خبرنامه داخلی موسسه آموزش عالی جامی
ضوبرُ اٍل ،سبل اٍل2931 ،
مقدمه
اهسبل سبل تحصیلی جذیذ همبرى است ثب سبلزٍس ٍالدت ثب سعبدت
آلب علی ثي هَسی الزضب علیِ آالف ٍ التحیِ ٍ السالم .اهیذ است در سیز
سبیِ اًَار لذسی آى حضزت سبل تحصیلی تَام ثب هَفمیت ٍ ثْزٍسی
ثزای ّوِ ضیعیبى علی ثي اثیغبلت ثبضذ .اس ایي پس خجزًبهِ داخلی
هَسسِ آهَسش عبلی جبهی ثب ّذف اعالع رسبًی اخجبر داخلی ایي
هَسسِ ٍ ارتجبط دائوی ٍ تٌگبتٌگ هبثیي داًطجَیبى ٍ هسئَلیي هحتزم
اًتطبر خَاّذ یبفت ٍ ثذیي ٍسیلِ اس توبهی عاللِ هٌذاى جْت ارسبل
اخجبر داًطجَیی ،فزٌّگی ،علوی ٍ همبالت اًتمبدی خَد ثِ ایي خجزًبهِ
دعَت ثِ عول هی آٍرد .اهیذ است ثب ّوت توبهی ضوب عشیشاى در آیٌذُ
ای ًِ چٌذاى دٍر ایي خجزًبهِ ثِ پلی هستحکن هبثیي داًطجَیبى ٍ
هسئَلیي هَسسِ تجذیل گزدد.
تسلیت
هتبسفبًِ ثبخجز ضذین پذر ثشرگَار سزکبر خبًن فزضتِ اثزاّیوی
داًطجَی کبرداًی صٌبیع ضیویبئی دار فبًی را ٍداع گفتِ اًذ .لذا ثذیي
ٍسیلِ ثِ ایطبى ٍ خبًَادُ هحتزهطبى تسلیت عزض ًوَدُ ٍ اس درگبُ ایشد
هٌبى ثزای ثبسهبًذگبى صجز جویل ٍ ثزای آى ثشرگَار غفزاى الْی را
هسئلت دارین.
اخبار علمی -پژوهشی
چبح تعذاد چْبر همبلِ تَسظ آلبی اهیز رضب عالئی عضَ ّیئت
علوی هَسسِ آهَسش عبلی جبهی را تجزیک گفتِ ثزای ایطبى ٍ ّوکبراى
تَفیك الْی در راستبی اعتالی علوی هَسسِ ٍ ایزاى اسالهی را هسئلت
دارین.
ثب خجز ضذین آلبی اهیي گلی داًص آهَختِ رضتِ هٌْذسی
تبسیسبت حزارتی ٍ ثزٍدتی هَسسِ آهَسش عبلی جبهی هَفك ثِ چبح
همبلِ ای در هجلِ ثیي الوللی  RSC Advancesضذُ است .لذا ثذیي
ٍسیلِ هسئَلیي هَسسِ آهَسش عبلی جبهی ثِ ًبهجزدُ تجزیک عزض
کزدُ ٍ هَفمیت ٍ پیزٍسی ًبهجزدُ را اس ایشد هٌبى خَاستبرین.
اخبار ورزشی موسسه
داًطجَیبى هَسسِ آهَسش عبلی جبهی در سبل تحصیلی گذضتِ
هَفمیت ّبی درخطبًی را در سهیٌِ ّبی ٍرسضی کست ًوَدًذ .ایي
هَفمیبت ّب در رضتِ ّبی فَتسبل ،دٍهیذاًی ،تکَاًذٍ ،کبراتِ،
ثٌذه یٌتَى ،پیٌگ پًَگ ٍ کطتی آساد کست گزدیذ کِ هَجت افتخبر
هَسسِ ٍ داًطجَیبى در الوپیبد ٍرسضی هٌغمِ پٌج کطَری ضذ .لذا
ثذیي ٍسیلِ ضوي هعزفی ایي عشیشاى ٍ دستبٍردّبی ٍرسضی آًْب هزاتت
تجزیک ٍ لذرداًی خَد را ثِ ایطبى اثزاس هی دارین.
