
دیدار ًَرٍزی رئیس ٍ هسئَالى داًطگبُ تفرش بب 

 اهبم جوعِ  تفرش

 رئیس داًطگبُ تفرش:

ّبی پژٍّطی اٍلَیت هْن داًطگابُ   گسترش فعبلیت

  5931تفرش در سبل 

  

اًتصبة دکتر پرٍاًِ ًظرزادُ  بِ عٌَاى عضَ ضَرای 

  4رفبّی اعضبی ّیبت علوی هٌطقِ 

 

هٌظَر   بْرُ هٌدی از اهکبًبت   داًطگبُ تفرش بِ

 ایجبد زهیي گلف 

بسرگداضت سَهیي سبلگرد خبکسپبری ضاْادای     

 ٍ بدر  داًطگبُ تفرش  8گوٌبم  عولیبت ٍالفجر 

  3صفحِ 

  2صفحِ 

  2صفحِ 

 8صفحِ 

 4صفحِ 

 پیبم ًَسٍصی سئیس داًشگبُ تفشش

سسیییذى    دس آغبص سبل ًَ ٍ ثب فشا

ًَسٍص ثبستبًی اص پیشگبُ خیذاًٍیذ     

ّب ٍ ًظشّب،  هتعبل، آى تغییشدٌّذُ دل

آى گشداًیٌیذُ  یت ٍ سٍص، آى            

ّیب،     کٌٌذُ  سٍصگبس ٍ حیبل    دگشگَى

تغییش یبفتي حبلوبى ثِ ثْتشیي حبل سا 

هسئلت دا تِ، فشاسسییذى ًیَسٍص     

ٍ سبل جذیذ سا ثِ ّوِ  یویب    5335

ٍیژُ ثیِ     ٍطٌبى، داًشگبّیبى ٍ ثِ ّن

اسبتیذ، کبسکٌبى ٍ داًشیویَییبى        

داًشگبُ تفشش تیجیشییر  یش          

 ًوبین. هی

اش ثیشای       اص دسگبُ کجشییبییی   

ّوگبى هَفقیت،   بدکبهی ٍ آًیهیِ   

خیش ٍ ًیکی   است دس سیبلیی کیِ      

 پیششٍست ٍ دس ّوِ ایبم خَاستبسم.

، سبل  دٍلیت  5334دس آغبص سبل 

صثبًیی اّیذا       ٍ هلت، ّوذلی ٍ ّن

اسبسی سا دس ساستبی اجشای ثشًیبهیِ   

استشاتژیر تَسعِ داًشگبُ تعییییي   

ًوَدُ  ٍ دس کٌبس ّن، ثشای ًیی  ثیِ     

ّب ٍ ثِ سبهبى ًوَدى ّش چِ ثیشتش  آى

 اهَس داًشگبُ، تالش ًوَدین.

دس اثتذای سبل جذیذ  بیسیتیِ   

است صویوبًِ اص صحوبت اسص ویٌیذ   

قذس، داًشوَییبى    وب ّوکبساى گشاى

کسبًی کِ قذهی   ضیض، خیشیي ٍ ّوِ

دسساُ آثبداًی داًشگیبُ تیفیشش ٍ        

سییشافییشاصی کشییَس  ییضیییضهییبى     

 اًذ، قذسداًی ًوبین. ثشدا تِ

تَاًین ثِ اسصیبثی هیضاى  اکٌَى هی

 ذُ دس سیبل       تحقق اّذا  تعییي

گز تِ پشداختِ هشکالت ٍ هَاًع سا   

ثش توبسة گز تیِ   ثشٌبسین ٍ ثب تکیِ

ٍ ثب تأه  ثش ًتبیج تصیویییویبت ٍ         

ّیب ٍ       ّبی اتخبر ذُ، سٍش    یَُ

سًٍذّبی هٌبست ٍ کبسآهذ سا ثب اهیذ ٍ 

تَک  ثِ یبسی ایضد هٌبى اداهِ دادُ ٍ   

ّبی ًبکبسآهیذ ٍ     ثِ ثبصًگشی دس سٍش

ّیب     ًبهٌبست ٍ اصالح ٍ ثْجیَد آى   

ثپشداصین. ثِ خَاست پشٍسدگبس هتعبل  

ٍ ثب اتکب ثش  ضم ٍ اسادُ جویعیی، دس     

ّیبی     سبل جذیذ هحَس فیعیبلیییت    

داًشگیبُ تیفیشش سا گسیتیشش            

ّبی پژٍّشیی ٍ تیأهیییي          فعبلیت

ّبی الصم ثشای تحقق یکی  صیشسبخت

ّیب ٍ اّیذا  هیْین            اص هأهَسیت

کیِ    ذُ دس ثشًبهِ ساّجشدی آى تعییي

سسیذى ثِ جبیگبُ ثشتش پژٍّشی دس   

سطح استبى هشکضی اسیت، قیشاس       

 دّین. هی

اهیذٍاسم دس سبل جذیذ، کِ هقبم 

هعظن سّجشی ثب  ٌبیت ثِ  یشایی      

کًٌَی کشَس آى سا سبل اقیتیصیبد      

اًیذ،   هقبٍهتی، اقذام ٍ  و  ًبم ًْبدُ

ّب ٍ تأهییي   ثتَاًین ثب هذیشیت ّضیٌِ

هٌبثع دسآهذ ثیشتش ثیش هشیکیالت      

اقتصبدی فبئق آیین ٍ اهیذّب سا ًسجت 

ثِ آیٌذُ سٍ ي پیششٍ افضٍدُ، گبهیی  

دس جْت جلت سضیبییت خیذاًٍیذ       

 ٍتعبلی ثشداسین. تجبسک

پشٍسدگبسا تَفیق اًوبم آًیهیِ     

 سضبیت تَ دس آى است  ٌبیت فشهب

 هحوذقبسن سحبة

 هدیر پژٍّص ٍ فٌبٍری :  

هْوتریي اقداهبت حَزُ  هدیریت پژٍّص ٍ فٌبٍری 

 5934داًطگبُ تفرش در سبل 

 6صفحِ 



سئیغ دانـگبه تفشؽ اعالم  والشد: تؼال الشؽ            

هبی پظوهـی یىی اص اولویت مالمالا ایال        فعبلیت

 دانـگبه دس ػبل جذیذ اػت.

 22دو ش محمذلبػا ػحبة سوص یالىالـال الجال            

دس تف گو ثب خجشنگبس سواثظ  1395مبه ػبل  فشوسدی 

هب و تمالذیالذاد دس      عمومی افضود: اسصیبثی فشصت 

ثشنبم  اػ شاتظیه دانـگبه، مب سا ث  ایال  نالمالغال        

سػبنذه اػت و  پ بنؼیل اصلی سؿذ و تالوػالعال       

دانـگبه تفشؽ ثب توج  ث  ام یبصاد مالمال البص           

وهوای مالغالجالو ،       اصجمل  محیظ ووهؼ بنی و  ة

 هبی پظوهـی اػت. پشداخ   ث  فعبلیت

م ظوس تؼ الشؽ   و  دس ػبل  ی ذه ث  وی ثبثیب  ای  

هبی پظوهـی و لشاس تشف   ای  دانـگبه دس  فعبلیت

هالبی     هبی ثشتش اػ ب  و وـوس، تشوه ؿمبس دانـگبه

عالوس فالعالبل       پظوهـی مخ لف دس ای  دانـگبه ث 

انذاصی و تأػیغ خواهذ ؿذ اظالمالبس داؿالت:       ساه

دانـگبه تفشؽ اص پ بنؼیل ثبال و محیظ م بػت دس   

ساػ بی ایجبد مشوضی ثشای تجمع پالظوهـالگالشا       

ثشخوسداس اػت و  تمؽ ای  مجموع  دس جالمالت     

هالبی     تحمك ای  امش، ایجبد ؿشایظ مؼبعذ و جبرث 

مخ لف تفشیحی ثشای جزة محممب  ث  ؿمش تفشؽ 

 لشاستشف   اػت.

