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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
ً ISCبهیدُ هی گسدد یک سبهبًِ اطالع زسبًی ػلوی است
کِ دز صدد تجصیِ ٍ تحلیل هجالت ػلوی کطَزّبی
اسالهی ثس اسبس هؼیبزّبی ػلن سٌجی هؼتجس هیثبضد .ایساى
ثب تبسیس  ISCثؼد اش ایبالت هتحدُ ٍ ّلٌد ،سَهیي ًظبم
استٌبدی جْبى زا ثٌیبًگرازی کسدُ استّ .ن اکٌَى ،ایي
تحلیل ػلوی تَسط هَسسبتی ّوچَى هَسسِ  ISIدز دًیبی
اًتطبزات صَزت هیپریسد .دز حقیقت ISC ،هیکَضد تب
چٌیي تحلیلی زا دز زقبثت ثب  ISIاًجبم دّد لرا اش کلیِ
پژٍّطگساى ٍ ػالقِ هٌداى ثِ چبح ٍ ازائِ هقبالت دػَت ثِ
ػول هی آید کِ آثبز ػلوی ذَد زا ثِ ایي هجلِ ازسبل ًوبیٌد.

قابل تَجِ کلیِ داًشجَیاى
ثدیٌَسیلِ ثِ اطالع کلیِ داًطجَیبى ثصزگَاز هَسسِ هی
زسبًد شهبى ثجت ًبم جطي فبزؽ التحصیلی کِ قساز است دز
تبزید  1332/12/5دز هحل ّتل آسوبى اصفْبى ثسگصاز
گسدد ،تب تبزید  1332/11/20تودید ضدُ است .ػلیْرا ثبش ّن
اش حضَز داًطجَیبى هتقبضی ذَاّطوٌد است ثسای اًجبم
اهَزات هسثَطِ ثِ جٌبة آقبی هْساى ثساتی هدیس داًطجَیی
هَسسِ هساجؼِ فسهبیٌد.
اطالعیِ ٍام داًشجَئی

برگزاری هراسن بزرگداشت یَم اهلل  22بهوي

ثجت ًبم اش داًطجَیبى هحتسم هَسسِ ثسای دزیبفت ٍام
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داًطجَیی دز حبل اًجبم است .لرا الشهست داًطجَیبى

ثدیي ٍسیلِ هَسسِ آهَشش ػبلی جبهی اش کلیِ

هتقبضی ّسچِ سسیؼتس ثسای اًجبم هساحل قبًًَی ٍ آهبدُ

داًطجَیبى دػَت ثِ ػول هی آٍزد کِ دز هساسن ثصزگداضتی

ًوَدى هدازک الشم ثِ ادازُ اهَز داًطجَیی هساجؼِ ًوبیٌد تب

کِ دز زٍش پٌج ضٌجِ هَزخ  32/11/11سبػت  3صجح ثِ

دز فسصت هقتضی اش ًبهجسدگبى ثجت ًبم ثِ ػول آهدُ ٍ اش

هٌظَز گساهیداضت یَم اهلل  22ثْوي سبلسٍش پیسٍشی ذَى ثس

تضییغ حق ایطبى هوبًؼت گسدد.

ضوطیس تحت زّجسی فسشاًِ حضست آیت اهلل اهبم ذویٌی (زُ)

ًوایِ شدى هجلِ هَسسِ در پایگاُ استٌادی

دز هحل هَسسِ ثسگصاز هی گسدد ضسکت ًوبیٌد .هسلوبْ

علَم جهاى اسالم

آضٌبیی ثب دستبٍزدّبی اًقالة ًَز ثسای فسشًداى ایساى

ثدیي ٍسیلِ ثِ اطالع هی زسبًد هجلِ ػلوی ٍ اًگلیسی
شثبى هَسسِ آهَشش ػبلی جبهی ثب ػٌَاى "زٍضْبی تصفیِ
هحیط" ثب ّوت هسئَلیي ایي هجلِ پس اش قسیت ثِ یک
سبل تالش دز پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم ًوبیِ
گسدید .ایي هَفقیت زا ثِ دست اًدزکبزاى هجلِ ٍ کلیِ ػالقِ
هٌداى تحقیق ٍ پژٍّص تجسیک ػسض ًوَدُ ٍ اهیدٍازین دز
آیٌدُ ضبّد پیطسفت ّبی ثیطتس ایي هجلِ ثبضین .الشم ثِ
ذکس است کِ پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم کِ ثب ذتصبز

اسالهی کِ ثوسُ ایي اًقالة ّستٌد اش ٍاججبت ذَاّد ثَد.
هَسسِ آهَشش ػبلی جبهی فسا زسیدى دِّ هجبزکِ فجس زا ثِ
توبهی داًطجَیبى ٍ ایساًیبى هسلوبى تجسیک ػسض ًوَدُ ٍ
ػلَ دزجبت زا ثسای زٍح اهبم زاحل ،هؼوبز اًقالة اش دزگبُ
ذداًٍد یکتب هسئلت هی دازد.
کلیِ اًتقادات ٍ پیشٌهادات شوا عزیزاى را خَاستارین
اعضبی هیئت تحریریه ایه شمبره :آقبیبن غالمرضب ضیبئی و
مهران براتی
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