
  

 پیام ریاست داًطگاُ تفرش بِ هٌاسبت رٍز بسرگداضت ضْدا 

 

 تکویلی  : هعاٍى آهَزضی ٍ تحصیالت

 داًطگاُ تفرش  بیي داًطگاُ ّای کطَر 52کسب رتبِ 

 در ًظام رتبِ بٌدی آزهَى کارضٌاسی ارضد 

 رئیس داًطگاُ تفرش: 

تاسیس دٍرُ هطترک دکترای  هٌْدسی  سازُ  داًطگاُ تفرش   

 ٍ داًطگاُ صٌعتی اهیرکبیر

داًطجَیاى   داًطگاُ تفرش با  گطایص بازارچِ خیریِ اهید 

 بِ استقبال  بْار رفتٌد

کسب هقام ًایب قْرهاًی ، سَهی ٍ سْویهِ ضوهَر در       

سیسدّویي  الوپیاد  ٍرزضی  داًطجَیاى تَسط کارٍاى ضٌها   

 داًطگاُ تفرش

  3صفحِ 

  4صفحِ 

  4صفحِ 

 33صفحِ 

 5صفحِ 

 سزآغاس سخي :

گًَِ  ستَى استحىام عزضی تاًَ! ایي  

 تز سهیي ًیفت!

تزخیش؛ ٍگزًِ آسواى تز سهیي سمَط 

خَاّذ وزد. تزخیش ٍ چٌیي رًجَر تهِ  

دیَار تىیِ ًذُ وِ توام عالن تِ تهَ    

 اتىا دارد.

ّایت را پٌْاى وي تا  تزخیش! ّوِ سخن 

دضوي، آرسٍی پهیهزٍسی را تهزای        

 خَیص تِ گَر تثزد.

ٌَّس تایذ تاضی. ٌَّس اسالم ًیاسهٌذ  

ّای تَست. ٌَّس اهیزالوؤهٌیي   خطثِ

علی )ع( اًمالب ٍ غیزت فاطوی تَ را   

خَاّذ. تزخیش ٍ تا   پطتَاًِ خَیص هی

جاى هجزٍح، تا ّهوهیهي     ّویي ًیوِ

ّای ضْهز   خَردُ در وَچِ پیىز سخن

 جاری ضَ.

ّای خَاب تزدُ را تها       در توام خاًِ

ّای عصوت خَیص تىَب تها     دست

تیذارضاى وٌی؛ تا تٌْا هاًذى حجهت  

خذاًٍذ را تذاًٌذ ٍ تِ پا خیشًذ، تها    

پایوال ضذى ٍصیت ٍ هیزاث رسَل را 

 سىَت ًىٌٌذ.

وِ  پس اس تَ غوگیي ًثایذ تَد. اوٌَى 

ای، توام دردّایت تِ پهایهاى    تَرفتِ

اًذ. ایٌه در جَار پیاهثز خاتن  رسیذُ

ّایهت را     ضه، غصِ ای ٍ تی ًطستِ

 تزی. سز تز داهاى اٍ اس یاد هی

تَ هاًذى است...، اس     اهّا اًذٍُ هي اس تی

تٌْا ضذىِ حمیمت تز رٍی ایي خهان  

ّای تلٌثاری وِ  پزفزیة...، اس درد دل   

پس اس تَ تٌْا للة پز سىَت چهاُ،    

 یارای ضٌیذًص را خَاّذ داضت.

ّای تخیل رٍسگار  تَ را پٌْاى اس چطن

تِ خان سپزدم تا حسهزت دیهذار     

وارضاى  ّای گٌِ هشارت تا لیاهت، دل

را تِ آتص تىطذ. تَ را وِ ًاهَس حك  

ّهای   ّا ٍ چطن ای، دٍر اس دست تَدُ

ًاهحزم سهیي دفي وزدم. تگذار ّوهِ   

تا اتذ تذاًٌذ دختز هعصَم رسَل خذا 

)ظ( چٌاى اس اهت خَیص در سهتهن     

وهس ًطهاى        تَد وِ ًخَاست ّیچ

 هشارش را تذاًذ. 

ًطاًهی، تهِ ًطهاًهِ          تگذار ایي تی

اعتزاضی اتذی در دل تاریخ جاٍداًهِ  

 ضَد.

اًذ وِ در  تاًَ!  ٌَّس گزسٌگاى هطتاق

خاًِ تَ را تىَتٌذ ٍ تَ افطار فمیزاًهِ  

ات را اًفاق وٌی ٍ تها     خَد ٍ خاًَادُ

دار، اس خذاًٍذ تطهٌهَی    ّای رٍسُ لة

ٍٓیٔطْعِؤَىَ الطّعٓامٓ عٓلَهی حٔهثّهِِ      «وِ:  

  »هِسٕىِیٌاً ٍٓیٓتِیواً

 

 7هسابقات قْرهاًی هٌطقِ در  داًطگاُ تفرشداًطجَیاى ضٌا ٍ هقام سَم فَتسال  ، هقام سَمًایب قْرهاًی 

ّهای   ّای کطَر در ضٌا را بِ اعوای کارٍاى ٍ کسب سْویِ سیسدّویي الوپیاد ٍرزضی داًطجَیاى داًطگاُ

 کٌین. عرض هیٍ جاهعِ داًطگاّی داًطگاُ تفرش تبریک بدًی  ، ادارُ تربیتٍرزضی، هربیاى پرتالش

 چاپ کارت تبریک سال  ًَ با طرح اختصاصی  داًطگاُ تفرش

 چاج وارت تثزیه  سال ًَ  تا طزح اختصاصی داًطگاُ تفزش، تِ ّوت یىی اس خیزیي عضَ تٌیاد حاهیاى خیز داًطگاُ تفزش صَرت گزفت.

 رئیس داًطکدُ  هٌْدسی برق  :  

 کاّص دیواًد برق داًطگاُ  تفرش  

 8صفحِ 



 بِ گشارش خبزًبهِ  در آستبًِ بزگشاري اًتخبببت،  بِ

اسالهی داًطجَیبى باب ّاذب بنابى         ّوت اًجوي   

ّبي قطز جَاى ٍ داًطجَ ٍ تبابد  ًراز ٍ          دیذگبُ

آگبّی اس اّونت هسئلِ اًتخبببت ٍ ضازتت در آى       

اًتخببابت،  «تزیبَى آساد داًطجَیی باب هَواَ          

ببیذّب ًٍببیذ ّبي هجلا،، اًترابرات داًاطجَ اس       

بب حضَر سالیق هختلف سنبسای رٍس        »ًوبیٌذگبى

دٍضٌبِ سَم اسفٌذ هبُ در داًطگبُ تفزش بزگاشار    

  .ضذ

گشارش خبزًبهِ داًطجَیبى در صحي داًاطگبُ    بِ  

علَم گزد ّن آهذُ ٍ بب قزار گزفتي در پطت تزیبَى 

ّابي هذًرزضابى در هاَرد         آساد، هعنبرّب ٍ هالک  

عٌَاى ًوبیٌذُ هلت، ّوچٌناي    اًتخبة فزد اصلح بِ

اًتربرات ٍ تَقع خَد اس ًوبیٌذُ هجلا، ضاَراي         

اسالهی آیٌذُ را هطزح تزدًذ. ایي تزیبَى در فضبي 

آساد داًطجَیی بزپب ضذ ٍ داًطجَیبى صذاي خَد ٍ 

 ّبیطبى را بِ گَش هسئَلني رسبًذًذ. خَاستِ

ٍگَ باب خبزًگابر       دتتز هحوذقبسن سحبة در گفت

هٌطقاِ    -خبزگشاري داًطجَیبى ایزاى )ایاسٌب           

تِ جبهعِ داًطگبّنبى     بنبى تزد: اسآًجبیی -هزتشي

ضًَذ باب    عٌَاى الگَ دیذُ هی ٍ ًخبگبى ًشد هزدم بِ

ّابي ریي     حضَر حذاتثزي خَد در پابي صاٌذٍ    

تَاًٌااذ در هااطبرتت حااذاتثزي در جبهعااِ         هاای

 تأثنزگذار ببضٌذ.

ٍي حضَر جبهعِ داًطگبّی در اًتخبببت را هثبت     

ارسیببی تزد ٍ افاشٍد: هازدم باب حاضَر در پابي             

اي  ّبي گذضتِ حوبسِ ّبي ریي ّوبًٌذ سب  صٌذٍ 

آفزیٌٌذ تِ در ّنچ تطَري ًرنز ًذارد؛ چٌناي    هی

ّاب    دٌّذُ ایي است تِ آى آفزیٌی بشرگ ًطبى ًقص

ّوچٌبى ببٍجَد هطکالت هَجَد در جبهعاِ پابي        

ّبي ٍاالي هلی ٍ اًقالبای خاَد ایاستبدگی          ارسش

  تٌٌذ. هی

سحبة ًقص ٍ حضَر هزدم در اًتخبببت را پزضاَر      

ُ    پنص ّابي    گَیای   بنٌی تزد ٍ گفت: بازخالب یابٍ

دضوٌبى اًقالة، ایي هزدم ّاستٌذ تاِ در ًرابم          

جوَْري اسالهی ایزاى سزًَضت خَد را بِ دسات    

  سًٌذ.  خَد رقن هی

رئن، داًطگبُ تفزش تصزیح تازد: باب تَجاِ باِ        

آهاذُ اس اًتخببابت ٍ اساتقبب            دسات   آهبرّبي بِ

تاَاى    ّزسبلِ هلات اس حاضَر در اًتخببابت های          

بنٌی تزد تِ اهسب  ًنش هلات ایازاى اس ایاي          پنص

تاَاى    آسهَى سزبلٌذ بنزٍى خَاٌّاذ آهاذ ٍ های        

درصااذ اس ٍاجذیااي     07تخونااي سد تااِ  حااذٍد       

اهسب  در اًتخبببت در پابي صاٌذٍ  راي          ضزایط

 حضَر خَاٌّذ یبفت.

