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Pe scurt despre 
UNIVERSITATEA „APOLLONIA” din Iași

1. DE CE UNIVERSITATEA „APOLLONIA”? 

Mai întâi pentru că ființează în cel mai 
potrivit loc, Iașul, cel care oferă avantajele 
proprii oricărui mare oraș. 

Universitatea „Apollonia” din Iași este 
o instituție de învățământ superior acreditată 
(conform  H.G. nr. 403/2021, cu modificările 
și completările ulterioare) fiind nouă în spirit și 

cunoaștere, creată în mediul deschis, european, democratic, de după anul 1989. 
Universitatea „Apollonia” este o instituție flexibilă, capabilă să se 

acomodeze perpetuu noului. Recent, Universitatea „Apollonia” din Iași 
împreună cu Washington University of Health and Sciences, American 
Academic Services, DOMENICO SRL și Fundația „Sfânta Apollonia” 
a semnat un consorțiu înregistrat sub numele de Consorțiul Academic 
Româno-American. Consorțiul româno-american prin contractul său de 
asociere deschide importante perspective sistemului de învățământ apollonist.

Principiile după care este organizată sunt inspirate de modele moderne 
și conțin norme recunoscute ale managementului universitar european. 
În chip particular și fericit, la Universitatea „Apollonia” se întrepătrund 
armonios experiența generației adulte de profesori experimentați cu 
mobilitatea și aspirațiile profesionale ale profesorilor tineri și foarte tineri. 

Universitatea este cu adevărat ALMA MATER, iar, prin conținutul 
activității, ea ilustrează întru totul cuvintele lui Seneca: Res severa verum 
gandium. Şi, pe deplin adevărat, un lucru serios este o adevărată bucurie. 

La Universitatea „Apollonia” se desfășoară o activitate efervescentă, 
dedicată studiului și noutăților. 

Activitățile de implicare a studenților în cunoașterea științifică și în 
acțiunile extracurriculare reprezintă tot atâtea argumente riguroase și 
convingătoare. 

Nu neapărat ca ultim argument, dar în mod sigur unul de substanță, îl 
reprezintă misiunea asumată prin jurământul de credință al Universității: 

 Universitatea „Apollonia” din Iași este guvernată prin lege, 
disciplină și rigoarea bunelor proceduri
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2.  PLATFORMA DE INSTRUIRE PRACTICĂ A 
UNIVERSITĂȚII „APOLLONIA” DIN IAȘI
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Universitatea „Apollonia” din Iași s-a impus ca instituţie de învăţământ 
superior prin exigenţa acordată nivelului de pregătire teoretică, dar mai 
ales practică a studenților. Dobândirea rezultatelor învățării practice stă 
la baza misiunii asumate, de aceea, baza materială a Universității se 
retehnologizează în permanenţă pentru ca studenţii să îşi poată realiza 
optim baremurile practice obligatorii la fiecare disciplină.

Universitatea „Apollonia” din Iaşi a creat Platforma de Instruire 
Practică cu o structură bifocală: prima dintre ele vizează componenta 
ştiinţelor sociale şi a fost dezvoltată pentru a sprijini instrucţia practică a 
studenţilor Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, cea de-a doua se situează 
în domeniul ştiinţelor medicale şi sprijină dezvoltarea competenţelor 
practice ale studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară.

Platforma de Instruire Preclinică și Clinică se adresează studenţilor 
de la programele de studii: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Asistenţă 
Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare.

Platformele de Instruire Preclinică și Clinică la Facultatea de 
Medicină Dentară
În  acest  sens, din  primul  an  de  studiu  studentul  medicinist  intră  în  

contact,  prin  intermediul laboratoarelor didactice preclinice, cu activitatea 
practică în domeniile de instrucţie  medicală cu caracter fundamental şi 
anume: Anatomie, Embriologie, Biochimie, Discipline morfologice 
microscopice (Biologie celulară și moleculară, Histologie, Genetică, 
Anatomie patologică, Microbiologie, Parazitologie, Virusologie), 
Discipline funcţionale (Biofizică, Farmacologie, Fiziopatologie, Fiziologie), 
Radiologie dentară. Ulterior, în a doua perioadă de studiu, platforma de 
instruire practică asigură studentului însuşirea disciplinelor de  specialitate, 
respectiv concretizarea viitoarei lui activităţi de medic stomatolog, tehnician 
dentar, fiziokinetoterapeut sau asistent medical generalist.

