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 پیام ریاست

 

سپاس خداوند بزرگ را که فعالیتها و تالش 

کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان 

موجب سربلندی و رشد تعالی مؤسسه شده و 

دانشجویان پدیدار گردیده در موفقیتهای 

  است.

زمانی که نتایج کارشناسی ارشد دانشگاههای 

کشور در سال گذشته اعالم گردید و اسامی 

دانشجویان مؤسسه آموزش عالی عالمه جعفری در بین قبول شدگان دانشگاههای 

)دانشگاه صنعتی شریف تهران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه 

ی امیرکبیر تهران، دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعت

)تربیت معلم( تهران، دانشگاه شهید چمران اهواز،  شهید باهنر کرمان، دانشگاه خوارزمی

آورد و مایه امیدواری  دانشگاه گیالن و....( مشاهده گردید، امید و انگیزه تازه ای بوجود

لذا برخود الزم دانستیم به همه . اهد موفقیتهای بیشتر باشیمگردید که امسال هم ش

 .یمدار گرامی رادانشجویان جدیدالورود خیر مقدم عرض نموده و حضور کلیه دانشجویان 

برآنیم تا با اراده ای مصمم تر به تکمیل و تجهیز بیشتر امکان جهت اعتالی سطح علمی 

و فرهنگی و رفاهی پرداخته و نسبت به تکمیل طرحهای در حال احداث و تجهیز 

 .و سالن ورزشی، به محوطه سازی بپردازیم مسجدآزمایشگاهها، 

برآورده شود و از  اهداف مورد نظراین  49-49امید است در طول سال تحصیلی 

دانشجویان جدید و قدیم انتظار داریم از همکاری و همیاری در به ثمر رسیدن اهداف 

مؤسسه که چیزی جز ارتقاء علمی و فرهنگی جوانان نیست بهره مند گردیم و با رعایت 

 .دشئونات یک دانشجوی مسلمان در سربلندی مؤسسه شرکت فعال داشته باشی
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 تاریخچه موسسه آموزش عالی عالمه جعفری

 آوردن فراهم در آغاز همان از و نمود فعالیت به شروع کاردانی رشته دو با 4239 سال در

 احداث و علمی هیات و اداری از اعم انسانی نیروی جذب و پژوهشی و آموزشی امکانات

 سال در و گمارد همت ورزشی و رفاهی ، کارگاهی آزمایشگاهی، ورزشی، ساختمانهای

 .گردید ISO 9001:2008 گواهی کسب به موفق 4242

 

 یکارشناس، ارشد کارشناسی مقاطع در تحصیلی رشته 29 با 4249-49 تحصیلی درسال
 می ادامه را خود یتفعال ناپیوسته کاردانی و پیوسته کاردانی ،ناپیوسته کارشناسی ،پیوسته

 روحیه رفتن باال موجب ورزشی و فرهنگی های جشنواره برگزاری با ساله همه و دهد
  .گردد می دانشجویان نشاط و فرهنگی
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 رشته های موسسه آموزش عالی عالمه جعفری