ّبي ریي بِ     ٍي افشٍد: حضَر هزدم در پبي صٌذٍ  

هعٌی حوبیت اس ًربم جوَْري اساالهی ٍ اًقاالة       

اسالهی ٍ پبسذاضت خاَى ضْذاسات ٍ درٍاقاع          

یک ًَ  تثبنت ٍ تقَیت هَاوع ًربم است تاِ     ایي

 ببرّب بِ اثببت رسنذُ است. 

بزًبهااِ اًتخبباابتی بااب حااضَر ًوبیٌااذگبى         ٍیاا ُ

تبًذیذاّبي دّوني دٍرُ هجل، ضَراي اسالهی در  

حَسُ اًتخببنِ تفازش، آضاتنبى ٍ فزاّابى ساَم          

اسفٌذهبُ بِ ّوت اًجوي اساالهی داًاطجَیبى در     

  سبلي اجتوبعبت داًطگبُ تفزش بزگشار ضذ.

در ایي بزًبهِ تِ ببّذب رٍضٌگزي هسبئل سنبسای  

باازاي داًااطجَیبى، حااضَر حااذاتثزي در پاابي        

ّبي ریي، تقَیت ًربم جوْاَري اساالهی         صٌذٍ 

ایزاى ٍ حوبیت اس ایي ًربم هقاذ  ٍ بازّن سدى           

 ّبي دضوٌبى اًقالة ٍ بذخَاّبى بزگشار ضذ، ًقطِ

ًوبیٌذگبى تبًذیذّب ووي تبتنذ بز ًقاص هْان ٍ          

اسبسی جَاًبى در اًتخبببت اس آًبى خَاساتٌذ تاِ      

خَد را در تعنني سزًَضت تطَر دست تن ًگنزًذ   

بب دقت ٍ حَصلِ در هَرد تبًذیاذاّبي اًتخبببتای       

تحقنق تٌٌذ تب اصلح تزیي را بب آراي خَد بِ هجل، 

 ضَراي اسالهی بفزستٌذ. 

طی ایي بزًبهِ داًطجَیبى در فضبي سبلن ٍ آساد بِ   

بنبى ًقطِ ًرزات خَد پزداختِ ٍ یاب در تکونال ٍ      

 اًتقبد اس ًرزات یکذیگز سخي گفتٌذ. 

 تریبون آزاد انتخابات در

 دانشگاه تفرش  

 ویژه برنامه انتخاباتی در

 دانشگاه تفرش برگسار شذ 

نقش مؤثر دانشگاهیان 

 آفرینی حذاکثری  درحماسه

 هفتم اسفنذ ماه
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ٍٓالَ تَحٕسٓبٓيَّ الَّزِييَ قُتِلَُاْ فِي 

سٓبِيلِ اللِِّ أَهَٕٓاتًب بٓلْ أَحٕيٓبء عٌِذٓ 

 سٓبِِّْنٕ ئشْصٓقَُىَ

 «تکشين ضْيذاى تکشين ايثبس ٍ اخالظ است»

 )هقبم هعظن سّبشی هذظلِ العبلي(                    

سالم ٍ دسٍد بش اسٍاح هطْش ضْذا، آًبى کِ بب ًثبس             

خَى پبکطبى اهٌيت، آصادی ٍ استقالل سا بشای            

دٍلت ٍ هلت ضشيف ايشاى سقن صدًذ. بِ يقيي              

بضسگذاضت يبد ٍ خبطشُ ضْذا تکليفي است بش ّوِ         

ّبی ٍاال ٍ هقذسي کِ هَسد تأکيذ  هب بشای احيب اسصش

اهبم ساحل )سُ( ٍاليت فقيِ ٍ توبهي ضْذای هعضص           

بَدُ  ٍ  سسبلتي خطيش دس ساستبی  حشاست اص               

دستبٍسدّبی خَى ضْيذاى ٍ تذاٍم ساُ آًبى کِ ساُ         

حشيت، حق طلبي ٍ ظلن ستيضی است                                                  

اًقالة اسالهي ايشاى هفَْم ايثبس ٍ         هي ببضذ.    

ضْبدت ٍ گزضت اص خبى دس ساُ اسصضْبی ٍاالی ديي 

اسالم سا  بب تقذين  ّضاساى ضْيذ هسلوبى ٍ اقليت            

 هزّبي   بِ عٌَاى سشهطق بِ خْبى  عشضِ داضت.

هب داًطگبّيبى داًطگبُ تفشش ضوي بضسگذاضت         

سٍص ضْذا کِ ّوضهبى بب سبلشٍص صذٍس فشهبى اهبم           

ضْذا هبٌي بش تأسيس بٌيبد ضْيذ اًقالة اسالهي         

است، يبد ٍ خبطشُ       8531اسفٌذهبُ    22ايشاى دس   

ّوِ  ضْيذاى ساُ حق ٍ عذالت ٍ آصادگي سا  گشاهي            

     ُ ّبی هعظن ضْذا گشاًقذس ٍ        داضتِ  ٍ بِ خبًَاد

ًوبيين تب      ايثبسگشاى سشافشاص ادای احتشام هي        

بذيٌَسيلِ ديي خَد سا بِ آًبى ادا ًوَدُ ٍ دس              

ساستبی اًتقبل ايي فشٌّگ بِ ًسل ّبی آيٌذُ گبم          

 بشداسين.

 هحوذ قبسن سحبة

 سئيس داًطگبُ تفشش

، بسيح داًطدَيیي داًطیگیبُ      خبشًبهِبِ گضاسش 

 22تیب       87سٍصُ ساّيبى ًَس سا  تفشش اسدٍّبی پٌح

اسفٌذهبُ ٍيیژُ   27تب  22اسفٌذهبُ ٍيژُ بشادساى ٍ 

 خَاّشاى بشگضاس کشد.

بیبسُ بیِ      هسئَل بسيح داًطدَيي داًطگبُ دسايي

گفت: بٌب بِ فشهَدُ هقبم هعیظین     خبشًگبس خبشًبهِ

سّبشی، صًذُ ًگْذاضتي يبد ٍ خبطشُ ضْذا کوتش اص 

 ضْبدت ًيست.

اسدٍی ساّيبى ًَس ًقص خْبى بخص تصشيح کشد :    

بسضايي دس افضايص بصيشت دس هيبى قطیش خیَاى     

گزاسد ٍ دس ّويي ساستب دس تالضين تب بیِ   خبهعِ هي

 .بشداسی ضَد بْتشيي ضکل اص ايي ظشفيت بْشُ

ٍی بيبى کشد: ساّيبى ًَس فشصت هٌبسیبیي بیشای       

ّبی اًقالة اسیالهیي ٍ        تبييي ٍ ببصخَاًي اسصش

ّبی ضیْیذا ٍ      آضٌبيي ًسل سَم اًقالة بب آسهبى

 .ّبی هشدم ايشاى است سٍحيِ ايثبسگشی ٍ فذاکبسی

کٌٌذُ دس ايي اسدٍ    گفت: داًطدَيبى ضشکت  ايطبى

اص هٌبطقي ّوچَى؛ ضلوچِ، طالئيِ، َّيضُ، فیکیِ،   

اسًٍذکٌبس، دّالٍيِ، خشهطْش، اَّاص ٍ ضشّبًیي ٍ    

 .سبيش هٌبطق عوليبتي ببصديذ کشدًذ

ايطبى افضٍد: قطعِ قطعِ پبدگبى دٍکَِّ هیقیذ      

است ٍ ببيذ خْت آضٌبيي خَاًبى توبم سیعیي ٍ       

 تالش خَد سا بکٌين .

هسئَل بسيح داًطدَئي تأکيیذکیشد: هیطیببیق         

داًطیدیَ    18ّبی صَست گشفتِ اهسبل  سيضی بشًبهِ

عبصم هٌبطق ّطت سبل دفبع هقذ  ضذًذ تب قطش 

ّب ٍ هیقیبٍهیت         خَاى اص ًضديک ضبّذ ايثبسگشی

 .هشدهبى آى صهبى ببضٌذ

ٍی ضوي  ايٌکِ بش پبسذاسی ٍ حشاست اص خیَى      

ّبی آًبى بِ ًسل خَاى کطَس  ضْذا ٍ اًتقبل آسهبى

کِ دضوٌبى بِ دًیبیبل      تأکيذ کشد، گفت: اصآًدبيي 

افکٌي ٍ تشٍيح فشٌّگ غشبي دس بيي خَاًیبى   تفشقِ

داضتي يبد ٍ خبطشُ ضْذا  هب ّستٌذ ببيذ ببصًذُ ًگِ

سبص کطَس  بِ ًسل آيٌذُ ّبی اسالهي  ٍ اًتقبل اسصش

 .ّبی ًظبم گبم بشداسين دس خْت حفظ آسهبى

ايطبى دس خبتوِ عٌَاى کشد کِ  ايي بیشًیبهیِ بیب       

سٍايتگشی حبج حسيي يکتب، حبج سسَل کبخیي ٍ    

داٍد احوذ پَس اص ّطت سبل خٌگ تحويلي ّویشاُ  

 بَد.