Platforma de Instruire Preclinică
 - Laboratorul integrat pentru biotoleranţa medicamentelor, 

biomaterialelor şi dispozitivelor medicale (Laboratorul de 
nanomateriale și spectrofotometrie,  Laboratorul de culturi celulare și 
histopatologie “Acad. Sorin și Dan RIGA”, Laboratoare investigații 
paraclinice, biochimice, imunologice, hematologice, microbiologice.

 - Laboratoare didactice de discipline morfologice microscopice și 
funcționale.
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 - Clinica de Protetică Dentară
 - Clinica de Parodontologie
 - Clinica de Implantologie Orală și Chirurgie OMF
 - Clinica de Pedodonție și Prevenție Dentară
 - Clinica de Ortodonție și Ortopedie dento-somato-facială
 - Clinica de Reabilitare Orală Complexă, Estetică Dento- Somato-

Facială, Gnatoposturologie.
 - Clinica de Cariologie și Endodonție 
 - Laborator Digital Integrat de Investigații Radiologice 3D- 2D
 - Laboratoare Tehnică Dentară
 - Laborator Integrat CAD-CAM.

Toate aceste clinici dispun de specialişti de renume care îndrumă și 
supervizează activitatea studenților, precum și de peste 50 de unituri dentare 
noi, dotate cu cameră intraorală şi monitor LED, aparate detartraj ultrasonic 
cu LED, VELSCOPE, Piezotom, Fiziodispensere pentru aplicarea celor 
mai performante strategii terapeutice cunoscute în acest domeniu.

Platforma de Instruire Clinică deține o linie de investigare 
radiologică digitalizată completă 2D 

3D şi Anatomage - o masă de disecţie virtuală care permite reconstrucţia 
tridimensională a CBCT-urilor şi RMN cu analiza complexă a cazului 
pacientului investigat, dar şi disecţia şi chiar exersarea unor manopere 
chirurgicale.
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Laboratoarele de Tehnică Dentară, puse la dispoziția studenţilor 
noştri, permit prelucrarea pe linii convenţionale, dar şi moderne, sisteme 
pentru efectuarea lucrărilor protetice din ceramică presată, Sistemul 
Eclipse - o metodă revoluționară pentru realizarea protezelor ce nu 
presupune ambalarea în chiuvete, iar în loc de utilizarea cerii, protezele 
se obţin prin aplicarea directă a celor trei straturi de răşină, placă de 
bază şi răşină set-up şi contur.

Universitatea “Apollonia” din Iași deține şi un Cabinet de 
Investigare Paraclinică de Gnatoposturologie dotat cu Electromiograf, 
Mandibulokineziograf, T-SCAN,  TENS, Condilocomp, Axiograf, 
Posturograf, Podoscop, Scanner Intra-oral de la 3SHAPE, Articulatoare 
virtuale etc.

Fiecare clinică se remarcă prin dotările performante specifice fiecărei 
discipline, un exemplu ar putea fi Clinica de Endodonție unde se efectuează 
atât manopere de Endodonţie Convenţională, dar şi Microendodonție, 
Clinica de Parodontologie care pentru a completa curricula învaţă studenţii să 
efectueze manopere de chirurgie parodontală prin intermediul LASER-ului, 
Clinica de Protetică Dentară care se remarcă prin formarea studenţilor pe 
linii moderne de algoritm terapeutic, cum ar fi CAD-CAM etc.Studenții 
noștri realizează, de-a lungul stagiilor de instruire clinică, manopere cu grad 
de dificultate diferit avansând de-a lungul anilor de instruire spre devenirea 
unor specialiști cu care universitatea noastră se mândrește.

Platforma de Instruire Clinică abordează metodologii pedagogice 
moderne care au în prim plan o educație complexă individualizată a 
fiecărui student prin colaborare interdisciplinară,  ajutând la integrarea 
într-un sistem competitiv a tinerilor absolvenți.

