
 (8998شداد ه 68الی  66  -سجشیض  )کٌفشاًغ  آهَصؽ  سیبضی ایشاى ویي ّفذّگضاسؽ ثشگضاسی 

آهَزضی -علویاتحبدیِ اًجوي ّبی ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استبى آررثبیجبى ضرقی، ثب ّوکبری  ،ثِ یبری خذای هتعبل      

ضَرای خبًِ ّبی ریبضیبت  ،تجریسداًطگبُ فرٌّگستبى علَم ، ٍ هسبعذت ٍ خبًِ ریبضیبت ضْرستبى هلکبى  هعلوبى ریبضی ایراى

 استٌبدی پبیگبُ هعٌَیحوبیت ، اًجوي هعلوبى ریبضی استبى آررثبیجبى ضرقی ٍ اًجوي آهبر ایراىاًجوي ریبضی ایراى ٍ ایراى، 

هحترم ریبضی ٍ آهَزش ریبضی از داًطگبّْبی سراسر کطَر، ثَیژُ اسبتیذ اسبتیذ  ّوکبری هطفقبًِ ٍ اسالم جْبى علَم

در  در داًطگبُ تجریس 9312هرداد  62الی  62طی رٍزّبی  راىیا یبضیکٌفراًس  آهَزش  ر يیّفذّو داًطگبّْبی ضوبلغرة کطَر 

ى، حضَر جوع قبثل تَجْی از پیطکسَتب گردیذ.  سطح عبلی )ثِ ارعبى اکثر قریت ثِ اتفبق ضرکت کٌٌذگبى ٍ ًبظراى کیفی( ثرگسار

ًفر هذعَ خبرج از کطَر یکی از ٍیژگیْبی ثبرز ایي سویٌبر ثَد.  یکٍ  هتعذد کبرگبّْبی آهَزضیسخٌراًبى هذعَ، ارائِ ًطست ّب ٍ 

پرٍفسَر   ،ایراى رئیس اًجوي ریبضیپَر  پرٍفسَر هٌصَر ٍاعظٍ  فرٌّگستبى علَمریبضی رئیس ثخص پرٍفسَر هگردیچ تَهبًیبى 

اثراّین کتر پرٍفسَر هیرکوبل هیرًیب،  پرٍفسَر هحوذ یعقَة رحیوی اردثیلی، د ،داًطگبُ خَارزهیاستبد فرّیختِ اسوعیل ثبثلیبى 

رئیس داًطگبُ هحترم جٌبة آقبی دکتر اثَالفضل ثختیبری هطبٍر  ،سیداًطگبُ تجر ختِیذ فرّتیاسب از دکتر حسیي سیفلَپَررضب ٍ 

ًَر  الطریف از کطَر ٍ خبًن دکتر  ٍ جٌبة آقبی سیذ ًعوت عجذی هطبٍر هحترم سرپرست ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش فرٌّگیبى

آهَزش ٍ پرٍرش استبى  آهَزش هتَسطِ ادارُ کل ت هحترمٍ هعبًٍ هحترم  هذیرکل ثَدًذ. حضَر کٌفراًساز هْوبًبى ٍیژُ لجٌبى 

آهَزضی هعلوبى  -اعضبی هحترم اتحبدیِ اًجوي ّبی علوی دکتر عبضَر اکرهی، ٍ دکتر جعفر پبضبیی بىآررثبیجبى ضرقی جٌبة آقبی

سرکبر خبًن پرٍفسَر  ،کٌفراًس ٍ ضخصیت ّبی علوی ٍ فرٌّگی استبىاعضبی هحترم کویتِ ّبی علوی ٍ اجرایی  ریبضی ایراى،

  اًجوي ریبضی ایراى جٌبة آقبی پرٍفسَر غالهرضب حجتی، هحترم ًوبیٌذُزّرا گَیب عضَ ّیئت علوی داًطگبُ ضْیذ ثْطتی، 

دکتر قرثبًعلی حقیقت دٍست داًطیبر  اسبتیذ ریبضی داًطگبُ تجریس،  ازجولِ  اًطگبّْبی ضوبلغرة کطَرهحترم د ًوبیٌذگبى

رم ضَرای خبًِ ّبی وبیٌذُ هحتآقبی سیرٍس فرٌّگی ً، داًطگبُ ضْیذ هذًی ٍ پرٍفسَر یَسف زهبًی استبد داًطگبُ سٌْذ تجریس