ضبيبى رکش است  هشاسن بذسقِ اص داًطگبُ تفشش بب 

قشائت دعبی عْذ، صيبست عبضَسا  ٍ  صيبست ضْذای 

گوٌبم داًطگبُ ٍ پيوبى بستي بب آسهبى آًبى ٍ صشف 

 صبحبًِ ّوشاُ بَد.

 اردوی راهیان نور

 دانشگاه تفرش برگزار شد  

 هلتي کِ ضْبدت سا آسصٍ داسد پيشٍص است. اهبم خويٌي  )سُ( :       3
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تکویلیی انًطیهیاُ       ى آهَشضی ٍ تحصیالتهعاٍ

ضدگیاى انًطیهیاُ       تفسش نش ازصد زضد پریسفتِ

 ۹4ّای کازضٌاسی نزضید سیا      تفسش از آشهَى

 ًسثت تِ سا  ّای گرضتِ خثس انا.

تِ گصنزش خثسًاهِ،  نیي هقام هسئَ  تا نضازُ تیِ   

ّای هختلف  نلتحصیالى زضتِ ًفس نش فازغ 213 نیٌکِ

  ۹4نیي انًطهاُ از آشهَى کازضٌاسی نزضد سیا    

ُ  پریسفتِ  ّای اٍلتی کطَز از انًطهاُ نًید،     ضید

 ِ ضدگاى نیي انًطهاُ  نفصٍا: ازصد هتَسط پریسفت

 42/26،   ۹4ّای کازضٌاسی نزضد سیا   از آشهَى

تاضد کِ نیي آهیاز تیارتیس نش آهیاز              ازصد هی

ّیای هیحیس          ضدگاى تسخی نش انًطهاُ پریسفتِ

 نست.  کطَز

از نانهِ نیطاى تصسیح کسا: نفصنیص ازصد هتَسط  

ّیای     ضدگاى نیي انًطهیاُ از آشهیَى       پریسفتِ

ّیای     ًسثت تِ سیا      ۹4کازضٌاسی نزضد سا  

گرضتِ از سایِ تَجِ تِ ٍضعیت کیفیت آهَشضیی  

 هحقق ضدُ نست.

تکویلیی انًطیهیاُ       هعاٍى آهَشضی ٍ تحصیالت 

نکٌَى نیي انًطهاُ تس نساس  تفسش تصسیح کسا: ّن 

کِ  ۹4گصنزش آهازی آشهَى کازضٌاسی نزضد سا  

نش سَی ساشهاى سٌجص نًتطازیافتِ نسیت کیِ       

زن تییي   25انزا، زتثِ  ۹3ّوخَنًی تا آشهَى سا  

 هَسسِ آهَشضی کسة کسا. 1300

 ِ ّای نیي انًطهاُ انزنی زضید   ٍی گفت:کلیِ زضت

نًد ٍ نیي از حالی نست  کِ انًطکدُ  چطوهیس تَاُ

هٌْدسی عوسنى گَی سثقت زن نش تقیِ زتَاُ ٍ از   

 سکَی چْازاّن  کطَز قسنز گسفت.

اکتس جعفسی پٌاُ نانهِ انا: ٍضعیییت قیثیَلیی         

نلتحصیالى انًطهاُ تفسش از آشهَى اکتیسی   فازغ

آهیص تَاُ نست کِ نییي   ًیص تسیاز هَفقیت ۹4سا  

ًطاى نش نیي حقیقت انزا کِ هَفقیت انًطجَییاى  

 تاضد. نشحد نًتظاز هی نیي انًطهاُ تیص

ًصیسنلدیي  ذکس نست انًطهاُ صٌعتی خَنجِ ضایاى

ازصد از زتثِ نٍ  ٍ انًطیهیاُ        50/11طَسی تا 

ازصد از جایهاُ اٍم قیسنز     4۹/21صٌعتی تاتل تا 

گسفت ٍ انًطهاُ تفسش از ضسنیحی از نیي سیکیَ   

ّای هحس  نشجولِ انًطیهیاُ      نیستاا کِ انًطهاُ

، 35، انًطهیاُ تیْیسنى زتیثیِ            2۹تثسیص زتثِ 

، انًطیهیاُ   43ّای فساٍسی هطْد زتثِ  انًطهاُ

زن  4۹، انًطهاُ ضْید تْطتی زتثِ 42ضیسنش زتثِ 

 تِ است آٍزاًد.

دانشگاه تفرش   52کسب رتبه 

 بین دانشگاه های کشور

در نظام رتبه بندی آزمون  

 کارشناسی ارشد

زئیس انًطهاُ تفسش نش تاسیس اٍزُ هطیتیس         

اکتسنی هٌْدسی عوسنى گسنیص ساشُ تا ّویکیازی   

 انًطهاُ صٌعتی نهیسکثیس خثس انا.

گفت: انًطهاُ تفسش از  اکتس هحود قاسن سحاب   

ًاهِ نجسنیی تا انًطهاُ صٌعیتیی    صدا تٌظین  آییي

نهیس کثیس  تِ هٌظَز پریسش  انًطجَی هطیتیس    

 ۹5-۹6اکتسی هٌْدسی ساشُ از سا  تحصیلیی    

 نست.

زئیس انًطهاُ  نانهِ انا: ها قااز خَنّین تَا تیِ     

نتکای ّیات علوی انًطهاُ  صٌعتی  نهیسکیثیییس،    

هجَش تأسیس نیي زضتِ زن نش ضیَزنی گسیتیسش      

عٌَنى اٍزُ  آهَشش عالی کسة کٌین ٍ نیي زضتِ تِ

  هطتس  از افتسچِ کٌکَز خَنّد آهد.

نیطاى نتسنش نهیدٍنزی ًوَا کِ  از کیٌیکیَز آتیی       

انًطجَی هٌْدسی ساشُ زن از نیي انًطهاُ تستیت 

 ضَا. 

ًیاهیِ      نیطاى تصسیح کسا : تا نجسنیی ضدى  آیییي  

هرکَز از اٍزُ هطتس  اکتسی از نییي گیسنییص      

انًطهاُ صٌعتی نهیسکثیس، انًطهاُ تفسش زن حوایت 

 کٌد. علوی هی

اکتس هحود قاسن سحاب  نفصٍا:  نهکاى نستفااُ نش    

نهکاًات انًطهاُ صٌعتی نهیس کیثیییس نشجیولیِ         

 ضَا. آشهایطهاُ،  کتاتخاًِ ٍ... ًیص فسنّن هی

ٍی تاتیاى نیٌکِ از قثا  نیي نقدنم انًطهاُ تفیسش  

ّای ضْسستیاى   ّا ٍ پتاًسیل ًیص تا تَجِ تِ ظسفیت

ّیای   تفسش تعْدنتی انزا، نفصٍا: تخطی نش فعالیت 

علوی از تْسنى ٍ تخطی ایهس از تفیسش نًیجیام      

خَنّد ضد ٍ نعضای ّیات علوی نییي انًطیهیاُ       

عٌَنى عضَ ّوکاز از کٌاز عضَّیات عیلیویی       تِ

انًطهاُ صٌعتی نهیسکثیس تخیطیی نش تیستیییت          

انًطجَی اکتسی هٌْدسی عوسنى ساشُ زن تس عْدُ 

 هی گیسًد.

 تاسیس دوره مشترک  

 دکترای  مهندسی سازه

 دانشگاه تفرش  و 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 حضست هحود )ظ( :      نگس علن از ثسیا تاضد هسانًی نش سسشهیي پازس تِ آى است پیدن خَنٌّد کسا .    4



ثٍ گشارػ خجزوبمٍ ، مغئًل مزکش وؾز داوؾگابٌ  

عاٍ     49اػالم کازد در واًل عابل              تفزػ

وغخٍ مىتاؾازؽاذٌ     0333کتبة در تیزاص   ػىًان

در اػطبی مجاًس   اعت؛ ایه تؼذاد آثبری َغتىذ کٍ

 تغزیغ ؽذٌ اعت. َب آن

ػشیشی افشيد: مؼمًالً در حًسٌ کتبة ي ػىابيیاه    

گیزد؛ حمبیت حذاقلی ي  چىذ وًع حمبیت صًرت می

حذاکثزی کٍ مزکش وؾز ثٍ مىظًر ایجابد ثغاتاز      

مىبعت ثزای تزغیت اػضبی َیئات ػالامای ي         

پضيَبن در جُت ارتقبء ي ريوق اوتؾابرات ي     داوؼ

َبی خًد در ایه حًسٌ اس حامابیات     اؽبػٍ فؼبلیت

 ؽًد.  حذاکثزی اعتفبدٌ می

َب پظ اس وی فزایاىاذ    ایؾبن ثبثیبن ایىکٍ کتبة

کبرؽىبعی ي دايری در کمتزیه سمبن ممکه چابح  

ؽًوذ، تجییه کزد: تبکىًن تؼذاد سیبدی کتبة در   می

در  مزکش   وؾز داوؾگابٌ   يمُىذعی  َبی فىی رؽتٍ

 مىتؾز ؽذٌ اعت .

يی تصزیح کزد :  ایه ياحذ  اس چبح کاتابة در       

 کىذ. داوؾگبٌ تفزػ  اعتقجبل می

َابی     مغئًل مزکش وؾز در خبتمٍ گفت: کتابة  

تاابریاای تؾاایااغ در گاایااالن وااًؽااتااٍ            

يالمغلمیه دکتز عیذ ػلی ؽفیغ پًر  االعالم حجت

حغیىی، راَىمبی ياکىؾگزَبی فلًتبعیًن جالاذ   

عًم تزجمٍ دکتز عیذ محمذ کلیىی، ماُاىاذط      

حغىب داراثی ي مُىذط فزاس علطبوی ي آسمبیؾگابٌ  

مکبویک عیبالت ي َیذريلیک وًؽتٍ ماُاىاذط      

محمًدرضب ؽبًَردی ي مُىذط وفیغٍ آقبثبثبئی در 

اس جملٍ کتبة َبیی اعت کٍ در مزکش وؾز   49عبل 

 داوؾگبٌ تفزػ  ثٍ چبح رعیذٌ اوذ.