ای  ممب  مؼئول افضود: اص نجبو  ای  ؿمشػال الب      

داسای هوای پبن، صبف و  ف بثی اػالت، دسصالذد     

هبی نو و ػجض اصجمل  تولیذ ثشق اص  اػ فبده اص انشطی

انشطی خوسؿیذ جمت تأمی  انشطی دانـگبه هؼ یا. 

مثبل اتش مضسع  خوسؿیذی دس ای  دانـگبه  ع وا  ث 

ایجبد ؿود، مب ضم  تأمی  ثشق موسدنیبص دانـگبه اص 

م بثع خوسؿیذی ث  یه مشوض دانـگبهی نمونال  و    

ثشق ف وول بییه دس ػالغال       می  نظش دس ص صبحت

هبی وـوس تجذیل خواهیا ؿذ و  پشداخ    دانـگبه

هب و الذامبد  ی ذه دانـالگالبه    ث  ای  امش دس اولویت

 لشاستشف   اػت.

سئیغ دانـگبه تفشؽ ثب اؿبسه ث  سونذ ػیش سؿالذ     

هب اص اث ذا تبو و  دس ػشاػش دنیب تصالشیال     دانـگبه

هبی نؼل اول تشثیت نیشوی  وشد: مأموسیت دانـگبه 

انؼبنی م خصص و موسدنیبص جبمع  صشفبً ثب اهالذاف  

هالب و        موصؿی ثود و  پغ اص سؿالذ دانـالگالبه     

تیشی نیبصهبی جذیذ دس جبمع ، مالأمالوسیالت     ؿىل

هب وال  مالوضالو          هبی دانـگبه جذیذ ث  مأموسیت

 پظوهؾ و تولیذ علا اػت، اضبف  ؿذ.

هالبی     دو ش ػحبة ادام  داد: ای ه مالأمالوسیالت       

هبی نؼل ػو  عموه ثش دو هذف لالجاللالی،     دانـگبه

هالبی سوص     ػبصی ف بوسی موضو  وبس فشی ی، تجبسی

هالبی     دنیب و دػ بوسدهبی پظوهـی و ایجبد ؿشوت

سو دانـگبه تفشؽ  ؿود اصای  ث یب  سا ؿبمل می دانؾ

و تحمك نؼل جذیالذ   دس ساػ بی سػیذ  ث  توػع  

هبی پظوهـی، تولیذ  هب، پشداخ   ث  فعبلیت دانـگبه

هبی  موصؿی  علا و وبس فشی ی سا عموه ثش مأموسیت

 خود دس دػ وس وبس داسد.

هبی علا و ف البوسی دس     وی ثب اؿبسه ث  نمؾ پبسن 

ث یب  اظمبس داؿالت:     توػع  و تمویت ال صبد دانؾ

سیضی مالشوالض سؿالذ       او و  اعضبء ؿوسای ثشنبم  ها

دانـگبه مـخص و دس  ی ذه نضدیه ثشای ثالشسػالی   

هبی واصل  و پشداخت وا  ث  افشاد  هب، عشح پیـ مبد

هبی وبس فشی ی و تجذیل دانؾ  م مبضی داسای عشح

 ث  ثشود تـىیل جلؼ  خواهذ داد.

سئیغ دانـگبه تفشؽ ادام  داد: ثشای تجذیل ایال       

هبی پظوهـی ث  ثشود ث  دنجبل مزاوالشه ثالب      عشح

هبی دیگش اصجمل  جمبد وـبوسصی و ػالاالبه    ػبصمب 

سیضی مشوالض سؿالذ      ع وا  اعضبی ؿوسای ثشنبم  ث 

 ثبؿیا. دانـگبه تفشؽ می

تزاسی ػالبل     ػحبة دس خبتم  ثب توج  ث  نب  دو ش

اص ػوی ممب  معظا سهجشی تحت ع وا  ػالبل     95

جویی، وبهؾ  ال صبد ممبوم ی، الذا  و عمل، صشف 

هب و تأمی  م بثع دس مذی جذیذ دس  و مذیشیت هضی  

هب و    تشی  اولویت ادام  سونذ ػبل تزؿ   سا اص مما

 ع وا  نمود. 95هبی ای  دانـگبه دس ػبل  ثشنبم 

 1مگبواد ث     2وبهؾ دیمبنذ ثشق دانـگبه اص   وی 

سیالبل     870.000.000مگبواد سا و  موجت ثبصتـت 

هبی مشثوط ث  ثشق و همچال الیال  والبهالؾ         هضی  

صوسد مبهیبن  دس مجلال    سیبل  ثونمب  ث  15.000.000

ػاالبسی اداسه     هبی  تی ثشق، ثشو   ثونمب  دس لجض

هبی تحت نظش دانـگبه اصجالملال       ثشخی اص لؼمت

تشی  الذامبد  مضسع  ثمش دؿت و پـمی   سا اص مما

هب ع الوا    صوسد پزیشف   دس ساػ بی وبهؾ هضی  

 داؿت.

 

 

 

 

 

عی حىمی اص ػوی دو ش هبدی نظشپالوس، مـالبوس     

معبو  اداسی مبلی و مذیشیت م بثع و دثیش ػ بد اموس 

سفبهی وصاسد علو ، تحمیمبد و ف بوسی دو ش پشوان  

نظشصاده عضو هیبد علمی تشوه فیضیه، دس تبسیال   

ع وا  عضو ؿوسای سفبهالی اعضالبی      ، ث 95/01/15

 م صوة ؿذ. 4هیبد علمی م غم  

 م   حىا ث  ای  ؿشح اػت:

 تعبلی ثؼم 

 ػشوبس خبنا دو ش پشوان  نظشصاده

مـبوس )نمبی ذه( مح ش  سئیغ دانـگبه تفشؽ دس     

 اموس سفبهی  اعضبی هیبد علمی

 علیىا ػم 

مالوس      11/680اح شامبً، ثب توج  ث  نبم  ؿالمالبسه     

دانـگبه تفشؽ، مج ی ثش معشفی حضشد   94/7/22

علی  ث  ع وا  مـبوس )نمبی ذه( سئیغ دانـگبه دس     

اموس سفبهی اعضبی هیبد علمی ، ثذی وػیل  ؿالمالب   

)ػشوبس خبنا دو ش پشوان  نظشصاده ( ث  ع وا  عضالو    

 4ؿوسای سفبهی اعضبی هیبد علمی مال الغالمال        

 م صوة می ؿویذ.

امیذ اػت دس پشتو ع بیبد خذاونذ مال العالبل ثالب         

همبه گی و همىبسی دثیش و ػبیش مـبوسا  و اعضبی 

ؿوسای سفبهی هیبد علمی ا  م غم  دس تالحالمالك    

اهذاف اموس سفبهی اعضبی هیبد علمی  و استالمالب     

 معیـ ی همىبسا  مح ش  موفك و مویذ ثبؿیذ.

های پژوهشی  گسترش فعالیت

اولویت مهم دانشگاه تفرش در 

  5931سال 

انتصاب دکتر پروانه نظرزاده  به  

عنوان عضو شورای رفاهی 

  4اعضای هیات علمی منطقه 

 خبر انتصابات

 مشتضی لشثبنی : مذیش اموس مبلی مم ذع 

 وبس تمبؿ   ؿود.   ثبیذ علا و پظوهؾ سا ث  ع وا  یه ثبوس عمومم دس ثیبوسیا تب یه همت همگبنم ثش ای امب  خبم   ای :     2



 

ثِ گشارش خجزًبهِ،  هسئَل فضبی سجش داًطگاگبُ   

تفزش  اس تَسعِ فضبی سجش ثب کبضت درخگاگبى،     

 درخاچِ ّبی تشییٌی  ٍ گل ّب خجز داد.

اصلِ ًگْگبل در        0011ایي هسئَل گفت : کبضت   

هٌظَر ثْجَد کوی ٍ کیفی  هحَطِ داًطابُ تفزش ثِ

 فضبی سجش صَرت گزفاِ است.

