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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
ارزیجْطت زاًطگبُ غٌؼتی اغفْبى زر ًسزیکی کَُ آتطگبُ
اغفْبى زریک فضبی کبهال غویوی ثرگسار گرزیس ،ضرکت
ًوَزًس زر ایي هراسن جٌبة آقبی زکتر ًػیری قبئن هقبم
ریبست ٍ هؼبًٍت هبلی ٍ ازاری هَسسِ ثِ ایراز سرٌراًی ٍ ذیر
هقسم ثِ هیْوبًبى پرزاذتٌس ٍ از عرف ایطبى ثِ ذبًَازُ ّبی
حبضر زر جوغ ثبلغ ثر ً 06فری ّسایبیی ثِ ػٌَاى یبزثَز اّساء
گرزیس سرزثیر ٍ ّوکبراى ذجرًبهِ ثِ ًوبیٌسگی از توبهی
ّوکبراى ثرذَز الزم هی زاًٌس از زحوبت ثی زریغ هسیرهحترم
ازاری هَسسِ سرکبر ذبًن هٌْسض غبحت زازُ ٍ ّوکبراًطبى
زر راستبی ّوبٌّگی ٍ ثرگساری ثب کیفیت ایي هراسن تطکر
ًوبیٌس

پیبم تبریک
ثالذرُ هبُ هْوبًی ذساًٍسهتؼبل ،هبّی کِ ثٌسگبى ذبظ اٍ
سٌس ثرائت از آتص زریبفت هی زارًس ثِ پبیبى رسیس ٍ ػیس اهلل
االکجر آهس هَسسِ آهَزش ػبلی جبهی فرارسیسى ػیس سؼیس ٍ
فرذٌسُ فغر را ثِ زاًطجَیبى ػسیس ٍ توبهی هسلویي جْبى
تجریک ٍ تٌْیت ػرؼ ًوَزُ ٍ اهیس آى زارز کِ رٍزی را ضبّس
ثبضین کِ ًوبز ایي ػیس ثسرگ ثِ اهبهت هٌجی ػبلن ثطریت
حضرت هْسی غبحت السهبى رٍحی ٍ ارٍاحٌب فساُ اقبهِ گرزز
برگساری هراسن افطبری ویژه دانشجویبى در هوسسه
تؼساز ً 06فر ازذَاّراى زاًطجَی هَسسِ آهَزش ػبلی
جبهی زر هراسن ضیبفت افغبری از سَی هَسسِ زر زِّ اٍل
هبُ هجبرک رهضبى ضرکت ًوَزًس کِ ایي هراسن زر هحل
هَسسِ ثب حضَر ٍ سرٌراًی حجت السالم ٍالوسلویي حبج
آقبی قبسوی از اػضبی هحترم ّیئت ػلوی هسػَ هَسسِ
پیراهَى ًحَُ تحقیق ٍ تفحع زر اسالم آغبز گرزیس زر ایي
هراسن تٌی چٌس از حبفظبى قرآى کرین از زارالقرآى ضْرستبى
ضْیس پرٍر ًجف آثبز حضَر زاضتٌس کِ ثرای زاًطجَیبى ثِ
تالٍت قرآى پرزاذتٌس ّوچٌیي زر ایي هراسن جٌبة آقبی زکتر
هحوس ًػیری قبئن هقبم ریبست ٍ هؼبًٍت هحترم هبلی ٍ ازاری
هَسسِ ٍ ّوچٌیي جٌبة آقبی هٌْسض هْسی راستی هؼبًٍت
هحترم زاًطجَیی حضَر زاضتٌس کِ زر یک فضبی کبهال
غویوی هراسن ثب غرف افغبری ثِ پبیبى رسیس