ثٍ گشارػ خجزوبمٍ،  رئیاظ مازکاش رایابواٍ،          

اوفًرمبتیک ي اوالع رعبوی داوؾگبٌ تفزػ اػاالم     

کزد در اعفىذمبٌ  ديرٌ آمًسؽی آؽىبیی ثب عخات  

افشار ي ػیت یبثی تخصصی کبمپیًتزَبی ؽخاصای   

در  ایه  مزکش  ثب  مًفقیت  ثزگشار گازدیاذ.دکاتاز      

فتًحی تصزیح کزد:  ثب  تًجٍ  ثٍ  تجزثٍ  ماًفاق      

ثذعت آمذٌ،   َذف گذاری  ایه  مزکش  ثازگاشاری   

ديرٌ َبی  آمًسؽی  مؾبثٍ  ثٍ  مىظًر  ارتقبء  داوؼ  

فىی  ي  تًان کبر ػملی دايولجبن، در  سمیىٍ َابی    

 مزتجط ثب رایبوٍ ي ؽجکٍ می ثبؽذ.

ایه مقبم مغئًل  افشيد: ارتقبء عخت افاشاری ي     

وزم افشاری رایبوٍ َبی عبیت کبمپیًتز داوؾجًیای  

داوؾگبٌ، دثیزخبوٍ جذة ي دفتز وظبرت يارسیابثای   

داوؾگبٌ اس دیگز اقذامبت ایه مزکش در اعفىذ مابٌ     

 ثًدٌ اعت.

دکتز فتًحی در خبتمٍ تبکیذ کزد:  گشارؽای اس     

داوؾگبٌ  تفزػ  49فؼبلیتُبی  صًرت  گزفتٍ  عبل 

در حًسٌ  فىبيری  اوالػبت  ثٍ  ؽًرای  راَاجازی   

فىبيری  اوالػبت  يسارت ػلًم،  تحاقایاقابت ي        

فىبيری ارعبل ؽذٌ اعت ي ضمه  ارائٍ  ثزوبمٍ َبی 

آتی  ایه  مزکش،  درخًاعت تخصیص اػتجبر مبلای   

يیضٌ ثٍ  داوؾگبٌ تفزػ،   جُت تغازیاغ ريواذ         

فؼبلیتُبی آتی در حًسٌ فىبيری اوالػبت، صاًرت    

 گزفتٍ اعت.

 دانشگاه تفرش  تازه های  نشر

رئیظ داوؾکذٌ مُىذعی ثاز   ثٍ گشارػ خجزوبمٍ، 

ثب اػالم ایىکٍ در راعتبی صازفاٍ     داوؾگبٌ تفزػ 

 ثز    ضزيری، دیمبوذ جًیی ي حذف َشیىٍ َبی غیز

 کیلًيات کبَؼ یبفت.  033مگبيات ثٍ  2اس  داوؾگبٌ 

ثازاعابط       :ایه مقبم مغئًل در ادامٍ تصزیح کزد

مگبيات ثزايرد ؽذٌ  5وزح ايلیٍ ، ویبس ثز  داوؾگبٌ 

لذا در ايلیه مزحلٍ ي در عبلُابی اثاتاذایای        ،ثًد

 مگبيات ثز  خزیذاری ؽذ. 2تبعیظ داوؾگبٌ، 

يی افشيد : ثب ثزرعی َبی صًرت گزفتٍ ایه وتیجاٍ   

حبصل ؽذ کٍ در عبلُبی قجل، َیچگبٌ مصزف ثز  

 کیلًيات فزاتز وزفتٍ اعت.   033داوؾگبٌ اس 

دکتز پیؾًایی ثیبن داؽت: اسآوجبکاٍ یاکای اس         

َبی َشیىٍ ثز  مبَیبوٍ، دیمبوذ )یاب َامابن        مؤلفٍ

ثبؽذ، داوؾگبٌ َاماًارٌ      ؽذٌ( می  قذرت خزیذاری

َشیىٍ کالوی را ثبثت دیمبوذ اضبفٍ ثز ویبس پزداخات  

 ومًدٌ اعت. 

آمذٌ ي ثاب     ػمل َبی ثٍ وی ثزرعیی ثب ثیبن ایىکٍ  ي

َمبَىگی ثب ادارٌ ثز  ؽُزعتبن تفزػ، ثاب فاز      

% 033مذت مصزف ثز  داوؾاگابٌ        ایىکٍ در میبن

 033افشایؼ داؽتٍ ثبؽذ، دیمبوذ ثز  داوؾگبٌ ثاٍ    

ثب ایاه اقاذام        تجییه کزد:  کیلًيات کبَؼ یبفت، 

ریبل در َشیىٍ ثز  داوؾگبٌ  23333333ثز  مبَیبوٍ ثبلغ

 جًیی خًاَذ ؽذ.  صزفٍ

تصزیح کزد: تفابيت    رئیظ داوؾکذٌ مُىذعی ثز  

قیمت دیمبوذ قجلی ي فؼلی وجق تؼزفٍ يسارت ویازي  

ػىًان ولت داوؾگبٌ اس     ثٍ قیمت ريس محبعجٍ ي ثٍ

ؽًد. ایه مجلاغ    ؽزکت تًسیغ ویزيی ثز  مىظًر می

ٍ        َبی ثز  مبٌ در قجض تاذریا       َبی آیاىاذٌ ثا

 .خًاَذ ؽذ مغتُلک

 کاهش دیماند برق 

 دانشگاه تفرش 

عُزاة عپُزی : کتبة آعمبوی مب )قزآن(، گذؽتٍ اس جىجٍ الًَیت ي تقذیظ، اس ثبارسػ تزیه ؽبَکبرَبی ادثی جُبن اعت.  5

اقدامات مرکس رایانه، انفورماتیک 

 و اطالع رسانی دانشگاه تفرش 

 در اسفند ماه 



ثِ گضاسش خجشًبهِ  اٍليي کابسگابُ وهاَصضا  ٍ          

 » تَجيْ  ػَاهل حفبظت فيضيك  تحت ػٌاَاى    

ًگْجابًا  ٍ تاكاشيان            حفبظت فيضيك ، اغَل

ثب ّذف وضٌبي   ثب  لَاًيي ٍ همشسات ،  « سجَع اسثبة

اغَل ٍ اخالق ًگْجبً  تكشين  اسثبة سجَع  ّواشاُ  

ٍيظُ کبسکٌبى حشاست ٍ حفابظات   ثب اخالق اساله  

فيضيك  داًطگبُ تَسظ جٌبة سشٌّگ ثاشصوثابد    

ضٌجِ چْبسم اسفٌذهبُ دس سابلاي      فشاّبً  سٍص سِ

اجتوبػبت حبج اثشاّين ًػيش داًطگبُ تفشش ثشگضاس 

 . گشديذ

دس ايي کبسگبُ وهَصض  کِ ثب ّذف دستيابثا  ثاِ      

اّويت ًمص اًتظبهبت ثشا  ثبال ثشدى ضشيت اهٌيت 

ّب، هشاکض ٍ    ّب  هختلف اػن اص داًطگبُ دس دستگبُ

ًفش اص     53هؤسسبت تحميمبت  ثشگضاس ضذ، ثيص اص 

پشسٌل اًتظبهبت  ثب ثشخ  اغَل حشاست  ٍ حفبظت  

ًاَيسا  ٍ        اصجولِ اخالق اساله ، عشيمِ گضاسش

ّب  غحيح ثشلشاس   استجبط   ضيَُ  هسبئل حفبظت  ٍ

ٍيظُ داًطجَيبى ٍ اسبتيذ وضاٌاب    سجَع  ثِ ثب اسثبة

 ضذًذ.

هسئَل حشاست داًطگبُ دس حبضيِ ثشگضاس  اياي    

کبسگبُ وهَصض  دس گفتگَ ثب خجشًبهِ گفت: وهاَصش   

غاَست     ّب  دٍلت  ثِ حفبظت فيضيك  دس دستگبُ

ًبپزيش دسوهذُ ٍ دس دساتاَس کابس           اهش  اجتٌبة

هاشٍس     کِ ثِ ًحَ  هتػذيبى اهش لشاسگشفتِ است، ثِ

ا  دس حفبظت ٍ کٌتشل اهبکاي   ّب  پيطشفتِ سبهبًِ

 .ضَد ًيض ثِ کبس گشفتِ ه 

ايطبى اداهِ داد ًيشٍّب  حفبظت فاياضياكا  ٍ         

ًگْجبًبى ويٌِ سبصهبى ّستٌذ چشا کِ ثشخَسد اٍليِ 

ثب هشاجؼِ کٌٌذگبى ًواابي  اص سبصهبى دس رّاي      

اسثبة سجَع تشسيااان ه  کٌذ ٍ ثاشخاَسد ّاب        

 هيتَاًذ تب هذتْب دس رّي وى ضخع ثبل  ثوبًذ .

   ِ ّاب      جؼفش حبجيلَ افضٍد: دس حبل حبضش سبهابًا

خػَظ دس    حفبظت فيضيك  ٍ اًتظبهبت دس ايشاى ثِ

ّب ٍ هشاکض وهَصش ػبل  کوبکبى ثِ ّاوابى    داًطگبُ

هبًذُ کِ کِ ثبيست   ّب  سٌت  ٍ لذيو  ثبل  ضيَُ

ثب استفبدُ اص وهَصش ٍ هبًَسّب  دٍسُ ا  سيستان  

 حفبظت فيضيك  سا ثِ سٍصسسبً  ًوَد.