 نام رشته مقطع

 سازه -مهندسی عمران ارشدکارشناسی 

 نرم افزار –مهندسی کامپیوتر  ارشدکارشناسی 

 مهندسی معماری ارشدکارشناسی 

 عمران – عمرانمهندسی  وستهیپ یکارشناس

 فرآوری مواد معدنی –مهندسی معدن وستهیپ یکارشناس

 مهندسی کامپیوتر وستهیپ یکارشناس

 مهندسی معماری وستهیپ یکارشناس

 حسابداری وستهیپ یکارشناس

 مهندسی شهرسازی وستهیپ یکارشناس

 آموزش زبان انگلیسی وستهیپ یکارشناس

 حقوق وستهیپ یکارشناس

 مهندسی  عمران وستهیناپ یکارشناس

 ساختمان مهندسی تکنولوژی وستهیناپ یکارشناس

 مهندسی معدن وستهیناپ یکارشناس

 مهندسی کامپیوتر وستهیناپ یکارشناس

 مهندسی معماری وستهیناپ یکارشناس

 مهندسی الکترونیک وستهیناپ یکارشناس

 مهندسی نقشه برداری وستهیناپ یکارشناس

 ارتباطات و فناوری اطالعات مهندسی وستهیناپ یکارشناس

 دقیقابزار  -مهندسی کنترل  وستهیناپ یکارشناس

 مهندسی برق قدرت وستهیناپ یکارشناس

 حسابداری وستهیناپ یکارشناس

 کاردانی الکترونیک وستهیپ یکاردان

 کاردانی برق صنعتی وستهیپ یکاردان

 ساختمان یکاردان وستهیپ یکاردان

 کاردانی حسابداری بازرگانی وستهیپ یکاردان

 کاردانی نقشه کشی معماری وستهیپ یکاردان

 کاردانی تاسیسات الکتریکی وستهیپ یکاردان

 کاردانی نرم افزارکامپیوتر وستهیپ یکاردان

 کاردانی معدن وستهیپ یکاردان

 کاردانی گرافیک وستهیپ یکاردان

 کاردانی نقشه برداری وستهیپ یکاردان

 کاردانی حسابداری وستهیناپ یکاردان

 افزارکاردانی علمی کاربردی نرم  وستهیناپ یکاردان
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 عمران گروهمعرفی 

مؤسسه وجود داشت  ینمؤسسه در ا ینا یساز بدو تاس یعنی 4239از سال گروه عمران 

  :باشد یدانشجو م یرشآماده پذزیر  رشته پنجدر حال حاضر در  و

 سازه -مهندسی عمران ارشد یکارشناس 

 عمران – عمران یمهندس یوستهپ یکارشناس 

 عمران یوستهناپ کارشناسی 

 مهندسی تکنولوژی ساختمان یوستهناپ کارشناسی 

  ساختمان یکاردان 

 : گروه عبرتند از ینا یعلم یاته اعضای

 یمهندس محسن اکبر 

 یمهندس عبداله پاشازانوس  

 یرستم یمانمهندس ا  

 یرستم یمانامهندس : گروه یرمد

 یسرکار خانم مرشد :کارشناس آموزش
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 گروه معماریمعرفی 

 و از آنجایی که معماری وسیله واقعی سنجش یک ملت بوده و هسته گفته موتیسوس، ب

معماری یکی از مظاهر بیرونی فرهنگ یک جامعه است نماد مناسبی برای مطالعه 

 .شودآن جامعه محسوب می“ فرهنگ”

 :باشد یدانشجو م یرشآماده پذزیر  های رشتهدر گروه معماری در حال حاضر 

 کارشناسی ارشد معماری 

 یمعمار یمهندسیوسته پ یکارشناس 

 یمعمار یمهندسیوسته ناپ یکارشناس 

 یمعمار ینقشه کش یوستهپ یکاردان 

 یکگراف یوستهپ یکاردان 

 : گروه عبارتند از ینا یعلم یاته اعضای

  علی اسدیمهندس 
  حسام الدین باقری کفاشمهندس 

 علی اسدی : مهندسگروه یرمد

 سرکارخانم حسین زاده :کارشناس آموزش
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 گروه کامپیوترمعرفی 

است.  وتریشعار متخصصان کامپ ینا "کار کند. یدبا ینماش یول یندیشدب یدانسان با"

را از  توانسته اند مغز و عضالت انسان یوترکامپ یو توسعه  یشرفتکه با پ یمتخصصان

 یاری لیپا افتاده نجات بخشند و او را در دفع مشکالت و مسا یشو پ یاشتغاالت تکرار

مورد  ینرم افزارها یزمختلف و ن یو ساخت اجزا یبه طراح یوترکامپ یدهند. رشته مهندس

 .پردازدیم یوترجهت کار با کامپ یازن

 :باشد یدانشجو م یرشآماده پذرشته زیر  پنجدر  کامپیوترگروه در حال حاضر 

 کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار  

 یوترکامپ یمهندسیوسته پ یکارشناس 

 یوترکامپ یمهندسیوسته ناپ یکارشناس 

 اطالعات یارتباطات و فناور یمهندسیوسته ناپ یکارشناس 

 یوترنرم افزارکامپ یوستهپ یکاردان 

 نرم افزار یکاربرد یعلم یوستهناپ یکاردان 
 

 : گروه عبارتند از ینا یعلم یاته اعضای

 دکتر امیر رجبی 

  میثم اسدیمهندس 
 مهندس نعیمه انصاری 

 سید حامد جعفریس مهند 

 : دکتر امیر رجبیگروه یرمد

 احمدپور یرضامهندس عل: کارشناس آموزش
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 یگروه حسابدارمعرفی 

