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سرپرست داًشگاُ آزاد اسالهی رباط کرین تغییر کرد

بازدیذ داًشجَیاى عضَ اًجوي علوی کاهپیَتر ٍ فٌاٍری
اطالعات از پارک علن ٍ فٌاٍری پردیس
داًـجَیبى ػضَ اًجوي ػلوی وبهپیَتش ٍ فاٌابٍسی اعاالػابت
داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سببط وشین عی یه اسدٍی یاه سٍصُ
عی حىوی اص ػَی ػشپشػت داًـگبُ آصاد اػالهی ٍ بب حضَس ّیئت اهٌبی اػتابى
تْشاى ،ػشپشػتی ٍاحذ سببط وشین بِ دوتش اسدؿیش ػٌبئی ٍاگزاس ؿذ.

ػلوی 56/5/25بِ ببصدیذ اص پبسن ػالان ٍ فاٌابٍسی پاشدیاغ
پشداختٌذ ٍ اص ًضدیه بب فؼبلیت ّبٍ اّذاف آى آؿٌب ؿاذًاذ .دس

دوتش ػٌبئی هؼبًٍت داًـجَیی ٍ فشٌّگی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ تْشاى هشوضی
 ،هؼئَلیت ساُ اًذاصی ٍ سیبػت پیـیي داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ّـتگشد ٍ هذیاش
گشٍّی سٍابظ بیي الولل داًـىذُ ػلَم ػیبػی سا ًیض دس وبسًبهاِ داسًاذ.دس اداهاِ
اػضبی حبضش دس جلؼِ عی اًجبم هشاػن هؼبسفِ بشای ػشپشػت جذیذ ٍاحذ سبابط
وشین آسصٍی هَفمیت ًوَدًذ.

ایي ببصدیذ تَضیحبتی جبهغ دس هَسد ًحَُ جزة افشاد داسای ایذُ
ّبی تجبسی ٍ ؿشوت ّبی داًؾ بٌیبى دس پبسن تب وبهل ػابصی
آى ٍ سػبًذى آى بِ دسآهذ صایی اؿبسُ ؿذ ،داًـجَیبى ًایاض باِ
بیبى ػاللِ هٌذی ّب ٍ ًظشات خَد پشداختٌذ ٍ باب هاحاتاَ ت
تَلیذ ؿذُ تَػظ پبسن فٌبٍسی پشدیغ وِ ؿبهل ،پشیٌتاش ّابی

اًتصاب هسؤل جذیذ حَزُ عوراى در ٍاحذ رباط کرین
دوتش ػٌبیی ػشپشػت ٍاحذ سببط وشین عی حىوی هٌْذع ػوبس ػفیذاسی اص
اػضبی ّیأت ػلوی گشٍُ ؿْشػبصی ٍاحذ سببط وشین سا بؼٌَاى هؼئاَ

حاَصُ

ػوشاى ٍاحذ سببط وشین هؼشفی ٍ اص صحوبت هٌْذع حبهذ همذم تمذیش ٍ تـىش
ًوَدًذ .دس جلؼِ تىشین ٍ هؼبسفِ ،هٌْذع همذم گضاسؿی اص سًٍذ پایاـاشفات
پشٍطُ ّبی ػوشاًی دس ػِ ػب گزؿتِ اسائِ ًوَد .هٌْذع ػوبس ػفیذاسی ًیض بب
تـىش اص حؼي اػتوبد دوتش ػٌبئی دس اًتخبة خَد گفت :اهایاذٍاسم باب یابسی
خذاًٍذ هتؼب ٍ ووه ّوِ دٍػتبى دس هَفمیت ٍ ػشبلٌذی ّشچِ بیـتش ٍاحاذ
سببط وشین ٍ داًـاگابُ آصاد
اػالهی گبهی هَثش بشداسم .دس
پبیبى ًیض سئایاغ ٍ اػضابی
ّیئت سئیؼِ باشای ّاش دٍ
ّوىبس آسصٍی هَفمیت ًوَدًذ.

