خبزًاهِ داخلی هَسسِ آهَسش عالی جاهی
ضوارُ 3سال اٍل 2331
ضزٍع ثبت ًام عوزُ بزای داًطگاّیاى

فٌبٍضی تصفیِ َّا

ثسیٌَسیلِ اعالم هی زاضز ستبز عوطُ ٍ عتجبت عبلیبت

فٌبٍضی تصفیِ آة

زاًطگبّیبى ثجت ًبم اظ هتقبضیبى عوطُ هفطزُ ثطای
زاًطگبّیبى ضاآغبظ ًوَزُ است .عالقِ هٌساى ثطای

فٌبٍضی تصفیِ فبضالة

ثجت ًبم اٍلیِ هی تَاًٌس اظ تبضید  22/8/5لغبیت

فٌبٍضی تصفیِ ٍ زفع هَاز ظائس جبهس

 22/8/15ثِ ٍثگبُ  labbayk.irهطاجعِ ٍ ثب ثجت

هٌْسسی عوطاى ٍ هحیط ظیست

هطرصبت ذَزثطای ضطکت زض قطعِ کطی اٍلیِ کِ
زض تبضید ّبی  22/8/20ٍ 22/8/12ثبًجبم ذَاّس

آلَزگی صَتی

ضسیس اقسام ًوبیٌس

ثیَتکٌَلَغی هحیط ظیست

هجلِ التیي هَسسِ

هیکطٍثیَلَغی

هَسسِ آهَظش عبلی جبهی اقسام ثِ اًتطبض هجلِ ای

بزگشاری سَهیي ّوایص کاربزدّای ضیوی

علوی ثِ ظثبى اًگلیسی ثب عٌَاى Environmental

در فٌاٍری ّای ًَیي

ً Treatment Techniquesوَزُ است .حَظُ

ّوبًطَض کِ هستحضط ّستیس سَهیي ّوبیص هلی

فعبلیتی ایي هجلِ گطایص ّبی هرتلف هٌْسسی

کبضثطزّبی ضیوی زض فٌبٍضیْبی ًَیي زض تبضید 16

عوطاى اظ جولِ هحیط ظیست است .لصا ثسیي ٍسیلِ

آثبى هبُ  1322زض هحل ّتل آسوبى اصفْبى ثطگعاض

اظ کلیِ هحققیي ٍ عالقِ هٌساى هحتطم زعَت هی

هی گطزز .لصا ثسیي ٍسیلِ اظ کلیِ عالقِ هٌساى جْت

گطزز تب هقبالت علوی ذَز ضا اظ ططیق ضاُ ّبی زضج

ضطکت زض ّوبیص زعَت ثِ عول هی آیس .الظم ثِ

ضسُ زض ٍة سبیت هجلِ ثِ ایي هَسسِ اضسبل ًوبیٌس.

شکط است کِ ضطکت زض ّوبیص ثسٍى استفبزُ اظ

هحَضّبی علوی هجلِ عجبضتٌس اظ:

ًْبض ٍ پصیطایی ضایگبى ثَزُ لیکي هتقبضیبى عالقِ هٌس

فٌبٍضی تصفیِ ذبک

ثِ استفبزُ اظ ذسهبت ًْبض ٍ پصیطایی هلعم ثِ پطزاذت
هجلغ  400/000ضیبل هی ثبضٌس .اظ کلیِ عالقِ هٌساى

زضذَاست هی گطزز جْت ّوبٌّگی ّبی الظهِ ثِ

ثطگعاض ضسُ ٍ اظ ظحوبت ایطبى زض ایي پست قسضزاًی

آقبی هٌْسس علی چطاغی هطاجعِ ًوبیٌس.

