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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
پیبم تبریک
فشاسسیذٖ ػیذ ثضسي ضیؼیبٖ جٟبٖ ،ػیذ اهلل االوجش سٚص
ا٘تصبة ٚالیت ث ٝثشٌضیذ ٜتشیٗ خّك خذا حضشت ػّی (ع) سا
ث ٝحضٛس جبٔؼ ٝدا٘طٍبٞی وطٛس  ٚخصٛصب دا٘طجٛیبٖ ٚ
ٕٞىبساٖ ػضیض ٔٛسس ٝآٔٛصش ػبِی جبٔی تجشیه  ٚتٟٙیت
ػشض ٔی ٕ٘بییٓ .الصٔست فشاسسیذٖ سبَ تحصیّی جذیذ سا
ٔحضش دا٘طجٛیبٖ ثضسٌٛاس  ٚآیٙذ ٜسبصاٖ ایشاٖ اسالٔی تجشیه
ػشض ٕ٘ٛد ٚ ٜاص دسٌب ٜایضد ٔٙبٖ ثشای ایٗ ػضیضاٖ ٔٛفمیت،
ثٟشٚصی  ٚسالٔتی ٔسئّت ٕ٘بییٓ .أیذ است دس ساستبی تٛاْ
ٕ٘ٛدٖ ػّٓ  ٚخطیت سبَ تحصیّی  9345-49سبِی آوٙذ ٜاص
ٔٛفمیت ٞبی ػّٕی  ٚػّٕی ثشای تٕبٔی دا٘طجٛیبٖ ایشاٖ
اسالٔی ثبضذ.

نبمه ارسبلی از سوی معبونت محترم آموزشی
وزارت علوم تحقیقبت و فنبوری در مورد برابری
نمودن کیفیت فبرغ التحصیالن دانشگبههبی

نصب و راه اندازی دستگبه خودپرداز در موسسه به

غیرانتفبعی بب سبیر دانشگبههبی دولتی

منظور رفبه بیشتر دانشجویبن

الصْ است ث ٝاطالع تٕبٔی دا٘طجٛیبٖ ،دا٘ص آٔٛختٍبٖ  ٚیب
دا٘ص آٔٛصاٖ فبسؽ اِتحصیُ اص دثیشستبٟ٘ب ٙٞ ٚشستبٟ٘بی سطح
وطٛس و ٝػاللٙٔ ٝذ ث ٝادأ ٝتحصیُ دس دا٘طٍبٟٞبی
غیشا٘تفبػی ٞستٙذ ثشسب٘یٓ ،ثشطجك ٘بٔٚ ٝاصّ ٝاص ٔؼب٘ٚت
ٔحتشْ آٔٛصضی ٚصاست ػّ ٚ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی دس ٔٛسد
ویفیت فبسؽ اِتحصیالٖ دا٘طٍبٟٞب ٛٔ ٚسسبت آٔٛصش ػبِی
غیش ا٘تفبػی ٔٛسخ  ،9345/9/55آٖ ٔؼب٘ٚت ٔحتشْ ثذِیُ جزة
دا٘طج ٛدس دا٘طٍبٟٞبی غیشا٘تفبػی اص طشیك وٙىٛس سشاسشی ٚ
ا٘جبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ٞب ثش طجك ٔصٛثبت ضٛسای ػبِی ثش٘بٔٝ
سیضی ویفیت فبسؽ اِتحصیالٖ دا٘طٍبٟٞب ٛٔ ٚسسبت آٔٛصش
ػبِی سا اص ٘ظش اػتجبس ٔطبث ٝثب دا٘طٍبٟٞبی دِٚتی ثشضٕشد٘ذ وٝ
ایٗ ویفیت ٔٛسد تبییذ ٚصاست ػّ ٚ ْٛتحمیمبت  ٚفٙبٚسی ٔی
ثبضذ  ٚجزة  ٚاستخذاْ داس٘ذٌبٖ ٔذاسن دا٘ص آٔٛختٍی ایٗ
ٔٛسسبت دس سبیش اسٌبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞبی دِٚتی  ٚخصٛصی ثالٔب٘غ
ٔی ثبضذ .تصٛیش ٘بٔ ٝاسسبَ ضذ ٜریال جٟت ٔطبِؼ ٝاسائٝ
ٌشدیذ ٜاست.

