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جیزفت ضْزی است وْي ٍ ػبلن خیش وِ سادگبُ هحذثبى ٍ ػبلوبى ثسیبری ّوچَى هَسی ثي ػوزاى جیزفتی 

 است وِ خَاجِ ػجذاهلل اًصبری اس هصبحجت ٍ ضبگزدی اٍ خزسٌذ ثَدُ است.

تَسط سلطبى هحوذ سلجَلی لوزی تبریخ تبسیس هذارس دیٌی در ضْزستبى جیزفت ثِ لزى ضطن ّجزی 

 گزدد.ثبسهی

 جیزفت تَسط ؿشّب تب دٍراى پْلَی در دستزس ًیست. ضذى اطالػبتی اس رًٍذ هذارس ػلویِ پس اس تخزیت 

ی همذهبت ػلَم حَسٍی را طجك تحمیمبت اًجبم ضذُ،  در ػصز حىَهت رضبخبى ثسیبری اس رٍحبًیَى جیزفت

آهَختٌذ ٍ سپس ثزای اداهِ تحصیل ػلَم ًشد پذر یب پذرثشري خَد وِ رٍحبًی ثَد یب دیگز رٍحبًیَى هی

 گطتٌذ.حَسٍی اس جیزفت ّجزت وزدُ ٍ پس اس آهَختي ػلَم دیٌی ثزای اهز تجلیؾ ثِ جیزفت ثبسهی

ِ تحت فطبر حىَهت پْلَی لزار داضتٌذ، در دٍراى هحوذ رضب ضبُ پْلَی گزچِ طالة ٍ حَسُ ّبی ػلوی

آیت اهلل هْذی هصحفی وزهبًی اهبم جوبػت ٍلت هسجذ جبهغ جیزفت، احسبس ٍظیفِ وزد ٍ حَسُ ػلویِ 

وِ اس جولِ ضبگزداى ایطبى هیتَاى ثِ  وَچىی ثزای تزثیت هجلـبى دیٌی در ضْزستبى جیزفت راُ اًذاسی ًوَد

 .سبلگی ًشد ایطبى تلوذ وزد اضبرُ ًوَد 21ضوسی در  2331ر سبل ی جیزفتی وِ دحبج سیذ اثَالمبسن هَسَ

 ای ّبی حجت االسالم تبرم در سبختوبًی اجبرُثب تالش حَسُ ػلویِ ثزادراى ایي ضْزستبى 23۳۱در سبل 

در سهیٌی ثِ ًبم هجبرن اهبم صبدق ع 2331ًشدیه هیذاى اهبم ایي ضْزستبى آؿبس ثِ فؼبلیت ًوَد ٍ در سبل 

 جٌت هسجذ الزسَل راُ اًذاسی گزدیذ. هزحَم سیذ جَاد هیزووبلی،ٍلفی اس طزف 

 ای اهىبًبتی ّوچَى حجزُ، والس درس، وتبثخبًِ، ًوبسخبًِ، پبیگبُ ثسیج،هذرسِ ػلویِ اهبم صبدق ع دار

 هْوبًخبًِ ٍ آضپشخبًِ هی ثبضذ.

ٍ تحصیل ؿیز حضَری ثِ هفبد آهَسضی ایي حَسُ افشٍدُ گزدیذ؛ ّوچٌیي در تیزهبُ  1ٍ3سطح  ۱2اس سبل 

في صحي ایي هذرسِ هجبروِ دیىی اس ضْذای گوٌبم دفبع همذس ّوشهبى ثب ضْبدت اهبم صبدق ع در  ۱1سبل 

 .گزدیذ



ّز سبلِ هزاسن ضْبدت اهبم صبدق ػلیِ السالم ٍ ثشرگذاضت همبم ضْیذ گوٌبم هذفَى در ایي حَسُ هجبروِ ثِ 

 ضَد. ضَال ثزگشار هی 11تبریخ 

ضؼجِ جیزفت ثب گزایص سطح سَم هذیزیت (ػلیِ السالم)سسِ حَسٍی اهبم صبدق هَ 2۱42در ثْوي هبُ سبل 

 ػلویِ جیزفت افتتبح ضذ.  در حَسُ

 ًیش ثِ رضتِ ّبی ایي هَسسِ افشٍدُ خَاّذ ضذ.  2۱41ثِ گفتِ هسئَالى، سطح سَم حمَق در سبل تحصیلی 

در حبل حبضز تؼذادی اس فبرؽ التحصیالى حَسُ اهبم صبدق ضْز جیزفت، در سوت ّبی ائوِ جوؼِ، لبضی، 

ی، ٍ تؼذادی ًیش در ًوبیٌذگی ّبی ٍلی فمیِ ادارات سپبُ ٍ هزث ، هؼلن  ،هجلؾ  هذیز حَسُ ّبی ػلویِ،  استبد،

 ًیزٍی اًتظبهی استبى ٍ استبى ّبی ّوجَار هطـَل خذهت ّستٌذ.

ثِ ًبم الشّزا س تَسط هزحَم حبج ػجذالَّبة ضبُ  23۳۱حَسُ ػلویِ خَاّزاى ضْزستبى جیزفت در سبل 

طَح اٍل ٍ دٍم در دٍرُ حضَری هطـَل ثِ ًفز طلجِ در س 214در حبل حبضز ثیص اس  وِحسیٌی تأسیس ضذ 

 تحصیل هی ثبضٌذ.

فبرؽ التحصیالى حَسُ الشّزا س ضْزستبى جیزفت  ثِ تذریس در هزاوش آهَسضی ٍ فزٌّگی ٍ تجلیؾ در سطح 

 ضْزّب ٍ رٍستبّب هطـَل ّستٌذ.

 َضیذُ است.رٍحبًیت ایي ضْزستبى ّویطِ در اهز تجلیؾ ٍ صیبًت اس دیي ٍ ًظبم همذس جوَْری اسالهی و

 

  


