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خبرانهم داخلی موسسه آموزش عالی جامی
اطالعیه
ثذیٌَسیلِ ثِ اعالع کلیِ هتقبضیبى ضشکت دس تکویل
ظشفیت آصهَى سشاسشی سبل  1316هی سسبًذ کِ هتقبضیبى
دٍسُ ّبی کبسداًی پیَستِ ،کبسضٌبسی پیَستِ ٍ کبسضٌبسی
ًبپیَستِ الصهست حذاکثش تب تبسیخ  1316/8/30ثب دس دست
داضتي هذاسک ریل ثِ هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی هشاجؼِ
ًوبیٌذ:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

اصل ٍ کپی ضٌبسٌبهِ.
اصل ٍ کپی کبست هلی.
 6قغؼِ ػکس .3*4
اصل هذسک ٍ گَاّی هَقت هجٌی ثش اتوبم تحصیالت
دس هقغغ قجل.
هجلؾ  20/000تَهبى ثشای داًطجَیبى هقبعغ
کبسضٌبسی ٍ کبسداًی پیَستِ.
هجلؾ  25/000تَهبى ثشای داًطجَیبى هقغغ
کبسضٌبسی ًبپیَستِ.

برگساری جلسه سوگواری حضرت امبم حسین(ع) در
موسسه
ثب ػٌبیت ثِ فشاسسیذى ایبم سَگَاسی سیذ ٍ سبالس ضْیذاى
حضشت اثبػجذا ...الحسیي(ع) ٍ ایبم هحشم ٍ صفش جلسِ ػضاداسی
ای اص سَی هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی ثب حضَس دلذادگبى ٍ
دلسَختگبى هصیجت خَى خذا حضشت اثبػجذا ...الحسیي دس
ًوبصخبًِ ثشگضاس ضذ .دس ایي جلسِ داًطجَیبى ٍ کبسکٌبى ثِ
صَست صویوی گشد ّن آهذًذ ٍ دس هصیجت حضشت اهبم
حسیي(ع) ٍ یبساى ٍفبداس ایطبى ثِ ػضاداسی پشداختٌذً .وبص
جوبػت ظْش ٍ ػصش ثیبد آخشیي ًوبص حضشت اهبم حسیي(ع) دس
ظْش سٍص ػبضَسا ثشگضاس گشدیذ .اهیذٍاسین ػضاداسی ّبی اًذک هب
ّذیِ ای کَچک ثِ اسٍاح هقذس ضْذای کشثال ثَدُ ٍ هَججبت
حضَس دس کطتی ًجبت اهبم حسیي(ع) دس سٍص قیبهت سا فشاّن
سبصد.

برگساری جلسه مسئوالن موسسه بب مدیران ارضد
ضرکت سهبمی ذوة آهن اصفهبن در تببستبن69
در موسسه آموزش عبلی جبمی
ثذٍى تشدیذ ّشچِ استجبط هیبى صٌبیغ ٍ داًطگبّْب قَی تش
ٍ ّوسَتش ثبضذ ،فبسؽ التحصیالى ثب کیفیت تش ٍ کبسآهذتش اص
داًطگبّْب ثِ ثبصاس کبس سٍاًِ هی ضًَذ .هَسسِ آهَصش ػبلی
جبهی ّوَاسُ ایي هَضَع سا سشلَحِ کبس خَد قشاس دادُ ٍ
هسئَلیي هَسسِ توبیل خَد سا ثشای تجبدل داًص ٍ اسائِ ضیَُ
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ّبی ًَیي آهَصضی ثِ صٌبیغ اثشاص داضتِ اًذ .اص ًوًَِ ّبی ثبسص
آى هی تَاى ثِ ثشگضاسی کبسگبُ ضیَُ ًَیي آهَصش هسبلِ
هحَس Active Learningاضبسُ ًوَد کِ دس ضْشیَس هبُ سبل
 1316تَسظ جٌبة آقبی دکتش هحوذسضب عالیی خَصاًی قبئن
هقبم ٍ ػضَ ّیئت هَسس هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی دس
هحل ضشکت سْبهی رٍة آّي اصفْبى ثشگضاس ضذّ .وچٌیي
گشٍّی هتطکل اص هذیشاى اسضذ ضشکت سْبهی رٍة آّي ٍ
کبسکٌبى هشثَعِ دس تبثستبى سبل  1316اص هَسسِ ثبصدیذ ًوَدُ
ٍ جلسِ تجبدل افکبس ثشای استجبط ثیطتش حَصُ صٌؼت ٍ داًطگبُ
دس هحل سبلي ضْیذ صاسع هَسسِ ثب حضَس اػضبی ّیئت
هَسس ثشگضاس گشدیذ .هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی اهیذٍاس است
ثشگضاسی ایي جلسبت ساُ سا ثشای ثشقشای استجبط ّشچِ ثیطتش
هیبى صٌبیغ ٍ داًطگبّْب ّوَاس ًوَدُ ٍ هَججبت اػتالی ایشاى
اسالهی سا ثیص اص پیص فشاّن ًوبیذ.