تشياي   داًين اغَل  عَس کِ ه  ٍ  يبدوٍس ضذ: ّوبى 

سٍش دستيبث  ثِ ًتبيج ثْتش دس ّش اهش  ثبيذ هجتٌ  

ثش وهَصش ٍ وگبّ  ػلو  اص ًحَُ اجشا  وى ثبضذ ٍ 

ّب  هٌغم  ًسجت ثِ  الصم است ضوي تذٍيي ثشًبهِ

  .وهَصش ًيشٍّب  ايي هجوَػِ الذام کشد

ٍ  افضٍد: ًيشٍّب  حفبظت فيضيك  ثِ ػٌَاى ًجيت 

تشيي ،هغوئي تشيي ٍ کن تَلغ تشياي ًاياشٍّاب        

 سبصهبً  ثطوبس ه  ويٌذ. 

ايطبى تػشيح کشد ٍاطُ ًگْجبً  ٍ پابساذاس  دس      

فشٌّگ اساله  ٍ ايشاً  داسا  لذاست  ٍ اسصش       

است ٍ چِ لذاست  ثبالتش اص ايي کِ ّوِ هب خَد سا   

ًگْجبى ٍ حبفظ اسالم ، اًمالة ٍ خَى ضْذا ثذاًين، 

 ٍجَد ًذاسد.

حبجيلَ اص تذاٍم ثشگضاس  چٌيي دٍسُ ّب  وهَصض   

استمجبل کشد ٍ گفت: اهيذٍاسين کاِ دٍسُ ّاب           

وهَصض  ٍيظُ ًيشٍّب  حفبظت فيضيك  دس عاَل    

سبل ثشگضاس گشدد ٍ اص ايي عشيك گبه  اسبسا  دس    

جْت استمبء سغح کيف  خذهت سسبً  ًياشٍّاب    

 حفبظت فيضيك  ثشداسين. 

کبسکٌبى حشاست ٍ حفبظت فيضيك  داًطگبُ تفشش  

ّب  الصم سا دس دٍ        دس ايي دٍسُ وهَصض ، وهَصش

هحَس وهَصش اغَل ًگْجبً ،  کٌتشل ػجَس ٍ هشٍس ٍ 

 سجَع فشاگشفتٌذ.  تكشين اسثبة

دس ايبم ضْبدت سيحبًِ سسَل،  حضشت صّشا  ثتَل         

اهلل ػليْب، هشاسن ػضاداس  دخت گشاه  پيبهجش         سالم

ثِ ّوت کبًَى اّل ثيت اص يكن تب سَم اسفٌذ اسالم 

ثب حضَس داًطجَيبى دس هسجذ داًطگبُ تفشش          

 ثشگضاس ضذ. 

ايي هشاسن پشفيض ثب لشائت دػب ٍ ًيبيص لجل اص             

ًوبص هغشة ٍ ػطب وغبص ضذ ٍ ثؼذ اص ًوبص                     

ٍالوسلويي الْ  ساد دس سَگ ضْبدت        االسالم  حجت

ثبًَ  ػػوت ٍ عْبست  ثِ ايشاد سخٌشاً                 

 پشداخت . 

حضشت فبعوِ صّشا)ع( سا ًوًَِ ثبسص يک صى            ٍ 

ٍالؼ  داًست ٍ افضٍد: اگش ثِ هؼٌب  ٍالؼ  هسلوبى         

   ُ ّبي  کِ دس لشوى ثشا  هب تكليف          ثبضين ٍ ثِ وهَص

ضذُ است، ػول کٌين ٍ پيشٍ ٍالؼ  ثشا  ائوِ             

   ِ هؼػَهيي)ع( ٍ اسالم سا ثِ       هؼػَهيي ثبضين ٍ ائو

دًيب هؼشف  کٌين، يک غيش هسلوبى دس دًيب ثبل            

 هبًذ.  ًو 

ثب ضبيبى رکش است هشاسن ػضاداس  دِّ دٍم فبعويِ 

ٍالوسلويي ثْشاهپَس ٍ هذاح       االسالم  حضَس حجت 

هذاحبى  اّل ثيت ػػوت ٍ عْبست دس داًطگبُ            

 ثشگضاس ضذ. 

 

 

کارگاه آموزشی حفاظت فیسیکی، 

وظایف انتظامات سازمان ها  در 

 دانشگاه تفرش برگسار شد 

برگساری مراسم سوگواری ایام 

 فاطمیه در دانشگاه تفرش

 حضشت هحوذ )ظ(:       خذاًٍذ توبم ٍجَد دختشم فبعوِ سا لجشيض اص ايوبى ٍ يميي ًوَدُ است.  6



ثب فرشاسیرنرذن ا رب         ثٍ گضاسش خجشوبمٍ َمضمبن

ضُبدت حضشت صَشا )یال  اهلل علنُب( َمب ص تبج   

ثىذگی ثب حضًس سخطىذٌ پنشی آيا ي یکنىٍ اثشاَنم 

مسلمبن اص کطًس آرسثب جبن ي سيینٍ  لی دي ثبوً تبصٌ

یً  ایفىذمبٌ ثٍ َمت مذ ش ت فرشَرىروری ي         

اجتمبعی ي کبوًن حجبة ي عفبف دس  محل یربلره   

 اجتمبعبت داوطوبٌ تفشش ثشگضاس ضذ.

دس ا ه َمب ص کٍ ثبَذف تشي ج ي گستشش فشَىگ 

عفبف ي حجبة ثشگضاس ضذ یکنىٍ اثشاَنم لی ثبوًی 

مسلمبن ضذٌ اص کطًس سيینٍ دس معشفی خً ص ي   

وحًٌ گشا ص ثٍ د ه ایال  گفت: ثىذٌ اصبلرتربا اص      

کطًس آرسثب جبن، متًلذ ضُش ینجشی ي مقنم سيینٍ 

 َستم. 

يی افضيد: مبدس ، پذس  سا ثشای آمذن ثرٍ ا رشان        

ثبَذف آضىب ضذن فشصوذاوص ثب ایال  حرقرنرقری     

تطً ق ومًد ي دس ديسان کًدکی ثٍ ا شان مُبجرشت  

 ومًد م.

ا طبن تصش ح کشد: َفت یبل ایرتربد کرمرکری         

داوطمىذ ثضسگی ثًد  کٍ ثب کطًسَبی اوورلرنر ،    

آمش کب، سيینٍ ي د وش کطًسَب قشاسداد امضب کرشدٌ   

کشد م.  دسوُب ت ثب لغف  َبی علمی ثشپب می ي اجالس

خذايوذ ثضسگ َذا ت ضذ  ي دس حربل حرب رش          

داوطجًی کبسضىبیی اسضذ سياوطىبیی، جربمرعرٍ    

 الضَشا ي یبکه ضُش مقذس قم َستم.

اثشاَنم لی ادامٍ داد: صن مظُش جالل ي ص جب ی ایت  

َبی خًد ثٍ ًَ رت   ي دضمه دسصذد ایت ثب تًعئٍ

صوبن مسلمبن کٍ حجبة، پًضص ص جب ی آوبن ایت 

 صذمٍ ياسد ومب ذ.

يی تصش ح کشد: حجبة  ک امش ظبَشی ایت ي اگش  

َرب اصرالو ي        کم ثبعه اوسبن ظبَش حفظ ضًد کم

 گشدد. َبی اخالقی حفظ می اسصش

سخطىذٌ پنشی آيا د وش ثبوًی مسلمبن ضرذٌ اص      

کطًس آرسثب جبن ونض دس ا ه َمب ص گفت: دس ثبکرً   

آرسثب جبن ثٍ دونب آمذ  کرٍ داسای یرنرسرترم          

کمًونست ثًدٌ ي کل ديسان کًدکی ي وًجًاوی مره  

 ضذٌ ایت. دس ا ه ینستم یپشی

يی ادامٍ داد: پذس  کمًونست ي سئن  پرلرنر        

ضذت مخبلف مسلمبن ضرذن ي       امىنتی ثًد کٍ ثٍ

سعب ت آداة ي تعبلنم ایال  تًیظ فشصوذان خرًد    

 ثًد.

پنشی آيا ثبثنبن ا ىکٍ کبسضىبس اسضذ سضتٍ ضنمی 

ایت، گفت: دس ديسان داوطوبٌ ثب د ه ایرال  اص       

کالیی خًد آضىب ضرذ  ي ثرب          عش ق ثشادسان َم

ديساص چطم پذس ثٍ ومبص ي سيصٌ      یختی فشايان ي ثٍ

سيی آيسد  ي ا ه لغف خذايوذ ثًد کرٍ ثربيجرًد      

کىتشل ضذ ذ پذس آینجی اص عشف يی ثٍ مره ياسد    

 وطذ ي تًاوستم تعلنمبت ایال  سا ادا ومب م.

يی اظُبس داضت: حجبة لجبس يجًد مره ثرًد ي        

عقنذٌ داضتم اگش خذايوذ حجبة سا ياجت ومًدٌ ثٍ 

دلنل يجًد مىفعت آن ثشای اوسبن ثًدٌ ایت، ثرٍ    

َمنه خبعش ثعذ اص ادا فشا ض اص خذايوذ خًایتم مشا 

 دس سعب ت حجبة  بسی ومب ذ.

