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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
قابل توجه دانشجویان عسیس
ثب تَجِ ثِ ًشدیکی ثِ سهبى ثزگشاری اهتحبًبت پبیبى تزم
ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی ٍ 4434-33ضزٍرت دریبفت
کبرت ٍرٍد ثِ جلسِ آسهَى ثِ هٌظَر ثزگشاری ّزچِ هٌظن تز
اهتحبًبت در راستبی افشایص رضبیتوٌذی داًطجَیبى ،ثذیي
ٍسیلِ اس حضَر داًطجَیبى ػشیش خَاّطوٌذین ثِ هٌظَر
پیگیزی آخزیي ٍضؼیت آهَسضی خَد ثِ پَرتبل ضخصی
هزاجؼِ ٍ در صَرت ٍجَد هطکل در دریبفت کبرت ٍرٍد ثِ
جلسِ قجل اس ضزٍع اهتحبًبت ًسجت ثِ رفغ هطکل اقذام
ػبجل ثبًجبم ثزسبًٌذ.
بازدید داشجویان مهندسی مکانیک از تصفیه خانه
داًطجَیبى رضتِ هٌْذسی هکبًیک هَسسِ در طی
ثبسدیذی کِ اس هجتوغ آثزسبًی ٍ تصفیِ خبًِ22ثْوي
رٍستبیی لٌجبى ٍاقغ در رٍستبی چزهْیي ثِ اًجبم رسیذ اس
ًشدیک ثب ایي فزآیٌذ آضٌبیی پیذا ًوَدًذ .ایي ثبسدیذ کِ ثب
ّوت هسئَلیي هَسسِ آهَسش ػبلی جبهی ٍ ثِ سزپزستی
آقبی هْزاى ثزاتی اًجبم ضذ اثتذا ثب ثبسدیذ اس آثگیز تصفیِ
خبًِ ٍ ػولیبت فیلتزیٌگ آى آغبس ٍ سپس جٌبة آقبی
هٌْذس کزهی ثِ تطزیح سبیز هزاحل تصفیِ اس قجیل
هبًیتَریٌگ ٍ کلزسًی پزداختِ ٍایي فزآیٌذ هْن را ثزای
داًطجَیبى تطزیح ًوَدًذ .هَسسِ آهَسش ػبلی جبهی هزاتت
قذرداًی خَد را اس هسئَلیي هحتزم ایي تصفیِ خبًِ ٍ
داًطجَیبى ػشیش اػالم هی دارد.
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گذاضتٌذ .ثذٍى تزدیذ آضٌبیی ٍ ضزکت داًطجَیبى در چٌیي
جلسبتی ثِ ػٌَاى آیٌذُ سبساى ایزاى اسالهی داًص ایي
ػشیشاى را در ثزخَرد ثب هخبطزات اجتوبػی افشایص خَاّذ داد
ٍ سطح آگبّی ٍ قذرت تصوین گیزی آًبى را ثْجَد خَاّذ
ثخطیذ .هَسسِ آهَسش ػبلی جبهی ثذیٌَسیلِ اس داًطجَیبى
ضزکت کٌٌذُ در ایي هزاسن ٍ ّوکبری پزسٌل هحتزم
کالًتزی  41ضْزستبى فَالد ضْز کوبل قذرداًی ٍ تطکز را
اثزاس هی دارد.

پیام تسلیت
هطلغ ضذین هبدر ثشرگ هَهٌِ ٍ هتذیٌِ سزکبرخبًن
هٌْذس سویِ سلطبًی هذیز گزٍُ هٌْذسی هکبًیک هَسسِ
دارفبًی را ٍداع ٍ دػَت حق را لجیک گفتِ اًذ .هَسسِ
آهَسش ػبلی جبهی ،سزدثیز ٍ هسئَالى خجزًبهِ ایي ضبیؼِ را
ثِ ایطبى ٍ خبًَادُ گزاهی تسلیت ػزض ًوَدُ ٍ اس خذاًٍذ
هتؼبل ثزای آى هزحَهِ ػلَ درجبت ٍ ثزای ثبسهبًذگبى صجز
جویل ٍ طَل ػوز هسئلت هی دارًذ.
برگساری نشست مشترک با نیروی انتظامی برای
دانشجویان
ثِ هٌظَر ارتقبء آگبّی داًطجَیبى اس ًحَُ پیطگیزی اس
جزاین ٍ آسیت ّبی اجتوبػی کِ اهزٍسُ گزیجبًگیز جبهؼِ
ّبستً ،طست هطتزکی ثب ًوبیٌذُ هحتزم کالًتزی 41
ضْزستبى فَالدضْز در هحل سبلي اجتوبػبت هَسسِ ثِ
اًجبم رسیذ کِ در طی آى داًطجَیبى هسبئل ٍ سَاالت خَد
را در فضبیی کبهال دٍستبًِ ثب ًوبیٌذُ هحتزم در هیبى
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سویٌبر خَة ػلوی آهَسش دادُ ضَد .اس ًکبت ثزجستِ توبهی
کبرگبُ ّب حضَر چطوگیز داًطجَیبى ٍ حتی اػضبء ّیئت
ػلوی هَسسِ در ایي کبرگب ّْب ثَد کِ السهست اس توبهی
ػشیشاى ٍثزگشارکٌٌذگبى کبرگبّْب کوبل قذرداًی را داضتِ
ثبضین .اس ّوکبراى اداری ًیش کِ ثب صزف سهبى ٍ حَصلِ
هَججبت ّزچِ ثْتز ثزگشاری کبرگبّْب را فزاّن ًوَدًذ
قذرداًی هی ًوبیین.

برگساری کار گاه های آموزشی برای دانشجویان
محترم تحصیالت تکمیلی موسسه
دررٍس سِ ضٌجِ هَرخ  4433/2/22طجق ثزًبهِ سهبى
ثٌذی کِ اس قجل تَسط هذیزیت هحتزم تحصیالت تکویلی
هَسسِ ثِ اًجبم رسیذُ ثَد ،سِ کبرگبُ آهَسضی ًحَُ ًگبرش
پزٍپشال ،آضٌبیی ثب تقلجبت ػلوی ٍ ًحَُ ارائِ سویٌبر
ثزگشارضذ .اثتذا اس سبػت  44الی  41جٌبة آقبی دکتز سیذ
فَاد آقبهیزی ػضَ ّیئت ػلوی ٍ هَسس هَسسِ آهَسش
ػبلی جبهی ثِ تطزیح ًحَُ ًگبرش پزٍپشال پزداختٌذ کِ هَرد
اثتالء توبهی داًطجَیبى تحصیالت تکویلی هی ثبضذ .ثؼذ اس
آى اس سبػت  41الی  41کبرگبُ آضٌبیی ثب تقلجبت ػلوی کِ
هتبسفبًِ اس هسبئل هجتالء ثِ جَاهغ ػلوی اهزٍسُ است تَسط
جٌبة آقبی دکتز ضبپَر رٍدپیوب اس اػضبء ّیئت هَسس ٍ
ػلوی هَسسِ ارائِ گزدیذ .آخزیي کبرگبُ رٍس را جٌبة آقبی
هٌْذس غالهزضب ضیبئی ػضَ ّیئت ػلوی هَسسِ ٍ
هذیزگزٍُ رضتِ حسبثذاری اس سبػت  41الی  41ارائِ ًوَدًذ
کِ در طی آى سؼی ضذ ثِ داًطجَیبى ًحَُ تْیِ ٍ ارائِ یک
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