ثب پیٍیشی ٞبی ث ٝا٘جبْ سسیذ ٜاص سٛی ٕٞىبس ٔحتشْ اداسی
ٔٛسس ٝجٙبة آلبی ٟٔشاٖ ثشاتی ،یه فمش ٜدستٍب ٜخٛدپشداص دس
ٔحُ دسة ٚسٚدی اداس ٜآٔٛصش ٘صت ٌشدیذ و ٝایٗ دستٍبٜ
تٕبٔی لبثّیت ٞبی یه دستٍب ٜخٛدپشداص و ٝدس ٔحُ ضؼجٝ
ثب٘ه ٘صت ضذ ٜسا داساست ثجض لبثّیت اسائٚ ٝج٘ ٝمذ و ٝثبػث
ٔی ٌشدد دا٘طجٛیبٖ ثسیبسی اص تشوٙص ٞبی ثب٘ىی خٛد سا ثٝ
سِٟٛت  ٚثذ٘ ٖٚیبص ث ٝضؼج ٚ ٝدس ٔحُ ٔٛسس ٝث ٝا٘جبْ
ثشسب٘ٙذ .دس ٞش صٛست الصٔست اص صحٕبت ٕٞىبساٖ ٔحتشْ ٚ
ٞیئت ٔحتشْ سئیس ٝدس ساستبی ٘صت  ٚسا ٜا٘ذاصی دستٍب ٜفٛق
اِزوش وٕبَ لذسدا٘ی سا داضت ٝثبضیٓ.
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پیبم تبریک به منبسبت قهرمبنی عضو هیئت علمی
مدعو گروه حسببداری موسسه در مسببقبت
قهرمبنی و قهرمبن قهرمبنبن کشور
ثذیٛٙسیّ ٝسشدثیش ٕٞ ٚىبساٖ خجش٘بٔ ٝسسٕی ٔٛسسٝ
آٔٛصش ػبِی جبٔی صٕیٕب٘ ٝتشیٗ تجشیىبت خٛد سا ث ٝجٙبة
آلبی ٟٔٙذس اسٕبػیُ فتٛت ػضٞ ٛیئت ػّٕی ٔذػٌ ٛشٜٚ
حسبثذاسی ٔٛسس ٝثٙٔ ٝظٛس لٟشٔب٘ی ایطبٖ دس ٔسبثمبت پشس
سی ٚ ٝٙپبٚس ِیفتی ًٙلٟشٔب٘ی وطٛس ٘ثبس داضت ٚ ٝثشای ایطبٖ
وٕٛٞ ٝاس ٜصٔبٖ خٛد سا دس أٛسات ٔشثٛط ثٚ ٝسصش  ٚاػتالی
ػّٕی ایشاٖ اسالٔی ٔصشٚف داضت ٝا٘ذٛٔ ،فمیت سٚص افضٚ ٖٚ
سالٔتی اص دسٌب ٜایضد ٔتؼبَ خٛاستبس استٌ .ش ٜٚحسبثذاسی
ٔٛسس ٝآٔٛصش ػبِی جبٔی ٘یض ثٕ٘ ٝبیٙذٌی اص اػضبی ٔحتشْ
ٞیبت ٞبی ٔٛسس  ٚسئیسٕٞ ٚ ٝىبساٖ ٞیئت ػّٕی  ٚاداسی
ٔٛسس ٝایٗ ٔٛفمیت ثضسي سا ث ٝایطبٖ تجشیه ػشض ٔی
ٕ٘بیٙذ.

2

