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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
اطالعیِ

هحتطم خوَْضی اسالهی ایطاى تِ ضواضُ 221/33/1051

تسیٌَسیلِ تاستحضاض تواهی زاًطدَیاى ٍ زاًص پژٍّاى
زض هَسسِ آهَظش عالی خاهی هی ضساًس ،هَسسِ آهَظش
عالی خاهی زض ضاستای اضتماء تَاًایی ّای کلیِ زاًطدَیاى
ذصَصاً زاًطدَیاى همطع کاضضٌاسی اضضس کاضگاّْایی تِ
ضطح ظیط تطگعاض ًوَزُ است .ضایاى شکط است کِ حضَض کلیِ
زاًطدَیاى زض ایي کاضگاّْا ضایگاى تَزُ ٍ ضَضای تحصیالت
تکویلی هَسسِ تطگعاضی ّوِ سالِ ایي کاضگاّْا ضا تصَیة
ًوَزُ است .اهیس است تا ایي اطالع ضساًی زاًص پژٍّاى
ععیع تا ضطکت زض ایي کاضگاّْا گاهی هَثط زض ضاستای
افعایص کیفیت تحمیمات ذَز تطزاضتِ ٍ زض ًْایت هَخثات
اعتالی ایطاى اسالهی ضا فطاّن ًوایٌس.
( )1کاضگاُ اصَل پطٍپعال ًَیسی  3خلسِ

هَضخ  1333/2/1هَافمت کاضگطٍُ ساهاًسّی ّوایص ّا،
تطای هلی ضسى ایي ّوایص تِ هَسسِ اتالغ گطزیسُ است.
اهیس است تواهی زاًص پژٍّاى ٍ ضطکت کٌٌسگاى زض ایي
ّوایص تالش حساکثطی ذَز ضا تطای استفازُ اظ هَلعیت تِ
زست آهسُ اعوال ًوایٌس ٍ زستاٍضزّای علوی ٍ عولی ذَز ضا
زض ضاستای آتازاًی ٍ تَسعِ ایطاى اسالهی تِ کاض گیطًس.
اطالعیِ برگساری هسببقبت ٍرزشی
تسیٌَسیلِ تِ اطالع کلیِ زاًطدَیاى ععیع ٍ گطاهی
هَسسِ هی ضساًس :تٌا تِ اطالعیِ ٍاصلِ اظ ستاز تطگعاضی
هساتمات ٍضظضی هٌطمِ  5کطَض ،زض سال خاضی هساتمات
فمط تصَضت اًفطازی تطگعاض هی گطزز ٍ هَسسِ آهَظش عالی
خاهی زض هفاز تکَاًسٍ ،ضططًح ٍ کاضاتِ اعضای تین ذَض ضا
هْیا ًوَزُ است.
هساتمات کاضاتِ ذَاّطاى زض هَضخ  ٍ 33/2/11آلایاى زض هَضخ

( )2کاضگاُ آضٌایی تا تملثات علوی(2 )Plagiarism
خلسِ
( )3کاضگاُ آضٌایی تا ضٍش ّای خستدَی هماالت

 33/2/12زض هحل ذاًِ کاضاتِ اصفْاى تِ آزضس اصفْاى سِ

علوی  1خلسِ
( )4کاضگاُ آضٌایی تا ططاحی آظهایطات  1خلسِ

ضاُ سیویي اًتْای ذیاتاى کطاٍضظی ضاس ساعت  1صثح تا

( )5کاضگاُ آضٌایی تا اصَل ضٍش ّای تدعیِ

تعساظ ظْط تطگعاض هی گطزز .الظم تِ شکط است خلسِ تَخیْی
ٍ لطعِ کطی تین ّا زض هَسسِ صثح صازق هَضخ 33/2/10

زستگاّی  2خلسِ

ضاس ساعت  1صثح تطگعاض ذَاّس ضس.

( )6کاضگاُ اصَل خصب فیعیکی ٍ ضیویایی ( زض تاضید

ّوچٌیي لطاض است هساتمات ضططًح ضٍظ خوعِ هَضخ

 )33/2/31تطگعاض ذَاّس ضس.

 33/2/13ساعت  10صثح تِ هیعتاًی هَسسِ آهَظش عالی
هلی شذى اٍلیي ّوبیش حسببذاری ،حسببرسی ٍ

خْاز زاًطگاّی ذویٌی ضْط تطگعاض گطزز .هَسسِ آهَظش

هذیریت هَسسِ

عالی خاهی صویواًِ تطای اعضای تین ّای زاًطدَیی
آضظٍی هَفمیت زاضتِ ٍ تِ اطالع هی ضساًس تا ٍخَز هاّْا

هَسسِ آهَظش عالی خاهی هفترط است تِ اطالع تواهی

توطیٌات سرت اعضای تین زٍ ٍ هیساًی هَسسِ کِ لطاض تَز

زاًطدَیاى ،زاًص پژٍّاى ٍ ضطکت کٌٌسگاى زض اٍلیي

هساتمات آًْا زض هَضخ  33/2/6تطگعاض گطزز ،تطگعاضی ایي

ّوایص حساتساضی ،حساتطسی ٍ هسیطیت تطساًس تط طثك ًاهِ

هساتمات هتاسفاًِ کاى لن یکي اعالم گطزیس.

ٍاصلِ اظ هعاًٍت تَسعِ هسیطیت ٍ سطهایِ اًساًی ضیاست
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اعالم هی زاضز کِ هثالػ ترصیص زازُ ضسُ پس اظ زضج زض
ساهاًِ هالی ،لاتل هطاّسُ زض پطٍفایل ضرصی ایي ععیعاى
ذَاّس تَز.

اطالعیِ تخصیص ٍام داًشجَیی
تسیٌَسیلِ تِ اطالع کلیِ زاًطدَیاى هحتطم هتماضی ٍام
هی ضساًس :تٌاتطاتالؼیِ صٌسٍق هحتطم ضفاُ زاًطدَیی ٍظاضت
علَم ٍ تحمیمات ٍ فٌاٍضی تا زضذَاست تعسازی اظ زاًطدَیاى
تطای زضیافت ٍام هَافمت حاصل ضسُ است .لصا تسیٌَسیلِ

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