افتتبح و راه اندازی آزهبیشگبه شیوی هوسسه
ثب استؼبًت از ذساًٍس هتؼبل ٍ تالش ّبی هجساًِ ٍ پیگیراًِ
ّیئت رئیسِ هَسسِ آزهبیطگبُ ضیوی ثوٌظَر استفبزُ کلیِ
زاًطجَیبى ذػَغب زاًطجَیبى کبرضٌبسی ارضس هَسسِ زر ایي
رضتِ زر ضلغ جٌَثی هَسسِ راُ اًسازی ٍ اهکبًبت هَرز ًیبز
زاًطجَیبى ثرای اًجبم آزهبیص ّبی هرثَط ثِ پبیبى ًبهِ ّبی
کبرضٌبسی ارضس فراّن گرزیسُ است زاًطجَیبى ثرای استفبزُ
از اهکبًبت آزهبیطگبُ هی تَاًٌس ثب ّوبٌّگی ثب هسئَل هرثَعِ
سرکبر ذبًن هٌْسض حسي ضیری پرٍشُ ّب ٍ فؼبلیت ّبی
پصٍّطی ذَز را ّوِ رٍزُ از سبػت  8الی  40ثبًجبم ثرسبًٌس
چبپ هجدد هقبله ،دستبوردی دیگر از تالش هبی
هجدانه اعضبی هیئت علوی هوسسه

برگساری هراسن افطبری ویژه کبرکنبى و اعضبی

ثسیبر ذرسٌس ّستین کِ ثِ اعالع ّوگبى ثرسبًین هقبلِ ای
ثب ػٌَاى:

هیئت علوی هوسسه
زر تبرید  4331/1/44هػبزف ثب هیالز ثب سؼبزت کرین آل
عِ حضرت اهبم حسي هجتجی(ع) ّوکبراى ازاری ٍ اػضبی
ّیئت ػلوی هَسسِ ثِ ّوراُ ذبًَازُ ّبی هحترهطبى زر
ضیبفت افغبری کِ از سَی هَسسِ زر هحل سبلي اجتوبػبت

Determination of Lead Ion by a
Modified Carbon Paste Electrode Based
on Multi-Walled Carbon Nanotubes
(MWCNTs) and Ligand
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تَسظ جٌبة آقبی زکتر اهیررضب عالئی ذَزاًی ،سرکبر
ذبًن زکتر هرضیِ ثبقری از اػضبی هحترم ّیئت ػلوی هَسسِ
ٍ ّوکبراًطبى زر هجلِ Iranian Journal of Health,
 Safety and Environmentثِ چبح رسیسُ است کِ
ثسیٌَسیلِ سرزثیر ذجرًبهِ ٍ ّوکبراى هَسسِ هراتت تطکر ٍ
قسرزاًی را از ایي ثسرگَاراى اثراز زاضتِ ٍ از زرگبُ ذساًٍس هٌبى
اػتالی ػلوی ٍ ػولی ایطبى را زر راستبی پیطجرز اّساف
ػلوی هَسسِ ٍایراى اسالهی ػسیسهبى هسئلت هی زارًس
برگساری کالس آهوزشی زببى انگلیسی ویژه اعضبء
هیئت علوی
یک زٍرُ آهَزضی لغبت کتبة  561ثب ضیَُ اثساػی ذبظ
زر هَرخ  11 ٍ 14تیرهبُ  4331تَسظ سرکبر ذبًن هٌْسض
سویِ سلغبًی هسیر هحترم گرٍُ هکبًیک ٍ ػضَ ّیئت ػلوی
هَسسِ ثرای سبیر اػضبء هحترم ّیئت ػلوی ثرگسار گرزیس کِ
ضوي قسرزاًی از زحوبت ثی ضبئجِ ٍ ذبلػبًِ ایطبى ،رٍش
اثتکبری هٌجر ثِ سَْلت سپرزُ ضسى لغبت ایي کتبة ثِ شّي
گرزیس ایي کالض آهَزضی زٍ رٍزُ ثبػث ارتقبء کوی ٍ کیفی
اػضبء ّیئت ػلوی گرزیس کِ هسلوب آضٌبیی ثب زثبى اًگلیسی ثِ
ػٌَاى یک اثسار هقسهبتی ثرای پصٍّص ٍ ارتقبی ػلوی آًبى
ذَاّس ثَز هَفقیت رٍز افسٍى توبهی ّوکبراى هحترم ّیئت
ػلوی ذػَغب سرکبر ذبًن هٌْسض سلغبًی را آرزٍ زاضتِ ٍ از
زحوبت ایطبى قسرزاًی هی ًوبیین
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