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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
پایان برگساری امتحاوات ویمسال اول سال تحصیلی
6971-79
ثالذطُ هبضاتي اهتحبًبت ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی جبضی
زض تبضید  1396/10/28ثِ پبیبى ضسیس .اٍال الظهست ذستِ
ًجبضیسی جبًبًِ ثِ زاًطجَیبى ععیع هَسسِ زاضتِ ثبضین کِ
ثوطُ یک تطم تالش ّبی ذَز ضا زض ایي ّجسُ ضٍظ ثطزاضت
ًوَزًس ٍ ثب زضس ذَاًسى ٍ تالش هضبعف ثِ تعغیالت هیبى
تطم پطزاذتٌس .ثبًیب الظهست اظ ّوِ ععیعاى ٍ ّوکبضاى ازاضی
هَسسِ کِ ثب تالش ٍ اًگیعُ ثبالی ذَز هَججبت ثطگعاضی
ّطچِ هٌظن تط ٍ ثب کیفیت ثیطتط اهتحبًبت ضا فطاّن ًوَزًس
تطکط ٍ قسضزاًی ًوبیینّ .وچٌیي اظ ّوکبضاى هحتطم ّیئت
علوی کِ هسئَلیت هسیطیت جلسبت آظهَى ضا عْسُ زاض ثَزًس
صویوبًِ قسضزاًی ًوَزُ ٍ ثِ توبهی ّوکبضاى زض ّط پست ٍ
جبیگبّی ذستِ ًجبضیس عطض هی کٌین.

اطالعیه مهم
زاًطجَیبى ثعضگَاض هَسسِ هستحضط ثبضٌس کِ اًتربة
ٍاحس ًیوسبل زٍم ،ثْوي هبُ سبل تحصیلی جبضی ،اظ تبضید
 1396/11/7آغبظ ٍ ثِ هست یک ّفتِ ازاهِ ذَاّس زاضت.
زاًطجَیبى الظهست ثب تَجِ ثِ ضطایظ تعییي ضسُ اظ سَی ازاضُ
هحتطم آهَظش ٍ ضوي ضعبیت هقطضات ًسجت ثِ اذص ٍاحسّبی
اضائِ ضسُ ٍ هَضز ًیبظ ذَز اقسام ثبیستِ اًجبم زٌّسّ .وچٌیي
هتصکط هی ضَین کِ کالس ّبی ًظطی ًیوسبل زٍم اظ تبضید
 1396/11/14آغبظ هی ضًَس.
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هسلوبى ضس ٍ ثب استجبثت زعبّبی ذبلصبًِ ضبى آسوبى زضّبی
ذَز ضا ثِ سَی هیْي ععیوبى گطَز ٍ تقطیجب توبهی استبى
ّبی ایطاى اسالهی ضا سفیس پَش کطز .ایي گَضِ چطوی اظ
زضیبی ثیکطاى ضحوت الْی است کِ زض چٌس زقیقِ هی تَاًس
هعضل آلَزگی َّا ،سطظًسُ ًجَزى عجیعت ٍ ثسیبضی اظ
هطکالت زیگط ضا حل ًوبیس .الجتِ اظ قسضت الیعال احسی ّیچ
چیع جبی تعجت ًساضتِ ٍ ًرَاّس زاضت .هَسسِ آهَظش عبلی
جبهی ٍ ضْطستبى فَالزضْط ًیع اظ هتٌعوبى زضیبی ذطٍضبى
ًعوت ّبی الْی ثَزًس .هب تٌْب زستبى ذبلی ٍ پط اظ ضعف ذَز
ضا ثِ ضکطاًِ ًعوتی کِ ذساًٍس ثِ هب ثعس اظ هستی هسیس اضظاًی
زاضت ثِ سَی آسوبى ثبال ثطزُ ٍ عطض هی کٌین:

برگساری کارگاه های علمی توسط موسسه آموزش
عالی جامی در مدارس شهرستان وجف آباد و
شرکت سهامی ذوب آهه اصفهان
هَسسِ آهَظش عبلی جبهی ّوَاضُ یکی اظ هَسسبت پیص
قطاٍل هبثیي هَسسبت آهَظش عبلی غیطاًتفبعی ثَزُ است کِ
عالقِ هٌسی ثسیبضی ثِ ثطقطاضی اضتجبط ثب هساضس ٍ صٌبیع
هرتلف ثِ هٌظَض تقَیت ّوکبضی ثیي زاًطگبُ ٍ صٌعت ٍ زیگط
اضگبًْب ٍ ًْبزّب ذصَصب آهَظش ٍ پطٍضش ًطبى زازُ است .زض
ّویي ذصَظ ثب پیگیطی ّبی هسئَل اضتجبط ثب صٌعت
هَسسِ یک کبضگبُ حل هسبلِ ّبی صٌعتی
) (Problem Solvingثطای زٍهیي ثبض ٍ ایي ثبض ثطای
هسیطاى اضضس ضطکت سْبهی شٍة آّي اصفْبى ٍ زض هحل
تبالض زاًص ایي ضطکت زض هَضخ  96/11/7ثطگعاض گطزیس .هسضس
ایي کبضگبُ جٌبة آقبی زکتط هحوسضضب عالیی ذَظاًی عضَ
ّیئت علوی ٍ هَسس هَسسِ آهَظش عبلی جبهی ثَزًس.
ّوچٌیي یک کبضگبُ هطبثِ اهب ثب ضٍیکطزی ثطای آضٌبیی ثب
ضضتِ ّب ٍ فضبی زاًطگبُ زض ٌّطستبى فٌی ضْیس هطتضی
آٍیٌی ضْطستبى ًجف آثبز زض هَضخ  96/11/3تَسظ جٌبة
آقبی زکتط هحوسضضب عالیی ثطگعاض ضس کِ زض ایي کبضگبُ زاًص
آهَظاى ایي ٌّطستبى اظ هغبلت اضائِ ضسُ ایطبى استفبزُ ًوَزًس.
الظم است اظ زست اًسضکبضاى ثطگعاضی ایي کبضگبُ ّب جٌبة
آقبیبى هٌْسس ضبّپَضی هسضس هسعَ گطٍُ حسبثساضی
هَسسِ ،جٌبة آقبی هحوس پبظزاض ،جٌبة آقبی هٌْسس
غالهطضب ضیبئی هسئَل اضتجبط ثب صٌعت هَسسِ ٍ جٌبة آقبی
زکتط هحوسضضب عالیی ذَظاًی ثِ هٌظَض اضائِ علوی پطثبض
ایطبى زض کبضگبُ ّبی اًجبم ضسُ ،کوبل قسضزاًی ضا زاضتِ
ثبضین .اظ زضگبُ ذساًٍس هتعبل تَفیق ضٍظ افعٍى ایي ععیعاى ضا
هسئلت هی ًوبیین.

ضثٌب ٍ لک الحوس...

بارش برف و سفید پوش شدن موسسه آموزش
عالی جامی و شهرستان فوالدشهر
هستی ثَز کِ ّوگبى ضبّس ثریل ضسى آسوبى ٍ عسم ًعٍل
ثبضش ّبی پط هٌفعت الْی ثَزًس کِ ذَضجرتبًِ زض ضٍظ یک
ضٌجِ هَضخ  96/11/8لغف الْی ضبهل حبل ّوِ ایطاًیبى
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