فزضی ثب اعالم ایي خجز گفت: تجذیگل داًطگاگبُ       

تفزش  ثِ ٍاحذی سجش اس جولِ اّذافی است کِ در 

راسابی حفظ ٍ صیبًت اس هحیط سیست ٍ هگٌگبثگ     

طجیعی در ایي ٍاحذ ثب جذیت توبم در حبل پیایزی 

 ٍ عولیبتی ضذى است.  

ایطبى تصزیح کزد ایي تعذاد ًْبل کِ ضبهل سٌجذ، 

سزٍ، کبج ، اقبقیب ، سزٍ کبهیس، کبج هطْذ، افزا  ٍ 

کبتبلپب است، در هحَطِ دریبچِ هصٌَعی، هیگذاى  

اًذیطِ اسابد سحبة، یبدهبى ضْیذاى گگوگٌگبم،      

هسیز هْوبًسزا تب داًطکذُ فٌی هٌْذسی، ٍرٍدی 

داًطابُ اس ثلَار پبسذاراى ٍ سبخاوبى ضگْگیگذ      

 احوذی رٍضي کبضاِ ضذُ است.

ٍی ثب تجیي ایٌکِ طجیعت ٍ فضبی سجش، قلت تپٌذُ 

سیساابُ ّبی ثطزی ّساٌذ،  اداهِ داد ایي اقگذام  

در راسابی تَسعِ فضبی سجش در ضگبداة سگبسی     

داًطابُ  در کٌبر دست آٍردّبی ثزجساِ داًطابُ 

ّبی علوی، پژٍّطی ٍ فزٌّای صگَرت     در عزصِ

پذیزفاِ است تب فضبی سجگش هگوگجگَا ثگزای          

صَرت هساقین در ایي داًطاگبُ   داًطابّیبى کِ ثِ

حضَر دارًذ ٍ سهبى سیبدی اس رٍس را در آى سپگزی  

 کٌٌذ، فزاّن ًوبیذ. هی

فزضی ثب اضبرُ ثِ آغبس رٍیص طجگیگعگت افگشٍد:        

هٌظَر ًَیذ ثْبر در راسابی سیجبسبسی سیوگب ٍ     ثِ

هٌظز هحَطِ داًطابُ  ٍ گسازش فضبی رفگبّگی     

ّبی ثٌفگطگِ،    داًطجَیبى  در هحَطِ داًطابُ گل

اطلسی، هیوَى، هحوذی، رس، پبهچبل ٍ ضگوگطگبد    

 کبضاِ ضذ. 

هسئَل فضبی سجش  در خبتوِ افشٍد : ٍاحذ فضگبی   

سجش داًطابُ تفزش  ثب در ًظز داضاي اسافبدُ اس   

گًَِ ّبی هقبٍم ٍ سبسگبر ٍ هذیزیت هٌبثگ  آثگی،     

درصذد پبیذار سبسی فضبی سجش ایگي داًطگاگبُ       

 است. 

 گسترش فضبی سبس 

 دانشگبه تفرش بب آغبز فصل بهبر

ّوشهبى ثب آغبس سبل ًَ ٍ ثْبر طجیعت ، دکاز سحبة 

اتفبق هسگئگَل ًگْگبد          رئیس داًطابُ تفزش ثِ

ًوبیٌذگی هقبم هعظن رّجزی در داًطابُ ٍ جوعی اس 

ٍ الوسلوگیگي     االسالم هعبًٍیي ٍ هسئَلیي ثب حجت

جوعِ تگفگزش دیگذار ٍ           سیذ هحوذ هؤهٌی اهبم

 ٍگَ کزدًذ. گفت

جوعِ ضْزسابى تفزش در ایي دیذار ضگوگي      اهبم

تجزیک سبل ًَ ٍ آرسٍی سبلی پگزثگزکگت ثگزای         

اس سگَی   0931گذاری سبل  حبضزاى  ثب اضبرُ ثِ ًبم

رّجز هعظن اًقالة ثِ ًبم سبل اقاصبد هقگبٍهگاگی،    

اقذام ٍ عول گفت: هقبٍهت ٍ اتحبد در سبلگی کگِ      

سبل اقاصبد هقبٍهای ٍ سبل حضزت سّزا )س( رهش   

 هَفقیت ٍ پیزٍسی هلت ایزاى است.

ٍالوسلویي سیذ هحوذ هؤهٌی افگشٍد:   االسالم حجت

ّبی هقگبم هگعگظگن        حفظ اتحبد ثب تَجِ ثِ تَصیِ

رّجزی رهش هَفقیت هلت ایزاى است کِ ثب حفظ آى، 

پبی هیش هذاکگزُ   قذرت ٍ اقاذار ًظبم دضوٌبى را ثِ

 آٍرد. هی

دکاز هحوذقبسن سحبة در ایي دیگذار ضگوگي         

هیالد حضزت سّزا )س( گگفگت:     ٍ  تجزیک سبل ًَ 

هقبرى ضذى سبل ًَ ثب هیالد ثبسعبدت حضزت سّزا 

)س( اتفبق هجبرکی است کِ ًَیذ گز سبلی پزثزکگت    

 در سبیِ الوبف حضزت سّزا )س( است.

رئیس داًطابُ تفزش در اداهِ ضوي اضبرُ ثِ ثزخی 

ّبی داًطابُ،  ثِ ارائِ گشارش  دسابٍردّب ٍ هَفقیت

هخاصز اس ٍضعیت هَجَد  پزداخاٌذ. ایطبى اثگزاس   

ّبی هجوَعِ داًطابُ ثزای  اهیذٍاری کزد کِ تالش

سبسًذگی ٍ ثْزٍسی ثب ّوت ٍ تالش ثیطگاگزی در     

 سبل جذیذ اداهِ یبثذ. 

دیدار نوروزی رئیس و مسئوالن 

 دانشگبه تفرش بب

 امبم جمعه تفرش 

 دار ٍ دیٌذار، ثِ ضذت هاوبیل ثِ ارسضْبى اًقالثى ٍ اسالهى است. اهبم خبهٌِ ای :      داًطابُ جْت  3