خراسبى ّب، یسد، ّوذاى ٍ اکثر استبًْب از جولِ اصفْبى، کرهبى، الجرز،  ًوبیٌذگبى هحترم خبًِ ّبی ریبضیبتریبضیبت ایراى ، 

سرگرٍُ ّبی هحترم گرٍّْبی ٍ  استبًْباکثر  ریبضیآهَزضی هعلوبى -علویاًجوي ّبی هحترم  ًوبیٌذگبى ، استبًْبی ضوبلغرة

 ثَد.  ٌفراًسضکَُ خبظ کر اّویت ٍ گًطبًکٌفراًس در  استبًْبآهَزضی اکثر 

 



 جلؼِ ّبی  کویشِ ّبی علوی ٍ اجشایی
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 ثخؾ  ػویٌبسی -6

 ثصَسر دَػشش علوی همبلِ  841 ادسعذٍ  (سخصصی ػخٌشاًیهفبلِ ثصَسر  ؿفبّی ) 168سعذاد ،  دس ثخؾ ػویٌبسی    

  .اسائِ گشدیذ

 

 

 

   

 

 



 ًـؼز ّبی علویثخؾ   -9

 ًـؼز علوی ثشگضاس ؿذ کِ ثِ ؿشح ریل ّؼشٌذ:  81دس ایي ثخؾ سعذاد  

دکشش  -اػشبد سیبضی کبسثشدی داًـگبُ سجشیض یشیخ يیحؼ دشٍفؼَس) آى   یٍ کبسثشدّب یبضیدس س یهذل ػبص -8

اػشبدیبس داًـگبُ  ثْوشام يیدکشش افـ - ؿْیذ ثبٌّش کشهبىداًـیبس آهَصؽ سیبضی داًـگبُ  دَس عیاثَالفضل سف

 (هجشکش ٍ طشاح اثضاسّبی آهَصؿی هٌْذع هْشگبى ؿوؼبیی -سجشیض

 یداًـگبُ ثَ عل بسیداًـ یدکشش فشّبد ػشاج) شبلیجیفٌآٍساًِ هعلن دس عصش د یکیدذاگَط ییداًؾ هحشَا -6

اداسُ  هعبٍى جیایشػشکبس خبًن - بىیداًـگبُ فشٌّگ یعلو بریعضَ ّ یصبدق ًجَ ذیدکشش ػ -ّوذاى 

 (هشَػطِ اػشبى یآهَصؿ یٍ گشٍّْب یسکٌَلَط

 

هعبٍى آهَصؽ هشَػطِ  یدکشش عبؿَس اکشه)    یبضیداًؾ آهَصاى ثِ سؿشِ س زیچبلـْب ٍ ساّکبسّب دس ّذا -9

-اعضبی اسحبدیِ اًجوي ّبی علوی یًعوز عجذ ذیالِ خبًذَس ٍ ػ یٍل ،  اصل یسحوبى سصه بىیآلب -اػشبى آ.ؽ.

 (سیبضی ایشاىآهَصؿی هعلوبى 

 

 سئیغ ثخؾ سیبضی فشٌّگؼشبى علَمهگشدیچ سَهبًیبى  دشٍفؼَس، چبلـْب ٍ فشصز ّب ) یٌّذػِ هذسػِ ا -4

سؿشِ سخصصی  فشّیخشِ داًـگبُ سیشیضاػشبد  دکشش اثشاّین دَسسضب - ٍ سَدَلَطیسؿشِ سخصصی ٌّذػِ 

دکشش  -ٍ سَدَلَطیسؿشِ سخصصی ٌّذػِ  داًـگبُ سیشیضداًـیبس دکشش لشثبًعلی حمیمز دٍػز  -ٌّذػِ 

 (سؿشِ سخصصی ٌّذػِ ٍ سَدَلَطی یبس داًـگبُ سیشیضػشبدا  هشسضی فؽفَسی

دکشش  -اػشبد داًـگبُ سجشیض سؿشِ سخصصی آًبلیض سیبضی یدکشش اصؽش سًججش) یبضیدس آهَصؽ س یسفکش سبثع -5

خبًن سثبثِ افخوی  –آهَصؽ سیبضیاػشبدیبس داًـگبُ آصاد اػالهی سْشاى ؼشة سؿشِ سخصصی  یاصؽش نیًؼ

  (داًـجَی دکششی آهَصؽ سیبضی

 

 ییدبؿب شٍصی، دکشش فهذیش خبًِ سیبضیبر کشج بىیثبثل لیاػوع ٍفؼَسشد) یبضیٍ آهَصؽ س بریبضیس یخبًِ ّب -6