ػِ بؼذی بشای پشیٌت اػتخَاى ّبی جوجوِ ٍ باذى اًؼابى،
دػتگبُ جشاحی بشای بشؽ بذٍى خًَشیضی ،دػتگبُ ًاگاْاذاسی
جٌیي اًؼبى ٍups ،فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ ّبی هشبَط بِ ؿباىاِ
ّبی تلَیضیًَی ،هحتَ ت داسٍیی بب فٌبٍسی ًبًَ ،بتي ّبی ػبه
ٍ فَق هؼتحىن ،هحتَ ت تفشیحی ٍ آهَصؿی بشای هاذاسع ٍ
داًـجَیبى ٍ  ....آؿٌب ؿذًذ.
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عقذ تفاّن ًاهِ ٍاحذ رباط کرین با ًاجا

آزهایشگاُ آیتاهلل ّاشوی داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ رباط

دس ساػتبی تحمك ػیبػت ّبی ولی ًظبم

کرین ،بسرگتریي هجتوع آزهایشگاّی در شْرستاى رباط کرین

همذع جوَْسی اػالهی ایشاى دس جْات

هجتوغ آصهبیـگبّی ٍ وبسگبّی آیتاهلل ّبؿوی داًـاگابُ آصاد

بْشُ هٌذی اص خشد جوؼی ٍ اص آًجب واِ

اػالهی ٍاحذ سببط وشین بب داسا بَدى  13آصهبیـگبُ هختلا

اص

داًؾ ٍ اهٌیت دٍ سوي اػبػای دٍام ٍ

جولِ بتي ،سٍػبصی آػفبلت ،خبن ،ػابصُ ،جاَؽ ،ؿایاوای،

پَیبیی جبهؼِ هی ببؿٌذ ٍ بشلشاسی استببط دس صهیٌِ ّبی ّوچَى :اًاجابم

فیضیه  ،1فیضیه  ، 2هذاس هٌغمی ،هذاس الىتشیاىای ،واٌاتاش

ّوىبسیّبی هـتشن ػلوی ،پظٍّـی ،فٌبٍسی ٍ آهَصؽّبی وبسبشدی باب

فشآیٌذ ،ػیب ت ،همبٍهت هتبلح ٍ 3وبسگبُ هتبلح ػبختاوابًای،

دس ًظشگشفتي ولیِ اهىبًبت عشفیي اػن اص ًشمافضاسی ،ػاخات افاضاسی ٍ

وبسگبُ هببًی بشق ،وبسگبُ جَؽ ،بضسگتشیي ٍ هاجاْاض تاشیاي

ًیشٍی اًؼبًی اص اّویت بب یی بشخَسداس هی ببؿذ ،لزا باب تاَجاِ باِ

هجتوغ آصهبیـگبّی -وبسگبّی ٍالغ دس ػغح ؿْشػتبى سبابط

ایاي ٍاحاذ

وشین هی ببؿذ وِ بِ بْشُ بشداسی سػیذُ اػت ٍ اهاىابى اسائاِ

اّویت ایي اهش ٍلضٍم استببط بیي دٍ حَصُ اهٌیت ٍ داًؾ

داًـگبّی الذام بِ ػمذ تفبّن ًبهِ  1ػبلِ عی پبًضدّن ؿْشیَسهبُ ػاب

خذهبت آصهبیـگبّی بِ ّوِ اسگبى ّبی ؿْشػتابى سا فاشاّان

جبسی ّوىبسیْبی هـتشن فی هببیي داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحاذ سبابط

ػبختِ ٍ دس ایي ساػتب تالؽ داسد تب فؼبلیات ّابی هـاتاشن

دس ساػاتابی

پااظٍّـاای ،ػاالااواای ٍ

وشین ٍ فشهبًذّی ًیشٍی اًتظبهی ؿْشػتبى سببط وشیان

آهَصؿی بب هشاوض صٌؼتای

تحمك اّذاف روش ؿذُ ًوَدُ اػت.

ؿْشػتبى سببط وشیان سا

عقذ تفاّن ًاهِ با شْرک صٌعتی ًصیرآباد شْرستاى

فشاّن آٍسد.