شده است  یجادموسسه ا یسهمزمان با تاس 4239موسسه از سال  یندر ا یحسابدار رشته

 دانشجو دارد. یرز در رشته هایو در حال حاضر 

 یحسابداریوسته پ یکارشناس 

 یحسابداریوسته ناپ یکارشناس 

 یبازرگان یحسابدار یکاردانیوسته پ یکاردان 

 یحسابدار یکاردانیوسته ناپ یکاردان 
 

محترم موسسه  یریتو مد یگروه حسابدار یرمد یبا همکار یراخ یسال ها یدر ط

نرم افزار همکاران  یاز جمله دوره آموزش یاندانشجو یبرا یلیتکم یآموزش یهادوره

 دارینرم افزار سپ یدوره ها یسال جار ی... براا در موسسه اجرا شده است و انشا یستمس

کرد عمل یسیو اظهارنامه نو یعمل یحسابدار یآموزش یو نرم افزار هلو و دوره ها یستمس

 اجرا خواهد شد.

 : گروه عبارتند از ینا یعلم یاته اعضای

 آقای پوریا غیاثی 

 آقای علی یادگاری 

 علی یادگاری یآقا: گروه یرمد

 سرکار خانم ذیحیات :کارشناس آموزش
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 برقگروه معرفی 

امی برای همگ و را خواهیم دید وسایل برقیاگر نگاهی به اطرافمان بیندازیم، انبوهی از 

 .اقدام کنند علوم نوینبا رشد جهانی نیازمند متخصصانی هستیم که به کسب 

مگاوات به ظرفیت  4911با توجه نرخ رشد انرژی الکتریکی در کشور، ساالنه باید حدود 
های جدید و همچنین فارغ  تولید کشور افزوده شود که این نیاز به احداث نیروگاه

فرصت های شغلی یک مهندس کنترل نیز بسیار  .درت داردالتحصیالن متخصص برق و ق
وجود داشته باشد،  گسترده است در هر جا که یک مجموعه عظیمی از صنعت مهندسی

تواند جذب مهندس مخابرات یا الکترونیک می .حضور یک مهندسی کنترل ضروری است
های مختلف  مان، صنایع، دفاع و سازاطالعات یوزارت ارتباطات و فناورهای وزارتخانه

  .خصوصی و دولتی شود

 در حال حاضر این گروه در رشته های زیر فعالیت می نماید.

 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک 
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق 
 قدرت -کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق 
 الکترونیک عمومی-الکترونیککاردانی پیوسته  

 تاسیسات الکتریکی-کاردانی پیوسته الکتروتکنیک 

 برق صنعتی-کاردانی پیوسته الکتروتکنیک 

 سلیماناحسان مهندس  یآقا: گروه یرمد

 سرکار خانم ذیحیات :کارشناس آموزش

 

http://www.beytoote.com/scientific/introduction/introducing-electricity.html
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 معدن گروهمعرفی 

 .یندگو یرشود، معدنکا یم یبشر منته یازمورد ن یمواد معدن یابیکه به دست ییراهها کلیه
صرف  عتیطب یرو ذخا یداتمربوط است که در راه استفاده از تول یتهاییبه فعال یمعدنکار

 کباریمذکور، فقط  یرسو استخراج ذخا یکاز  یرااست، ز یادمعدنکار ز یتشود. مسؤل یم
و  یرهذخ یزانمعدنکار در انتخاب محل کانسار ، م یگرد یو از سو یردگ یانجام م

 مشخصات سنگ نقش ندارد.  
 .   شودیدانشگاه ارائه م ینمعدن که در ا یمهندس یشهاییگرا یمعرف

 یمواد معدن یفراور یشمعدن با گرا یمهندس 

ته رش گیردیانجام م یمواد معدن یاست که بر رو یاتیعبارت از عمل یمواد معدن یفراور
مختلف  یرا به عهده دارد که از عهده کار در قسمتها ی، آموزش افرادعدنیمواد م یفراور
و مهارت اداره مراحل  یدوره توانائ ینا یالنالتحصفارغ .آیندیم فوق بر یاتعمل