 ٌ تش ثب د ه  پنشی آيا ثنبن کشد: ثعذ اص اصدياج، گستشد

ایال  آضىب ي ثٍ لغف خذا ثٍ قم مُبجشت ومًد  ي   

ای ثًد  يسيد ثٍ قم ي تحصنل دس جبمعٍ الضَشا مقذمٍ

ثشای َذا ت مه کٍ ثٍ خبعش ا ه لغف، خذايورذ سا    

 ضبکش .

دس پب بن ا ه َمب ص داوطجً بن یؤاالت خًد سا دس 

 قبلت پشیص ي پبیخ  ثنبن ومًدوذ.

 َمایش تاج بىدگی در داوشگاٌ تفرش برگزار شد 

داوطوبَی یی ي  کمنه ديسٌ جطىًاسٌ یشایشی قشآن ي عتشت               مشحلٍ   

ایفىذمبٌ دس داوطوبٌ تفشش َمضمبن ثب یب ش            ۰۱داوطجً بن سيص ديضىجٍ     

 .َب ثشگضاس ضذ داوطوبٌ

   ٍ ٍ      ا ه آصمًن ث َبی حفظ کل، حفظ مً ًعی قشآن کش م،         صًست کتجی ي دس سضت

َبی قشائت، تشتنل ي حفظ  الجالغٍ، احکب  ي ضفبَی دس سضتٍ صحنفٍ یجبد ٍ، وُج

ثشگضاس  ضذکٍ پ  اص اسیبل فب ل مسبثقبت ضفبَی، دايسی تًیظ يصاست علً                

 .ای خًاَىذ ضذ پز شد ي مىتخجنه ياسد مشحلٍ مىغقٍ صًست می

 برگزاری مرحلٍ داوشگاَی سی ي یکمیه ديرٌ 

  جشىًارٌ سراسری قرآن ي عترت داوشجًیان

 ى ایال  ایت.  امب  خبمىٍ ای :      اتحبد مسلمنه ي صفبى دل آوبن، ضشط اصلى اعالى کلمٍ 7



بٍ ٌشارش خبزوبمٍ اس اصفُبن،  پزيوذٌ مسابباماب     

َبی وشًر اوتخببای   داوشٍبٌ 7لُزمبوی شىب مىطمٍ 

سیشدَمیه المپیبد فزَىٍی يرسشی سزاسز وشاًر  

در داوشٍبٌ صىعتی  اصفُبن  بستٍ شذ ي  داوشٍابٌ  

تفزش بب ٌزدن ايیش  ومزٌ بزسىًی وبیب لُزمابوای   

 ایستبد ي مًفك بٍ وسب سُمیٍ شذ.

مزبی شىب داوشٍبٌ تفزش در ٌفتًٍ بب خابازوابماٍ     

ٌفت : سطح ایه ديرٌ اس مسببمب  بسیبر ببال بًد ي    

شىبٌزاوی اس تیم ملی در ایه ديرٌ اس مسابباماب       

حضًر داشتىذ ي داوشجًیبن داوشٍبٌ تفزش خاًش  

 درخشیذوذ.

ماتاز    022بٍ ٌفتٍ سیبحی ، سَزا رمضبوی  در مبدٌ 

صاذ      45ثبویٍ  ي   44دلیمٍ ي  4لًرببغٍ  بب روًرد 

ثبویٍ بٍ مذاَ  ومزٌ  دست یبفت  ي مًفك بٍ وساب  

سُمیٍ المپیبد ٌزدیذ.  ایه شىبٌز َمچىیه در مبدٌ    

صذ   42ثبویٍ   56دلیمٍ  4متز لًرببغٍ بب روًرد   422

ثبویٍ بٍ  ممب  سً  مشتزن بب  داوشٍبٌ صىاعاتای     

 یبفت.   اصفُبن  در  ایه ديرٌ اس مسببمب  دست

سیبحی افشيد:  فبئشٌ مزتضًی دیٍز شاىابٌازایاه      

ثبویٍ ي  06متز پزياوٍ بب روًرد 33داوشٍبٌ در  مبدٌ 

صذ  ثبویٍ مًفك بٍ وسب مذاَ بزوش شذ  ي باز   58

ي  3متز آساد بب روًرد    022سىًی سً  ایستبد ي در 

صذ   ثبویٍ  بٍ ممب  سً  مشتزن باب    42ثبویٍ ي  07

داوشٍبٌ صىعتی  اصفُبن  در  ایه ديرٌ اس مسببمب  

یبفت.  مسببمب  لُزمبوی شىب داوشاجاًیابن      دست

بب حضًر دٌ تایام اس      7َبی مىطمٍ  دختز  داوشٍبٌ

   َبی اصفُبن، صىعتی اصفُبن،  شُزوزد، داوشٍبٌ

 

 02یشد، صىعتی اران، تفزش ، خًاوسبر ي وابشابن    

اسفىذمبٌ در داوشٍبٌ صىعتی اصافاُابن     00لغبیت 

 بزٌشار ٌزدیذ.

خبزوبمٍ اس اصفُبن، مسببمب  لُازمابوای    بٍ ٌشارش   

َبی وشًر  داوشٍبٌ 7يالیببَ دختزان داوشجً مىطمٍ 

اسفىذ  49تب  44تیم در داوشٍبٌ اصفُبن اس  8بب حضًر 

بزوبماٍ   بذوی ي فًق بزٌشار ٌزدیذ. مسئًَ ادارٌ تزبیت 

داوشٍبٌ در ٌفتًٍ بب خبزوبمٍ ٌفات: ایاه ديرٌ اس          

َابی داوشاٍابٌ       مسببمب  سطح ببالیی داشت ي تیم

پاًش بازخاًردار       اصفُبن ي وبشبن اس ببسیىىبن ملی

بًدوذ.  در ایه ديرٌ اس مسببمب  متأسفبوٍ داوشاٍابٌ      

تفزش مًفك بٍ وسب ممب  وشذ. ایشبن افشيد: بازای      

آمبدٌی تیم يالیببَ بزای ایه سطح اس مسابباماب ،      

داوشٍبٌ ببسی تذاروبتی تزتیب دادٌ بًد وٍ عببر  اس   

جبوبٍ ديستبوٍ بب تیم جبمعٍ الشَزا لم ي    مسببمب  سٍ

داوشٍبٌ لم ي تفزش بًد وٍ در آن دیذارَبی ديستبوٍ 

 داوشٍبٌ تفزش ايَ شذ.  

، مسببمب  لُازمابوای    اس محال  خبزوبمٍبٍ ٌشارش 

َبی وشاًر باب        داوشٍبٌ 7تىیس ريی میش مىطمٍ 

تیم در داوشٍبٌ مزوش آمًسش عبلی محال   42حضًر 

اسفىذ بزٌشار ٌزدیذ. مسائاًَ ادارٌ         03تب  49اس 

بزوبمٍ داوشٍبٌ در ٌفاتاٍاً باب        بذوی ي فًق تزبیت

خبزوبمٍ  ٌفت : ٌزيٌ  داوشٍبٌ تفزش بب اوجاب  دي     

ببخت ي یه بزد اس دير ممذمبتی وىبر رفت ي  در       

سادٌ ي      مزحلٍ اوفزادی داوشجًیبن مصطفی حسه

داویبَ عببسی َز یه  بب دي بزد ي یه بابخات اس     

 صعًد بٍ  مزحلٍ بعذ ببسمبوذوذ.

خبزوبمٍ اس یشد ، مسببماب  لاُازمابوای        بٍ ٌشارش 

ٌ  7بذمیىتًن  پسزان  داوشجً مىطمٍ  َابی     داوشٍاب

 03تاب     49تیم در داوشٍبٌ یشد اس  40وشًر بب حضًر 

باذوای ي        اسفىذ بزٌشار ٌزدیذ. مسئًَ ادارٌ تزبیت 

بزوبمٍ داوشٍبٌ در ٌفتًٍ بب خبزوابماٍ ٌافات:        فًق

َابی     مسببمب  سطح  فًق العبدٌ ببالیی داشت ي تیم

پًش ي لیاً   داوشٍبٌ شُزوزد ي یشد  اس ببسیىىبن ملی

بزتز وشًر بزخًردار بًدوذ. در ایه ديرٌ اس مسببماب    

داوشٍبٌ تفزش  در ٌزيٌ مزي لزار ٌزفت  ي بب تایام   

َبی شُزوزد، صىعتی  اصفُبن ي اران وٍ َاز ساٍ     

واٍ اس دير      حزیف َبی لذری بًدوذ َم ببسی شاذ    

مسببمب  تیمی حذف شذ. در رلببت َبی اوافازادی      

وفز بزتز صعًد وزدوذ  8آرش ٌشی ي فزَبد فزَمىذ تب 

ي در وُبیت فزَبد فزَمىذ در ایه ديرٌ اس مسبباماب    

 مًفك بٍ وسب ممب  چُبر  ٌزدیذ.

