
1392مهرماه: برگزاري جشن دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودي جدید 
کاربردي شرکت داده پردازي ایران-مرکز آموزش عالی علمی

)ع(حضرت علی .  رساندکند و عمل تو را به مقصد میدانش تو را راهنمایی می

جهت خوشامدگویی و معارفه به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز علمی، مراسم جشنی 
و مرکز کاربردي –دانشگاه جامع علمیویان  به منظور ذکر نکات و خالصه قوانین تحصیلی و آشنایی بادانشج

17- 15براي دانشجویان کاردانی و 15- 13از ساعت 4/7/92در تاریخ ) 2(در محل هتل بزرگ تهرانآموزش 
.براي دانشجویان کارشناسی برگزار شد

با حضور که ضمن دعوت قبلی از کلیه مدیران و معاونین دانشگاه جامع علمی کاربردي و مراسم این 
ایران، معاونین داده پردازيشرکت و ریاست مرکز ، مدیران ارشد ایرانپردازيمدیریت محترم عامل شرکت داده

پخش سرود مقدس جمهوري با کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و جمع کثیري از دانشجویان و کارکنان 
شایان ذکر است در این مراسم مهندس کربالیی .اهللا مجید برگزار گردیداسالمی ایران و گلبانگ معطر کالم

مدیر کل امور دانشجویی و دو تن از کارشناسان حوزه حراست دانشگاه جامع علمی کاربردي حضور به هم 
ی خود را جهت برگزاري این جشن دانشجویی به ریاست آوردند و به نیابت از سایر مسئولین تشکر و قدردان

.مرکز ابراز نمودند
در ابتدا مجري برنامه با ذکر اشعاري در مدح خالق هستی و آفرینش انسان به عنوان اشرف مخلوقات، 

ي مندي از چشمهتالش دانشجویان را در جویبار علم و دانش و در کانون معرفت تبریک گفته و به یمن بهره
ایرانپردازيکاربردي شرکت داده- زالل دانش ورود این عزیزان را به جمع دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی

و برایشان آرزوي توفیق و سربلندي روزافزون در طی کردن  مسیر کسب علم و دانش از نمودهتبریک عرض 
.خداوند متعال را خواستار شد

آغاز سال تحصیلی جدیددس فرامرز خالقی، با تبریکس ریاست محترم مرکز جناب آقاي مهنسپ
.، به تشریح  فوایدو  ارزش یادگیري علم و دانش پرداختندضمن خوشامدگویی به دانشجویان

لمی دانشجو باید در نخستین گام جایگاه و ارزش ع: ایشان در این مراسم طی سخنانی بیان داشتند
ضمن کسبنماید تا بتواندوافر تالش رشته تحصیلی مورد نظرخود را درك و در راه کسب دانش مرتبط در 

و اظهار داشتند که در کتاب آسمانی ما .مدارج تحصیلی و رشد جایگاه اجتماعی را طی نمایدهاي الزم موفقیت
تفکر و فراگیري دانش سفارش شده است که همین تاکید قرآن، اهمیت ،قرآن کریم به طور مکرر به تدبر، تعقل

.کندش علم را مشخص میو ارز
به این نکته اشاره کردند که دانشجو خود را باید متعهد و پایبند به قوانین و مقررات وي در ادامه

دانشگاه  ھم خود را پاسخـگو بدانند و عنوان نمودند کھ شعار یمراکز آموزش"دانشگاه بداند تا متقابال
باسپس . باشدمی" دانشجوی متعھد، مرکز پاسخگو"در دوران گذشتھ و کنونی ریاست مرکـز ایشان 

بت یس مرکز، امکانات و نقاط قوت و مثي گزارشی تصویري از دانشکده و ذکر توضیحاتی از تاریخچه تاسارایه
ها و ي محدودیتکاربردي با توجه به کلیه–تمامی  مراکز علمیمرکز را برشمردند و همچنین اعالم داشتند که

ي مناسب ترین خدمات ممکنه به دانشجویان را در دستور کار د، همه ي تالش خود براي ارایهمشکالت موجو



خود قرار خواهند داد و این زمانی میسر خواهد بود که دانشجویان جایگاه خود را با رعایت اصول و شعائر 
.تحصیل حفظ کننداخالقی و اجتماعی و رعایت کلیه مقررات آموزشی، دانشجویی و انضباطی در طول دوران 

، سپس با ذکر نام روساي پیشین و قدردانی از زحمات آنها، به تشریح قوانین و مقررات آموزشی
دانشگاه جامع پرداختند و از دانشجویان درخواست کردند که خود را ملزم به پیروي از  دانشجویی و انضباطی 

.قوانین بدانند
جلد سررسید از شرکت داده پردازي چنین تقدیم یک این محفل صمیمی با پذیرایی از مدعوین و هم

_ نامه قوانین و مقررات دانشگاه جامع علمی به همراه آئیناي از تصاویر و اطالعات مرکزلوح فشردهایران و
.به هر کدام از دانشجویان به پایان رسیدکاربردی 