 یچینگ،ل ون،یمواد، فلوتاس یزیکیکردن ف یارمواد، پرع یبندکردن، طبقه یاآس ی،شکنسنگ
 . رندآبکش کردن و خشک کردن مواد را دا

 یاستخراج مواد معدن یشا گرامعدن ب یمهندس  

که  یمیمفاه .یردگیانجام م یرزمینیروباز و ز یروش کل دواستخراج در معادن به  اصوالً
مواد  یشوند عبارتند از: حفاریبکار برده م یماده معدن یکو استخراج  یابیبه منظور دست

 در معادن ویهنقل و ته و حمل و یریدر معادن، بارگ ی، نگهداریمعدن

 ابوعلی نقیب زادهمهندس : گروه یرمد
  احمدپورمهندس علیرضا  :کارشناس آموزش
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 گروه نقشه برداریمعرفی 
 یکاربرد یعمران ازجمله رشته ها یمهم رشته مهندس یشهایاز گرا یرشته نقشه بردار

مواجه  ینفراوا یکارها یشنهادبا پ یلتحص ینآن در ح یاندانشجو یدر صنعت بوده که حت
بت به نس یچیدگیو عدم پ یسادگ یندر ع یحاصل از کار نقشه بردار یدعوا شوند. یم

با  یادیامر باعث جذب افراد ز ینو هم بوده یررشته ها و تخصص ها چشمگ یرسا
 شغل شده است. ینگوناگون  به ا یمختلف و تخصص ها یالتتحص

 یبا رشته از طرف متناسب یدهایو بازد یکارورز یعلم ی،اردوهایعمل یپروژه ها انجام
 یرشته، جاذبه خوب ینا یگر درمنحصر به فرد و مدرن از طرف د یزاتو استفاده از تجه

 .شودیم یلادامه کار و تحص یبرا یزهانگ یجادافراد داشته و باعث ا یبرا

 در حال حاضر این گروه در رشته های زیر فعالیت می نماید.

 ینقشه بردار یمهندسیوسته ناپ یکارشناس 

 ینقشه بردار یکاردانیوسته پ یکاردان 

 نژاد یمحمودرضا قاسممهندس و کارشناس گروه:  گروه یرمد

 

 گروه ریاضیمعرفی 
 اساتید گروه ریاضی موسسه آموزش عالی عالمه جعفری عبارتند از:

 الهوردی جوادی 

 رضا پورکانی 

 علی زین الدینی 

 مدیر گروه: علی زین الدینی
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 سالن آمفی تئاتر

ین سالن شد. در ا افتتاحسال گذشته سالن آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی عالمه جعفری 

 گردد.مراسمهای مختلف برگزار می
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 مسجد امام حسن مجتبی )ع(

در سالروز والدت امام حسن مجتبی علیه السالم زده  )ع( یامام حسن مجتبکلنگ مسجد 

ال و در س احداث گردیده استشد. این مسجد به کمک خیر محترم سرکار خانم دیانتی 

 گردد.از آن آغاز می تحصیلی جدید بهره برداری 

 

 یعالمه جعفر یموسسه آموزش عال یسالن غذا خورسلف و 
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 سالن ورزشی

و مجهز  یدافتاح گرد 4241در سال   یشرفتهکامل و پ یزاتدانشگاه با تجه یسالن ورزش

باشد و همه روزه آماده ارائه خدمات  یم یشیو سرما یشیگرما یشرفتهپ یها یستمبه س

 بال،یفوتسال،وال یهایباز یسالن چند منظوره برا ینباشد ا یم یزعز یانبه دانشجو

 باشد. یو .... مورد استفاده م ینتونبدم

 ه کنند.دانشگاه مراجع یبدن یتتوانند به دفتر ترب یجهت استفاده از سالن م دانشجویان

 باشد. یم ینیالد ینز یعل یدانشگاه آقا یبدن یتترب مدیرحال حاضر  در
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 سایت و کالس کامپیوتر

سایت کامپیوتر می باشد که یکی از آنها به صورت عمومی  9در حال حاضر موسسه دارای 

بوده و یکی از سایتها در اختیار دانشجویان ارشد و دو سایت دیگر جهت ارائه درسهایی 

 تجهیز گردیده است. که به کامپیوتر نیاز است
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 کتابخانه

 ینهم در ا یادیتالش زو بوده  ینکه همواره مورد توجه خاص مسئول یاز امور یکی
  باشدیصورت گرفته است مسئله کتابخانه دانشگاه م ینهزم

 ،یجلد پروژه معمار 391و یو عموم یتخصص ی،جلدکتب علم 2111از یشهم اکنون ب
 . باشدیم ....و حسابداری یوتر،کامپ

بل توجه است که هر دانشجوی موسسه آموزش عالی عالمه جعفری عضو کتابخانه این اق
 موسسه می باشد و نیازی به عضو شدن ندارد.