هذیزیت پژٍّطی داًطگبُ تفزش در هصبحجهِ ثهب     

خجزًگبر خجزًبهِ ثِ ثیبى اّن الذاهبت هجهوهَ هِ    

 پزداخت. 49پژٍّطی در سبل 

دوتز سْیل ٍاضمبًی فزاّبًی ا الم وزد در یهه      

سبل گذضتِ در ثحث تمَیت سیزثٌبّبی پژٍّص ثهب  

ّبی گزٍُ هٌْذسی ههىهبًهیهه      تجْیش آسهبیطگبُ

هٌْذسی ثزق ٍ فیشیه داًطگبُ، اهىبًبت پژٍّطی 

ثیطتزی ثزای اسبتیذ ٍ داًطجَیبى تهحهصهیهالت     

تىویلی فزاّن آهذ. ّوچٌیي خزیذ، تهمهوهیهز ٍ        

ُ  اًذاسی آسهبیطگبُ راُ ّهبی     ّبی آهَسضی در گهزٍ

تب حذٍد سیبدی  49هختلف داًطگبُ در ثزًبهِ سبل 

گفت: در حبل حبضز داًطگبُ ثب  ٍی ثِ پبیبى رسیذ. ,

، فزس TN59BRهتزی 2ّبی تزاش  داضتي دستگبُ

FP4MK (NC)        دستگهبُ ٍایهزوهبت  ،ONA

(CNC) دستگبُ اسپبرن ،ONA(CNC) ُدستگب ،

دّهی   آهبدُ سزٍیسدریل ستًَی ٍ دستگبُ وطص 

 ّبی استبى ٍ حتی خبرج اسهتهبى   ثِ سبیز داًطگبُ

 است. ٍصٌمت

ٍی در اداهِ افشٍد: در راستبی تطَیك داًطجَیبى   

ّبی ضهزوهت در      ٍ اسبتیذ هحمك سمی ضذ ّشیٌِ

ّوبیص داخلی ٍ خبرجی اسبتیذ ٍ داًطهجهَیهبى      

تحصیالت تىویلی ثز اسبس هصَثهبت داًطهگهبُ      

پزداخت ضَد. ّوچٌیي گزًت ا ضبی ّیبت  لوهی   

رٍسرسبًی ضذُ است. ایطبى در اداههِ    هحبسجِ ٍ ثِ

ّبی اسبتیهذ   الشحوِ عزح تجییي وزد تطَیمی ٍ حك

 ضذُ است. پزداخت 49تب سبل 

دوتز ٍاضمبًی فزاّبًی گفت:  ثزای  ایجبد رٍحهیهِ    

ًطبط ٍ پژٍّص در ثیي داًطجَیبى اس ضهزوهت       

داًطجَیبى در هسبثمبت هلی داًطجَیی  ثز اسهبس  

هصَثبت حوبیت هبلی السم صَرت گزفهت وهِ اس        

 داًطهجهَیهی      ّبیتَاى ثِ ضزوت تین  جولِ هی

هتطىل اس داًطجَیبى  رضتِ هٌْذسی   وزاى در   

دٍهیي  دٍرُ هسبثمبت هلی  دیَار خبن هسلح ثهِ  

ّهبی     استبد راٌّوبیی  دوتز  ًبصز  زفبتی ٍ  رضتِ

هٌْذسی ضیوی ٍ  هٌْذسی ثزق ثِ استبد راٌّوبیی 

هٌْذس ًفیسِ  آلبثبثبئی در دّویي دٍرُ هسبثمبت 

هلی وویىبر در داًطگبُ  اصفْبى  اضهبرُ وهزد.        

ایطبى ّوچٌیي ثِ ثزگشاری هسبثمِ راة گلذ ثهزي  

ثب ّوىبری همبًٍت داًطجَیی فزٌّگی  49در  سبل 

داًطگبُ در سغح استبًی در داًطگبُ تفزش اضهبرُ  

 فزهَدًذ.

هذیز پژٍّطی داًطگبُ ثب اضهبرُ ثهِ تصهَیهت         

پزٍپَسال ا ضبی ّیبت  لوی ثیبى وزد: تهمهزیهجهب       

پزٍپَسال ثزای اًجبم عزح پژٍّطی ثهِ     05حذٍد 

پژٍّطی ارسبل گزدیذُ است وِ پس اس ثزرسی ٍ   

عهزح     25تصَیت در حبل اًجبم است وِ حهذٍد    

ًْبیی ٍ ثِ داٍراى خبرج اس داًطگبُ ارسبل ٍ ًتبیه   

ضذُ است وِ درصذ ثبالیی اس    آى ثِ داًطگبُ ا الم

 ّب تسَیِ ضذُ است. ایي عزح

عزح اس ا ضبی ّیبت  25ایطبى تصزیح وزد: حذٍد  

ضذُ است وِ ًسجت   لوی ثِ پژٍّطگبُ ًیزٍ ارسبل

ّبی وطَر ثهِ   ّبیی وِ اس سبیز داًطگبُ ول عزح ثِ

درصهذ سهْهن       05ضذُ است  آى پژٍّطگبُ ارسبل

داًطگبُ تفزش ثَدُ است وِ ایي آهبر خَة تلمهی  

 ضَد. هی

ٍی گفت: در راستبی تمَیت هٌبثع  لوی ٍ تسْیهل   

افشار تحهت ٍة     ّب ثب خزیذ ًزم در دستزسی ثِ آى

ثزای وتبثخبًِ ههزوهشی اههىهبى دسهتهزسهی            

یبفتِ  وٌٌذگبى ٍ داًطجَیبى ثِ هٌبثع افشایص هزاجمِ

پبیگبُ هْن ٍ همتجهز  هلهوهی        22ٍ ثب اضتزان در 

صَرت آًالیي سمی ضذُ وِ اسبتیذ ٍ داًطجَیبى  ثِ

ووجَدی در دستزسی ثِ هٌبثع  لهوهی احسهبس      

 ًىٌٌذ.

دوتز ٍاضمبًی فزاّبًی ا الم وزد در هزوهش ًطهز     

تمذاد سِ  هٌهَاى    0949داًطگبُ تفزش  در  سبل  

 وتبة اس ا ضبی ّیبت  لوی ثِ چبح رسیذ.

در اداهِ ایطبى گفت:  ثِ لغف خهذا ٍ ّهوهت           

هسئَلیي همذههبت ایهجهبد گهزٍُ پهژٍّطهی             

سیست صَرت گزفتِ است. ّوچٌیي جلسبتی   هحیظ

ثب ایزاًیبى همین خبرج اس وطَر ثزگشار ضهذ ٍ در      

ّبی همتجز  ًبهِ ثب ثزخی اس داًطگبُ هسیز اهضب تفبّن

جْبى ّستین. ایطبى تصزیح وزد تبرًوبی اًگلیسی  

 الولل ًیش ایجبدضذُ است. اهَر ثیي

ّهبی     دوتز ٍاضمبًی فزاّبًی اس ولیذ خَردى دٍرُ

هذت در ایي حَسُ خجز داد ٍ ثیبى  وزد ثهِ     وَتبُ 

ّوت هسئَل ایي ثخص دوتز  لی وهبمهوهی در      

(   دٍرُ ثزگهشار   SPGCهجتوع گبس پبرس جٌَثی ) 

 گزدیذ.

ّبی آهَسضی در سغح  هوهَم    در ایي راستب وبرگبُ

هزدم ٍ داًص آهَساى ضْزستبى تفزش ًیشثهزگهشار   

ّهبی رصهذی        تَاى ثِ دٍرُ آهَسش گزدیذ وِ هی

 اضبرُ وزد.

 ِ هٌظَر   هذیزیت پژٍّطی افشٍد:  در ّفتِ پژٍّص ث

ایجبد رٍحیِ پژٍّطی در داًطجَیبى، داًطجَیهبى  

ّبی  لوی ٍ في آٍراًهِ     هطتبق ٍ هستمذ در سهیٌِ

همزفی ٍ اس آًبى تمذیز گزدیذ.  ّوچٌیي اس تهالش     

ا ضب ّیبت  لوی پژٍّطگز داًطگبُ  تمذیز ضذ ٍ   

اس افتخبرات اهسبل پژٍّص داًطگبُ تفهزش ایهي     

است وِ دوتز هحوذ حجیجی در گزٍُ  لَم پهبیهِ     

 ٌَاى  پژٍّطگز ثزتز   استبى هزوشی اًتهخهبة    ثِ

 ضذًذ.

دوتز سْیل ٍاضمبًی فزاّبًی در خبتوِ در جهَاة    

ًوزُ ثِ حَسُ پژٍّهص ٍ     055سؤال  خجزًبهِ وِ اس 

دٌّذ ٍ چِ ثزًبهِ ّبیی را   ای را هی فٌبٍری چِ ًوزُ

وٌن  در ًظز دارًذ؟ فزهَدًذ : فىز هی   40ثزای سبل 

درصذ حَسُ پژٍّص ٍ فٌبٍری  هَفك  هوهل    50تب 

تَاى ثهِ   هی 40  09اًذاس سبل  وزدُ است ٍ در چطن

فزاّن وزدى ضزایظ ثزای ثزلزاری ارتجبط ثیطهتهز   

ّبی پژٍّطی  ا ضب ّیبت  لوی ثب صٌمت ٍ سبسهبى

 دیگز در خبرج ٍ داخل ایزاى اضبرُ وزد. 

 مهمترین اقدامات حوزه  

پژوهش و فناوری دانشگاه تفرش  

 4931در سال 

 اهبم خبهٌِ ای :       لن ٍ پژٍّص، ثزاى وطبٍرسى ٍ صٌمت ٍ همذى ٍ ثسیبرى اس ثخطْبى دیگز وطَر همذهِ است.  4



گرٍُ هٌْذس علی اهتی هسئَل وبرگبُ ّبی           

هٌْذسی صٌبیع در گفتگَ ثب خجرًبهِ ثِ  هعرفی           

هجوَعِ وبرگبّی ایي گرٍُ در دا ًطگبُ تفرش           

 پرداخت.