Platforma de Instruire Clinică a Universității „Apollonia” își 
propune formarea studenților într-un mediu complex și interdisciplinar. 
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După o etapă de formare preclinică și dobândirea unor cunoștințe de 
bază, studenții noştri sunt preluați de o echipă complexă de medici 
specialiști, lideri în domeniu, și prin intermediul unui sistem modular 
parcurg împreună o curriculă vastă care include atât discipline care au 
ca obiectiv prevenţia sau dispensarizarea bolnavilor sau discipline cu 
un caracter chirurgical până la cele mai noi tehnici dezvoltate precum 
“Stomatologia Digitalizată”, materializată printr-o linie completă de 
tehnologie CAD-CAM ce permite efectuarea algoritmilor parţial sau 
total digitalizat.

Universitatea „Apollonia” este profund implicată în tendinţele 
mondiale privind educaţia studenţilor în domeniul sănătăţii, astfel 
platforma de instruire clinică a implementat un concept unic de Hands-On 
“Platforma de Instruire Clinică Individualizată”.

Ce înseamnă de fapt acest concept?
Studenţii examinează bolnavii şi stabilesc împreună cu Asistenţii 

Coordonatori strategii terapeutice pentru pacienţii respectivi după care, 
în cadrul aceluiaşi stagiu de pregatire practică, vor efectua întocmai 
algoritmul terapeutic pe un simulator care îndeplineşte condiţiile 
reale ale bolnavului examinat, pentru ca, în stagiul următor, să aplice  
algoritmul  deja  exersat  -  pe  bolnav.  Acest  sistem  permite studenţilor 
exersarea tuturor manoperelor clinice în condiţii reale, identice cu ale 
pacientului examinat, astfel încât în momentul în care vor executa pe 
pacient acelaşi algoritm, ei să fie familiarizați cu dificultăţile manoperei 
pe care o au de executat.

Pentru formarea specialiştilor în balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare se pune la dispoziţie o clinică modernă care are în componenţă 
săli de kinetoterapie, electroterapie, ultrasunete, laser, magnetoterapie, băi 
galvanice. 
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Spațiile destinate Programului de studiu Balneofiziokinetoterapie 
și Recuperare au în dotare aparatură la înalte standarde de calitate, ce 
întruneşte toate exigenţele recuperării medicale moderne, dispunând de 
întreaga gamă de proceduri de electroterapie, laserterapie, termoterapie, 
kinetoterapie, fizioterapie: aparat laser Las Expert, aparat electroterapie 
ATM 21, aparat ultrasunete Physioson Expert, baie galvanică, ATM 31, 
aparat aerosoli Omron U 17, aparat electroterapie Hivamat 200, aparat 
terapie microunde Physiotherm-M, lampă IR, baie parafină BMCR, aparat 
magnetoterapie BTL 5000 aparat electroterapie  Psihiomed Expert, aparat 
microunde Phisiotherm M, aparat masaj limfatic Ballancer Pro, aparat 
elongații BTL 20, aparat posturologie Chinesport cu podoscop integrat.

Obiectivele urmărite în timpul pregătirii practice sunt diferenţiate 
pe ani de studiu, într-o succesiune adecvată nivelului de pregătire 
teoretico-practică a anului respectiv. În anul I urmărim orientarea generală 
şi iniţierea în domeniul balneofizio kinetoterapiei: relaţii profesionale, 
structură, funcţionalitate etc. În anul II punem accent pe aprofundarea 
şi aplicarea (sub supraveghere) tehnicilor şi metodelor kinetologiei 
aplicative, precum şi evaluarea funcţională într-o secţie clinică. În 
anul III se întregeşte formarea de cunoştinte, deprinderi şi priceperi 
privind recuperarea complexă, utilizând mai mulţi factori din domeniul 
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balneofizio kinetoterapiei şi recuperării, precum şi prin cunoaşterea mai 
multor centre de recuperare pe profil diferit (balnear, pediatrie, centre de 
sănătate, şcoli speciale etc).

Lucrările practice clinice şi de laborator se execută sub forma 
demonstraţiilor şi a executării practice la pacient, sub îndrumarea şi 
supravegherea profesorilor, cadrele didactice active în Universitatea 
noastră având convingerea că predarea trebuie să asigure formarea unor 
competenţe de specialitate pe domeniul studiat.