 یامه یاناستفاده دانشجو یبرا ویژه خواهران و برادران سالن مطالعه مجزا دو همچنین

 .باشد یم

اقع در و )عج( عصر یکتابخانه دانشگاه ول موسسه جهت فراهم کردن امکانات بیشتر با
قرارد همکاری دارد و سطح شهر  یعموم یهاو کتابخانهمجموعه موزه ریاست جمهوری 

 ها نیز استفاده نمایند.کتابخانهتوانند از امکانات این دانشجویان این موسسه می
 

 خانم اسدی کارشناس کتابخانه : سرکار
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 دانشجویی و ضوابط باز پرداخت وام یطشرا
 دوق به حساب صن ینسبت به پرداخت کل بده یلپس از فراغت از تحص یاندانشجو

 . یندنمایرفاه و با اخذ دفترچه اقساط اقدام م

 اشدبیم یلماه پس از فراغت از تحص 4 حداکثر یبده یفتکل یینزمان تع.  
 و صدور دفترچه اقساط یلهنگام فراغت از تحص یطقابل تقس یاز کل بده %41مبلغ 

 ینده بدهما شود. یلتحو یزوار یشو اصل ف یزتوسط دانشجو وار یکجابطور  یستیبا
 خواهد شد. یطتقس

 شوندیم هیرفتذپ یلیاقساط که در مقاطع باالتر تحص دفترچه یدارا یالنفارغ التحص 
قال در مقطع باالتر انت یلخود را به پس از فراغت از تحص یتوانند باز پرداخت بدهیم

 دهند.
 یکامل وامها یکجایملزم به بازپرداخت کامل و  یو اخراج یانصراف یاندانشجو 

 باشند. یم یافتیدر

 وام: یافتدر مراحل

 ترموام در زمان شروع  درخواستفرم  یلو تکم امور دانشجویانمراجعه به  .4
 شدن تقاضا یرفتهدر صورت پذ یلارائه مدارک ذ .2

 یکارت مل یاصل و کپ 
 ییکارت دانشجو یاصل و کپ 
 کارمند  یاو  یمانیپ ی،با ضامن معتبر )کارمند رسم یسند تعهد محضر

 (یکسر از حقوق در دفتر اسناد رسم یبازنشسته با ارائه گواه
 ضامن ینیحکم کارگز یکپ 

 خانم اسدی : سرکاردانشجویی امکارشناس و
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 سرویسهای موسسهزمان و مسیر حرکت 

 1شماره  یسسرو

 ی، میدانشرق یعتیشر یابانخ، پارک جوان، خرداد 49 یابتدا، رحمت آباد یدانمیار، شهر میدان
 موسسه ی، مطهر ، خیابانشهدا یدانمیج، بس یدانمیرافضلی، م یدانم، فردوس

 2شماره  سرویس

، هداش طالقانی ، میدان ، بلوار قدس یدانمیطالب ، ابن اب یعل ی ، میدانلوار امام عل، ب یآزاد میدان
 یعالمه جعفر یموسسه آموزش عال،  بهمن 22 ، میدان فارس یجبلوار خلی ، غرب یرکب یرام خیابان

  3شماره  سرویس

 یمصطف ی، خیابانرانندگ ییراهنما یدانم ،باهنر یدشه خیابان یعصر،ول یدانمینی، ام یدشه میدان
 ، خیابانمجتبی حسن امام مصلی، بلوار،  میدان صیاد شیرازی ،عدالت ، خیابان نماز ینی ، میدانخم

 یعالمه جعفر یموسسه آموزش عالی ، مطهر

  4شماره  سرویس

 موسسه،  بهمن 22 مطهری ، میدان ، بلوار شهدا یم ، میدانابراه یگی، میدانب یرزام میدان

