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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
تحصیلی ًسجت ثِ حضَض جسی زض کالس ّبی زضسی اقسام

قابل توجه کلیه داًشجویاى

فطهبیٌس.

اظ حضَضآى زستِ اظ زاًشجَیبى هحتطهی کِ زض ّطیک اظ
تین ّبی زاًشجَیی هَسسِ عضَیت زاشتِ ٍ ّوچٌیي

بسن رب الشهداء و الصدیقیي :برگساری اردوی

اعضبی تین زاًشجَیی فَتسبل زاذلی هَسسِ کِ حبئع هقبم

راهیاى ًور

ّبی اٍل تب سَم شسُ اًس ،زعَت ثِ عول هی آیس تب زض هطاسن

هَسسِ آهَظش عبلی جبهی ثب ّوکبضی ثسیج زاًشجَیی

جشي فبضغ التحصیلی هَسسِ کِ ثبهیس ذساًٍس هتعبل زض

استبى اصفْبى قصس زاضز تب اضزٍی ضاّیبى ًَض ضا ًیع زض سبل

تبضید  1332/12/5زض هحل ّتل آسوبى اصفْبى ّوعهبى ثب

جبضی ثِ ضٍال سبل ّبی گصشتِ ثطگعاض ًوبیس .ثِ ّویي

ضٍظ هٌْسس ،ثطگعاض هی گطزز شطکت فطهبیٌس .شبیبى شکط

هٌظَض ثب تَجِ ثِ ّوبٌّگی ّبی صَضت گطفتِ هَسسِ ثبظاء

است حضَض ایي زاًشجَیبى ثصَضت ضایگبى ذَاّس ثَز.

ّط زاًشجَ هجلػ  700/000ضیبل ثِ صَضت یبضاًِ ای پطزاذت

برگساری ترم تابستاى

ذَاّس ًوَز تب اى شبءاهلل ایي اضزٍ زض فضبیی کبهال هعٌَی ٍ

هَسسِ آهَظش عبلی جبهی زض ًظط زاضز ثطای ایجبز

ثب ّسف ظًسُ ًگِ زاشتي یبز ٍ ذبططُ شْیساى گلگَى کفي

تسْیل زض اهَضات آهَظشی زاًشجَیبى ثالذص زاًشجَیبى

زٍضاى ّشت سبل زفبع هقسس زض اٍاذط اسفٌس هبُ ثِ اًجبم

زض شطف فبضغ التحصیلی زضٍس هَضز ًیبظ آًْب ضا زض ًیوسبل

ثطسس .زاًشجَیبى ععیع هتقبضی هی تَاًٌس ثطای کست

تبثستبى سبل تحصیلی جبضی  323اضائِ ًوبیس .ثٌبثطایي

اطالعبت الظم ثطای ثجت ًبم ٍ شطکت زض ایي اضزٍ ثِ ازاضُ

الظهست زاًشجَیبى ثطای ثطضسی ٍضعیت آهَظشی ذَز ٍ

اهَضزاًشجَیی جٌبة آقبی هْطاى ثطاتی هطاجعِ ثفطهبیٌس.

اطالع اظ تشکیل شسى کالس ّب زض صَضت ضسیسى ثِ حس

قابل توجه کلیه آقایاى داًشجوی هوسسه

ًصبة ،ثِ هسیطاى هحتطم گطٍُ هطثَطِ هطاجعِ ًوبیٌس.

ثسیٌَسیلِ ثِ اطالع کلیِ زاًشجَیبى پسط هَسسِ کِ زض

برگساری کالس های داًشجویاى جدید الورود ورودی

اًیوسبل جبضی  322زضس تطثیت ثسًی ضا اذص ًوَزُ اًس هی

بهوي 29

ضسبًس ،شطٍع کالس ّب ثِ جبی  13سبعت  13/30است کِ
الظهست ایي زستِ اظ زاًشجَیبى ّوبٌّگی ّبی الظهِ ضا ثب

هَسسِ آهَظش عبلی جبهی ضوي تجطیک ٍ آضظٍی

استبز هطثَطِ جٌبة آقبی ثبقطپَض زض هحل ٍضظشگبُ حقیقت

هَفقیت ثطای کلیِ زاًشجَیبى جسیسالَضٍز ثْوي هبُ ،1332
ثِ اطالع ایشبى هی ضسبًس :کلیِ کالس ّبی زضسی ایي

زاشتِ ثبشٌس.

زستِ اظ زاًشجَیبى اظ ضٍظ شٌجِ هَضخ  32/11/26طجق ثطًبهِ

برگساری هراسن جشي پیروزی اًقالب اسالهی در

اضئِ شسُ زض گطٍّبی آهَظشی تشکیل ذَاّس گطزیس .ثِ

هوسسه

زاًشجَیبى هحتطم تَصیِ اکیس هی گطزز ثب تَجِ ثِ

جشي گطاهیساشت سی ٍ پٌجویي فجط اًقالة اسالهی

هحسٍزیت ّبی ظهبًی هَجَز زض ًیوسبل زٍم سبل ّبی

ایطاى ثب حضَض جوعی اظ زاًشجَیبى ،اسبتیس،کبضکٌبى ٍ اعضبی
هحتطم ّیئت ضئیسِ ٍ ّیئت هَسس هَسسِ زض تبضید
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 32/11/17ثطگعاض گطزیس کِ زض آى پس اظ تالٍت آیبتی چٌس

ضقن هی ظًٌس ،پطزاذتٌس .الظهست اظ توبهی ععیعاًی کِ ثطای

اظ کالم اهلل هجیس ،جٌبة آقبی آذًَسی کِ اظ یبزگبضاى اًقالة

ثطگعاضی ایي هطاسن هتحول ظحوت ظیبز شسُ اًس اظ جولِ

ثْوي  57ثَزًس ثِ ایطاز سرٌطاًی زض هَضز زستبٍضز ّبی

ازاضُ هحتطم زاًشجَیی ٍ ثسیج زاًشجَیی هَسسِ کوبل

اًقالة اسالهی زض ظهیٌِ ّبی هرتلف ٍ ّوچٌیي ذططات ٍ

قسضزاًی ضا زاشتِ ٍ تَفیق ضٍظ افعٍى آًْب ضا اظ زضگبُ ذساًٍس

تْسیساتی کِ اهطٍظُ زشوٌبى ثطای ثطاًساظی اًقالة زض هٌطقِ

هتعبل هسئلت زاشتِ ثبشین.
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