 ارمغان  کاروان شنا 

سومی مقام نایب قهرمانی ،  

وکسب سهمیه   7مسابقات منطقه 

حضور در المپیاد ورزشی 

 امب  خبمىٍ ای:   ديست دار  وٍ جبمعٍ مب بٍ معىبی درست ولمٍ، یه جبمعٍ يرسشىبر ببشذ ي َمٍ مزد  يرسش وىىذ.  8

بدمینتون  کسب مقام چهارم انفرادی 

 کشور  7دانشگاه  در مسابقات منطقه 

والیبال و تنیس  تیم های حضور 

 روی میس دانشگاه  در مسابقات 

 کشور  7منطقه 



بِ گضاسش خبشًبهِ، هسببمبت لْشهبًی داًشجَیابى  

کشَس )اصفْبى، چْبسهحبل ٍ   7ّبی هٌطمِ  داًشگبُ

بختیبسی، لن ٍ هشکضی( بِ هیضببًی داًشگبُ تفاشش   

بذًای ٍ     بِ گضاسش هسئَل اداسُ تشبیت .بشگضاس شذ

بذًی ٍ    بشًبهِ داًشگبُ دس جلسِ هذیشاى تشبیت فَق

کشَس، همشس شذ تب داًشگبُ تفشش هیضببى  7هٌطمِ 

  ُ ًابهاِ      بشگضاسی ایي هسببمبت ببشذ، سپس شایاَ

 88بشگضاسی الوپیبد ٍسصشی لْشهبًی داًشجَیبى بِ 

تین اعالم آهبدگای   81ابالغ شذ ٍ  7داًشگبُ هٌطمِ 

اص آى صهبى بِ بعذ کویتِ طای  سجبی افضٍد:  ًوَدًذ.  

سیضی هسببمبت سا دًببل کشد ٍ باشای   جلسبتی بشًبهِ

ّبی اسکبى، تغزیِ،  ایي کبس پٌج کویتِ شبهل کویتِ

بشگضاسی هسببمبت، تبلیغبت، فٌی ٍ اًاتامابهابت       

 .تشکیل شذ

  ِ  17کشی دس تبسیخ  ایشبى تصشیح کشد: هشاسن لشع

ّابی     ّب ٍ هشبیبى تیان  هبُ بب حضَس سشپشست بْوي

 3گشٍُ  4کٌٌذُ بشگضاس گشدیذ ٍ همشس گشدیذ  ششکت

تیوی بِ سلببت بپشداصًذ. بش پبیِ ایي گضاسش بعذ اص    

چٌذ سٍص سلببت فششدُ دس سبلي ٍسصشی داًشگابُ،  

یبفتِ بِ هشحلِ حزفی، لن، اصفْبى، پیبم  ّبی ساُ تین

ًَس، صٌعتی اسان، کبشبى، شْشکشد، گلپبیاگابى ٍ     

تین باِ هاشحلاِ       4تین،  8تفشش بَدًذ کِ اص ایي 

ًْبیی ساُ یبفتٌذ ٍ دس هشحلِ پبیبًی اصفْبى باب   ًیوِ

کسب هذال طال، کبپ لْشهبًی سا بابسساش باشد.        

ّوچٌیي تین داًشگبُ شْشکشد بب کسب هذال ًماشُ  

بِ ّوشاُ تین لْشهبى سْویِ حضَس دس سیضدّویاي  

 95ّبی کشَس کِ تببستبى    الوپیبد ٍسصشی داًشگبُ

شاَد   بِ هیضببًی داًشگبُ فشدٍسی هشْذ بشگضاس هی

سجبی بببیبى ایٌکِ ٍسصشاکابساى    .سا بِ دست آٍسد

آٍس سالهتی جَاًوشدی ٍ اخالق ّستٌذ  ّوَاسُ پیبم

 ِ ای دس    گفت: اهیذٍاسم ایي داًشگبُ هیضببى شبیست

ایي دٍسُ اص هسببمبت بَدُ ببشذ ٍ دس سٍصّبیی کِ دس 

خَشی باشای       داًشگبُ تفشش هْوبى بَدًذ خبطشُ

رکش است ایاي     ایي تین ّب سلن خَسدُ ببشذ. شبیبى 

بْوي آغبص  17اص  ّفت سٍصّب بِ هذت  دٍسُ اص سلببت

ٍسصشکبس، هاشبای ٍ      848  اسفٌذهبُ بب حضَس 1ٍ تب 

سشپشست دس سبلي ٍسصشی شْایاذ شاْاشیابسی        

داًشگبُ تفشش اداهِ یبفت. دس آییي اختتبهیِ ایاي   

هسببمبت بب حضَس دکتش هسیحب هعبٍى فٌی اداسُ کل 

بذًی ٍصاست علَم، دکتش ببلشی هسئَل اًجوي  تشبیت

ّبی کشَس، حویذسضب هماصاَدی    فَتسبل داًشگبُ

عضَ کویتِ اًضببطی احکبم لْشهبًی، کبپ ٍ هاذال  

  ّبی اٍل تب سَم اّذا شذ. بِ تین

بِ گضاسش خبشًبهِ، تین فَتسبل داًشگبُ تفشش دس 

ایي دٍسُ اص سلببت ّب بب ششٍعی طَفبًی تین اسدکبى 

دس ّن کَبیذ.  ایي تایان دس       8بش  6یضد سا بب ًتیجِ 

 1اداهِ هسببمبت  تین داًشگبُ گلپبیگبى سا بب ًیجِ   

شکست  داد. بش پبیِ ایي گاضاسش دس اداهاِ         8بش 

هسببمبت دس کَسس لْشهبًی دس لسوت حازفای،       

تین داًشگبُ تفشش  دس ضشببت پٌبلتی تین لذستوٌذ 

شکست داد ٍ ساّی ًیوِ  6بش   7داًشگبُ کبشبى سا 

ًْبیی شذ. بش اسبس ایي گضاسش تین ّبی فَتابابل    

داًشگبُ  تفشش ٍ داًشگبُ  اصفْبى دس حضَس حذٍد 

توبشبگش سبلي ٍسصشی شْیذ شْشیبسی،  باِ       444

هصبف ّن سفتٌذ. تمببل ایي دٍ تین باشای کساب        

سْویِ حضَس دس سیضدّویي الواپایابد ٍسصشای       

ّبی کشَس بش حسبسیت ّبی ایاي دیاذاس      داًشگبُ

دس ًیوِ ًخست ایي دیذاس، داًشاگابُ      .افضٍدُ بَد

تفشش  بب ٍجَد دس اختیبس داشتي هبلکیت تاَپ ٍ    

 4باش     8هیذاى ًتَاًست بِ گل دست یببذ ٍ ًیجِ سا 

دلیمِ دٍم هْوبى  باش شاذت      45ٍاگزاس کشد. دس  

حوالت خَد افضٍد تب بِ گال دٍم خاَد دسات           

یبفت.دس ایي ًیوِ دس اداهِ  تین داًشگبُ تفشش باِ   

علت  ضعف بذًی ٍ افت سٍحیِ لبفیِ سا ببخت ٍ کبس 

بشای جبشاى ًتیجِ سخت تش شذ، دس ًْبیت بب ًیجاِ  

ًیجِ سا ٍاگزاس کشد ٍ  اص سسیذى بِ هاشحلاِ      5-4

دس سدُ بٌذی ایي تین دس هصبف باب      .ًْبیی  ببص هبًذ

بشد  ٍ هَفك بِ کسب هذال بشًض   8بش  4داًشگبُ  لن 

 ایي دٍسُ اص هسببمبت گشدیذ.

ميسبان مسابقات تفرش دانشگاه 

قهرماني فوتسال دانشجويان  

 دانشگاه هاي منطقه هفت 

 ورزش كشور 

كسب مقام سومي فوتسال  دانشگاه  

 كشور 7در مسابقات منطقه  

 اهبم خبهٌِ ای :       ٍسصش دسٍاصُ صذٍس هعٌَیت ٍ اسصش ّبی هتعبلی است.  9



اسفٌذ هبُ     16جطي دسختکبسی خجشًبهِ  ثِ گضاسش  

ثب کبضت ّضاس اصلِ ًْبل دس هحَطِ دسیبچِ              

هصٌَعی ثب  حضَس  داًطگبّیبى داًطگبُ تفشش           

 .ثشگضاس ضذ

ًوبیٌذُ ًْبد هقبم هعظن سّجشی  دس حبضیِ ایي            

هشاسن اظْبس کشد: اص هجبحثی کِ دس سٍایبت تبکیذ           

ضذُ است صذقِ جبسیِ است کِ  یکی اص آى صذقِ           

 ّبی جبسیِ کبضت ًْبل است .

ضَد یک    ٍی ثب ثیبى ایٌکِ ّش دسختی کِ کبضتِ هی        

آیذ گفت: یکی اص آثبس تکَیٌی         صًذگی ثِ ٍجَد هی   

 دسخت کبسی ثشکت دس صًذگی است.

حجت االسالم ٍ الوسلویي ظشافت ثب اضبسُ ثِ ًقص         

فضبی سجض دس سٍحیبت ثطش خبطش ًطبى کشد: ّش           

تَاًذ اهیذ ثِ صًذگی سا افضایص دّذ ٍ            دسخت هی 

ّوِ افشاد جبهعِ ثبیذ دس کبضتي دسختبى دس ّش            

 هکبًی کِ اهکبى داضتِ ثبضذ، ّوت ٍ تالش کٌٌذ،.

ثوجش اکشم )صلی اهلل علیِ ٍ      پیبایطبى  تصشیح کشد:     

آلِ ٍ سلن( دس ایي هَسد هی فشهبیٌذ: ّش ٍقت عوش            

جْبى ثِ پبیبى سسیذُ ٍ قیبهت دس حبل ثشپبیی است       

ٍ ضخصی ًْبلی دس دست داضتِ ثبضذ ٍ ثِ اًذاصُ            

کبضت ایي ًْبل ٍقت داضتِ ثبضذ ثبیذ ایي ًْبل سا           

 ثکبسد ٍ اص فشصت ثبقیوبًذُ استفبدُ کٌذ. 

ایطبى تبکیذ کشد ایي سٍایت ّش ثْبًِ ٍ تَجیْی سا           

 ثشای عذم کبضت دسخت اص ثیي هی ثشد. 