 5شماره  سرویس

 یور ، میدانشهر 41 ، خیابان پاسداران هجرت ، خیابان ، بلوار شهید زینلی یا ، میدانذکر میدان
یج فارس ، بلوار خلی اجتماع ینتامی ، نور شهید ی ، بلوارنور شهید راه طالقانی ، چهار ، بلوار پسته

 آموزش عالی عالمه جعفری موسسه، 

 حرکت سرویسها زمان

 شهر به طرف موسسهحرکت از سطح 

7:15 9:15 11:15 12:45 14:45 16:45 

 سطح شهربه موسسه حرکت از 

8:15 11:15 12:15 13:45 15:45 178:45 19:31 
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 یعلم هایانجمن

 یژوهشپ یتهایعالقمند به مشارکت در فعال یانمرکب از دانشجو ییدانشجو یعلم انجمن
 است.  یگروه آموزش یادانشکده  یکدر  یو فوق برنامه علم

که شامل دانشجویان خود  یاعضا یانانجام انتخابات ازم یقاز طر یانجمن علم یاعضا
 2و  ریتیمد یبعنوان شورا ینسب یترا با کسب اکثرباشند گروه آموزشی مورد نظر می

 .یندنمایسال انتخاب م یکمدت  یالبدل برا لیتن را به عنوان عضو ع

یوتر، عمران ، کامپ ،یمعمار یفعال در رشته ها ییانجمن دانشجو 1حال حاضر تعداد  در
  .باشندیو برق در موسسه فعال م ی، معدنبردار حسابداری، نقشه

فعالیتهای علمی از قبیل کنفرانسها و سخنرانیها و انجمنهای علمی هر گروه برنامه ریزی 
 بر عهده دارد برگزاری همایشها و همچنین اردوهای علمی را

 دانشجویی  : اتنشری

توان یکه از آن جمله م اندمنتشر کرده متنوعی را دانشجویان این موسسه تاکنون نشریات

شاره کرد. او نشریه بسیج دانشجویی  همکالسی ،ایستا  سرزمین مهر ، ، پاتوق اتنشری به

فعالیت  بهدانشجویی در این زمینه و  توانند با هماهنگی معاونت فرهنگیدانشجویان می

 بپردازند.
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی عالمه جعفری تحت عنوان پایگاه جواداالئمه 

نماید. اعضای بسیج در دو بخش برگزاری مراسمهای مذهبی و برگزاری فعالیت می

 اند.ای انجام دادهفعالیتهای علمی کارهای خوب و برجسته

باشد که هکه ساله در اواخر اسفند برگزار اردوی راهیان نور از برنامه های ثابت بسیج می

 گردد. می

از جمله کارهای علمی و جذابی که این ارگان همه ساله آنرا برگزار می نماید مسابقه 

 نجات تخم مرغ است که با استقبال خوب دانشجویان مواجه گردیده است.

 توانند به عضویت آن در آیند.ر این مجموعه میدانشجویان جهت فعالیت د
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 مسابقه نجات تخم مرغ

خم مسابقه نجات تسال گذشته با همکاری بسیج دانشجویی و انجمن علمی عمران در دو 

مرغ را در سطح دانشگاههای شهرستان رفسنجان برگزار کردیم و این مسابقات با پوشش 

 صدا و سیما همراه شد.
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 طراحی المانهای شهری با مواد باز یافتیمسابقه 
به همت انجمن علمی معماری موسسه آموزش عالی عالمه جعفری مسابقه طراحی 
المانهای شهری با مواد باز یافتی با همکاری شهرداری در سطح شهرستان رفسنجان 

 برگزار گردید.
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 های علمی و فرهنگیاردو

موسسه آموزش عالی عالمه جعفری اردوهای متنوع علمی و فرهنگی زیادی را تاکنون 
 هماهنگی اردوهای علمی از طریق انجمنهای علمی می باشد. برگزار نموده است. 

