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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
گسارش مختصری از برگساری ي وتبیج وُبیی

ًیبفتٌس ٍ جٌبة آلبی زکتط سیس فَاز آلبهیطی زثیط علوی

فًتسبل داخلی مًسسٍ

ّوبیص ضوي ذَضبهسگَیی ثِ حضبض گعاضضی هرتصط اهب

زٍهیي زٍضُ هسبثمبت فَتسبل زاذلی هَسسِ آهَظش عبلی

جبهع ضا ثِ حبضطیي زض هَضز ایي ّوبیص اضائِ ًوَزًس ٍ اظ

جبهی کِ اظ تبضید  32/00/06زض ٍضظضگبُ حمیمت فَالزضْط

اّساف ٍ زستبٍضزّبی جسیس ایجبز ضسُ زض ظهیٌِ کبضثطزّبی

آغبظ ضسُ ثَز زضتبضید  32/00/11ثِ پبیبى ضسیس.

ضیوی زض فٌبٍضی ّبی ًَیي هغبلجی ضا اضائِ ًوَزًس .ثب تَجِ

ایي هسبثمبت هتطکل اظ زٍاظزُ تین اظ ضضتِ ّبی هرتلف

ثِ هیعاى ظهبى آظاز ضسُ ثرص اضائِ ضفبّی همبالت ظٍز تط

هَسسِ ثَز کِ اظ ایي زٍاظزُ تین چْبض تین ثِ هطحلِ ًین

آغبظ ضس ٍ ظهبى ثیطتطی ًیع زض اذتیبض سرٌطاًبى هحتطم

ًْبیی ضسیسًس .تین ستبضگبى پبضسی همبم اٍل ،تین ظاگطس

همبالت لطاض گطفت .سرٌطاًبى زض سِ ًَثت السام ثِ اضائِ

همبم زٍم ٍ تین تیبم همبم سَم ٍ تین یبس ثِ همبم چْبضم ایي

همبالت ذَز ًوَزًس ٍ ثغَض ّوعهبى همبالت پَستط ًیع زض

سطی هسبثمبت زست یبفتٌسّ .وچٌیي الظم ثِ شکط است کِ

سبلي ًصت ضسُ ٍ هَضز ثبظزیس عاللِ هٌساى لطاض گطفتٌس.

ثب اذالق تطیي تین ،تین هٌْسسی ضیوی ٍضٍزی ،321آلبی

ّوچٌیي زض ظهبى هَجَز ثیي سرٌطاًی ّب (ظهبى استطاحت ٍ

گل هسبثمبت آلبیبى هحوس چطاغپَض ٍصبزق صبزلی ثب یبظزُ

پصیطایی) زاٍضاى ثب هطاجعِ ثِ هحل اضائِ پَستطّب تَضیحبت

گل ظزُ ٍ ثب تکٌیک تطیي ٍ ثب اذالق تطیي ثبظیکي آلبی

ًَیسٌسگبى آًْب ضا ضصس ًوَزُ ٍ زض ًْبیت تعسازی اظ همبالت

ایوبى زضعلی ثَزُ است.

جْت اًتطبض زض هجلِ ای اس ای "ومک زدایی ي تصفیٍ
آة" اًتربة ضسًس .همبالت اًتربة ضسُ ضبهل همبالت