ایطبى گفت:  ثب تَجِ ثِ پیطرفت علن ٍ تىٌَلَشی          

ٍ ارائِ رٍز افسٍى فرایٌذّبی سبخت ٍ تَلیذ             

لطعبت، اًتخبة رٍش تَلیذ ٍ هَاد هٌبست ثرای           

 عاللوٌذاى ثِ داًص فٌی ضرٍری است.

هجوَعِ وبرگبّی هٌْذسی صٌبیع جْت ارتمبء         

سطح علوی ٍ عولی ثِ داًطجَیبى رضتِ ّبی            

هٌْذسی صٌبیع، هىبًیه ، ثرق ، هٌْذسی ضیوی ٍ 

 فیسیه ایجبد گردیذُ است.

ایي وبرگبُ ّب عالٍُ ثر ایي در طراحی، سبخت ٍ             

هطبٍرُ پرٍشُ ّبی تحمیمبتی ٍ داًطجَیی در ولیِ        

 رضتِ ّب هطبروت داضتِ است. 

ایطبى  هعرفی  وبرگبُ ّب  ٍ اهىبًبت ایي هجوَعِ             

 در داًطگبُ تفرش را  ثِ ایي ترتیت اعالم وردًذ: 

وبرگبُ  هبضیي اثسار:  هبضیي اثسار دستگبّی است          

وِ ثب ًیرٍی ثرق ٍ ثب استفبدُ از اثسارّبی ثرادُ              

ثرداری لطعِ وبر را ثِ ضىل هَرد ًظر در هی آٍرد.            

عولیبت آهَزش هبضیي وبری در وبرگبُ تَسط سِ         

گرٍُ از دستگبّْب ضبهل گرٍُ اٍل هبضیي ّبی           

دستی هعوَلی از لجیل هبضیي تراش،  صفحِ تراش         

ٍ دریل گرٍُ دٍم،  هبضیٌْبی ًیوِ اتَهبتیه ًظیر          

فرز  ٍ گرٍُ سَم هبضیٌْبی توبم اتَهبتیه از لجیل          

 ٍایروبت ٍ اسپبرن اًجبم هی ضَد.

وبرگبُ جَضىبری:  جَضىبری یىی از رٍش ّبی          

اتصبل لطعبت فلسی است . رٍش ّبی هختلف ایي          

فرایٌذ در وبرگبُ ضبهل: جَش ثرق ثب                 

جَش ثرق ثب گبز هحبفظ ٍ الىترٍد        ،  الىترٍددستی

فلسی،  جَش  ثرق ثب گبز هحبفظ ٍ الىترٍد                 

 تٌگستي، ًمطِ جَش ٍ  جَش ثب گبز استیلي است.

وبرگبُ ریختِ گری ٍ هذل سبزی: ریختِ گری یىی          

از فرایٌذّبی هْن تَلیذ لطعبت فلسی است وِ           

تَاًبئی  ثبزیبفت  هَاد را  دارد ٍ یىی از صٌبیع               

 اصلی تَلیذ در جْبى است. 

تجْیسات  ایي وبرگبُ ضبهل وَرُ زهیٌی)گبزسَز( ،         

ارُ فلىِ، ارُ سِ وبرُ ، دستگبُ خراطی ، تجْیسات          

 لبلت گیری است.

آضٌبیی ثب ٍسبیل    QC: آزهبیطگبُ اًذازُ گیری     

اًذازُ گیری ٍ وبلیجرُ وردى ٍسبیل ٍ ّوچٌیي           

آضٌبئی ثب رٍضْبی هختلف اًذازُ گیری از طریك          

گَی ٍ سبچوِ تب رٍضْبی پیطرفتِ از جولِ اّذاف         

 ایي آزهبیطگبُ هی ثبضذ.

ُ    ایي گرٍُ     در حبل حبضر     ّبی   ثب داضتي دستگب

FP4MK،  فرز    TN59BRهتری 2صٌعتی   تراش 

(NC)     دستگبُ ٍایروبت ،ONA(CNC)  ُدستگب ،

، دستگبُ دریل ستًَی       ONA(CNC)اسپبرن  

ُ     آهبدُ سرٍیس  ّبی استبى ٍ     دّی ثِ سبیر داًطگب

 حتی خبرج استبى ٍ صٌعت  است.

  های معرفی مجموعه کارگاه

 مهندسی صنایع  گروه

 دانشگاه تفرش

 5 ضَد.  ى وطَر هحسَة هى یى ثراى آیٌذُ اهبم خبهٌِ ای  :   داًطگبُ وِ لَام اصلى آى ثِ استبد ٍ داًطجَست، حمیمتبً پبیِ



   ٝ ٚیػٜ ثعضٌساشت ؾٛٔیٗ      ۴ٞب    آییٗ ٟٕٔب٘ی الِ

ؾبٍِطز ذبوؿپبضی شٟسای ٌٕٙبْ زا٘شٍبٜ تفطـ ثب  

حضٛض زوتط صفبضٞط٘سی، ٔؿئِٛیٗ زا٘شٍبٜ،         

زا٘شدٛیبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ٔؼظٓ شٟسا ثٝ ٕٞت ثؿیح          

زا٘شدٛیی زا٘شٍبٜ تفطـ  زض ؾبِٗ اختٕبػبت          

 حبج ٘صیط زا٘شٍبٜ تفطـ ثطٌعاض شس.

ضییؽ زا٘شٍبٜ تفطـ زض ایٗ آییٗ ٌفت: ٔٛضٛع          

شٟبزت ٚ ٌصشتٗ اظ خبٖ زضضاٜ یه ٞسف ٚاال یىی          

ـ  ٞبی ٕٔتبظ ا٘مالة ٔب زض ٔمبیؿٝ ثب زیٍط            اظ اضظ

 زازٜ زض خٟبٖ اؾت. ٞبی ضخ ا٘مالة

زوتط ٔحٕسلبؾٓ ؾحبة افعٚز: ثب شطٚع ا٘مالة          

اؾالٔی ایطاٖ، ٔٛضٛع ثصَ خبٖ زضضاٜ ٞسف ٚ ٚاغٜ         

شٟبزت ثٝ ز٘یب ػطضٝ ٚ خٟب٘یبٖ اظ ٘ثبض خبٖ ّٔت           

ایطاٖ زضضاٜ ٞسف ٚاال زض زٚضاٖ ا٘مالة ٚ ٞشت            

 ؾبَ زفبع ٔمسؼ ٔتؼدت شس٘س.

زازٜ       ٚی تصطیح وطز: اظ ایٙطٚ ػّٕیبت ا٘تحبضی ضخ       

زض ثؼضی اظ وشٛضٞب،  ٘یع تٛطئٝ زشٕٙبٖ زض خٟت          

ٞبی اؾالٔی ثٝ  ٘بْ اؾالْ  ٔرسٚـ وطزٖ  ایٗ اضظـ

 اؾت.

زا٘شٍبٜ تفطـ اظٟبض زاشت: ایٙه ا٘تمبَ ٚ         ضئیؽ 

 ٝ ٓ         ظ٘سٜ ٍ٘ تطیٗ   زاشتٗ  فطًٞٙ ا یثبض ٚ شٟبزت ٟٔ

ضؾبِت زضضاٜ پبؾساشت ایٗ ٔٛضٛع اضظشٕٙس ٚ          

 ذٙثی ٕ٘ٛزٖ تٛطئٝ زشٕٙبٖ اؾت.

     ْ ٘یع زض آییٗ      ػضٛ ٔدٕغ تشریص ٔصّحت ٘ظب

ٖ       ۴ٞب   ٟٕٔب٘ی الِٝ ٞبی ٚاضؾتٝ    ٌفت:  شٟیساٖ ا٘ؿب

ٚ ؾطٔبیٝ ثعضي ّٔت ایطاٖ ٞؿتٙس وٝ ثب ٘ثبض خبٖ           

 ذٛز ثط ػٟس ٚ پیٕبٖ ذٛز ٚفبزاض ٔب٘س٘س.

