
 سٕابك تحصیهی ٔ شغهی دٔ عضٕ جذیذ ْیبت يذیرِ شرکت يخببرات ایراٌ

 

بٗ  .عٛابك تحصیٍی ٚ ؽغٍی دٚ ػضٛ جذیذ ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت ِخببشات ایشاْ پظ اص خصٛصی عبصی ِٕتؾش ؽذ

ِتٌٛذ  ،سیذيصطفی سیذ ْبشًیآلبی دکتش  گضاسػ سٚابظ ػِّٛی ٚ اِٛس بیٓ اًٌٍّ ؽشکت ِخببشات ایشاْ،

دس ِشاغٗ اعت. ٚی داسای ِذسک فٛق ٌیغبٔظ بشٔبِٗ سیضی ٚ تٛعؼٗ التصبدی اص دأؾکذٖ التصبد دأؾگبٖ  ۲۳۳۱

 .ػالِٗ طببطببیی اعت

 

آلبی عیذ ٘بؽّی سیبعت ؽٛسای ؽٙش ِشاغٗ، ؽٙشداس ِشاغٗ، ِذیش کً پغت اعتبْ تٙشاْ، ػضٛیت دس ٘یبت 

، ّٔبیٕذٖ  1731ی، ّٔبیٕذٖ ِجٍظ ؽٛسای اعالِی اص عبي ِذیشٖ ٚ ِؼبٚٔت فٕی ؽشکت پغت جّٙٛسی اعالِ

ِجٍظ دس دٚسٖ پٕجُ ٚ ِخبش کّیغیْٛ ِخببشات ٚ ٔیشٚ ٚ ػضٛ ٘یبت ٔظبست بش چبپ اٚساق بٙبداس سا دس کبسٔبِٗ عٛابك 

 .اجشایی خٛد داسد

 

ٛس دَٚ تٍفٓ ّٔبیٕذٖ دٚسٖ ؽؾُ ٚ ٘فتُ ِجٍظ ؽٛسای اعالِی ، سیبعت کّیغیْٛ ٚیژٖ بشسعی لشاسداد اپشات

لبْٔٛ اعبعی ٚ سیبعت ٘یبت تحمیك ٚ تفحص اص صٕبیغ  44ّ٘شاٖ)ایشأغً( ، ٔبیب سئیظ اٚي کّیغیْٛ ٚیژٖ اصً 

 .خٛدسٚیی کؾٛس دس ِجٍظ ٘فتُ اص دیگش عٛابك آلبی عیذ ٘بؽّی بٗ ؽّبس ِی سٚد

 

ؼٗ التصبدی عتبد اجشایی سیبعت ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت گغتشػ اٌکتشٚٔیک ِبیٓ ایشاْ، ِؼبٚٔت بشٔبِٗ سیضی ٚ تٛع

،ػضٛیت دس ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت عشِبیٗ ICT فشِبْ حضشت اِبَ)سٖ(، سیبعت ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت ِبیٓ ایشاْ ٍ٘ذیٕگ

گزاسی اٌبشص، ػضٛیت دس ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت عشِبیٗ گزاسی ِذبش ٚ ػضٛیت دس ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت عشِبیٗ گزاسی 

 .ؽّبس ِی سٚد تذبیش عبختّبْ اص دیگش عٛابك اجشایی ٚی بٗ

 

 



 

 آلبی دکتر يسعٕد يٓردادی

 

دس تٙشاْ اعت.آلبی ِٙشدادی داسای ِذسک کبسؽٕبعی اسؽذ ِذیشیت صٕؼتی اص دأؾگبٖ اِبَ  1773ٚی ِتٌٛذ عبي 

حغیٓ)ع( ٚ دأؾجٛی دٚسٖ دکتشی ِذیشیتی عیغتُ ٘ب)دس حبي تٕظیُ پبیبْ ٔبِٗ( اص دأؾگبٖ اِبَ حغیٓ )ع( 

ك ؽغٍی خٛد سیبعت ٘یبت ِذیشٖ تؼبٚٔی اػتببس ثبِٓ االئّٗ)ع(،ػضٛیت دس ٘یبت ِذیشٖ اعت. ٚی دس کبسٔبِٗ عٛاب

ِٛعغٗ ِبٌی ٚ اػتببسی أصبس،ػضٛیت دس ٘یبت ِذیشٖ گشٖٚ بّٙٓ ٚ سیبعت ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت عشِیبٖ گزاسی 

