فشاخَاى پٌجویي جشٌَاسُ هلی آثاس داًشجَیی غذیش
تِ ّوت تٌیاد تیي الوللی غذیش ٍ دس ساستای تشٍیج هعاسف دیٌی دس حَصُ غذیش ،پٌجویي جشٌَاسُ تقذیش اص آثاس
تشتش داًشجَیی تشگضاس هی شَد .

تٌیاد تیي الوللی غذیش ّوچَى سال ّای گزشتِ دس ساستای تشٍیج هعاسف دیٌی دس حَصُ غذیش کِ اص هثاًی
اعتقادی شیعِ ٍ اص جولِ هْن تشیي پایِ ّای فلسفِ سیاسی ،اجتواعی اسالم است ،اقذام تِ تشگضاسی پٌجویي
جشٌَاسُ هلی آثاس تشتش داًشجَیی دس صهیٌِ ّای کتاب ،پایاى ًاهِ ،هقالِ ،تشجوِ ًششیات ٍ طشح ّای پژٍّشی
دس حَصُ غذیش ،اهیشالوَهٌیي (ع) ،اهاهت ٍ ٍالیت کشدُ است.
ایي جشٌَاسُ تا ّذف تَلیذ ادتیات علوی پیشاهَى غذیس ،اهاهتٍ ،الیت ٍ فلسفِ سیاسی اسالم تشًاهِ سیضی شذُ
است.
تٌا تش اعالم تٌیاد تیي الوللی غذیش ،تواهی داًشجَیاى داًشگاُ ّای کشَس کِ دس حَصُ ّای غذیش،
اهیشالوَهٌیي (ع) ،اهاهت ٍ ٍالیت داسای هقالِ ،تشجوًِ ،ششیِ ،طشح ّای پژٍّشی ٍ تألیف کتاب ّستٌذ ٍ ًیض
فاسغ التحصیالى داًشگاُ ّا کِ اص پایاى ًاهِ خَد دس سال ّای  96 ٍ 95 ،94دفاع ٍ یا آثاس خَد سا اسایِ کشدُ
اًذ ،هی تَاًٌذ دس ایي جشٌَاسُ ششکت کٌٌذ.
دس ایي فشاخَاى ،هْلت اسسال آثاس اٍل آرسهاُ  ٍ 96صهاى تشگضاسی جشٌَاسُ ٍ تقذیش اص آثاس تشگضیذُّ ،فتِ
پژٍّش تعییي شذُ است.
تَضیح ایٌکِ ،داًشجَیاى عالقِ هٌذ هی تَاًٌذ جْت اسسال آثاس ٍ یا کسة اطالعات تیشتش تِ دتیشخاًِ جشٌَاسُ
تِ آدسس تْشاى ،تضسگشاُ صذس ،خیاتاى شْیذ شْیذ تاصداس (کاهشاًیِ شوالی)ً ،ثش کَچِ ًاّیذ ،پالک 18
هشاجعِ ٍ یا تا شواسُ تلفي ّای  22805770 - 4تواس حاصل کٌٌذّ .وچيیي پست الکتشًٍیک جشٌَاسُ تِ
ًشاًی jashnvareh_ghadir@yahoo.comآهادُ دسیافت آثاس اسسالی اص سَی داًشجَیاى است.
الصم تِ رکش است ،اسسال یک ًسخِ اص اثش تِ ّوشاُ هشخصات کاهل اعن اص ًامً ،ام خاًَادگی ،شواسُ تلفي ٍ
ًشاًی ایٌتشًتی ضشٍسی است ٍ آثاس اسصًذُ دس قالة هجوَعِ ای ًفیس ٍ هاًذگاس تِ چاج خَاّذ سسیذ.
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