گسارش برگساری سًمیه َمبیص ملی کبربردَبی

فبضسی ٍ اًگلیسی ثَزُ لیکي ًَیسٌسگبى همبالت فبضسی

ضیمی در فىبيریُبی وًیه بٍ میسببوی مًسسٍ

زضصَضت توبیل ثِ ثطضسی همبالت ذَز جْت چبح زض هجلِ

آمًزش عبلی جبمی در َتل آسمبن اصفُبن

"ًوک ظزایی ٍ تصفیِ آة" هلعم ثِ تطجوِ اثط ذَز ٍ اضسبل

سَهیي زٍضُ ّوبیص هلی کبضثطزّبی ضیوی زض فٌبٍضیْبی

آى ثِ زثیطذبًِ هَسسِ گطزیسًس .الظم ثِ شکط است کِ ّط

ًَیي زض  16آثبى هبُ  1332زض هحل ّتل آسوبى اصفْبى

همبلِ اًتربثی هجسزاً ثطای سِ زاٍض اضسبل ذَاّس ضسُ ٍ پس

ثطگعاض گطزیسّ .وبیص ضاس سبعت ّطت صجح ثب تالٍت

اظ ثطضسی کبهل ٍ اًجبم تصحیحبت هَضز ًیبظ ثط ضٍی همبلِ

آیبتی اظ کالم اهلل هجیس تَسظ لبضی هحتطم لطآى جٌبة آلبی

تَسظ زثیطذبًِ ّوبیص جْت چبح ثِ هجلِ هصکَض اضسبل

غالهطضب ضیبئی اظ اعضبء ّیئت علوی هَسسِ آهَظش عبلی

هی گطزز .زض سَهیي ّوبیص هلی کبضثطزّبی ضیوی زض

جبهی آغبظ گطزیس .زض ًْبیت ّوبیص ثب ًَاذت سطٍز هلی

فٌبٍضیْبی ًَیي تعساز 320همبلِ زضیبفت کِ اظ هیبى آًْب تعساز

جوَْضی اسالهی ایطاى ضسوبً ضطٍع ضسً .رستیي ثرص

24همبلِ ثِ صَضت ضفبّی ٍ هبثمی ثِ علت ٍجَز هحسٍزیت

ّوبیص هطثَط ثِ سرٌطاًی کلیسی جٌبة آلبی زکتط

ّبی ظهبًی ٍ هکبًی ًِ صطفب ثِ ذبعط ًمصبى ثبض علوی ثِ

عجسالربلك ثطزثبض عضَ ّیبت علوی زاًطگبُ اصفْبى ثَز کِ

صَضت پَستط اضائِ ضسًس .اظ ًکبت لبثل تَجِ زض ایي ّوبیص

ثِ زلیل هسبفطت پیص ثیٌی ًطسُ اهکبى حضَض زض ّوبیص ضا

هی تَاى ثِ حضَض هترصصیي ٍ اسبتیس ٍ زاًطجَیبى اظ
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الصی ًمبط ایطاى اسالهی ٍ اظ زاًطگبّْبی هرتلف زض ایي

آثبض ٌّطی هطثَط ثِ ایي هَضَع ضا زض اذتیبض ایطبى لطاضزّیس

ّوبیص اضبضُ ًوَز .زض اذتتبهیِ ّوبیص کِ ضاس سبعت

ثبضس کِ ّسیِ ای کَچک اظ جبًت هَسسِ ثِ ذَى ذسا ثبضس.

 6115ثطگعاض گطزیس ضوي تطکط ٍ لسضزاًی اظ اضائِ کٌٌسگبى

لیٌک ظیط ًیع حبٍی اعالعبتی زض ایي ظهیٌِ است.

همبالت ٍ زست اًسضکبضاى ّوبیص تبضید ثطگعاضی چْبضهیي

http://jamiuni.ir/index.php/2013-11-0511-12-21

ّوبیص هلی کبضثطزّبی ضیوی زض فٌبٍضیْبی ًَیي ًیع
هطرص ٍثب استعبًت اظ ذساًٍس هتعبل اثتسای آثبى هبُ سبل
 1333اعالم گطزیس .عاللِ هٌساى هی تَاًٌس ثِ تعسازی اظ

فراخًان ضرکت در ديمیه َمبیص ملی فىبيری

عکس ّبی هٌترت ایي ّوبیص کِ شیال اضائِ ضسُ است

وبوًاز تئًری تب کبربرد

هطاجعِ ًوبیٌس.

ثِ اعالع کلیِ عاللِ هٌساى هی ضسبًس زٍهیي ّوبیص هلی
فٌبٍضی ًبًَ اظ تئَضی تب کبضثطز ثِ اهیس ذساًٍس هتعبل زض هَضخ

اطالعیٍ برگساری ديمیه ومبیطگبٌ عکس محرم

 1332/12/1زض هحل ّتل ثیي الوللی آسوبى اصفْبى ثِ

ثِ اعالع کلیِ عاللِ هٌساى هی ضسبًسلطاض است هَسسِ

هیعثبًی هَسسِ آهَظش عبلی جبهی ثطگعاضذَاّس ضس.

آهَظش عبلی جبهی ثب تَکل ثط ذساًٍس هتعبل زٍهیي ًوبیطگبُ

هحَضّبی ّوبیص ضبهل کلیِ پژٍّص ّبی ثٌیبزی ٍ تَسعِ

ٍ هسبثمِ عکس هحطم ضا ثبهیس ثْطُ گیطی اظ اًَاض لسسی

ای ٍ کبضثطزی زض ظهیٌِ فٌبٍضی ًبًَ است .ثطای کست

حضطت اثبعجساهلل الحسیي(ع) ثطگعاض ًوبیس .ذَاّطوٌس است

اعالعبت ثیطتط ثِ ٍثگبُ  www.NCNTA.IRهطاجعِ

ثطای کست اعالعبت ثیطتط ثِ آلبی هْطاى ثطاتی هطاجعِ ٍ

فطهبییس.

گبلطی عکس ّبی هٌترت اظ سَهیي ّوبیص کبضثطزّبی ضیوی زض فٌبٍضی ّبی ًَیي ثِ هیعثبًی هَسسِ آهَظش عبلی جبهی
پٌجطٌجِ  1332/0/16اصفْبى – ّتل ثیي الوللی آسوبى
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کلیه انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان را خواستاریم
اعضبی ّیئت تحطیطیِ ایي ضوبضُ 1آلبیبى غالهطضب ضیبئی ٍ هْطاى ثطاتی
E-mail: ghrziaei@jami.ac.ir
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