
 تعالی سنت

 احتشام ٍ سالم تا

  سیسی اتشاّین االسالم حجت  فشصاًِ تشادس هحضش

 لضا دستگاُ هحتشم ٍ ضایستِ سیاست

 

 تعالی اهلل تارى تشوتْا االسض ًخشج ٍ سصلْا السواء ًٌضل ٍ تیٌْن عذل ارا یستغٌَى الٌاس اى

 

 سشاغ ضوا اص وِ عذالتی تِ پطتگشهی تا ٍ تستین آریي السالم علیِ هعصَم تاس گَّش سخي تا سا سخي طلیعِ

 الطاس هظلَهتشیي جضء وِ وطَس عالی آهَصش هَسسات ٍ ّا داًطگاُ التذسیس حك اساتیذ دل ٍ دسد داسین

 دادُ لشاس واس دستَس سا هْن ایي تِ سسیذگی داسین هسالت عاجضاًِ ٍ سساًذُ استحضاس تِ سا ّستٌذ جاهعِ

 .تشخیضیذ دادخَاّی تِ تضسگَاس ضوا ضذ لطش ایي حك دس وِ اجحافی ٍ عذالتی تی دِّ سِ اص پسٍ 

 الْی تَفیك تِ اهشٍصُ ٍ یافت اساس تمَا ٍ عذالت تش آى ضالَدُ وِ اسالهی ایشاى ضىَُ تا پشچن لَای صیش دس

 یا سوع تِ وٌَى تا ضایذ وِ ضَد هی سٍا ّایی ستن لفافِ دس ، است جْاى هظلَهاى گاُ تىیِ ٍ هذدسساى

 .تاضذ ًشسیذُ عالی حضشت ًظش

 تصَست سا اساتیذ هطىالت اّن ٍ واستِ سخي اطٌاب ٍ اطالِ اص عالی حضشت گشاًثْای ٍلت تِ التفات تا

 .هیىٌین هَوَل ضوا تِ سا داٍسی ٍ احصاء هَسدی ٍ اجوالی

 حمَق سایش ٍ عیذی ٍ سٌَات لحاظ ٍ التذسیس حك اساتیذ ًوَدى تیوِ اص ّا داًطگاُ اغلة استٌىاف -۱

 اص وِ وٌذ هی تخطٌاهِ خَد هشاوض توام تِ ًَس پیام هثل ّایی داًطگاُ صشاحتا حتی)  ضْشًٍذی حمِ

 هشاوض توام(  تاضذ دیگشی ساصهاى ضذُ تیوِ یا وٌذ تیوِ سا خَدش وس ّش)  تیوِ فالذ اساتیذ تىاسگیشی

 .ًوایٌذ خَدداسی

 ثاتت ضغل اساتیذفالذ حتی)  التذسیس حك اساتیذ ًاچیض تسیاس دستوضد اص ًاعادالًِ هالیات ٪۱۱ وسش -۲

 واهال وِ( ّضاستَهاى تیست تا تَهاى ّضاس ۷۱۱۱ ساعتی اص)  اًذن تسیاس حمَق آهذضاى دس تٌْا وِ( دیگشی

 تَهاى هیلیَى ۳۶ اص ووتش دسآهذ تا افشاد لَاًیي طثك چَى داسد هٌافات ًیض هالیاتی ساصهاى خَد لَاًیي تا

 .است ًطذُ دادُ اثشی تشتیة اها ضذُ پیگیشی هختلف هشاجع اص هْن ایي تاسّا.  ّستٌذ هالیات اص هعاف



 دستوضدّا سایش ٍ تَسم سضذ ًشخ تا آى تٌاسة عذم ٍ اساتیذ دستوضد سطح فاحص تسیاس تَدى پاییي -۳

 دس علوی ّیات اساتیذ الضحوِ حك وِ ضَد هی چطَس ، ّستین اجتواعی عذالت خَاّاى ها تضسگَاس تشادس

 داًطگاُ دس.  ضَد هی التذسیس حك اساتیذ دستوضد تشاتش سِ تا التذسیسی حك تصَست ٍ هَطفی هاصاد هَالع

 ّفت یىٌفش ٍ تگیشد دستوضد تَهاى ّضاس پٌحاُ ساعتی یىٌفش.... یىساى... ٍ تحصیالت ٍ ساتمِ هیضاى ، یىساى

 !!!تَهاى ّضاس

 تِ الذام لسطی تصَست آًْن ٍ یىسال اص تیص تاخیشی تا ّا داًطگاُ ، دستوضدّا توَلع پشداخت عذم -۴

 ّن سا استاد تشم ّواى رّاب ٍ ایاب وفاف تیح ًاچیضی ضذت اص وِ وٌٌذ هی استاد تشم یه حمَق پشداخت

 .....خَسد ًوی اساتیذ دسد ّیچ تِ سسوا پشداخت صهاى دس سیالی اسصش واّص ایي تا تسا چِ ، دّذ ًوی

 ضشهساسی هایِ ٍالعا وِ است اساتیذ تَسط پشداخت پیگیشی ٌّگاى دس هسَلیي حشهتی تی هْوتش ّوِ اص ٍ

 .است

 تشم توام ٍالع دس اها احتساب ضاغلیي جضء ها آهاسگیشی ٍ سشضواسی ٌّگام هتاسفاًِ ، ضغلی اهٌیت عذم -۵