اص آًجب وِ تَػؼِ پبیذاس وـَس ًیبصهٌذ استببط هؼتحىن بیي داًـگبُ بِ
اعسام تین رباتیک ٍاحذ بِ هسابقات هلی

ػٌَاى هشوض ػلن ٍ في آٍسی ٍ اسگبى ّبی دٍلتی ٍ ختَصی بَیظُ صٌبیغ
بِ ػٌَاى اػتفبدُ وٌٌذگبى ػلن ٍ فٌبٍسی اػت ،.بٌببشایي داًـگبُ آصاد

بب تَجِ بِ تـىیل تین داًـجَیی سببتیه ٍاحذ ببّذف استمبی

اػالهی ٍاحذ سببط وشین بِ ػٌَاى بضسگتشیي هشوض ػلوی ،پظٍّـی ٍ

ػغح ػلوی ،پیـشفت ٍ تَػؼِ ػلن سببتیه ٍ هىبتشًٍیه ٍ

آهَصؿی ؿْش سببط وشین تتوین بِ ػمذ تفبّن ًبهِ ّوىبسیْبی هـتشن

استببط بیـتش داًـگبُ ٍ صٌؼت دس ساػتبی بِ ػٌذ چـن اًذاص

فی هببیي داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سببط وشین ٍ ٍاحذ ّبی صٌفی

 1404اػضبی تین سببًیه ٍاحذ بِ

ؿْشن صٌؼتی ًتیش آببد عی ؿْشیَس هبُ ػب جبسی بِ هذت  2ػب

ػشپشػتی دوتش سیَادُ ٍ ؿْیذیبى دس
آهبدُ ػبصی جْت حضَس دس

هٌؼمذ ًوَدُ اػت  ٍ ،دسایي ساػتب ّوىبسی ّبی دٍجبًبِ بِ هٌظَس

حب

تَػؼِ استیبط بیي صٌؼت ٍ داًـگبُ دس جْت ػیبػت ّبی ول ًظبم

ػیضدّویي دٍس هؼببمبت سببتیه بِ

ًوَدُ اًذ..

هیضببًی داًـگبُ هبصًذساى هی ببؿٌذ.
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گسارش عولکرد باشگاُ پژٍّشگراى جَاى ٍ ًخبگاى ٍاحذ رباط کرین
-

نام و نام خانوادگی

طرح/مقاله

عنوان

وضعیت

هحوَد لبدسی صاسع

عشح پظٍّؾ

ًمؾ فضب ّبی بی دفبع دس وبّؾ اهٌیت ؿْشی
(ًوًَِ هَسدی ؿْشػتبى سببط وشین)

تبئیذیِ گضاسؽ
ًْبیی عشح

آریي حبجی احوذی

عشحپظٍّـی

اسصیببی تشجیْبت فضبیی صًبى تْشاًی ببتَجِ بِ هؼیبسّبی
ؿىل گیشی تتَیش رٌّی

تبئیذیِ گضاسؽ
ًْبیی عشح

ػبذالِ ًتش الْی

همبلِ

اص پبوؼبصی ػبىی تب ػبه پبوؼبصی دس هشهت
(ًمذی بش الذاهبت تخشیبی بٌب ّبی تبسیخی)

چبپ ؿذُ دس
هؼببمبت هلی ًمذ
ًَیؼی هؼوبسی

اهیش صبدلی

عشحپظٍّـی

ّبًیِ ػببذی تْشاًی

همبلِ

بشسػی آهبسی تَلیذات پظٍّـی اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبُ آصاد اػالهی
ٍاحذ سببط وشین ٍ اسائِ ساّىبس ّبی بْبَد ػولىشد پظٍّـی ٍاحذ
The relationshipbetween alexithymia andsocial anxiety in lnpatientswith schizophrenia

اسػب عشح جْت
بشسػی

ّبًیِ ػببذی تْشاًی

همبلِ

Effectireness of psychodrama on reduction of
anxiely among male schizophrenic patients

چبپ همبلِ دس
وٌفشاًغ بیي
الوللی اضغشاة
چبپ همبلِ
ػخٌشاًی ؿشوت
ؿذُ دسوـَس
اػپبًیب

Islamic Azad University
Robat Karim Branch

ارتباط با ما:

نش
آردس:شهرستان رباط کریم،میدا ن آبشناسان ،بلوار دا جو،
دااگشنه آزاد اسالمی واحد رباط کریم
پس
کد تی73437-61373:

شماره تماس13771867-6 9

آردس سایتRkiau.ac.ir:

تل
فکس13771864 :

تهیو کنندگان

دکتر روژان حسام اقضی(مسئول حوزه ژپوهش)
فتح
رضوان السادات ی (کارشناس ارشد ژپوهش و فناوری )
عم
ابورذ بدرلو (مسئول روابط ومی )

