برگسیدگان ایثارگر حائس رتبههای زیر  011آزمون سراسری سال  99تجلیل
شدند.
ّوبیص هلی تجلیل اس ثزگشیذگبى ضبّذ ٍ ایثبرگز حبئش رتجِّبی سیز  ۰۱۱کطَری آسهَى سزاسزی  ۹۹ثذٍى
احتسبة سْویِ رٍس سِضٌجِ  ۰1دی هبُ ّوشهبى ثب ًخستیي سبلگزد ضْبدت سزدار دلّب ،حبج لبسن
سلیوبًی ثب حضَر هؼبٍى رییس جوَْر ٍ رییس ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَر ایثبرگزاى ٍ ٍسیز ػلَم ،تحمیمبت ٍ
فٌبٍری در سبلي ػزفبى ٍ ثِ صَرت هجبسی در سزاسز کطَر ثزگشار ضذ.

ثِ گشارش «ایثبر» ،هٌْذس سؼیذ اٍحذی هؼبٍى رییس جوَْر ٍ رییس ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَر ایثبرگزاى در
ایي ّوبیص ضوي گزاهیذاضت یبد ٍ خبطزُ ضْذا ثٍِیژُ سزدار ضْیذ حبج لبسن سلیوبًی ٍ ضْیذ
هحسي فخزیسادُ گفت :حبج لبسن سلیوبًی اس ًخجگبى سزآهذ کطَر در ّوِ سهیٌِّب ثَدًذ ٍ سیجبتزیي
تؼزیف درثبرُ ایطبى را همبم هؼظن رّجزی ثب ػٌَاى «هکتت سلیوبًی» ثِ کبر ثزدًذ .اهیذٍارین ًخجگبى
ػلوی کطَرهبى در اًجبم رسبلت ثسیبر سٌگیي خَد ٍ تأسی ثِ پذراى ػشیش ایثبرگز خَد کِ ػصبرُ ٍ تجلی
ّوِ آى در هکتت سلیوبًی است ،هَفك ٍ سزثلٌذ ثبضٌذ.
رییس ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَر ایثبرگزاى در اداهِ ثِ جبیگبُ رفیغ ػلن در آهَسُّبی دیٌی ،تزثیتی ٍ اجتوبػی
اضبرُ کزد ٍ افشٍد :یکی اس ًمبط هْن توزکش ٍ تَجِ در آیبت ٍ رٍایبت ٍ حتی آهَسُّبی اجتوبػی هب
هَضَع ارسشگذاری ثِ ػلن ٍ تزثیت است .ػلن در آهَسُّبی اسالهی اس هَضَػبتی است کِ ًِ هزس

جغزافیبیی ًِ ،هزس جٌسیتی ٍ ًِ هحذٍدیت سٌی ٍ سهبًی دارد ٍ تٌْب هَضَػی است کِ اًسبى اس سهبى
تَلذ تب لحظِ هزگ ثِ ػٌَاى یک فزیضِ ٍاجت دًجبل هیکٌذ.
هؼبٍى رییس جوَْر در ثخص دیگز سخٌبى خَد گفت :هٌظَر آهَسُّبی دیٌی ٍ تزثیتی هب اس ػلن ،ػلن
هجتٌی ثز ارسشّبی اًسبًی است کِ هَجت رضذ ،کوبل ،ثصیزت ٍ ضٌبخت اًسبى هیضَد .ثسیبر هفتخز
ٍ خزسٌذین کِ ضوب فزسًذاى ػشیشهبى را ثز للِّبی ػلن هیثیٌین .رٍسی پذراى ضوب اس هزسّبی دیٌی ٍ
ػمیذتی ٍ هلی کطَر دفبع کزدًذ ٍ اهزٍس ایي رسبلت سٌگیي ثزػْذُ ضوب فزسًذاى ػشیش هلت است کِ اس
هزسّبی ػلوی کطَر هحبفظت کٌیذ.

