
 َّ الؼلین

بب استؼبًت اس در گبُ خذاًٍذ بشرگ ٍػزض سالم هحضز ّوکبراى ٍ داًص آهَساى ٍ اٍلیبء هحتزم 

 ٍگزاهی

بب ، فبس اٍل آى سیستبًی الؼظوی تحت اضزاف هزجغ ػبلیمذر حضزت آیت اهلل  هجتوغ آهَسضی رضَی

فبس دٍم آى بب حوبیت هبلی  احوذیبًی ٍ سیذ هحوذ حسیي  حوبیت هبلی آلبیبى سیذ فخزالذیي ٍ

 . سبختِ ضذتالش ٍ پیگیزی هَسس هحتزم جٌبة آلبی دکتز اختیبری جٌبة آلبی کزهبًی ٍ 

 ببًیبىبب حضَر هَسس ٍ  ّجزی لوزی  1430هصبدف بب ػیذ سؼیذ فطز  1388 ضْزیَر هبُ  29در 

 .افتتبح ٍ ضزٍع بِ کبر کزد داًص آهَساى  یاٍلیبخیز ٍ

ًفزدر پبیِ اٍل راٌّوبیی تحت ػٌَاى  40بِ تؼذاد  1388دی داًص آهَساى در سبل اٍلیي گزٍُ ٍرٍ

آهَسی بِ  داًصهطغَل بِ تحصیل ضذًذ ٍ ّن اکٌَى چْبردّویي دٍرُ اٍلیي دٍرُ آهَسضی رضَی 

. تحصیل هی ببضٌذ  اهز آهَسش ٍ بِهطغَل  اٍل دبیزستبى رضَی   دٍرًُفز در  116تؼذاد 

پٌج دٍرُ آًْب اس دبیزستبى فبرؽ التحصیل ٍ ّن اکٌَى  رستبى دٍرُ  دٍم ضذًذ کِیبسدُ دٍرُ ٍارد دبی

 در داًطگبّبی هختلف کطَر بِ تحصیل اضتغبل دارًذ ٍ دٍ دٍرُ ًیش داًطگبُ را بِ اتوبم رسبًذُ ٍ

 .ٍارد ببسار کبر ضذُ اًذ

ایجبد ٍساى ًین  کِ ًگزش ّبیی را در داًص آمرضَی بزآ فزٌّگی -آهَسضی  بطَر کلی هب در هجوَػِ

 :ًگزش ّبیی چَى بزًبهِ ریشاى ًظبم تزبیتی کبر آهذ است ًٍوبیین کِ دغذغِ ّوِ اٍلیبء 

هسئَلیت پذیزی ٍاًجبم ٍظیفِ ٍ احسبس تکلیف  *

 (ی ،دلت ، خاللیت ٍ ًتیجِ گیزی کٌجکبٍ)تفکز ػلوی *

تَاًبیی کبر گزٍّی ٍّوکبری ٍ ّویبری                    *

 گذاضتي بِ دیگزاىلذر ضٌبسی ٍ احتزام *

ایوبى بِ خذا ٍ حمیت جَیی                                        *

 .......اهبًت داری ٍ احتزام بِ حك الٌبس ٍ*



بْذضت ٍسالهت ،  تزبیت ) ضبهل  پزٍرضی  تزبیتی،:  ُ در سِ هحَرابٌببزایي فؼبلیت ّبی آهَسضگ

ٍ هٌبسبت ّبی هلی ٍ هذّبی  است ، کِ (  ٍػتزت   رآىّبی فزٌّگی ٍػلوی ، جطٌَارُ قبذًی ، اردٍ

 . بزاسبس تمَین اجزایی سبالًِ آهَسضگبُ اجزاء هی گزدد 

ببضذ کِ بب ّوکبری ٍ ّوفکزی ضوب هزبیبى ٍ اٍلیبی گزاهی بتَاًین گبم ّبی هثبت ٍ هَثزی بزای 

 . بزدارین ضی داف تزبیتی ٍ آهَسپیطبزد اُ

 

 

 


