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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
قابل توجه کلیه دانشجویاى

فرصت استخذام برای فارغ التحصیالى رشته ایونی

داًطجَیبى ثضسگَاس هَسسِ تَجِ داضتِ ثبضٌذ کِ هَػذ

صنعتی

حزف ٍ اظبكِ ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی جبسی اص سٍص جوؼِ

ثذیٌَسیلِ ثِ اؼالع کلیِ داًص آهَختگبى سضتِ ایوٌی

 32/11/11لـبیت سٍص یکطٌجِ  32/11/13خَاّذ ثَد کِ اهیذ

صٌؼتی هی سسبًذ ثب تَجِ ثِ استجبؼبت هسئَلیي ٍ اػعبء

است داًطجَیبى تَجِ ٍیژُ ثِ ایي هَظَع هجزٍل ًوبیٌذ.

ّیئت ػلوی هَسسِ ثب ضشکت هلی گبص ایشاى – اصلْبى ٍاقغ

ّوچٌیي آى دستِ اص داًطجَیبى کِ دس ایبم اهتحبًبت هشتکت

دس خیبثبى چْبسثبؽ ثبال سٍثشٍی هجتوغ پبسک ،ایي ضشکت

تخلق اهتحبًی گشدیذُ اًذ ،ثشای دسیبكت كشم تجذیذ ًظش

ػالقِ هٌذ است تؼذاد صیبدی اص كبسؽ التحصیالى ایي سضتِ سا

کویتِ تخلق اهتحبًبت هی تَاًٌذ اص تبسیخ  32/11/9ثِ جٌبة

استخذام ًوبیذ .لزا اص کلیِ داًص آهَختگبى دس سضتِ ایوٌی

آقبی هْشاى ثشاتی دس اداسُ اهَس داًطجَیی هشاجؼِ ًوبیٌذ.

صٌؼتی تقبظب هی گشدد دس صَست ػالقِ هٌذی ثشای تؼییي

ّوچٌیي كشم ّبی دسیبكت ٍام داًطجَیی ٍ كشم سٌذ تؼْذ

ٍقت هصبحجِ ٍ اًجبم اهَسات هشثَؼِ ثب ضوبسُ

هشثَغ ثِ ظبهي ثشای داضتي دستشسی آسبى دس سبیت

 03333309200جٌبة آقبی هٌْذس اهیشخبًی توبس حبصل

هَسسِ ثِ ًطبًی  www.jami.ac.irقشاسگشكتِ است تب

ًوبیٌذ.

داًطجَیبًی کِ دس خبسج اص استبى اصلْبى اقبهت داسًذ ًیض

تغییرات در کادر اداری هوسسه

ثتَاًٌذ دستشسی هستقین ثِ كشم ّب داضتِ ٍ آًْب سا داًلَد

ثِ اؼالع کلیِ داًطجَیبى ثضسگَاس هَسسِ هی سسبًذ

ًوبیٌذ .الصم ثِ رکش است ثشای دسیبكت كشم ّب ٍ تکویل

هذیشیت داًطجَئی ٍ كشٌّگی هَسسِ اص تبسیخ  32/11/1ثِ

ًوَدى آًْب هی تَاًیذ هستقیوب ثِ اداسُ داًطجَیی هَسسِ

جٌبة آقبی هْشاى ثشاتی تلَیط ضذُ است .ثشای ایطبى

هشاجؼِ كشهبییذ.

آسصٍی هَكقیت دس اًجبم اهَسات هحَلِ داضتِ ٍ اص صحوبت
ثیذسیؾ جٌبة آقبی هٌْذس ػلی چشاؿی دس ایي سوت
قذسداًی هی گشدد .الصم ثِ رکش است کِ هسئَلیت اجشایی ٍ
ثشگضاسی ّوبیص ّبی هَسسِ ٍ دكتش آهَصش ّبی آصاد هٌجؼذ
دس اختیبس جٌبة آقبی هٌْذس ػلی چشاؿی ثَدُ ٍ جٌبة آقبی
هٌْذس سیذ هحوذ جَاد ّبضوی ثِ ػٌَاى سئیس دكتش
آهَصش ّبی آصاد هَسسِ ٍ ّوبیص ّب ّستٌذ کِ ثشای ّش
دٍی ایي ػضیضاى آسصٍی سالهتی ٍ هَكقیت دس ساستبی
اػتالی اّذاف هَسسِ داسین .ظوي آًکِ اص هحعش
داًطجَیبى ػالقِ هٌذ خَاستبسین تب ّشگًَِ ًظشات اسصضوٌذ
خَد سا دس اختیبسایطبى قشاسدٌّذ.
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گسارش عولکرد آهوزشی هوسسه در طول
نیوسال اول سال تحصیلی 2931 -39
ظوي ػشض خستِ ًجبضیذ ثِ داًطجَیبى ػضیض ٍ
ّوکبساى ثضسگَاس هَسسِ دس ثشگضاسی هٌظن ٍ ثب دقت
اهتحبًبت ٍ ػشض پَصش ثِ ػلت ٍجَد ًقبیص احتوبلی ٍ
تالش ثشای ثشؼشف ًوَدى آًْب دس آیٌذُ ًضدیک ،ثِ استحعبس
کلیِ داًطجَیبى ػضیض هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی هی سسبًذ
دس ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  1332 -33تؼذاد  09هذسس،
تؼذاد  201دسس ٍ هجوَع ٍ 292احذ دسسی دس هقبؼغ
کبسضٌبسی اسضذ ،کبسضٌبسی ٍ کبسداًی اسائِ گشدیذ کِ ثِ ؼَس
هیبًگیي دس ّش سٍص کبسی آهَصضی ثِ ؼَس هیبًگیي حذٍد 100
ٍاحذ دسسی ثشگضاس ضذُ است .ثب تَکل ثِ خذاًٍذ هتؼبل
هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی دس ًظش داسد ثب استقجبل اص ًظشات
ضوب داًطجَیبى کیلیت آهَصش خَد سا استقبء دادُ ٍ هَججبت
اكضایص سظبیتوٌذی ثیص اص پیص سا كشاّن سبصد.
پیام تبریک
ثذیٌَسیلِ هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی چبح کتبة "آًبلیض
هبتشیسی سبصُ ّب ثب هثبل ّبی هتٌَع ٍ كشاٍاى" تَسػ جٌبة
آقبی هٌْذس ػویذ ّبدی ػعَ ّیئت ػلوی هَسسِ ٍ
ّوکبساى سا ثِ ایطبى تجشیک ٍ تٌْیت ػشض ًوَدُ ،هَكقیت
سٍص اكضٍى ایطبى ٍ ّوکبساى سا دس ساستبی اػتالی ػلوی
ایشاى اسالهی اص خذاًٍذ هتؼبل هسئلت داسین.

کلیه انتقادات و پیشنهادات شوا عسیساى را خواستارین
اػعبی ّیئت تحشیشیِ ایي ضوبسُ :آقبیبى ؿالهشظب ظیبئی ٍ هْشاى ثشاتی
E-mail: ghrziaei@jami.ac.ir
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