گطزیس .زض پبیبى ایي هطاسن سطکبض ذبًن زکتط ثبقطی

هَسسِ آهَظش عبلی جبهی ثب ّسف گستطش
هطظّبی زاًص ٍ آضٌبیی هحققیي ثب ظهیٌِ ّبی کبضی
یکسیگط اقسام ثِ ثطگعاضی سبالًِ ّوبیطی زض سطح
هلی ثب عٌَاى ّوبیص کبضثطز ضیوی زض فٌبٍضیْبی
ًَیي ًوَزُ است .اهسبل ًیع ّوچَى سبلْبی پیص ایي

اظ ططف ضیبست هحتطم هَسسِ ثِ عٌَاى هعبًٍت
زاًطجَیی جسیس هعطفی ضسًس .لصا ثسیي ٍسیلِ ضوي
تجطیک ٍ آضظٍی هَفقیت ثطای ایطبى ،تَفیق الْی ٍ
هَفقیت ضٍظ افعٍى ضا اظ زضگبُ ایعز هٌبى ثطای جٌبة
آقبی هٌْسس ّبضوی ذَاستبضین.

هَسسِ ًسجت ثِ ثطگعاضی سَهیي زٍضُ ایي ّوبیص

ضزٍع فزآیٌذ بزًاهِ ریشی آهَسضی بزای

اقسام ًوَزُ کِ زض ظیط گعاضضی هرتصط اظ عولکطز

ًیوسال دٍم سال تحصیلی2331-33

ایي ّوبیص ثِ استحضبض ضوب ععیعاى هی ضسس:

ثطًبهِ ضیعی آهَظضی ثطای ًیوسبل زٍم سبل تحصیلی

ّوبًطَض کِ قجال ًیع ثِ استحضبض ثعضگَاضاى ضسیس

 1322-23آغبظ گطزیسُ است ٍ زضحبل طی هطاحل

سَهیي ّوبیص هلی کبضثطزّبی ضیوی زض فٌبٍضیْبی

هطثَطِ است .ثِ هجطز ًْبیی ضسى ثطًبهِ زض اذتیبض

ًَیي زض ضٍظ پٌج ضٌجِ هَضخ  16آثبى هبُ  1322زض

زاًطجَیبى قطاضذَاّس گطفت.

هحل ّتل آسوبى اصفْبى ثطگعاض ذَاّس ضس .کل

اطالعیِ جذب داًطجَ بذٍى کٌکَر در

هقبالت ضسیسُ ثِ ایي ّوبیص 350عسز ،هقبالت

هقاطع هختلف در ًیوسال دٍم سال تحصیلی

پصیطفتِ ضسُ  180عسزکِ  24هَضز ثِ صَضت

 2331-33در هَسسِ آهَسش عالی جاهی

سرٌطاًی ٍهبثقی ثِ صَضت پَستط است .ثسیي ٍسیلِ
ضوي عطض ذستِ ًجبضیس ثِ هسئَلیي ثطگعاضی ایي
ّوبیص آضظٍی هَفقیت ٍ ّطچِ پطثبضتط ضسى آى ضا
اظ ذساًٍس هٌبى هسئلت زاضین.

ثِ اطالع کلیِ زاًطجَیبى ٍ هتقبضیبى گطاهی هی
ضسبًس هَسسِ آهَظش عبلی جبهی زض ًیوسبل زٍم
تحصیلی  1322-23زض هقبطع تحصیلی ،کبضزاًی
پیَستِ ،کبضزاًی ًبپیَستِ  ،کبضضٌبسی ًبپیَستِ

بزگشاری هزاسن تَدیع ٍ هعارفِ هعاًٍیي

،کبضضٌبسی پیَستِ ٍ کبضضٌبسی اضضس زض ضضتِ ّبی

قذین ٍ جذیذ داًطجَیی هَسسِ

هرتلف زاًطجَ ثسٍى کٌکَض زض هطحلِ تکویل

هطاسن تَزیع هعبًٍت هحتطم زاًطجَیی جٌبة آقبی

ظطفیت ثب ظطفیت هحسٍز پصیطش هی ًوبیس .ثطای

هٌْسس ّبضوی زض ضٍظ پٌج ضٌجِ  1322/8/2ثب حضَض

کست اطالعبت ثیطتط ثِ ٍثگبُ هَسسِ ثِ ًطبًی

هسئَلیي ٍ کبضکٌبى هَسسِ آهَظش عبلی جبهی

 www.jami.ac.irهطاجعِ ٍ یب جسٍل شیل ضا هطبلعِ
فطهبییس.
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