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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
پیبم تبریک

ببسگطتٌد .هَسسِ آهَسش عبلی جبهی ضوي آرسٍی قبَلی

هَسسِ آهَسش عبلی جبهی پیطبپیص فزارسیدى هبعث
پیغوبز بزسگ اسالم حضزت ذتوی هزتبت هحود
هصطفی(ظ) را بِ توبهی هسلویي جْبى ٍ داًطجَیبى عشیش
هَسسِ تبزیک عزض ًوَدُ ٍ هَفقیت ایطبى را اس درگبُ
ذداًٍد هتعبل ذَاستبر است.

سیبرت بزای ایي عشیشاى اس هسئَلیي بزگشاری ایي اردٍ جٌبة
آقبیبى هحود پبسدار ٍ علی بزاتی ٍ سزکبر ذبًن کزین سادُ ٍ
ّوچٌیي بسیج داًطجَیی هَسسِ کوبل قدرداًی را دارد.
برگساری کبرگبُ آهَزشی آشٌبیی بب هحبسببت
آهبری بب کبهپیَتر

قببل تَجِ داًشجَیبى عسیس هَسسِ

رٍس دٍضٌبِ هَرخ  33/2/23کبرگبُ آهَسضی بب عٌَاى
آضٌبیی بب هحبسببت آهبری بب کبهپیَتز ٍیژُ داًطجَیبى
کبرضٌبسی ارضد هٌْدسی ضیوی بزگشار گزدید کِ در آى بب
تَجِ بِ اّویت هحبسببت آهبری در تجشیِ ٍ تحلیل ًتبیج
بدست آهدُ هدرس ایي کبرگبُ جٌبة آقبی هٌْدس غالهزضب
ضیبئی ابتدا بِ تطزیح رٍش ّبی السم در اًجبم تحقیق
پزداذتٌد ٍ سپس هببحثی هبسَط در سهیٌِ آضٌبیی بب ًزم افشار
آهبری  SPSSارائِ ضد .ایي کبرگبُ کِ راس سبعت 8/30
صبح در هحل سبیت هَسسِ بزگشارگزدید تب سبعت 11/45
اداهِ داضت کِ تب پبیبى آى جوعی اس داًطجَیبى کبرضٌبسی
ارضد هٌْدسی ضیوی ٍ تٌی چٌد اس ّوکبراى اداری حضَر
داضتٌد کِ بدیٌَسیلِ اس توبهی ایي بشرگَاراى قدر داًی هی
گزدد.

بب تَجِ بِ ًشدیک ضدى بِ ایبم اهتحبًبت پبیبى تزم السم
است داًطجَیبى ًسبت بِ سهبى ،رٍس ٍ هحل بزگشاری
اهتحبًبت پبیبى تزم ذَد آگبّی کبهل داضتِ ٍ بب هزاجعِ بِ
ادارُ اهَر هبلی ًسبت بِ تسَیِ بدّکبری ضْزیِ ذَد اقدام
ًوبیٌد تب در سهبى اهتحبى اس بزٍس هطکل بزای ایطبى
جلَگیزی گزدد.
اعطبء دٍ رشتِ جدید کبرشٌبسی ارشد بِ هَسسِ
ٍسارت علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری بزای سبل تحصیلی
جدید دٍ رضتِ هٌْدسی ضیوی بب گزایص پیطزفتِ ٍ هٌْدسی
هکبًیک بب گزایص سبذت ٍ تَلید را در هقطع کبرضٌبسی ارضد
بِ هَسسِ آهَسش عبلی جبهی اعطبء ًوَدُ است .بال ضک
اذذ هجَس بزگشاری دٍرُ ّبی کبرضٌبسی ارضد هسیز هَسسِ
را در راُ رسیدى بِ اّداف عبلی تحقیقبتی ٍ پژٍّطی ذَد
ّوَارتز ذَاّد سبذت.

برگساری تئبتر در هَسسِ
قزار است ًوبیطٌبهِ ای بب ًبم حیدر بببب ببسیگز هی ضَد در
رٍس ّبی چْبرضٌبِ ٍ پٌجطٌبِ هَرخ  33/3/1 ٍ 33/2/31در
هَسسِ بصَرت تئبتز بِ سزپزستی ذبًن هقبرُ عببد بزگشار
گزدد .بدیٌَسیلِ هدیزیت داًطجَئی اس توبهی داًطجَیبى ٍ
عالقِ هٌداى دعَت بِ عول هی آٍرد کِ در ایي ًوبیطٌبهِ
حضَر داضتِ ببضٌد.

برگساری اردٍی زیبرتی قن -جوکراى
داًطجَیبى هَسسِ کِ در تبرید  33/2/22سبعت  11بزای
سیبرت ببرگبُ هقدس کزیوِ آل طبّب حضزت هعصَهِ (س)
بِ ضْز هقدس قن عشیوت ًوَدُ بَدًد پس اس اًجبم سیبرت
بِ هسجد هقدس جوکزاى عشیوت ٍ در ًْبیت در هَرخ
 33/2/23هصبدف بب هیالد حضزت علی (ع) بِ هَسسِ
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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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