تاشدید اش خاًَادُ ؾْدا ٍ ایثاز گس
بًلته داخلي داوشگاٌ آزاد اسالمي ياحد کىگاير شمارٌ چُار-آذر  - 44تُيٍ شدٌ در ريابط عمًمي ياحدکىگاير

ميرزادٌ خبر داد:

بٍ ميسباوي ياحدکىگاير:

مسابقات جًدي داوشگاٌ آزاد
اسالمي استان کرماوشاٌ
هػاتقات جَدٍ داًؿجَیاى داًؿگاُ ّاا

جلػِ تا تٌیاد ؾْید ٍ اهَز ایثازگساى

تراز مثبت مالي داوشگاٌ آزاد

تِ گصازؼ هسکص حَشُ زیاغت ٍ زٍاتظ ػوَهی داًؿگاُ آشاد اغالهی،غسداز کازگس زئیع تٌیااد حظاآ آرااز ٍ ًؿاس ازش ؾاْا
دفاع هقدظ دز تسًاهِ تػیج اهتداد ػاؾَزا کِ تا ّدف تقدیس اش تػیجیاى داًؿگاُ آشاد اغالهی تسگصاز ؾد دز پایااى غارٌساًیؽ
ضوي اتالؽ غالم غسلؿگس فیسٍشآتاد  ،تِ ًیاتت اش زئیع غتاد کل ًیسٍّا هػلح غسؾگس دکتس فیسٍش آتااد لاَحی زا تاسا

اسالمي در رقابت با  2300داوشگاٌ
ديلتي ي غيرديلتي
زیاایع داًؿااگاُ آشاداغااالهی گظاات:
داًؿگاُ آشاد اغالهی دز غاال  93هَفاق

آشاد اغالهی اغتاى کسهاًؿاُ تا قْسهاًی تین

تقدیس اش خدهات داًؿگاُ آشاد اغالهی دز شهیٌِ غاخت عساحی ٍ احادا

ٍاحدکسهاًؿاُ تِ پایاى زغید.

هٌاغثت ّا دفاع هقدظ تِ دکتس هیسشادُ زئیع داًؿگاُ آشاد اغالهی تقدین کسد.

کیااَاى ؾاایری هػااٍَل تستیاات تاادًی

هتي ایي لَح تِ ؾسح شیس اغت:

ٍاحااادکٌگاٍزگظت :هػااااتقات جاااَدٍ

تسادز ازجوٌد جٌاب آقا دکتس هیسشادُ

داًؿجَیاى پػس داًؿگاُ ّا آشاداغاالهی

تِ ًقال اش ایػاٌا ،دکتاس حویاد هیاسشادُ،

زئیع هحتسم داًؿگاُ آشاد اغالهی

اغتاى کسهاًؿاُ تسا دٍهیي تاز تِ هیصتاًی

زئیع داًؿگاُ آشاد اغالهی تا اؾاازُ تاِ

تا دزٍد ٍ صلَات تس هحود (ـ) ٍ آل هحود (ـ) ٍ اّدا غالم ٍ تحیات الْی

ٍضؼیت تساش هالی داًؿگاُ آشاد اغاالهی

یادهااى ّاا ؾاْدا گوٌاام ٍ تسگاصاز ؾایػاتِ

ؾد تساش هثثت

ّ 5اصاز ٍ  574هیلیاازد

تَهاى تِ ػٌَاى اًدٍختِ تِ دغت آٍزد.
تِ گصازؼ گسٍُ داًؿگاُ خثسگصاز آًاا،

داًؿاااگاُ آشاد اغاااالهی ٍاحااادکٌگاٍز

دز غال گرؾتِ تیااى کاسد :داًؿاگاُ آشاد

تسگصاز ؾد.

حظآ آراز ٍ ًؿس ازشؼ ّا دفاع هقدظ ٍ تسٍیج فسٌّگ جْاد ،ایثاز ٍ ؾْادت ٍ رثت حواغاِ دوٍزهاسداى غاسشهیي پٌْااٍز

اغالهی ػلیسغن حضاَز ّ 2اصاز ٍ 300

کیَاى ؾیری تیاى داؾت :ایي هػاتقات تاا

ایساى اغالهی ،افتراز ٍ تَفیق تصزگی اغت کِ تِ لغف خداًٍد هتؼال ًصیة دلػَختگاى ٍ زّسٍاى ٍاقؼی فسٌّگ ٍاو دفااع

داًؿگاُ دٍلتی ٍ غیسدٍلتی ،هَفق ؾد دز

حضَز تاین ّاایی اش ٍاحادّا داًؿاگاُ

هقدظ گسدیدُ اغت.