زوتط ٔحٕسحؿیٗ صفبضٞط٘سی افعٚز: اثجبت          

            ٓ تطیٗ فضیّت    ٚفبزاضی  ٚ صسق  زض   ٌفتبض ٟٔ

شٟسا ثٛز وٝ ثب ٘ثبض ذٖٛ ٚ خبٖ ذٛز آ٘طا اثجبت              

 ٕ٘ٛز٘س.

ٚی ثب یبزآٚضی ؾرٙبٖ شٟیس ثٟشتی ٔجٙی ثط            

ایٙىٝ شٟسا اظ زؾت زاز٘ی ٘یؿتٙس ازأٝ زاز: ثب           

ٝ  شٟبزت ایٗ ا٘ؿبٖ تٟٙب شٟیساٖ ضا     ٞبی ٚاضؾتٝ ٔب ٘

زٞیٓ ثّىٝ آ٘طا ٔدسزاً ثٝ زؾت آٚضزٜ         اظ زؾت ٕ٘ی  

ٚ ثب ٌشٛزٖ زفتط ذبططات ظ٘سٌی آ٘بٖ ثیشتط ثب            

     ٖ ٞبی ٚاضؾتٝ آشٙب      ظٚایبی شرصیتی ایٗ ا٘ؿب

شٛیٓ وٝ ٞطوساْ اظ ایٗ اثؼبز شرصیتی آ٘بٖ            ٔی

        ُ ٞبی آیٙسٜ    زضؼ ٚ اٍِٛیی اضظشٕٙس ثطای ٔب ٚ ٘ؿ

 اؾت.

ٚظیط اضشبز ٚ فطًٞٙ اؾالٔی زِٚت ٟ٘ٓ تصطیح           

وطز: اوٖٙٛ ثؼس اظ پبیبٖ خًٙ تغییطی ذبضج اظ            

ٔحتٛای لجّی وٝ ازأٝ خطیب٘ی اؾت وٝ اظ ٌصشتٝ          

ٚخٛز زاشتٝ اؾت ثب ٍ٘بٜ طّجىبضا٘ٝ ذٛز اظ              

ـ       ِٚی ٞبی ٘ظبْ ظزٜ     ٘ؼٕتبٖ خبٔؼٝ، ٘یشی ثٝ اضظ

ٔی   ضٕٗ زضٌیطی ثب ٞط پسیسٜ ای وٝ ثٛی ا٘مالة ٚ 

زٞس ٔب٘ٙس ػساِت اختٕبػی، ٔٛاظیٗ اؾالٔی ٚ           

ٔی زاض٘س وٝ ثب پبیبٖ خًٙ        اػتمبزی ٚ .... ، اػالْ       

 ضٚحیٝ ایثبضٌطی ثٝ اتٕبْ ضؾیسٜ اؾت.

صفبضٞط٘سی ثبثیبٖ ایٙىٝ ضاٜ شٟبزت ضاٜ ٔمبٚٔت ٚ         

ازأٝ زاز: ایٕبٖ  ثٝ ذسا  ٚ پبیساضی ثط          ،    ایثبض اؾت   

ػٟس ٚ پیٕبٖ  ثشبضت  شٟیساٖ ثٝ ٔب اؾت وٝ               

ثطپبیی خّؿبت ثعضٌساشت ٔمبْ شبٔد شٟیساٖ         

فطصتی ٔٙبؾت ثطای تحمك ذٛاؾتٝ ٚ ثشبضت           

 شٟیساٖ ٚ ٔؼطفت زضن الساْ ؾتٛز٘ی آ٘بٖ اؾت.

شبیبٖ شوط اؾت  وٝ ؾرٙطا٘ی ؾطًٞٙ ػّی              

ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙسٜ  فطاٞب٘ی فطٔب٘سٜ ؾپبٜ ٘بحیٝ تفطـ ثٝ

ذب٘ٛازٜ ٔؼظٓ شٟیس ؾدبز ضٚشٙبیی شٟیس ٔسافغ        

حطْ، حضٛض خب٘جبظ ٔسافغ حطْ ٟٔسی اؾسی،           

ضٚایتٍطی زفبع ٔمسؼ، اخطای تٛاشیح تٛؾط ٌطٜٚ       

لٕط ثٙی ٞبشٓ ٚ ٌّجبضاٖ ٔعاض شٟسای ٌٕٙبْ             

وٙٙسٌبٖ زض آییٗ      زا٘شٍبٜ تفطـ تٛؾط شطوت    

 ٝ ٝ      ۴ٞب    ٟٕٔب٘ی الِ ٞبی خب٘جی ایٗ     اظ زیٍط ثط٘بٔ

 ٔطاؾٓ ثٛز.

زا٘شٍبٜ تفطـ زض    ٚاال ٔمبْ    زٚ شٟیس ٌٕٙبْ         

ػّٕیبت ٚاِفدط ٞشت ٚ  ثسض  ثٝ زضخٝ ٚاالی               

ٕٞعٔبٖ ثب    ۲۵فطٚضزیٗ ؾبَ     ۵۲شٟبزت ضؾیسٜ ٚ    

زض ایٗ زا٘شٍبٜ ثٝ    ایبْ شٟبزت حضطت ظٞطا )ؼ(       

 ذبن ؾپطزٜ شس٘س.

 یبزشبٖ ٌطأی ٚ ضٚحشبٖ شبز.

بزرگداشت سومین سالگرد 

 خاکسپاری شهدای گمنام 

 دانشگاه تفرش 

 أبْ ذٕیٙی )ضٜ( :         ٕٞیٗ شٟبزتٟب پیطٚظی ضا ثیٕٝ ٔی وٙس. ٕٞیٗ شٟبزتٟبؾت وٝ زشٕٗ ضا ضؾٛا ٔی وٙس زض ز٘یب.  6
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 حزف هیالد ثبًَی تمَاست

 اٍ وِ الگَی عشك دٍراًْبست

 خبدهش ًَح ٍ آدم ٍ عیسی

 سًذُ اس لغف فبعوِ عیسبست

 ٍ ٍرق خَرد ثبس تمَین ٍ

 سبلزٍس ٍالدت سّزاست

 سبلزٍسی وِ رٍس هبدر شذ

 لغف هیالد فبعوِ ایٌجبست

 درخَر شأى ٍسعت وزهش

 ثْتزیي لبفیِ فمظ دریبست

 اٍل سبل ٍ ثبس ّن سّزا

 سبل ًیه اس ثْبر آى پیذاست

هٌبسجت هیالد  ثبسعبدت حضزت فبعوهِ س(،        ثِ

گزاهیذاشت رٍس سى     پبسذاشت همبم  ٍاال  هبدر ٍ  

تمبرى آى ثب تَلذ حضزت اهبم خویهٌهی سرُ، در         

هزاسوی ثب حضَر ریبست ٍ هعبًٍت اداری هبلهی ٍ    

هذیزیت هٌبثع داًشگبُ تفهز  در شهبًهشدّهن         

هبُ اس ثبًَاى شبغل در ایي هجوَعِ تجلیل  فزٍردیي

 شذ.

رئیس داًشگبُ تفز  در ایي هزاسن  ثب تهجهزیهه    

هیالد فزخٌذُ صذیمِ وجزی  حضزت فبعوِ سّهزا    

س(، دخت گزاهی ًجی اوزم سص،  ٍ سبل ًَ گفهت       

همبرى شذى سبل ًَ ثب هیالد ثبسعبدت حضزت سّزا 

س(، اتفبق هجبروی است وِ ثشبرت سبلی پز   ثزوت 

 در سبیِ الغبف حضزت سّزا س(،  هی دّذ.

دوتز هحوذلبسن سحبة افشٍد   ثبًَاى  شبغل در     

ای در اًجبم اهَر  در    داًشگبُ  ثبر هسئَلیت عوذُ

دارًذ ٍ ایي ًشست فزصهتهی    ایي دستگبُ ثِ عْذُ

هٌبست ثزای لذرداًی اس سحوبت آًبى در اًهجهبم       

 ثبویفیت ٍ دلیك وبرّب اس سَی آًبى است.

