خبرنامه داخلی موسسه آموزش عالی جامی
ضماره 2سال اول 2932
پیام تبریک
ّیئت هَسس ٍ ّیئت رئیسِ هَسسِ آهَزش عبلی
جبهی اعیبد هسعَد لرثبى ٍ غذیر خن عیذ اهبهت ٍ
ٍالیت را ثِ توبهی هسلوبًبى جْبى خصَصب
داًطجَیبى ،کبرکٌبى ٍ اعضبی ّیئت علوی هَسسِ
تجریک ٍ تٌْیت عرض ًوَدُ ٍ ثرای ّوِ هسلوبًبى
آرزٍی تَفیك ٍ ثٌذگی خبلص ازدرگبُ ایسد هٌبى
هسئلت هی ًوبیٌذ.

اهَر حیي تحصیل ٍ حتی پس از فبرغ التحصیلی
داًطجَیبى هی ًوبیذ .یکی از زیر هجوَعِ ّبی ایي
هعبًٍت،

ضَرای

آهَزضی

ثَدُ

کِ

ًْبد

هطَرتی،تصوین سبز ٍ ّوبٌّگ کٌٌذُ ثسیبر هْوی
در داًطگبّْب هی ثبضذ .هَسسِ آهَزش عبلی جبهی
ًیس ّوچَى سبیر هَسسبت آهَزش عبلی ٍ داًطگبّْب
دارای ایي ضَرا ثَدُ کِ اعضبی آى را هعبٍى
آهَزضی ،هذیراى گرٍُ ٍ هذیریت آهَزش تطکیل
هی دٌّذ .ثسیبری از درخَاستْبی داًطجَیبى کِ ثٌب

کلیِ کبرکٌبى ٍ اعضبی ّیئت علوی هَسسِ آهَزش
عبلی جبهی ثبزگطت آلبیبى هٌْذس سیذ هحوذجَاد
ّبضوی ٍ هٌْذس هٌْذس راستی از زیبرت عتجبت
عبلیبت را ثِ ًبهجردگبى تجریک ٍ تٌْیت عرض ًوَدُ
ٍ ضوي آرزٍی لجَلی زیبرت ثرای ایطبى از درگبُ
خذاًٍذ هتعبل تَفیك زیبرت هجذد را خَاستبرّستٌذ.

ثِ دالیلی اهکبى تصوین گیری هستمین تَسط هعبٍى
آهَزضی ،هذیراى گرٍُ ٍ هذیریت آهَزش ٍجَد
ًذارد در ایي ضَرا هطرح ضذُ ٍ ثب ّوفکری آًْب
سعی هی گردد تصویوبت صحیح تر ٍ ّوبٌّگ تری
ثب سبیر ثخص ّبی هَسسِ گرفتِ ضَد .ضَرای
آهَزضی هَسسِ آهَزش عبلی جبهی ّرّفتِ دٍضٌجِ
ثرگسار ضذُ ٍ ثِ ثررسی لَاًیي ،همررات ٍ سیبست

معرفی ضورای آموزضی موسسه آموزش

ّبی آهَزضی داخلی هَسسِ ٍ ّوچٌیي درخَاست

عالی جامی

ّبی داًطجَیبى در حَزُ آهَزش هی پردازد .ثرای

هعبًٍت آهَزضی در ّر هَسسِ آهَزش عبلی ٍ یب
داًطگبُ یکی از هْوتریي ٍ حسبس تریي ثخطْب ثَدُ
ٍ اصَالً دارای زیر هجوَعِ ّبی هتعذد هی ثبضذ کِ
ضٌبخت سبختبر سبزهبًی آى کوک فراٍاًی ثِ اًجبم

طرح درخَاست در ایي ضَرا ،داًطجَ ثب پر ًوَدى
فرم هرثَطِ ٍ تحَیل آى ثِ هذیریت آهَزشً ،ظر ایي
ضَرا را درثبرُ هَضَع هَرد ًظر خَاستبر هی گردد
کِ پس از ثررسی در جلسِ هرثَطِ پبسخ ضَرا ثِ

صَرت هکتَة در پبییي فرم درخَاست داًطجَ

اًجبم تحمیمبت الزم ثِ پبیبى رسیذُ است .هعبًٍت

درج ٍ از طریك ادارُ آهَزش ثِ داًطجَ تحَیل هی

پژٍّص هَسسِ از کلیِ عاللِ هٌذاى ثِ تحمیك ٍ

گردد ٍ ادارُ آهَزش تحت ًظر هذیریت آهَزش

پژٍّص درت ثِ هَسسِ آهَزش عبلی جبهی دعَت

هلسم ثِ اجرای هصَثبت ضَرای آهَزضی خَاّذ ثَد.

ثِ عول هی آٍرد کِ ثب ّوبٌّگی ّبی الزم ثب اعضبء

ثِ هٌظَر داًلَد فرم درخَاست داًطجَیبى هی تَاى از

ّیئت علوی هرثَطِ ًست ضرٍع فعبلیت پژٍّطی

طریك ثخص هعبًٍت آهَزضی ٍة سبیت هَسسِ

خَد ٍ استفبدُ از اهکبًبت آزهبیطگبّی ٍ کبرگبّی

آهَزش عبلی جبهی الذام ًوَد.

هَجَد الذام ًوبیٌذ.

