جانبابــاﯾی بــه عنــوان رﯾــيس
دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتخاب شدند.
ھمچنــين در جلســه شــب گذشــته شــورای عــالی انقــالب فرھنگــی ،حجتاالســالم سيدحســين
شاھمرادی با پيشــنھاد وزﯾــر فرھنــگ و ارشــاد اســالمی و تصــوﯾب اعضــا بــه عنــوان دبيــر شــورای
فرھنگ عمومی کشور انتخاب شد.
شورای عالی انقالب فرھنگی در ادامه مسائل مــرتبط بــا ارائــه ســھميه منــاطق محــروم در آزمــون
سراسری سال آﯾنده را به منظور ارائه تسھيالت مناسب در راستای اﯾجاد امکان حضور

د کــه جزئيــات مصــوبات آن قــرار
ی قــرار دادنــد
حوادث در داننشگاهھا موورد بررســی
آسيبدﯾدگگان از اﯾن ح
سط دبيرخانه شورای عاللی انقالب ففرھنگی منتتشر شود.
است توس
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