آلبی ضبّیي صبدلی در دٍ صذ هتز ٍ ّوچٌیي پزش عَل (هذال ًمزُ)
سزکبر خبًن هٌْبس سارعی در رضتِ ثٌذهیٌتَى (هذال ًمزُ)
آلبی فزضیذ کطبٍرسی در رضتِ پزتبة دیسک ٍ ٍسًِ (هذال ًمزُ)

سزکبر خبًن ًستزى هَهٌی در رضتِ کبراتِ (هذال ًمزُ)
آلبی ًیوب سّزاکبر در رضتِ کطتی آساد (هذال ثزًش)
سزکبر خبًن ضمبیك عزة در رضتِ تکَاًذٍ (هذال ثزًش)
آلبی هْزداد اهلل گبًی در رضتِ پزتبة دیسک ٍ ٍسًِ (هذال ثزًش)
سز کبر خبًن پبجبر ّبجز ثبلزفزاش در رضتِ پیٌگ پٌگ (هذال ثزًش)
آلبی سیذ احسبى ًکَیی در رضتِ دٍ چْبرصذ هتز (هذال ثزًش)
آلبی ایوبى پیبم در رضتِ تکَاًذٍ (هذال ثزًش)
ّوچٌیي تین فَتسبل ایي هَسسِ هَفك ثِ کست همبم سَم در ایي دٍرُ
اس هسبثمبت گزدیذ کِ در سیز اسبهی اعضبء ٍ سزپزست تین هعزفی هی
گزدًذ :ایوبى درعلی (کبپیتبى تین) ،صبدق صبدلی ،هحوذ چزاغپَر ،ایوبى
سارعی ،سجبد کبظوی ،سعیذ آل ثَعلی ،هسعَد علَی ،هصغفی کزیوبیی،
اهیذ پٌبّی ،علی هحوَدی ،ثٌْبم رحوبًی ٍ هْزاى ثزاتی (سزپزست
تین).
اخبار آموزشی و فرهنگی
در سبل تحصیلی  39-31هَسسِ آهَسش عبلی جبهی در دٍ رضتِ
کبرضٌبسی پیَستِ هٌْذسی ضیوی ٍ هٌْذسی هکبًیک ثِ تزتیت ٍ 21
 92داًطجَ جذة ًوَد کِ ایي داًطجَیبى اس اثتذای هْز هبُ 2931
تحصیل خَد را در ایي هَسسِ آغبس خَاٌّذ ًوَد .ضوي تجزیک ثِ ایي
عشیشاى هَفمیت ایطبى را در توبم سهیٌِ ّبی علوی ٍ اخاللی اس خذاًٍذ
هتعبل هسئلت دارین.
هذیزیت گزٍُ هٌْذسی عوزاى اس اثتذای سبل تحصیلی  39-31ثِ
آلبی هٌْذس اهیي ّبدی عضَ ّیئت علوی توبم ٍلت جذیذ هَسسِ
آهَسش عبلی جبهی اًتمبل یبفت .ضوي تجزیک جْت ایي اًتصبة ضبیستِ
السم است اس سحوبت هذیز گزٍُ سبثك جٌبة آلبی هٌْذس سیذ هحوذ
جَاد ّبضوی تمذیز ٍ لذرداًی هی گزدد.
معرفی کارکنان جدید
آلبیبى هحوذ رضب حجتی ٍ علی ثزاتی اخیزاً ثِ جوع کبرکٌبى
هَسسِ آهَسش عبلی جبهی اضبفِ ضذُ اًذ کِ ثِ تزتیت لزار است در
ادارُ کبرگبّْبی هَسسِ ٍ تبسیسبت هَسسِ هطغَل ثِ خذهت رسبًی ثِ
داًطجَیبى عشیش گزدًذ .ثذیٌَسیلِ ثِ ایي عشیشاى تجزیک گفتِ ٍ ثزای
ایي عشیشاى آرسٍی سالهتی ٍ هَفمیت رٍسافشٍى دارین.
آلبی اهیز رضب عالئی هعبًٍت هحتزم آهَسضی اسجك هَسسِ کِ ثزای
اداهِ تحصیل در خبرج اس کطَر البهت داضتٌذ هجذداً ثب سوت هعبًٍت
آهَسضی هطغَل ثِ اداهِ خذهت رسبًی ضذُ اًذ.

کلیه انتقادات و پیشنهادات شما عسیسان را خواستاریم
اعضبی ّیئت تحزیزیِ ایي ضوبرُ :آلبیبى غالهزضب ضیبئی ٍ هْزاى ثزاتی
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