هعبٍى اداری هبلی ٍ هذیزیت هٌبثع داًشگبُ تفهز   

ًیش در ایي ًشست ضوي تجزیه هیالد سزاسز ًهَر  

دخت پیبهجز اوزم س ص ،  ٍ سبل ًَ گفت  اهیذٍارین    

سبل جذیذ  سبلی پزثبر ٍ پزثزوتی در عول ٍ الذام 

 ثزای داًشگبّیبى داًشگبُ تفز  ثبشذ.

دوتز ًبصز راسخی ًژاد اظْبر داشت   ثبًَاى  شبغل  

در ایي داًشگبُ  دلسَساًِ  ثِ  ایفبی  هسئهَلهیهت    

ّبی آًبى  پزداسًذ وِ لذرداًی اس سحوبت ٍ تال  هی

 اهزی ضزٍری است.

ّبی  هجبرن فبعوِ ٍ  تمذیز اس  ثبًَاًی وِ دارای  ًبم

ّب تَسظ ثبًَاى شبغل در  سّزا ثَدًذ ٍ ثیبى دیذگبُ

ّبی جبًجی ایي هزاسن ثهَد   داًشگبُ اس دیگز ثزًبهِ

وِ ثِ ّوت هذیزیت فزٌّگی ٍ اجهتهوهبعهی ٍ         

هشبروت وویتِ ثبًَاى داًشگبُ تهفهز  ثهزگهشار       

 گزدیذ. 

 در دانشگاه تفرش برگسار شدو پاسداشت مقام مادر  جشن گرامیداشت روز زن 

ثِ گشار  خجزًبهِ عی ثبسدیذ هٌْذ( تَوهلهیهبى    

هٌظَر ایجهبد   اهىبًبت هَجَد در داًشگبُ تفز  ثِ

 سهیي گلف هَردثزرسی ٍ ارسیبثی لزار گزفت. 

هذیز پژٍّشی داًشگبُ تفز  در حبشهیهِ ایهي      

ثبسدیذ ثِ خجزًگبر رٍاثظ عوَهی گفت  تَجهِ ثهِ      

ایجبد شَرًٍشبط ٍ شىَفبیی اثعبد ههعهٌهَی ٍ        

جسوبًی  عبعفی  عمالًی ٍ اجتوبعی توبم الشهبر    

ٍیژُ داًشجَیبى وِ ههعهوهبراى فهزدای        جبهعِ ثِ

 وشَرهی ثبشذ ضزٍری است .

 ِ هٌظَر تحَل  تعوین  ایشبى تصزیح وزد   اس ایٌزٍ ث

ّبی ٍرسشی ثب استفهبدُ اس     ٍ رٍسآهذ وزدى فعبلیت

ّبی داًشگبُ ایي ثبسدیذ تَسظ ّیئهت   ّوِ ظزفیت

 ٍرسشی گلف تفز  اًجبم گزفت.

دوتز سْیل ٍاشمبًی فزاّبًی افشٍد  دٍ سهیي ثهِ     

ّىتبر ثِ ّیئت گلف شْزستهبى   04ٍ  04هسبحت 

شذُ است وِ ّز دٍ سهیي عی ثبسدیهذّهبی    هعزفی

شذُ تَسظ ایي ّیئت هستهعهذ ثهزگهشاری        اًجبم

 هسبثمبت گلف ٍ ایجبد سهیي گلف است.    

شذُ ّیهئهت    ٍی تصزیح وزد  عجك تَافمبت اًجبم  

سهیي اس    راختیبر گذاشتيگلف شْزستبى پس اس د

سَی داًشگبُ ثِ ایجبد ٍ تجْیش سهیي گهلهف در     

داًشگبُ تفز  ٍ تزٍیج ایي ٍرس  شبد ٍ ههفهزح     

پزداسد. هذیز پژٍّشی داًشگبُ تفز  اظهْهبر     هی

 ِ صهَرت ًهوهبیشهی        سٍدی ثبسی گلف ثِ داشت  ث

ّب ثزای اًجبم ٍرس  ههفهزح    هٌظَر ارسیبثی سهیي ثِ

گلف اس سَی ّیئت ٍرسشی گلف شْزستبى در ایي 

 گزدد. داًشگبُ ثزگشار هی

 امکانات   بهره مندی از 

منظور ایجاد   دانشگاه تفرش به

 زمین گلف 

 حضزت هحوذ سص،        فبعوِ علیْب السالم پبرُ تي ٍ ًَر چشن ٍ هیَُ دل هي است .  8



سبکبز دًبد بی       «اًدیطی بب هَضَع  ًطست ّن

فرٍردیي بِ ّبوبت    ۹۲ضبهگبُ یکطٌکِ   »اسالهی

ًْبد ًوبیٌد ی هقبم هؼظن رّکری در هْوببًسبرای   

 اسبتید داًطگبُ تفرش بر زار  ردید.

حجت االسالم ظرافت هسئبَ     در ابتدای ًطست 

ًْبد ًوبیٌد ی هقبم هؼظن رّکری در داًطبگببُ       

تفرش ضوي تکریز فرا رسیدى هیالد اهبم جبَاد    

)ع( ٍ هیالد حضرت ػلی )ع( بِ بیببى یبکبی اد            

 اد اهبم جَاد )ع( پرداخت.  رٍایبت

در اداهِ یکی اد اسبتید حَدُ ٍ داًطگبُ در ایبي     

ًطست بب بیبى ایي کِ سکز دًد ی هکتٌی بر سکز 

دًد ی دیٌی ٍ غربی هی ببضد  فت: در حَدُ سکز  

دًد ی دیٌی اًسبًْب بب اسبسی تریي سَا  ّستبی  

 کِ چرا خدٍاًد اًسبًْب را آفرید رٍبرٍ ّستٌد.

هکتٌی بر   ایي سَا   حجت االسالم دّطتی افزٍد:  

سِ هَضَع  چرا بَدى، برای چِ بَدى ٍ چبگبًَبِ    

ببِ فبلبسبفبِ            بَدى است کِ بِ ترتیب هربَط

خلقت،فلسفِ اًسبى در دًیب ٍ کسب هْببرت ّبب     

 است.

ٍی اداهِ داد: در سکز دًد ی دیٌی بر هطبصب      

ضدى ّدف اًسبى اد دًد ی تبکید فراٍاى ضدُ است 

کِ برای پرداختي بِ سکز دًد ی بببیبد کببر اد        

 سررضتِ ٍ هٌکغ آغبد  ردد.

یي استبد حَدُ ٍ داًطگبُ تصریح کرد: هقدهِ خدا  ا 

است دیرا ا ر اًسبى خَد را     ضٌبسی خَد ضٌبسی

 بطٌبسد خدای خَد را ضٌبختِ است.

حجت االسالم دّطتی ّستی ضبٌببسبی، خبَد        

ضٌبسی،خداضٌبسی، ضٌبخت ّدف، راُ ضٌببسبی،   

راٌّوب ضٌبسی ٍ ضٌبخت هَاًغ را ّفت  بم هْن در 

سکز دًد ی اسالهی برضورد ٍ اضبفِ کرد:اًسبًْبب   

برای رسیدى بِ ّدف ّستی ضٌبسی در دًبد بی   

خَدببید هَاًغ رسیدى بِ ایي ّدف را ضٌبسببیبی   

ًوبیٌد کِ عبغَت، ضیغبى ٍ ًفس اًسبى سِ هبًبغ  

اسبسی اد ًظر اسالم برای رسیدى بِ ایي اّداف هی 

 ببضٌد.

ٍی بب اضبرُ بِ بیبى هراحل خلقت جٌیي در رحبن     

هبدر در قرآى کرین اظْبر داضت: قرآى کبریبن در      

قرى ّفتن هیالدی ایي حقبیق را بیبى ًوَد کِ ػلبن  

سب  بِ ایي حقبیق دست یببفبتبِ     ۰۰۱۱بطر بؼد اد 

 است.