اٍحذی در اداهِ ضوي اضبرُ ثِ ثیبًیِ گبم دٍم اًمالة همبم هؼظن رّجزی (هذظلِالؼبلی) ،ثِػٌَاى
هٌطَر چلِ دٍم اًمالة اسالهی ،گفتً :خجگبى ضبّذ ٍ ایثبرگز هَجت غزٍر ٍ افتخبر ثٌیبد ضْیذ ٍ
ایثبرگزاى ّستٌذ .اهزٍس اس ثْتزیي رٍسّبی سًذگی هب است سیزا کست رتجِّبی دٍ رلوی ٍ سِ رلوی
داٍطلجبى ضبّذ ٍ ایثبرگز در آسهَى سزاسزی ًسجت ثِ سبل گذضتِ  52درصذ رضذ داضتِ است کِ اتفبق
ثسیبر ثشرگی است .افتخبر هیکٌین کِ  ۹۱۱۱ایثبرگز ػشیش هب ثز اسبس ضبخصّبی ضَرای ػبلی اًمالة
فزٌّگی دارای رتجِ ًخجِ ،سزآهذ ٍ پیطتبس ّستٌذ ٍ ثیص اس ً 0۱۱خجِ دارای همبالت ثیيالوللی یب
کطَری ٍ اختزاع ّستٌذ.
ٍی افشٍد :اهزٍس افتخبر هیکٌین کِ اس ً ۰۱فز پذیزفتِ ضذُ در آسهَى تخصصی ٍ هْن جبهغ دستیبر
پشضکی دٍ ًفز هتؼلك ثِ جبهؼِ ایثبرگزی ّستٌذ.

در پبیبى ایي هزاسن اس «ٍاًیب ًصز» رتجِ  7گزٍُ ٌّز« ،سیذ هحوذ سجبد حسیٌیضزیف» رتجِ  ۰5گزٍُ
ػلَم تجزثی« ،هحوذ هْذی اسوؼیلی» رتجِ  55گزٍُ ػلَم اًسبًی« ،احوذ فغبىپَرگٌجی» رتجِ 52
گزٍُ ػلَم اًسبًی« ،سبریٌب سارع» رتجِ  43گزٍُ سثبىّبی خبرجی« ،فزساًِ گطبًی» رتجِ  3۰گزٍُ ػلَم
اًسبًی« ،اهیي لزثبًی آضتیبًی» رتجِ  32گزٍُ ػلَم اًسبًی« ،هْال ٍجذاًی» رتجِ  31گزٍُ ػلَم
تجزثی« ،هحوذحسیي ضکزی» رتجِ  3۹گزٍُ ػلَم اًسبًی« ،فبطوِ فزجی گلِکالئی» رتجِ  3۹گزٍُ ػلَم
تجزثی« ،اهیي دٍستاحذی» رتجِ  24گزٍُ ػلَم تجزثی« ،آثتیي ضزیفی» رتجِ  20گزٍُ ٌّز« ،فبطوِ
لطفی» رتجِ  1۱گزٍُ ػلَم اًسبًی« ،هحوذ خلفی» رتجِ  77گزٍُ ػلَم ریبضی ٍ فٌیً« ،یکی
ثخطٌذُپَر» رتجِ  0۱گزٍُ ٌّز« ،سیذُ سّزا سیذی» رتجِ  0۰گزٍُ ػلَم تجزثی« ،سبریٌب سارع» رتجِ 01
گزٍُ ػلَم تجزثی« ،درسب کبتت» رتجِ  ۹۱گزٍُ ٌّز« ،سیذُ لؼیب فزّی» رتجِ  ۹5گزٍُ ػلَم اًسبًی ٍ
«سیذ اسوبػیل جؼفزی ضیبدُ» رتجِ  ۹2گزٍُ سثبىّبی خبرجی تمذیز ضذ.
در ایي هزاسن اس خبًَادُ ضْیذ «سیذ حسیي ػلنالْذی» در سبلزٍس ضْبدت ایي ضْیذ ًخجِ تجلیل ضذ.
گفتٌی است تبسُ تزیي ضوبرُ هبٌّبهِ «ضبّذ
یبراى» ثب ػٌَاى «هفبخز ایثبر» ثب هذیز هسئَلی
«سزدار یؼمَة سلیوبًی» ،سزدثیزی «دکتز
رحین ًزیوبًی» ،هذیز اجزایی «سیذُ فبطوِ
رضبیی» ،دثیز تحزیزیِ «هْذی حسیي سادُ» ٍ
«رضب رضبیی هجذ» ،هذیز ٌّزی «سبرا حسیي
سادُ» ٍ اهَر فٌی «ػلیزضب لبسوی» هٌتطز
ضذُ است.