برگساری کبرگبه مطبوره پیص از ازدواج در موسسه
آهبسّبی ٍاصلِ اص هشاجغ ریشثظ دس ضص هبُ اٍل سبل
ً 1316طبى هی دّذ کِ هیضاى عالق دس کطَس  6دسصذ
افضایص داضتِ دس حبلیکِ هیضاى اصدٍاج  3دسصذ کبّص یبفتِ
است .هتبسفبًِ پذیذُ ضَم ٍ ًبگَاس عالق ثش جبهؼِ هب سبیِ
افکٌذُ ٍ ثبیستی دستگبّْبی آهَصضی ًظیش داًطگبّْب ٍ
هَسسبت آهَصش ػبلی کطَس داًطجَیبى سا ثب ػَاقت ٍ هسیش
پیص سٍی ایطبى ثیص اص پیص آضٌب ًوَدُ ٍ آًْب سا آگبُ ًوبیٌذ.
دس ّویي ساستب هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی کبسگبُ هطبٍسُ پیص
اص اصدٍاج سا ثب حضَس هطبٍس هحتشم هَسسِ جٌبة آقبی ثخطٌذُ
ثِ اًجبم سسبًذ .ضبیستِ است داًطجَیبى تَجِ خَد سا ثِ ایي
هسبلِ هؼغَف داضتِ ٍ دس ایي کبسگبّْب کِ ثصَست سایگبى
سٍصّبی دٍضٌجِ دس هحل سبلي اجتوبػبت ضْیذ صاسع ثشگضاس هی
گشدد ،ضشکت ًوبیٌذ .ثشای کست اعالػبت ثیطتش دس ایي صهیٌِ
لغفب ثِ هذیشیت هحتشم داًطجَیی هَسسِ هشاجؼِ ًوبییذ.
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قببل توجه دانطجویبن موسسه(حضور مطبور در
موسسه)
کست هطبٍسُ اص هطبٍسیي آگبُ ٍ داًب دس ّیچ صهبًی اجتٌبة
ًبپزیشًجَدُ ٍ اًسبى ثشای ػجَس اص گزسگبّْبی سخت صًذگی
خَد ًبچبس ثِ استفبدُ اص داًستِ ّبی هطبٍساى آگبُ است .دٍساى
داًطجَیی ثِ دلیل اّویت خبظ خَد ًیبصهٌذ ثِ اخز هطبٍسُ
ّبی گًَبگَى دس صهیٌِ ّبی هختلف ثَدُ ٍ ثِ ّویي هٌظَس
ٍدس ساستبی استقبء سغح کیفی صًذگی داًطجَیبى هَسسِ
آهَصش ػبلی جبهی ثب تالش ّیئت سئیسِ خَد اص جٌبة آقبی
ثخطٌذُ هطبٍس هحتشم هَسسِ ثشای اسائِ خذهبت هطبٍسُ ای ثِ
داًطجَیبى دػَت ًوَدُ است .الصهست داًطجَیبى هَسسِ
اعالع داضتِ ثبضٌذ کِ ایطبى سٍصّبی دٍضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ
ّشّفتِ اص صجح تب ظْش دسدفتش هطبٍسُ هَسسِ ٍاقغ دس عجقِ
سَم جٌت کبسگبُ سسن ثِ صَست سایگبى ثِ داًطجَیبى خذهبت
هطبٍسُ ای اسائِ هی ًوبیٌذ .اهیذ است داًطجَیبى ثب اتکبل ثِ
تَاًبییْبی خَد ٍ کست هطبٍسُ صحیح ٍ هغوئي ثتَاًٌذ دس
هسیش پشهخبعشُ پیص سٍی خَد ثِ دسستی قذم ثشداضتِ ٍ
هَججبت آثبداًی ایشاى اسالهی سا فشاّن سبصًذ.
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