غال  1393تا اػواال هادیسیت ّصیٌاِ ٍ

آشاد اغالهی اغتاى کسهاًؿاُ ٍ تاا ؾاسکت

وشم هی داًن اش خدهات تسجػتِ داًؿگاُ آشاد اغالهی دز عساحی ٍ احدا

یادهاى ّاا ؾاْدا گوٌاام ٍ تسگاصاز ؾایػاتِ

تْسُ گیاس اش ظسفیات داًؿاگاّی ،تاساش

چْل ٍزشؾکاز تِ هیصتاًی ٍاحادکٌگاٍز ٍ

هٌاغثت ّا دفاع هقدظ دز آى داًؿگاُ صویواًِ تقدیس ٍ تؿکس ًواین.هَفقیت جٌاتؼالی ٍ ّوکازاى گساهای دز حظاآ آرااز ٍ

هثثت ّ 5اصاز ٍ  574هیلیاازد تَهااى تاِ

تااا قْسهاااًی تااین داًؿااگاُ آشاد اغااالهی

ًؿس ازشؼ ّا دفاع هقادظ دز هیااى ًػال جاَاى تاَیطُ اغااتید کازکٌااى ٍ داًؿاجَیاى آى داًؿاگاُ زا از خداًٍاد هتؼاال

ػٌَاى اًدٍختِ تِ دغت آٍزد.

ٍاحدکسهاًؿاُ تِ پایاى زغاید ٍ .افاصٍد:

خَاّاًن.اهیدٍازم دز خدهت تِ ًظام هقدظ جوَْز اغالهی ایساى کِ یادگاز حضست اهاام خویٌای(زُ) ٍ ؾاْدا گساًقادز

دز ایااي دٍزُ اش هػاااتقات دززدُ تیواای

هی تاؾد ٍ دز ظل تَجْات حضست ٍلی ػصس(ػج)ٍ زٌّوَدّا ًایة تس حقؽ هقام هؼظن زّثس حضست اهاام خاهٌاِ ا

ٍاحدکسهاًؿاااُ  ،غواکسهاًؿاااُ ٍٍاحااد

ػصیص (هدظلِ الؼالی) هَفق ٍ هَید تاؾید.
زئیع غتاد کل ًیسٍّا هػلح غسلؿگس تػیجی دکتس غید حػي آقایی فیسٍش آتاد

اغالم آتاد غسب تِ تستیة هقاام ّاا اٍل
تا غَم زا تدغت آٍزدًد.هػاٍَل تستیات
تاادًی ٍاحاادکٌگاٍزًتایج تدغاات آهاادُ
داًؿااجَیاى ایااي ٍاحااد زا دز ٍشى ّااا
هرتلف

تیاى کسد:

ٍشى  : 60هجیدزغَلی (هدال تسًص)

وشم تِ ذکس اغت دکتس هیسشادُ پع اش دزیافت ایي لَح تا تیاى ایٌکِ ایي لَح تػیاز تسا هي تا ازشؼ اغت گظت هي ایي لاَح

شیسغاختی ٍ تَغؼِ داًؿگاُ ؾد ٍ تاساش
هاارکَز ًیااص تااِ تصااَیة ّی اات اهٌااا
هسکص داًؿگاُ آشاد اغالهی زغید».
اٍ تا تیاى ایٌکِ زقاتت تیي ّ 2صاز ٍ 300
داًؿگاُ کااز آغااًی ًیػات،اظْاز کاسد:
«اًدٍختِ هثثتی کِ داًؿگاُ آشاد اغاالهی

یادهاى ّا ؾْدا گوٌام دز داًؿاگاُ ًْایات تاالؼ خاَد زا

هَفق تِ کػة آى دز غال  93ؾدُ ،کااز

داًؿگاُ آشاد اغالهی هی داًن چسا کِ آًاى دز عساحی ٍ احدا
تکاز تسدُ اًد.

ازشؾوٌد دز اقتصاد ایساى اغت ٍ ایاي
اهس تِ تسکت تسًاهِ زیص ّا ٍ ٍ هصَتات
ّی اات اهٌااا دز داًؿااگاُ آشاد اغااالهی

ٍشى  : 73تْسٍش غلیواى اتاد (هدال ًقسُ)
ٍشى  : 90هحود زٍؾٌی (هدال ًقسُ)

صااسف اجااسا عااسحّااا ػوساًاای،

زا هتؼلق تِ توام هجوَػِ داًؿگاُ آشاد اغالهی اش جولِ هؼاًٍات ػوساًای ٍ کازکٌااى آى هؼاًٍات دز ٍ 400احاد داًؿاگاّی

ٍشى  : 66فسید غسهػتی (هدال ًقسُ)
ٍشى  :81حاهدؾوؿاد (هدال ًقسُ)

هیسشادُ خاعسًؿااى کاسد :ایاي اًدٍختاِ

هحقق ؾد.

