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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
پیبم تشکر و قدردانی
السم اعت ثذیٌَعیلِ اس تالػ هجذاًِ ّوکبراى هحتزم
ادارُ آهَسػ ٍ عبیز ّوکبراى اداری کِ ثب عؼِ صذر ٍ ًظن ٍ
تزتیت اهتحبًبت پبیبى ًین عبل اٍل عبل تحصیلی جبری را ثِ
عزاًجبم رعبًذًذ لذرداًی ًوَدُ ٍ اس ّوکبری اػضبء هحتزم
ّیئت ػلوی ًیش ثخبطز ّوکبری ّبی صویوبًِ ؽبى در راعتبی
تغْیل در ثزگشاری اهتحبًبت تؾکز ثِ ػول آیذ .ضوٌب ثِ
اطالع داًؾجَیبى ثشرگَار هَعغِ هی رعبًذ کلیِ کالط ّبی
ًیوغبل دٍم عبل تحصیلی جبری اس تبریخ  9312/99/91ثِ
صَرت رعوی آغبس خَاّذ ؽذ کِ السم اعت ػشیشاى ثِ ایي
هَضَع تَجِ ٍیضُ هجذٍل دارًذ.

پیبم تبریک

چبپ مقبله علمی پژوهشی توسط اعضب هیئت

هطلغ ؽذین جٌبة آلبی هْزاى ثزاتی هَفك ثِ کغت همبم عَم
در هغبثمبت دٍهیذاًی پیؾکغَتبى گزدیذُ اًذ .ثذیٌَعیلِ
عزدثیز خجزًبهِ هَعغِ آهَسػ ػبلی جبهی ثِ ًوبیٌذگی اس
توبهی ّوکبراى ایي هَفمیت را ثِ ایؾبى ٍ خبًَادُ هحتزم ٍ
جبهؼِ ٍرسػ اعتبى اصفْبى تجزیک گفتِ ٍ اهیذٍار اعت
هَفمیت ٍرسؽکبراى ّوَارُ تَام ثب تذّیت ًفظ ثبؽذ.

علمی موسسه
عزدثیز خجزًبهِ رعوی هَعغِ آهَسػ ػبلی جبهی ثِ
ًوبیٌذگی اس توبهی ّوکبراى پیبم تجزیک خَد را ثِ هٌظَر چبح
همبلِ ػلوی پضٍّؾی ثب ػٌَاى "تبثیزات رٍاًی سًذگی اًغبى در
خبًِ ّبی عبختِ ؽذُ اس ثتي خَد تزهین ؽًَذُ ثیَلَصیکی" در
هجلِ اًگلیغی سثبى "عالهت ،ایوٌی ٍ هحیط سیغت ایزاى" ثِ
جٌبة آلبیبى دکتز اهیزرضب طالیی خَساًی ٍ آلبی هٌْذط
غالهزضب ضیبیی تمذین داؽتِ ٍ اهیذٍار اعت در عبیِ الطبف
الْی هَفمیت ّبی رٍس افشٍى ایؾبى هغتذام ثبؽذ .ثب تَجِ ثِ
جبیگبُ ثبالی ایزاى اعالهی در هیبى کؾَرّبی هَلذ
دعتبٍردّبی ػلوی اهیذ اعت توبهی پضٍّؾگزاى ایي هزس ٍ ثَم
تالػ هجذاًِ خَد را ثزای تَلیذ دعتبٍدّبی ػلوی هفیذ ثِ
اًجبم رعبًذُ ٍ جبیگبُ ثبالی ایزاى اعالهی را در هیبى
کؾَرّبی هذػی ّوَارُ در خَر ًبم ایي کؾَر ػشیش اعالهی
حفظ ًوبیٌذ.
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ثبت نبم برای شرکت در زیبرت عتببت عبلیبت ویژه
دانشگبهیبن
ثذیي ٍعیلِ ثِ اطالع ػاللوٌذاى عفز ثِ ػتجبت همذعِ
ػزاق هی رعبًذ کِ ًْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجزی دام ظلِ
الؼبلی در ًظز دارد عَهیي دٍرُ اػشام داًؾجَیبى  ،اعبتیذ فبرؽ
التحصیل خبرج اس کؾَر ٍ داًؼ آهَختگبى ایزاًی خبرج اس
کؾَر را ثزگشار ًوبیذ .لذا اس ػشیشاًی کِ هی خَاٌّذ در ایي
ثزًبهِ هؾبرکت داؽتِ ثبؽٌذ دػَت هیؽَد تب ثب هزاجؼِ ثِ
عبهبًِ ثجت ًبم ػتجبت هَجَد در پبیگبُ
ایٌتزًتی  www.nahadiran.irهزاجؼِ کزدُ ٍ فزم ثجت
ًبم ٍ اٍلَیت سهبًی اػشام خَد را هؾخص ًوبیٌذ.
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