پژوهص در موسسه آموزش عالی جامی
آهَزش ٍ پژٍّص دٍ ٍظیفِ اصلی در داًطگبّْب ٍ
هراکس آهَزش عبلی هی ثبضذ کِ هتبسفبًِ پژٍّص در
ثرخی هَسسبت ثِ دست فراهَضی سپردُ ضذُ ٍ ثِ
آى تٌْب از هٌظر تسئیٌی ًگریستِ هی گردد .هَسسِ
آهَزش عبلی جبهی ثب عسهی راسخ از اثتذای تبسیس
ّر دٍ ثخص آهَزش ٍ پژٍّص را سرلَحِ اّذاف
خَد لرار دادُ کِ ًتیجِ آى ثرٍى داد ّبی علوی

درخواست همکاری
خجرًبهِ هَسسِ آهَزش عبلی جبهی ثذیي ٍسیلِ از
کلیِ عاللِ هٌذاى دعَت هی ًوبیذ ًسجت ثِ ارسبل
آثبر

ادثی،

اضعبر،

اخجبر

داخلی

هَسسِ،

عکس ٍ همبالت اًتمبدی خَد ثِ آدرس ایویل زیر
الذام ًوَدُ ٍ یب آثبر خَد را هستمیوبً ثِ جٌبة آلبی
هٌْذس ضیبئی تحَیل ًوبیٌذ .گرٍُ هٌْذسی
هکبًیک هَسسِ آهَزش عبلی جبهی

هتعذد هَسسِ هی ثبضذ .هطبثك گسارش هعبًٍت

قابل توجه عالقمنذان به فراگیری نرم افسار

پژٍّطی هَسسِ آهَزش عبلی جبهی اسبتیذ ٍ

طراحی CATIA

داًطجَیبى ایي هَسسِ از اثتذای تبسیس تب کٌَى

در ًظر دارد جْت تمَیت تَاى ًرم افساری

هَفك ثِ اًتطبر تعذاد  12همبلِ در هجالت ثیي الوللی،

داًطجَیبى هٌْذسی هکبًیک دٍرُ آهَزضی کتیب

17همبلِ در هجالت علوی پژٍّطی داخلی16 ،همبلِ

همذهبتی ثرگسار کٌذ.

در ّوبیطْبی هلی ٍ ثیي الوللی 5 ،ثجت اختراع ٍ
چْبر کتبة داًطگبّی ضذُ اًذ .گسارضی از ایي
فعبلیتْب در ثخص هعبًٍت پژٍّطی ٍة سبیت هَسسِ

عاللوٌذاى هی تَاًٌذ جْت ثجت ًبم ثِ آلبی ثراتی
هراجعِ ًوبیٌذ.

لبثل دسترس هی ثبضذّ .وچٌیي طرح ّبی پژٍّطی

گرٍّْبی لبثل ارائِ:

هتعذدی ًیس تَسط اسبتیذ هَسسِ تعریف ٍ پس از

گرٍُ  :1چْبرضٌجِ 13 – 11/30

گرٍُ  :2پٌج ضٌجِ 8-10

مسابقات ورزضی و مقام ها

گرٍُ  :3پٌج ضٌجِ 13 -11/30

ثجت ًبم هسبثمبت داخلی فَتسبل ثرای اًتخبة تین

گرٍُ  :4پٌج ضٌجِ 15-17

فَتسبل هَسسِ آهَزش عبلی جبهی آغبز ضذُ کِ
تین ّب ثبیستی تب تبریخ 92/08/06اسبهی اعضبی خَد

ّسیٌِ دٍرُ ّب:

را (ً10فر ثب یک سرپرست ) ثِ جٌبة آلبی هْراى

 100000تَهبى ثرای داًطجَیبى خبرج از هَسسِ

ثراتی تحَیل دٌّذ.

آهَزش عبلی جبهی

سرکبر خبًن ضمبیك عرة کِ در رضتِ ٍرزضی

 %06تخفیف جْت داًطجَیبى هَسسِ آهَزش

تکَاًذٍ دارای درجِ کورثٌذ :داى دٍ در لسوت

عبلی جبهی در ًظر گرفتِ ضذُ است.

پَهسِ ّستٌذ در هسبثمبت ّبم ثبداًگ کرُ جٌَثی

 کل ّسیٌِ ّب حیي ثجت ًبم ًمذا دریبفت هی گردد. ّسیٌِ ّبی دریبفت ضذُ حیي ثجت ًبم ثِ ّیچ عٌَاىثرگطت دادُ ًخَاّذ ضذ.

هَفك ثِ کست همبم دٍم ایي هسبثمبت ضذُ اًذ.
ّوچٌیي ایطبى هفتخر ثِ دریبفت تٌذیس ثب اخالق
تریي ثبًَی ٍرزضکبر از جبًت رئیس فذراسیَى
تکَاًذٍ ایراى جٌبة آلبی سیذ هحوذ پَالدگر در
هْر هبُ هی 1392هی ثبضٌذ .رزٍهِ ایطبى هختصراً ثِ

همذردی
هتبسفبًِ خجر دار ضذین آلبی ایوبى پیبم داًطجَی
رضتِ تبسیسبت –تجریذ کِ در الوپیبد هٌطمِ پٌچ
کطَری در ًیوسبل تحصیل921در ثخص تکَاًذٍ
همبم سَم کست کردُ ثَدًذ ثر اثر صبًحِ تصبدف
دچبر هجرٍحیت ضذیذ در ًبحیِ چطن ٍ دست ضذُ
اًذ ،کِ هَسسِ آهَزش عبلی جبهی اهیذ ثبزیبثی
سالهتی ازدرگبُ ایسد هٌبى ثرای ایطبى دارد.

ایي ضرح است:
 کست همبم اٍل کیٍَرگی ثبضگبُ ّبی استبى.
 کست

همبم

سَم

کطَری

در

هجبرزات(کیٍَرگی).
 تٌذیس ثْتریي ثبًَی پَهسِ کبر از سبزهبى
 رفبّی -تفریحی ضبّیي ضْر در هْر هبُ
.1392
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