Studenții de la Programul de studiu Asistență Medicală Generală 
își desfășoară pregătirea practică în platformele de instruire clinică din 
spitale și Laborator de Simulare Nursing.

Pentru ca studenţii să poată exercita şi învăţa tehnicile impuse de 
specializarea AMG în cele mai bune condiţii, Universitatea a achiziţionat 
o serie de aparate menite să simuleze interacţiunea cu pacientul. 

Astfel, printre noile aparate din „arsenalul“ Simulatorului Nursing 
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se numără: simulator pentru puncţia venoasă, simulator pentru accesul 
venos la nou-născuţi, simulator pentru îngrijirea nou-născutului, 
simulator pentru îngrijirea copilului mic, simulator pentru sondajul 
vezical, simulator pentru intubare endotraheală, simulator pentru 
funcţia arterială, simulator pentru sondajul nazo-gastric, manechin 
pentru îngrijiri complexe.

Platforma de Instruire Practică la Facultatea de Științe ale 
Comunicării

Apollonia TV

Postul național de televiziune Apollonia TV (cu Licența Audiovizuală 
Nr. TV-C 724.3/05 mai 2015-, cu Decizie de autorizare audiovizuală Nr. 
2001.0-3/24 septembrie 2015 – eliberate la 12 ianuarie 2023) patronat de 
Universitatea „Apollonia” din Iași, este un post generalist care reflectă 
24h din 24h viața educativă, culturală, socială și de divertisment din 
întreaga țară.  Apollonia TV poate fi recepționat în toate rețelele de cablu 
din România. De asemenea, putem fi urmăriți și online pe pagina proprie 
a televiziunii (www.apolloniatv.ro).

Postul de televiziune Apollonia TV face parte integrantă din 
platforma de instruire practică de la Facultatea de Științe ale 
Comunicării (programe de studii- jurnalism / comunicare și relații 
publice) din cadrul Universității Apollonia din Iași. În cadrul postului 
de televiziune se efectuează lucrările practice cu studenții din anii I, 
II și III. Acest fapt are un efect dublu – pe de o parte studenții învață 
încă din facultate care este funcționalul unui post de televiziune și se 
instruiesc în specializări specifice – reportaje, știri, editor imagine etc.   
– pe de altă parte studenții pot suplea și acoperi cu activitate posturile 
libere. În raport de performanțe, unii dintre ei sunt angajați part-time 
sau full-time.

Apollonia TV este o televiziune care este masiv axată pe cultură 
și educație cu un procent de peste 50% (procent format din emisiuni 
culturale, educative, știri, spoturi publicitare care promovează 
evenimentele din acest spectru).  Tematica abordată în cadrul 
emisiunilor pe care le difuzam este de interes național, fiind discutate 
teme ce acoperă întreaga Românie, iar invitații sunt din întreaga țară, 
chiar din străinatate (Alexa Visarion, Matei Vișniec, Petre Roman, 
Acad. Răzvan Theodorescu, Alexander Hausvater, Vasile Cepoi, Teodor 
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Baconschi, Acad. Victor Spinei, Acad. Eugen Simion, Grigore Ilisei, 
Petronela Rotar, Dragoș Buhagiar etc.).  Profilul cultural și educativ al 
programelor difuzate de postul de televiziune Apollonia TV acoperă 
o arie de interes ce cuprinde toate grupele de vârstă, reportaje și știri 
structurate pe 3 nivele (național, internațional și local).

Apollonia TV este o platformă care prin dotările existente, 
personalul încadrat dar mai ales prin grila de programe excede interesul 
comunităților regionale fiind un vector de comunicare între autorități, 
instituții și locuitori, precum și un mijloc de promovare a valorilor 
naționale. În acest sens, performanța, respectul, responsabilitatea și 
integritatea sunt valorile care definesc cel mai bine activitatea integrantă 
a postului Apollonia TV. 

Radio Apollonia
Este un post de radio-şcoală care oferă studenţilor posibilitatea 

manifestării prin exerciţiu jurnalistic nemijlocit în cadrul curriculei 
Facultăţii de Știinţe ale Comunicării şi Jurnalism, abordând preponderent 
probleme ale comunităţii academice şi  ale celei socio-economice 
regionale specifice publicului vizat.
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Agenția de Presă

Săptămânalul  „Nova  Apollonia”:  Dedicat  formării  studenţilor  de  
la  specializarea Jurnalism în domeniul presei scrise, revista apare lunar și 
cuprinde subiecte din domeniile educaţional, social şi cultural din cadrul 
Universităţii „Apollonia”, dar şi din mediul local şi regional.