 .تشین هی تسش تعذ تشم اص ضذى واس تی تشای استشس ٍ تٌص دس سا

 تصَست ای هالحظِ ّیچ تذٍى ّا داًطگاُ ، ًذاسد ٍجَد ًظاستی مامه یا لاّشُ لَای ٍ هتَلی ّیچ وِ آًجا اص

 جا یچّ تِ استاد دست ٍ خَاستِ سا ٍی عزس خَد حمَق ٍ حك اص استاد پیگیشی تا گاّا ٍ ای سلیمِ واهال

 ....ًیست تٌذ

 اتشاص ، اساتیذ صدُ تْت چطواى تشاتش دس  ، سسیذُ گَضتاى تِ علَم هحتشم ٍصیش جٌجالی هصاحثِ احتواال

 پٍٍٍَل دساصای ٍ دّین هی پَل.... ّستٌذ التذسیس حك افشاد ایٌْا.... ًذاسین التذسیس حك استاد ها داضتٌذ

 ...ضَد لحاظ تشایطاى ًثایذ ّن ای ساتمِ ّیچ ٍ وٌٌذ هی واس

 عوش اسصش تا سالیاى وِ اش هجوَعِ صیش تِ حتی  ٍ تشآیذ حك اًىاس دس ایٌگًَِ ساصهاًی تضسگتش ٍ هتَلی ٍلتی

  ...تَلعی چِ دستاى صیش اص... ًىٌذ خطاب ّن «هذسس»  ، اًذ ًوَدُ تزسیس ٍلف سا خَد

 حك اساتیذ وِ وٌین اخز ای هصَتِ اجتواعی تاهیي ساصهاى اص ضذین هَفك دًٍذگی سالْا اص پس -۶

 تاصًطستگی اص تا پشداخت ضخصا سا تیوِ خال وٌٌذ هی هٌظَس تیوِ تشایطاى وِ ّایی داًطگاُ دس التذسیس

 وسشی تاهیي تِ لارس اًذن دستوضد ایي تا اساتیذ وِ تاالست آًمذس تیوِ ًشخ هتاسفاًِ اها ضًَذ هٌذ تْشُ

 تىویل تِ ووه تشای هحلی داسیذ ّا تَدجِ اص وِ ضٌاختی تِ تَجِ تا داسین دسخَاست ضوا اص ًیستٌذ تیوِ

 .ضَد گشفتِ ًظش دس ضغل فالذ التذسیس حك اساتیذ تیوِ



 هثل علویٍ  آهَصضی سٍیىشد داسای ّای ساصهاى ٍ ّا ٍصاستخاًِ تا ضَد اتخار تشتیثی داسین دسخَاست -7

 ٍ آصهَى تشگضاصی دس سشهایِ اتالف اص جلَگیشی جْت است هَاجِ ًیشٍ ضذیذ ووثَد تا وِ پشٍسش ٍ آهَصش

 اًذ گزساًذُ سا هشاحل ایي توام لثال وِ التذسیس حك اساتیذ تجشتِ تا ٍ سشآهذ ًیشٍی اص غشتالگشی ٍ هصاحثِ

 .ضَد استفادُ

 سَبحه جزب دس اٍلَیتی ٍ لحاظ اًْا جزب دس التذسیس حك اساتیذ ساتمِ لَاًیي طثك خَاّطوٌذین -8

 . ضَد

 تشاتش جزب دس،   داًطگاُ اص یىشٍصُ التحصیل فاسغ تا داًطگاُ دس سیسذت یىذِّ اص تیص تا استاد تفشهاییذ تاٍس

 حك دس وِ پشٍسش ٍ آهَصش هثل ای ٍصاستخاًِ عىس تش یاتذ ًوی ظااختص اساتیذ تِ ای سْویِ ّیچ ٍ

 .ًوَد ایطاى استخذام ٍ جزب تِ الذام ٍ داضتِ عٌایت ّا ًْضتی حتی ٍ التذسیس حك لواىعه

 همطع دس سالجپٌ ٍ چْل اص ٍ تملیل ٍحطتٌاوی تطشص سا جزب سٌی سمف ًاگاُ تِ استخذاهی اهَس ساصهاى

 تا التذسیس حك اساتیذ اص تسیاسی ، ًااهیذ وِ اهیذّا تسیاس چِ هیاى ایي دس.سساًذ سال چْل تِ دوتشی

 ٍ سي وثش دچاس ٍضعیت ایي تا حاال ٍ دادًذ تحصیل اداهِ دوتشی همطع دس گضاف ّای ّضیٌِ ٍ  عوش صشف

 .ّستٌذ هَاجِ استخذاهی آصهَى ّیچ دس ضذى پزیشفتِ عذم

 .فشهاییذ هثزٍل سا همتضی الذاهات ًیض هطىل ایي تِ ًسثت داسین هسالت ضوا اص

 .داسین سا تطىش ووال عالی حضشت هساعذت حسي اص یطاپیصپ

 

  لذسی صّشا

 ٍ علوی اص غیش) الثشص استاى عالی آهَصش هَسسات ٍ ّا داًطگاُ التذسیس حك اساتیذ صٌفی اًجوي سییس

 (واستشدی