 آلبی عضَ اسحبدیِ اًجوي ّبی هعلوبى سیبضی ایشاى ٍهذیش خبًِ سیبضیبر هلکبى، آلبی ػیذ ًعوز عجذی 

 (ًوبیٌذُ ؿَسای خبًِ ّبی سیبضیبر ایشاى یفشٌّگ شٍعیػ

هعبٍى آهَصؽ اثشذایی اداسُ کل آهَصؽ ٍ دشٍسؽ  یخبًن حمبئ)، چبلـْب ٍ فشصز ّب  یاثشذائ یبضیآهَصؽ س -7

هششجن کشبة   دکشش هجیذ حك ٍسدی -عضَ ّیبر علوی داًـگبُ فشٌّگیبىدکشش هَػی عجبدی  -اػشبى 

 (کشت دسػی عضَ ػبثك دفشش سبلیف دکشش ٍحیذ عبلویبى -اػکوخ؛ سیبضی دٍسُ اثشذائی ٍ عضَ ّیبر علوی

داًـگبُ ٍ  یعلو بریعضَ ّ یبسیدکشش اثَالفضل ثخش ) یبضیهعلوبى س یدس سَػعِ ٍ سؿذ حشفِ ا ذیجذ کشدیسٍ -8

ٍ  بىیداًـگبُ فشٌّگ یعلو بریعضَ ّ - یسضب کبؿف ذیدکشش حو - یٍ دسع دظٍّ یدظٍّـگش الذام دظٍّ

 (یهبلض یاص داًـگبُ سکٌَلَط لیٍ فبسغ الشحص یبضیدظٍّـگش آهَصؽ س



 - یؼالهشضب حجش دشٍفؼَس - بىیثبثل لیاػوع دشٍفؼَس) یبضیگؼؼشِ دس آهَصؽ س بریبضیٍ س یهحبػجبس سفکش -9

ٍ  یبضیس شیدثخبًن فشصاًِ فشٍصاًفش  - یبضیآهَصؽ س یدکشش یٍ داًـجَ یبضیس شیدث یعجذالولک نیخبًن هش

 ( یعذد ضیآًبل یدکشش یداًـجَ

 ذیداًـگبُ ؿْ یعلو بریعضَ ّ یحبًیس نیدکشش اثشاّ) شاىیا یهل یاص هٌظش ثشًبهِ دسػ یبضیس یدسػ کشت -81

گشٍُ عضَ  یکبظن صجبؼ یآلب -اػشبى یبضیگشٍُ سعضَ  یخبًن ًشگغ اصالً -ٍ عضَ ػبثك دفشش سبلیف ییسجب

  (فیدفشش سبل یبضیگشٍُ س عضَ یضدیا یهْذ یآلب -اػشبى یبضیس

 

 

 

 



 

 

 کبسگبُ ّبی آهَصؿی   ثخؾ  -4
 گشدیذ : سگبُ آهَصؿی ثِ ؿشح صیش اسائِکب  81سعذاد گبّی، ثخؾ کبسدس       

 ،(ؿیوب هلکی ٍ فشؿشِ طْوبػی) 9 يیال یثب اػشَس یکیالکششًٍ یهحشَا ذیٍ سَل یآصهَى ػبص   (8)   

 ،(بصشیفبطوِ ً  -کَثش ؿبٍلی ) يیذشؿیالسکغ ٍ ص یسشفٌذ ّب    (6)   

    ،(فبطوِ  صبئوی –صجب خذایی  ) Matlabثب ًشم افضاس  بیدَ یهذسػِ ا بریبضیس   ( 9)  

    ،(ؿبّذ هـَْدی ٍ سین خبًِ سیبضیبر کشج دکشش)ثب کبؼز ٍ سب  یٌّذػِ هذسػِ ا   (4)  

 ،(ثْشام آسٍیي -الِْ اهیشی -هَػی عجبدی دکشش)ثب جئَججشا  بیدَ یٌّذػِ هذسػِ ا  ( 5)   

    ،(لخبصیه علی -حوبى ثذسی س) یبضیدس س یشیبدگیٍاحذ  یطشاح ( 6)  

     ،(داٍٍدی دکشش) یبضیحؼبة دس آهَصؽ س يیکبسثشد هبؿ(  7)  

 سین خبًِ سیبضیبر اصفْبى( -)ؿشاسُ سمی دػشجشدی دثؼشبى ٍ دثؼشبى ؾیدس د یبضیکبسگبُ سَػعِ سفکش س (8)   