Biroul de Analiză și Diagnoză Organizațională (BADO)
Biroul de Marketing și Publicitate (BMP)
Biroul de Relații Publice și Comunicare (BRPC)
Editura  „Apollonia”:  Asigurând  necesarul  de  carte  academică  şi  

de  cursuri,  editura îndeplineşte şi o misiune formativă pentru studenţii 
doritori să se familiarizeze cu activitatea editorială.

Școala de Presă „Realitatea print-Platforma online”
Platforma „Student de la A-Z”

3. BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII „APOLLONIA” 
DIN IAȘI 
Biblioteca Universităţii „Apollonia” este o bibliotecă de tip universitar, 

de drept privat, aflată în subordinea Senatului Universității Apollonia din 
Iași, un adevărat centru de informare, specializat în domeniile Medicină 
Dentară și Științe ale Comunicării. 

Biblioteca „Apollonia” este, ea însăși, unul dintre laboratoarele de 
cercetare ale Universității și oferă utilizatorilor săi acces la resursele și 
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serviciile necesare procesului de învăţământ. Biblioteca Universității 
„Apollonia” din Iași organizează și participă la schimburi de experiență, 
sesiuni și simpozioane pe teme de biblioteconomie și de informare 
documentară, organizate pe plan național și internațional, colaborează 
cu organizațiile profesionale ale bibliotecarilor din învățământ. Printre 
diversele activități oferite de bibliotecă se numără și organizarea 
de manifestări educative, culturale și științifice specifice, cum sunt 
expozițiile de carte, conferințele, prelegerile, prezentările și lansările de 
carte de specialitate sau culturală, susținute de către cadrele didactice ale 
universității sau de către invitații din tară și străinătate.

Din luna iulie 2019 biblioteca a fost relocată pe secțiuni, în imobilele 
din str. Păcurari nr.11 și în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr. 2, unde 
dispune de mai multe săli de lectură. Toate aceste săli au funcționalitățile 
și dotările corespunzătoare (patrimoniu documentar care include: cărți, 
manuale, cursuri litografiate, tratate, dicționare, antologii,  documente 
electronice, precum și alte tipuri de documente) un număr suficient de 
calculatoare, conectate la internet de mare viteză, două laptop-uri, 
două imprimante, un sistem audio Home cinema și echipamente de 
videoproiecție.

Fondul de carte al  Bibliotecii Universitare „Apollonia” cuprinde: cărți, 
periodice, în număr suficient de exemplare din cele mai diferite domenii: 
medicină generală, medicină dentară, comunicare, massmedia, publicitate, 
relaţii publice, drept, sociologie, ştiinţe politice, cultură generală, etc. 

Se remarcă existența bibliotecii digitale, prin care studenții au acces 
digital, de pe site-ul universității, la e-book-urile cu autori cadre didactice 
ale universității sau diverși autori, e-journals sau la catalogul online cu 
toate publicațiile (cărți și periodice).

Pentru abonamentele curente la periodicele care nu au și variantă 
electronică, bibliotecarul de serviciu, la primirea ultimelor numere, 
postează cuprinsul numarului respectv iar studenții pot solicita articolele 
care îi interesează, printr-o cerere pe mail iar bibliotecarul de serviciu, 
scanează articolul respectiv și-l trimite solicitantului, pe mail-ul acestuia.

Avându-se în vedere destinația bibliotecii de învătământ superior, s-a  
urmărit în permanență, concordanța între planul de învățământ, cerințele reale 
ale studenților, precum și a bibliografiilor recomandate de cadrele didactice.

Pe parcursul anilor, fondul bibliotecii a crescut constant, ajungându-se 
astăzi la un volum consistent de publicații care asigură necesarul de studiu 
al beneficiarilor noștri.