 

 جشنها و مراسم فرهنگی
 مراسمهای موسسه همواره با استقبال خوب دانشجویان همراه بوده است.
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 یجشنواره ورزش

شاد و پر نشاط در کنار کسب  یطیمح یجادجهت ا موسسه آموزش عالی عالمه جعفری
 ییهاجشنواره در رشته ینکه ا یدنمایدر هر سال م یجشنواره ورزش یعلم اقدام به برگزار
 دانی،ی، دومیانداز یر، دارت، ت دستییز، فوتبالم یرو یستن یال،مانند: فوتسال، والب

دد گریبرگزار مو طناب کشی بدمینتون ، دروازه  یرکت گیری شطرنج، پرتاب وزنه، هدف
اهدا  یزیجوا یاز قهرنان ورزش یرتحت عنوان تقد یدر جشن یدهبرگز یهایمبه افرد و ت و
 گردد.یم
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 PESبرگزاری  مسابقات 

به همت انجمن کامپیوتر برگزار گردیده است که  با  PESسال گذشته مسابقات  سهدر 

 استقبال خوب دانشجویان مواجه شد
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

  موسسهآموزشی برنامه های فرهنگی و  تقویم

 

 59-59 یلیترم دوم سال تحص 59-59ترم اول سال تحصیلی 

 دوم یمسالبهمن: انتخاب واحد ن 01 اضافه و : حذفمهر 0یور الی شهر 31

 یشنور و ک یانراه یاسفند:ثبت نام اردو 6یال0 یهمهر: درخواست وام شهر 05 یال 0

 اسفند: بزرگداشت روز مهندس 5 )ع(یمسجد امام حسن مجتب یمهر: افتتاح رسم 6

 یدجد  یاندانشجو  یهیمهر: جلسه توج 13 یال 08

 گروه( یزیالورود )بر اساس برنامه ر

نور و  یانراه یاردو یدوم اسفند: برگزار نیمه

 یشکاردوی 

 مشهد ی:ثبت نام اردوینفرورد 09 یال 05 شب شعر-مهر: بزرگداشت روز حافظ 11

 ی: ثبت نام جشنواره ورزشینفرورد 16 یال 10 ثبت نام انجمنهای علمیمهر:  13 یال 08

 بزرگداشت عظار -: شب شعرینفرورد 15 یمهر: ثبت نام مسابقه کتاخوان 19 یال 15

 مشهد یاردو ی: برگزاریبهشتاول ارد نیمه )ع(ینامام حس یآبان: مراسم عزادار 4مهر و  31

 کتاب تهران  یشگاه: نمایبهشتدوم ارد دهه ییآبان:ثبت نام ازدواج دانشجو 11 یال 5

 یجشنواره ورزش ی: برگزاریبهشتارد 04 یال 4 یآبان: ثبت نام در جشنواره ورزش 7 یال 3

 : بزرگداشت روز معلم و استادیبهشتارد 01 یجشنواره ورزش یآبان: برگزار 09 یال 9

 )ع(ینامام حس یالد: جشن میبهشتارد 13 یمسابقه کتابخوان یآبان :برگزار 14

 : بزرگداشت روز جوان و شب شعریبهشتارد 31 آذر: بزرگداشت روز حسابدار 05

 شعبان یمهخرداد: مراسم ن 1 آذر: بزرگداشت روز دانشجو 06

 دوم یمسالترم ن یانخرداد: امتحانات پا 11 آذر: بزرگداشت روز پژوهش 15

 : ثبت نام ترم تابستانیرت 01 دیماه: توزیع کارت ورود به جلسه 01الی  5

 یوترکنفرانس کامپ یرگزارب: یوراول شهر دهه ترم یان: امتحانات پا یماهد 19الی  01
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 آموزشی مهم قوانینبرخی از 

 یواحد درس 21و حداکثر  49تواند حداقل  یم یلیتحص یمسالدانشجو در هر ن .4

 واحد است. 6 یدر دوره تابستان یانتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخاب

 یمسالباشد در ن یم 41حداقل  یمسالن یکدر  ییاگر معدل دانشجو .4.4

 .یدرا اخذ نما یواحد درس 29تواند حداکثر تا یبعد م یلیتحص

تواند صرف نظر از معدل کل )کمتر  یدانشجو م ییلتحص یمسالن یندر آخر .4.2

 .یدواحد اخذ نما 29تا  ینباشد( و مشروط 41از 

مانده باشد  یباق یواحد درس 3 دانشجو حداکثر یلکه از تحص یطیدر شرا .4.2

 .یدانتخاب نما یمذکور را در دوره تابستان یتواند واحدهایم

اشته د یماندهباق یرس نظرتنها دو د یلفراغت از تحص یکه دانشجو برا یدر صورت .2

 به استاد بگذراند. یتواند آن دو درس را به صورت معرف یباشد، م

سال و  9/2 یوستهناپ یو کارشناسی کاردان یهادر دوره یلحداکثر مدت مجاز تحص .2

 است.سال  9/2و کارشناسی ارشد  پنج سال  یوستهپ یکارشناس یهادر دوره

در جلسه امتحان  یاجلسات و  شانزدهمسه از   یشب یاگر دانشجو در درس .2.4

ه، درس مؤسس یآموزش یشورا یصداشته باشد، با تشخ یبتغ یمسالن یانپا

 شود.یحذف م یو

 است. ییرقابل تغ یرشدن، غ یدرس پس از قطع نمره .9

باشد، دانشجو در آن  42دانشجو کمتر از  یلیتحص یمسالمعدل نمرات هر ن چنانچه .9

 نیبعد )جز در آخر یمسالمشروط ، در ن یشود. دانشجو یم یمشروط تلق یمسالن

 را ندارد. یواحد درس 49از  یشحق انتخاب ب (یلیتحص یمسالن

و د یوستهناپ یو کارشناس یکاردان مجاز در دوره یمشروط یهایمسالن حداکثر .6

 است.  یمسالن 2 یوستهپ یو در دوره کارشناس یمسالن

)بدون کسب اجازه از مؤسسه( انصراف  یلیتحص یمسالثبت نام دانشجو در هر ن عدم .1

 شود.یمحسوب م یلاز تحص
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 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 هیات موسس  موسسه آموزش عالی عالمه جعفری

 

 

 محمد اسدی

 

 دکتر محمدعلی دهقان 

 

 عسکری دکتر حسن رنجبر

 

 دکتر سید محمود حسینی

 

 دکتر سید حمید حسینی

 

 دکتر احمد بحرینیحجه االسالم 

 

 مظفریدکتر وحید 
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 موسسه آموزش عالی عالمه جعفری هیات امناء

 هیات امناء موسسه عبارتند از:

 

 محمد اسدی

 

 ییدکتر محمد جواد فدا

 

 دکتر نصرا... گرامی

 

 عسکری دکتر حسن رنجبر

 

 سلطانمرادیدکتر محمد حجه االسالم 

 

 دکتر وحید مظفری

 

 دکتر احمد صفاپور

 

 کشاورزیدکتر محمود 
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 )غیر دولتی (  هم عفری موسسه آموزش عالی عّل 

 قبل از شهرک نفت ، جاده یزد 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان  جاده تهران 2کیلومتر  ،آدرس: رفسنجان

 موسسه آموزش عالی عالمه جعفری پرسنل

 مسئولیت نام ونام خانوادگی
 ریاست محمد اسدی

 معاون آموزشی و پژوهشی مهندس عبدا... پاشا زانوسی

 دانشجوییو معاونت فرهنگی  میثم اسدی

 مدیر تحصیالت تکمیلی محسن اکبری

 مدیر امور اداری احمد هنرمند

 حراست مدیر حسین حکیمی زاده 

 مدیر امور دانشجویی سید علی خردمند

 مدیر امور فرهنگی فاطمه اسدی 

 کارشناس امور فارغ التحصیالن صدیقه طباطبائی

 مسئول دفتر ریاست مهدیه عابدی 

 مدیر آموزش محمودرضا قاسمی نژاد 

 کارشناس آموزش فرح مرشدی 

 و سایت آموزش کارشناس ورپعلیرضا احمد 

 کارشناس آموزش ذیحیاتمریم 

 کارشناس آموزش زاده ینحس یهمرض

 کارشناس تشکیل کالسها علی حقانی زاده

 مدیر امور مالی محمد عظیمی

 کارشناس مالی سمیرا داروئیان

 کارشناس مالی بهروز جدیدی

  کارپرداز سید جالل رحیمی

 تربیت بدنی مدیر واحد علی زین الدینی 

 مدیر واحد ارتباط با صنعت ابوعلی نقیب زاده

 خدمات حسن زین الدینی 

 خدمات فخرالدین فتحی

 خدمات فاطمه خوشرو

 انتظامات ابراهیم عبدالهی نژاد  

 انتظامات علی اصغر محمد میرزایی

 