 .ؽٙشیبس ِٙغتبْ سا داسد

 

٘یبت ِذیشٖ ؽشکت عشِبیٗ گزاسی  ّ٘چٕیٓ سیبعت ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت عشِبیٗ گزاسی عبِبْ ِجذ،ٔبیب سئیظ

تٛعؼٗ اػتّبد ِبیٓ، سیبعت ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت عشِبیٗ گزاسی پشدیظ عبض ًٍِ ٚ ٔبیب سئیظ ٘یبت ِذیشٖ ؽشکت 

 .عشِبیٗ گزاسی اػتببس ایشاْ سا دس کبسٔبِٗ عٛابك ؽغٍی آلبی ِٙشدادی دیذٖ ِی ؽٛد

 ِخببشات ایشاْعبیت  –سٚابظ ػِّٛی 

 ۰۱:۱۰ ۲۳۱۱آرس  ۱۲

 

 !يذرك دكتری رییس ْیبت يذیرِ صبحب يخببرات ْى ...درآيذ
 
 

سبل ًَبیُذِ يجهس، يعبٌٔ التصبدی فعهی ستبد اجرایی ٔ عضٕ ْیئت يذیرِ اتبق تعبٌٔ؛ رئیس  16

سئٕنیت دیگر ٔ از ًّْ يٓى تر، رئیس شٕرای شٓر ٔ شٓردار اسبك ٔ يذیركم اسبك ٔ دِ ْب عُٕاٌ ي

 سٓبو شركت يخببرات ایراٌ ۱۵٪ْیبت يذیرِ شركت تٕسعّ اعتًبد يبیٍ؛ يبنك

 

خبشٔگبس "آیٕذٖ" گضاسػ داد: بشاعبط اعٕبد ِٕتؾش ؽذٖ تٛعظ یه ٚبالگٕٛیظ، اػتببس ِذسن سییظ ٘یبت ِذیشٖ 

 .خشیذاس ؽشوت ِخببشات بب ابٙبَ ِٛاجٗ اعت

 



 

عبي ّٔبیٕذٖ ِجٍظ اص ؽٙش ِشاغٗ ٚ ِؼبْٚ التصبدی  11ِشٚص٘ب دوتش "عیذِصطفی عیذ٘بؽّی" بٗ ٔٛؽتٗ ٚبالگ ا

فؼٍی عتبد اجشایی فشِبْ اِبَ ٚ ػضٛ ٘یئت ِذیشٖ اتبق تؼبْٚ ایشاْ؛ سئیظ ؽٛسای ؽٙش ٚ ؽٙشداس اعبك ِشاغٗ ٚ 

ٚ اٌبتٗ دٖ ٘ب  ِذیش وً اعبك پغت اعتبْ تٙشاْ ٚ ػضٛ ِٛعظ ٚ ػضٛ اعبك ٘یبت ِذیشٖ ؽشوت پغت وؾٛس

 .ػٕٛاْ ٚ ِغئٌٛیت گٛٔبگْٛ ِؾببٗ دیگش

 

 

 

سٓبو  ۱۵٪ٔ انبتّ از ًّْ يٓى تر، رئیس ْیبت يذیرِ شركت تٕسعّ اعتًبد يبیٍ؛ ًْبٌ شركتی كّ 

 .شركت يخببرات ایراٌ را یكجب خریذِ است



 

، پٕجُ، ؽؾُ ٚ ٘فتُ چٕذیٓ عبي پیؼ، یه ٔؾشیٗ ِحٍی وٗ اص ِٛضٛع ِذسن دوتشای ایٓ ّٔبیٕذٖ دٚسٖ ٘بی چٙبسَ

ِجٍظ خبش داؽت، خبش ایٓ ِذسن سا طی گضاسؽی ِٕتؾش وشد ٚ پظ اص ؽىبیت عیذِصطفی عیذ٘بؽّی اص 

ٔٛیغٕذٖ آْ ِطٍب، دادگبٖ اص اٚ خٛاعت تب ِذسن دوتشای خٛد سا اسائٗ وٕذ ٚ اٚ ّ٘یٓ ِذسن سا بٗ دادگبٖ داد ٚ پظ اص 

 .ای ِٛسد ادػبی ٚی، ٘یچ گٛٔٗ اػتببسی ٔذاسداعتؼالَ اص ٚصاست ػٍَٛ ِؼٍَٛ ؽذ وٗ ِذسن دوتش

http://www.shafaf.ir/fa/news/12839 



 

 



 

 



 