113

4. EDITURA UNIVERSITĂȚII „APOLLONIA” DIN IAȘI

Editura „Apollonia” funcționează sub patronajul Universității 
„Apollonia” din Iași și are drept domeniu de activitate tipărirea și difuzarea 
cărților cu profil universitar, didactic și enciclopedic. Planul editorial al 
editurii se realizează în concordanță cu proiectele de cercetare științifică 
ale facultăților din cadrul Universității „Apollonia”și cu solicitările 
primite din partea specialiștilor din afara universității.

Editura derulează următoarele proiecte:
a) proiectul didactic, destinat să sprijine procesul de învățământ, 

prin editarea de cursuri, manuale, îndrumare, ghiduri etc., care să acopere 
arealul profilului de specialitate al facultăților din cadrul Universității; 

b) proiectul academic este destinat publicării rezultatelor cercetării 
științifice a cadrelor didactice din Universitate și a cercetătorilor de la 
Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Hăulică”: volume de autor, lucrări 
ale simpozioanelor, congreselor, sesiunilor etc. 

c) proiectul enciclopedic, în care apar lucrări de reală valoare din 
cultura română (poezie, proză, critică); 

d) proiectul periodicelor Universității „Apollonia”: International 
Journal of Medical Dentistry (Indexată Thompson ISI) International 
Journal of Communication Research (Indexată BDI). Prin multitudinea 
și semnificația studiilor și articolelor publicate, cele două reviste au 
intrat în circuitul științific academic din România, Europa și Statele 
Unite ale Americii.

Publicațiile noastre sunt grupate pe mai multe colecții:
• colecția „Gnathos”: cuprinde lucrări din domeniul medicinii dentare; 
•  colecția „Hygeea”: cuprinde lucrări din domeniul medicinii generale; 
• colecția „Hermes”: cuprinde lucrări din domeniul științelor 

comunicării; 
• colecția „Gnosis”: cuprinde lucrări din domeniul științelor politice, 

filosofiei și sociologiei; 
•  colecția „Logos”: cuprinde lucrări din domeniile literaturii și 

lingvisticii; 
•  colecția „De anima”: cuprinde volume de poezie; 
•  colecția „Povestind nepoților”: cuprinde povești, basme, literatură 
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pentru copii. 

Autorii lucrărilor publicate sunt personalități de prestigiu, fie cadre 
didactice ale Universității „Apollonia”, fie cercetători, publiciști din alte 
zone academice. In perioada 20122017, Editura „Apollonia”a publicat 
peste 70 de titluri, la care se adaugă publicații conjuncturale (broșuri, 
programe, afișe pentru diverse manifestări organizate de Universitatea 
„Apollonia”). 

Editura „Apollonia” face, la rândui, parte din Platforma de Instruire 
Practică creată de Universitatea „Apollonia” din Iași pentru a sprijini 
instrucția practică a studenților Facultății de Ştiințe ale Comunicării. Astfel, 
editura îndeplinește și o misiune formativă pentru studenții doritori să intre 
în tainele activității editoriale. 
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publishes peer-reviewed research-oriented articles and original concepts 
in all fields of dentistry, oral surgery and medical interferences, as well 
as other medical fields. The Journal includes articles covering the entire 
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All submitted articles will be subjected to a peer-review evaluation 
from at least two specialists in the relevant field. Submitted articles will 
not be accepted for publication if they have already been published or 
have been submitted for publication to other journals.

We take great care in insuring that articles are processed as quickly as 
possibly (maximum 2 months from submission).

The journal is published quarterly in English (www.ijmd.ro)
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6. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION 
RESEARCH (IJCR) 

Is an academic journal that fulfills the highest peer-review standards, 
publishes specialized articles, and establishes collaborations with 
recognized scientists around the world. The journal has an editorial board 
composed of prestigious members both at national and international level 
including academics from the UK, France, America, India, Italy, Austria, 
Bulgaria, Republic of Moldova, Cyprus, Greece, Finland and Hungary. 
IJCR publishes original articles with a theoretical, empirical and critical 
perspective, as well as presentations of books and scientific publications 
addressed to specialists in the field, researchers, university professors, 
PhD students. IJCR is published in English and has a frequency of four 
appearances per year (January/March, April/ June,  July/ September and 
October/December) (www.ijcr.eu).

International Journal of Communication Research is indexed in 
the following international databases: Ebsco, Global Impact Factor, Isi 
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