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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
پیبم شبدببش
ثْبر هقدهِ رٍیص هجدد ٍ آغبز زًدگی دٍثبرُ است .ثْبر
یؼٌی زٍدى زًگبر غن ،رخَت ٍ اًدٍُ از دل ّبی خدایی
اًسبًْب ٍ رًگ اًسبًی گرفتي .ثْبر یؼٌی دٍری از ػداٍت،
دضوٌی ٍ کیٌِ تَزی ثرای ػبلویبى ٍ غیقل دادى رٍح اًسبًی
ثغَریکِ آییٌِ تجلی اًَار الْی گردد .هَسسِ آهَزش ػبلی
جبهی فرارسیدى ثْبر  ٍ 1393آغبز سبل ضوسی جدید را ثِ
توبهی ایراًیبى ،داًطجَیبى ػسیس ٍ گراهی هَسسِ ضبدثبش
ػرؼ ًوَدُ ٍ هَفقیت رٍز افسٍى را ثرای توبهی ضیؼیبى
جْبى ثالخع ّوَعٌبى ایراًی آرزٍ دارد .فبذا رایتن الرثیغ
فبکثرٍ ذکر الٌطَرٌّ :گبهی کِ ثْبر را دیدید ثسیبر از قیبهت
یبد کٌید ٍ .چِ زیجب فرهَدًد پیبهجر اسالم حضرت ختوی
هرتجت هحود هػغفی(ظ) .اهسبل ثْبر هب ضیؼیبى رًگ ٍ
ثَی دیگر دارد .چرا کِ آغبز آى هػبدف ضدُ است ثب ضْبدت
ام اثیْب ،پبرُ تي پیبهجر خدا حضرت فبعوِ زّرا (س) کِ
ضبدی اٍ ثبػث ضبدی پیبهجر خدا ٍ اًدٍُ ایطبى اًدٍُ پیبهجر
خدا را ثِ ّوراُ خَاّد داضت .هَسسِ آهَزش ػبلی جبهی
ایبم جبًگداز ضْبدت حضرت زّرا (س) را ثِ توبهی
داًطجَیبى ،ضیؼیبى جْبى خػَغب هتَسلیي ٍاقؼی ثِ
حضرتص تسلیت ػرؼ ًوَدُ ٍ اهید ٍار است ایي سبل کِ
ثب ًبم پرثرکت حضرت زّرا هسیي گردیدُ سرضبر از سالهتی،
هَفقیت ٍ ثْرٍزی ثرای توبهی ضیؼیبى جْبى ثالخع
داًطجَیبى ػسیس هَسسِ آهَزش ػبلی جبهی در زهیٌِ ّبی
ػلوی ثبضد.
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جسئیبت هرثَط ثِ آقبی هْراى ثراتی هدیر داًطجَیی هَسسِ
هراجؼِ ًوبیٌد.
برگساری کبرگبُ آهَزشی تئبتر
هَسسِ آهَزش ػبلی جبهی در راستبی گسترش اّداف
فرٌّگی خَد ،در ًظر دارد یک دٍرُ کبرگبُ آهَزضی تئبتر
ثرگسار ًوبید .در ایي کبرگبُ زهیٌِ ّبیی ًظیر في ثیبى ٍ
ًوبیطٌبهِ خَاًی رادیَیی ارائِ خَاّد ضد کِ ثدیٌَسیلِ ضوي
اعالع رسبًی ثِ داًطجَیبى هحترم کِ ایي هَضَع ثِ
تػَیت ّیئت هحترم رئیسِ رسیدُ ،ػالقِ هٌداى الزهست

برگساری کالس خط شکستِ

ثرای اًجبم اهَرات ،کست اعالػبت ثیطتر ٍ ثجت ًبم ثِ جٌبة

قرار است کالس خظ ضکستِ ثب خَدکبر ثرای داًطجَیبى

آقبی هْراى ثراتی هدیر داًطجَیی هحترم هَسسِ هراجؼِ

ٍ کلیِ کبرکٌبى هَسسِ تحت راٌّوبیی ٍ تدریس جٌبة آقبی

ًوبیٌد.

هٌْدس هْدی راستی هدیر گرٍُ هحترم ضیوی ثرگسار گردد.
ػالقِ هٌداى هی تَاًٌد جْت دریبفت آخریي اعالػبت ٍ

کلیِ اًتقبدات ٍ پیشٌْبدات شوب عسیساى را خَاستبرین.
اعضبی ّیئت تحرریِ ایي شوبرُ :آقبیبى هٌْدس غالهرضب ضیبئی ٍ هْراى براتی
Email: ghrziaei@jami.ac.ir
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