 هعصَهِ فٌَدی( –)لیال ًجْبًی   Efofex FX     Drawآؿٌبیی ثب ًشم افضاس سػن ًوَداس ٍ اؿکبل    ( 9)   

 دس سَلیذ هحشَای سیبضی )فشصاد حوضُ دَس(  JoAppسعبهلی   ثب ًشم افضاس ییآؿٌب(  81)



 

 

 ثخؾ ًوبیـگبّی   -  5

 ؼشفِ هَسد ثبصدیذ عاللوٌذاى لشاس گشفز. 7دس ایي ثخؾ سعذاد  

 

 



 ثبصدیذ ّبثخؾ   -6        

ًفش ؿشکز کشدُ  911ػِ اسدٍی ثضسگ دس ػِ عصش هشَالی ثشای ثبصدیذ عاللوٌذاى ثشگضاس ؿذ کِ دس ّش اسدٍ ثبلػ ثش   

 ثَد.

 .کٌذٍاى یحیاص هٌظمِ سفش ذیثبصد -ائل گَلی  یحیاص هٌظمِ سفش ذیثبصد --عیٌبلی سبسیخی مِ طاسدٍی ثبصدیذ اص هٌ   

         

                

 

 

 

 



 

                   

ثصَرت لَح  خرٍجی سویٌبر :  هشدم عوَم صًذگی کیفیز سبثیش آى ثش ٍ ػویٌبس دػشبٍسدّبی ٍ خشٍجی يیجیس. 6              

تْیِ ٍ ضوي استقرار فبیل ّب در سبیت اختصبصی سویٌبر ، ثصَرت لَح فطردُ ثِ ضرکت کٌٌذگبى تقذین ٍ ثِ داًطگبّْبی  فطردُ

ثب عٌبیز حضَس حذاکثشی هؼئَلیي ریشثط، اػبسیذ ٍ  است. هختلف ٍ ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش ٍ داًطگبُ فرٌّگیبى ارسبل ضذُ

ٍ اًجوي ریبضی ایراى در زهیٌِ  آهَزش ٍ پرٍرشدر سویٌبر ، پیص ثیٌی هی ضَد در ثرًبهِ ریسی  ّبی کالى ٍزارت  عاللوٌذاى

ٍ  .  سصبٍیش ٍ فیلن ّبی ػویٌبسکطَر هَثر ثبضذ.  در سطح  ریبضیبتآهَزش فراّن ًوَدى ثستر رضذ رٍزافسٍى ٍ ثبلٌذگی 

تبثیر خرٍجی را هی تَاى در چٌذ ثٌذ است. هَارد  هلی رسبًِ خصَصب جوعی ّبی گسارش ّبی دثیراى سویٌبر قبثل پخص در رسبًِ

 خالصِ ًوَد. 

 ّطتگبًٍِ کبرثردّبی آى در هحَر ّبی تخصصی  ٍ هذرسبى)آ(  ثرٍز ضذى اطالعبت پژٍّطگراى    

ثرای ّوت هضبعف در ثکبر گیری ضیَُ ّبی  هعلوبى-ٍ هعلوبى ٍ داًطجَ)ة( ایجبد عسم جوعی در اسبتیذ    

 آهَزضی ٍ پژٍّطی ًَیي ٍ جلَ گیری از هَازی کبریْب در پژٍّص .

)ح(  راُ اًذازی گرایص ّبی هفیذتر ٍ هَثرتر در زًذگی علوی اقتصبدی، اجتوبعی ٍ فردی هردم ثَیژُ داخل    

        کطَر.

  ،ًفر(پبًصذ )ثبلغ ثر  ّبی سراسر کطَرٍ داًطجَیبى داًطگبُ ، هعلوبىاسبتیذ حضَر گستردُ عالٍُ ثر (ت)

ثخص ّبی در هٌطقِ آهَزش ٍ پرٍرش  هجرة از اعضبی ّیئت علوی داًطگبُ فرٌّگیبى ٍ هعلوبى تعذادی

ارائِ کٌٌذُ هقبلِ در  یبثعٌَاى ضرکت کٌٌذُ کبرگبّی حضَر فعبل داضتٌذ تعذاد کثیری از فرٌّگیبى هٌطقِ 

 هختلف از جولِادارات  یيح ٍ اختتبم ّن تعذادی از هسئَلتبتاف ّبی در ثرًبهٍِ هطبرکت داضتٌذ سویٌبر 

          آهَزش ٍ پرٍرش حضَر یبفتِ ٍ از هحتَای سویٌبر هطلع ضذًذ. 

 

                                                                              

                                                                   