حجت االسالم دّطتی اداهِ داد: خداًٍد ّر آًچبِ   

کِ برای سؼبدت اًسبى ّب الدم بَدُ است در قبرآى  

کرین بیبى ًوَدُ است کِ ایي حقبیق، تکیبى سؼبدت 

اًسبى ّب ٍ ّدایتی برای سکز دًد ی آًبى ببرای    

بب ضرایظ سصت ٍ هطکالت در دًبد بی     رٍیبرٍیی

 اجتوبػی است.

پصص کلیپ ّبیی پیراهَى ًوبد، ػجبیب خلبقبت،    

اًسبى ضٌبسی اد دیگر برًبهِ ّبی جببًبکبی ایبي       

 ًطست بَد.

نشست  هم اندیشی  اساتید 

 دانشگاه تفرش

 برگزار شد 
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بِ  زارش خکرًبهِ،  سبوبیبٌببر     

کٌکبش در ضککِ ّبی اجتوبػبی   

بِ ّوت اًبجبوبي اسبالهبی          

داًطجَیبى داًطگبُ تفبرش در    

فرٍردیي هبُ ببر بزار      ۰۱تبریخ 

 ضد.

اد آًجب کِ ضککِ ّبی اجتوبػبی  

هجبدی ًسل جدیدی اد فضببی    

رٍابظ اجتوبػی ّستبٌبد، ایبي      

سویٌبر بِ ّدف هغبلبؼبِ ایبي      

ضککِ ّب برای تکییي ّر چِ بْتر 

فرصت ّب ٍ تْدیدّبیی کبِ در    

اختیبر کبربراى قرار هی دّبٌبد،   

 بر زار  ردید. 

در ایي ّوبیص هَهٌی ًسب ببِ    

بررسی آراء ٍ ًظرات صبحکٌظراى 

ّببی   بِ هٌظَر ضٌبسبیی فرصت 

ضککِ ّبی اجتوبػی هجبدی در   

حَدُ آهَدش ٍ یبد یری پرداخت  

تب رّیبفت ایي اهر بررسی جبهبغ  

ٍضغ هَجَد، بِ هٌظَر تقبَیبت   

 ًقبط قَت ٍ رفغ کبستی ّب ببضد .

سمینار کنکاش در شبکه های اجتماعی   در  

 دانشگاه تفرش برگزار شد

بِ  زارش خکرًبهِ،  ادارٓ فٌی ٍ ًظببرت  

بر عرح ّبی ػوراًی داًطگبُ  اػالم کرد 

ّببی     ّب ٍ برًبهِ ریبزی  براسبس اٍلَیت

اًجبم ضدُ  ػولیبت سبخت ًوبی بیرًٍی 

سبختوبى  کالس ّب  آغبد ضدُ است ٍ   

سؼی بر آى است کِ  بِ هَقغ تکویل ٍ   

 هَرد بْرُ برداری قرار  یرد. 

ّوچٌیي ػولیبت هرهت سقف هسبجبد    

حضرت  ابَالفضل )ع( داًطگبُ کبِ ببب       

ببرًد ی ّبی فصلی چکِ هی کرد ًیز  بِ 

 پبیبى رسیدُ است.

در ایي راستب  بب حوبیت خیریي داًطگبُ 

تفرش، کبضی ٍ سراهیز کبری  ٌکد ایي 

هسجد اد داخل  ٍ ًوبی فلبزی آى اد      

 خبرج  در حب  پیگیری ٍ اًجبم است.

کاری گنبد مسجد  کاشی

با   )ع( حضرت ابوالفضل 

حمایت خیرین  دانشگاه 

 تفرش



 علی اي ّواي رحوت تَ چِ آيتی ذسا را

 ي ّوا را کِ بِ هاسَا فکٌسي ّوِ سايِ

 زل اگر ذساضٌاسی ّوِ زر رخ علی بيي

 بِ علی ضٌاذتن بِ ذسا قسن ذسا را

علی هی آيستا عسالت بيايس تاحَض کَثرر فرَراى     

برلباى هحوس)ظ( ضکرَفرا      ذٌسُکٌس ٍ هی آيس تا 

 ضَز.

کعبِ، زر ّلْلِ فرضتگاى، براي هيالز عطق لحظرِ  

کرز؛ هيالز علی هظْر توام عطق ٍ صفا   ضواري هی

 ٍ تفسريرر برلرٌرس عرسالرت ٍ ضر راعرت.                  

تريي رٍز تاريد برَز کرِ         هَال! ٍالزت تَ، آفتابی 

 رٍضٌايی رٍز را ذ ل کرز.

ّاي تَ بَسِ زز ٍ هسر رس       ح راالسَز، بر زست

الحرام، تَ را زر آغَش گرفت صفا ٍ هررٍُ برِ         

ات ًطستٌس، تا ايي کِ ّواًٌس آفرترا ، از         ًظارُ

زرٍى کعبِ سرززي. آى گاُ، لبرٌس بر لباى عسالرت   

 ًقص بست.

اي ًبأ عظين ٍ اي صراغ هستقين ٍ اي لبرريرس از     

ض اعت ٍ سراٍت! شٍالفقارت، برتريي ٍ گَياتريي  

حسيث هرزاًگی است. اي کاهل کٌٌسُ زيي احوس ٍ  

 ٍسلن...   آلٍِ  عليِ اهلل اي سٌگ صبَر هحوّس صلی

ّاي ذطک ظلن ٍ تبعيط را بِ   تکرار ًام تَ، بياباى 

 زًس.  ّاي عسالت، پيًَس هی سبستريي باغ

افتٌس ٍ قريرام       کائٌات، با تکرار ًام تَ بِ تکاپَ هی

 کٌٌس. هی

اي فراتر از عطق زهيي! ّوِ ضاعراى، زيَاى ذرَز   

 کٌس. را با ًام تَ آغاز هی

اهير هْرباًی،  تَ آهسي ٍ ًاذساي کطتی ًر رات     

 بطريت زر عصر زلورزگی ٍ جرْرالرت ضرسي.        

يک آسواى بالغت ٍ يک کْکطاى فصاحرت! ترَ      

ّاي ظعيفاى ٍ     ّاي عاضقاى ٍ التيام زذن  فاتح زل

 ّاي غريباًی تَ آبرٍي اًساًيتی!  هرّن زل

اي سراسر ٍ برطص ٍ عسالت! زستواى گيرر کرِ      

 هحتاج سرکَي تَاين! 

 ٍ علی آهس تا ّر بت ٍ بتراًِ اي ٍيراى ضًَس ....

ّوسهاى  با فرا رسيسى هيالز حعرت اهام جَاز )ع(  

هراسن جطٌی  ٍ زر آستاًِ هيالز حعرت علی )ع(   

فرٍرزيي با حعَر هسرورَل      ۹۲عصر رٍزيکطٌبِ 

ًْاز ًوايٌسگی هقام هعظن رّبري زر زاًطرگراُ،     

هسوَليي ٍ زاًط َياى زر سالي اجتواعات حراج    

 ابراّين ًصير زاًطگاُ برگسارضس.

ح ت االسالم زّطتی زر ايي هرراسرن ظروري        

برضورزى فعايل ٍ عظوت حعرت علی )ع( گفرت     

زر آيات قرآى کرين ٍ زر رٍايات ّوگی بر ايروراى،   

عظوت ٍ ٍيژگی ّاي ارزضوٌس حعرت علری )ع(     

 تاکيس فراٍاى ضسُ است.

ٍي با اضارُ بِ بياى ٍيژگی ّاي اًساى کاهرل زر     

کتا  اًساى کاهل ضْيس هطْري افسٍز  از ًرظرر      

از اًساى  ضْيس هطْري حعرت علی )ع( ًوًَِ اي   

کاهل ٍ هتعازل است زيرا زر اٍج قرسرت زاراي        

 هحبت بَزُ است.

جراي هسابقِ، هَلَزي ،  هسيحِ سرايی ٍ تواتر از ا 

زيگر  برًاهِ ّاي جاًبی ايي هراسن  بَز کرِ برِ     

ّوت کاًَى اّل بيت ٍ هْسٍيت ٍ با ّرورکراري      

 هسيريت فرٌّگی زاًطگاُ تفرش برگسار گرزيس.
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و امام جواد)ع(  در            

 دانشگاه تفرش