گريٌ برق ياحدکىگاير:سميىار ایدٌ َای وًیه در اوتقال  ،خطًط ي مصرف بُيىٍ اورشی الکتریکي

ٍشى  : -100ػلی ػثدالولکی (هدال تسًص)

تِ ّوت گسٍُ تسق ٍاحدکٌگاٍزغویٌاز ایدُ ّا ًَیي دز اًتقال  ،خغَط ٍ هصسف تْیٌِ اًاسض الکتسیکای تاحضاَز داًؿاجَیاى دز غاالي

ٍشى  :+100هحودجَادخصایی (هدال تسًص)

آهظی تاتس ؾْید کتاتی تسگصازؾد کِ دز ایي غویٌاز اغتاداى ػػگس ً ،جَهی ٍ صظدز تِ تیاى تَضایحاتی دزخصاَـ هقااوت هاستثظ تاا
آى پسداختٌد.

ّوایؽ داًؿجَیاى ؾاّدٍایثازگس دز غالي آهظی تاتسداًؿگاُ آشاداغالهی ٍاحدکٌگاٍز تسگصاز ؾد.
ّوایؽ داًؿجَیاى ؾاّدٍایثازگس تِ ّوت حَشُ هؼاًٍت داًؿجَیی ٍ فسٌّگی ٍ تا ّوکاز داًؿگاُ پیاام ًاَز ٍ ادازُ تٌیااد
ؾْید ؾْسغتاى کٌگاٍزٍ تا حضَز دکتس ؾْید هؼاٍى فسٌّگی ٍ پطٍّؿی تٌیاد ؾْید ٍ اهاَز ایثاازگساى اغاتاى کسهاًؿااُ دز
غالي آهظی تاتس داًؿگاُ آشاد اغالهی ٍاحدکٌگاٍز تسگصاز ؾد.دز ایي ّوایؽ ػلی اصغسعاّسآتاد

زیایع ٍاحادکٌگاٍز

گظتّ :دف ٍ فلػظِ تؿکیل ایي جلػِ آؾٌایی تا آییي ًاهِ ٍ هػایل زفتاز هَزد ًیاش داًؿجَیاى های تاؾاد ٍ افاصٍد افترااز
تصزگی اغت تسا جاهؼِ داًؿگاُ کِ دز خدهت داًؿجَیاى ؾاّد ٍ ایثازگس تاؾین کِ یک هػ َلیت غٌگیٌی تسدٍؼ ها قسادازد
ٍ تتَاًین اش ػْدُ آى تسآیین.
عاّسآتاد تیاى داؾت :داًؿجَیاى ؾاّد ٍ ایثازگسدزٍاقغ ٍاز

ٍ پسچوداز تصزگاًی ّػتٌد کِ اغَُ ٍ الگَها هی تاؾاٌد ٍ هاا

ّسچِ دازین اش هجاّادتْا ٍ ایثاازگس ّاا آًااى اغات ٍ اداهاِ داد اًتظااز های زٍد ایاي داًؿاجَیاى اش توااهی جٌثاِ ّاا
اجتواػی,فسٌّگی ,آهَشؾی تسا غایس داًؿجَیاى الگَ تاؾٌد ٍ.گظت :دزحال حاضس عثق آخسیي آهاز  75دزصد داًؿجَیاى
ؾاّد ٍ ایثازگس دز داًؿگاُ آشاد اغالهی هؿغَل تِ تحصیل هی تاؾٌد ٍ تٌْا  25دزصد دز داًؿاگاُ ّاا دٍلتای هؿاغَل تاِ
تحصیل ّػتٌد کِ ایي یک افتراز تصزگ تسا هجوَػِ داًؿگاُ آشاد اغالهی هی تاؾدٍ اظْاز داؾت اش کل داًؿجَیاى داًؿگاُ
آشاد اغالهی  12دزصد آًاى داًؿجَیاى ؾاّد اغت.
ػلی اصغس عاّسآتاد تؼداد کل داًؿجَیاى ؾاّد ٍ ایثازگس اًتراب ٍاحد ؾدُ دز ٍاحدکٌگاٍز زا ً 154ظس تیاى کاسد.دز اداهاِ
ایي جلػِ زییع تٌیادؾْید ؾْسغتاى کٌگاٍزٍ دکتس ؾْید تِ ایساد غري پسداختٌد.
دز پایاى ایي هساغن زییع ٍاحدکٌگاٍز ٍ هػ َوى تٌیاد ؾْید تِ غَاوت داًؿجَیاى دز شهیٌِّا هرتلف پاغخ دادًد.

هیااسشادُ تااا تیاااى ایٌکااِ الثتااِ ٌّااَش دز