 25ٍی گفت: اهیش الوَهٌیي علی علیِ السالم دس           

سبلی کِ خبًِ ًطیي ثَدًذ ثِ کبسّبیی هثل حفبسی          

قٌبت ٍ کبضت ًْبل پشداختٌذ کِ هی گَیٌذ حذٍد          

دسخت کبضتِ اًذ ٍ آى ّب سا ٍقف کشدًذ ٍ یب             60000

هی فشٍختٌذ ٍ دسآهذ حبصل اص آى سا ثشای آصاد             

 کشدى ثٌذُ خشج هی کشدًذ. 

ضبیبى رکش است سشٍ خوشُ ای، سٌجذ، صثبى             

گٌجطک ٍاسغَاى اص جولِ ًْبل ّبیی است کِ دس          

طَل ّفتِ هٌبثع طجیعی دس جطي دسختکبسی دس          

 ایي داًطگبُ کبضتِ ضذ.

 مراسم جشن روز درختكاري 

 در دانشگاه تفرش  برگسارشد

 اطالعیه

 اسكـان نوروزي ویژه مسافران سال جدید 
************* 

 ّبی گزضتِ ثب استعبًت اص خذاًٍذ هتعبل هفتخش ثِ اسکبى هْوبًبى ًَسٍصی ثب اهکبًبت سفبّی است. داًطگبُ  تفشش اهسبل ًیض ّوبًٌذ سبل

.  تبسیخ اسکبى: اص تبسیخ       12/94/ 27تب    25/11/94ًبم ٍ سصسٍ: اص تبسیخ         هطخصبت ٍ اهکبًبت سفبّی اسائِ ضذُ ثِ ایي ضشح است.تبسیخ ثجت            

تختِ، تلَیضیَى، یخچبل، آضپضخبًِ ٍ       2. هطخصبت ٍ ّضیٌِ اسکبى : آپبستوبى هستقل ثب اهکبًبت سفبّی ضبهل دٍ اتبق               95/1/12لغبیت  94/12/27

ِ     500.000ًفش هجلغ     4ًفش( ّضیٌِ ّش آپبستوبى       5سشٍیس ثْذاضتی هستقل ثبثت ّش ضت )جوعًب          سٍص. ًحَُ سصسٍ هحل ٍ تلفي         سیبل دس ّش ضجبً

حَصُ هعبًٍت اداسی ٍهبلی هذیشیت هٌبثع،         www.tafreshu.ac.irتوبس:  هتقبضیبى الصم است ثِ  ٍة سبیت داًطگبُ تفشش ثِ ًطبًی                   

صجح   8/30ّبی الصم ثب آقبی ّبدی عجذالْی هسئَل پزیشش هْوبًسشا اص سبعت              ستبداهَسسفبّی هشاجعِ ٍ اقذام ثِ اسکبى ًوبیذ. جْت ّوبٌّگی        

 08636227979ٍ ضوبسُ فکس      09184039385ثِ ضوبسُ تلفي      94/12/27لغبیت  94/11/20عصش سٍصّبی ضٌجِ تب چْبسضٌجِ اص تبسیخ         15تب  

        ُ ثبًک هلی ضعجِ تفشش ثٌبم توشکض ٍجَُ         2172015250005حسبة ٍاسیض ّضیٌِ اسکبى       توبس حبصل گشدد. ًحَُ پشداخت ّضیٌِ اسکبى: ضوبس

پزیش است. اص تبسیخ سصسٍ هَقت حذاکثش         دسآهذ اختصبصی داًطگبُ ًضد ثبًک هلی هشکضی تفشش سصسٍ قطعی ثب اسسبل فبکس فیص ٍاسیضی اهکبى                

ثبضذ ٍ دس صَست اًصشاف عَدت        سبعت فشصت ٍاسیض ٍجِ ٍ اسسبل فیص ٍ قطعی ًوَدى سصسٍ ٍجَد داسد. ٍجَُ پشداختی غیشقبثل استشداد هی            48

 ثبضذ.ّوشاُ داضتي ضٌبسٌبهِ ٍ کبست هلی الضاهی است. ظْش هی 12عصش ٍ سبعت تخلیِ  2گشدد. سبعت تحَیل اتبق  ًوی

 آدسس:  تفشش، اًتْبی ثلَاس ضْشک اهبم)سُ( ، داًطگبُ سشاسشی تفشش 

 دّذ.    تش اص آى اًجبم ًوی تش ٍ پبکیضُ آدهیضاد ّیچ عولی حالل خذا قسن  حضشت  هحوذ )ظ( :   کطبٍسصی ٍ دسختکبسی کٌیذ. ثِ 10



دٍرُ جطٌَارُ ًطریبت داًطجَیی سراسر      ًْویي  

اسفٌذهبُ ثِ هذت سِ رٍز در هحل           11کطَر از   

 ثرگساری ًوبز جوعِ داًطگبُ تْراى ثرگسار ضذ. 

اثر هکتَة ٍ یک      171ّسار ٍ     11گسارش خجرًبهِ   ثِ  

اثر در ثخص ٍیژُ ًْویي جطٌَارُ          151ّسار ٍ    

ًطریبت داًطجَیی ارائِ گردیذ. ایي ًطریبت کِ از        

ّبی زیرهجوَعِ ٍزارت علَم، تحقیقبت ٍ         داًطگبُ

 11فٌبٍری، ثْذاضت ٍ درهبى ٍ آزاد اسالهی ثَد در          

 ِ ضذُ ثَد کِ در ثخص فرٌّگی         ثٌذی  زهیٌِ دست

اثر، تخصصی حَزُ علَم      875ًطریِ، سیبسی     515

اثر ٍ    811اثر، فٌی ٍ هٌْذسی          872اًسبًی  

ّبی دیگر ّوچَى ادثی، طٌس، کبریکبتَر،           ثخص

دیٌی، قرآًی، صٌفی، حَزُ تخصصی، پسضکی ٍ          

 ٌّر ثَد. 

ثر پبیِ ایي گسارش از حیث آثبر استبًی ثیطتریي           

ًطریِ ٍ سپس استبى      195اثر هرثَط ثِ تْراى ثب       

 ًطریِ ثَد. 857اثر ٍ اصفْبى  155فبرس 

ِ    12در ایي ًوبیطگبُ      صَرت فصلٌبهِ،    درصذ آثبر ث

11      ِ ِ   درصذ هبٌّبهِ ٍ هبثقی دٍّفت ًبهِ یب    ًبهِ، ّفت

رٍزًبهِ ّستٌذ ٍ هقبطع تحصیلی هٌتطرکٌٌذگبى       

 ِ  75ای ثَد کِ داًطجَیبى کبرضٌبسی         گًَِ  ًیس ث

درصذ ٍ    9درصذ، دکترا    11درصذ، کبرضٌبسی ارضذ 

 هبثقی کبرداًی ضرکت داضتٌذ. 

اسبس ایي گسارش داًطجَیبًی کِ در ایي             ثر

        ُ ّبی   جطٌَارُ حضَر داضتٌذ اغلت از داًطگب

 81داًطگبُ، علَم پسضکی  59ٍزارت علَم ثِ تعذاد 

 .داًطگبُ ثَدًذ   81داًطگبُ ٍ داًطگبُ آزاد اسالهی      

اثر در ثخص آثبر      511عٌَاى ًطریِ ٍ      821تعذاد  

اثر در ثخص ٍیژُ در ایي جطٌَارُ ثِ           198ثرتر ٍ   

 118هرحلِ داٍری ًْبیی رسیذ ٍ درهجوَع جوعًب         

  .اثر اًتخبة ٍ ثرگسیذُ ضذًذ

ًطریبت داًطجَیی داًطگبُ در      هسئَلثِ گسارش   

ًطریِ ٍجَد دارد کِ از ایي          15داًطگبُ تفرش   

ًطریِ چبح ٍ حضَر فعبل دارًذ.            11تعذاد  

الوللی   حسیٌی یبدآٍر ضذ: در ًوبیطگبُ ثیي         ضبُ

     ِ ّبی قذر ًطریبت      هطجَعبت ثِ سجت رٍزًبه

ضَد، اهب در ایي ًوبیطگبُ       داًطجَیی کوتر دیذُ هی   

تَاى   صرف اختصبظ داضتي ثِ قطر داًطجَ هی         ثِ

  .هٌذ ضذ از تجرثیبت ّوذیگر استفبدُ ٍ ثْرُ

      ُ ّبی آهَزضی در     ٍی اداهِ داد: هعتقذم ایي کبرگب

ارتقبی کیفی آثبر ًطریبت داًطجَیی ثسیبر هؤثر        

خَاّذ ثَد ٍ اهیذٍارم ایي رًٍذ تذاٍم داضتِ ثبضذ.         

ٍی گفت: جوع ضذى فعبالى داًطجَیی ًطریبت ٍ         

          ِ طَر حتن    رایسًی ثب یکذیگر ٍ هطبّذُ آثبر ث

ُ    ازجولِ هسیت  ّبی هطجَعبت    ّبی ثرپبیی ًوبیطگب

 داًطجَیی ثَد.

رکر است خبًِ ًطریبت داًطگبُ تفرش در          ضبیبى 

 ایي جطٌَارُ حضَر گستردُ ٍ فعبل یبفت.             

دکتر سیذ ضیبء ّبضوی هعبٍى فرٌّگی       ّوچٌیي  

ٍزارت علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری، دکتر ایرجی           

ّبی فرٌّگی ٍزارت علَم      کجَری هذیرکل سیبست  

از غرفِ داًطگبُ تفرش در ًْویي دٍرُ جطٌَارُ          

 ًطریبت داًطجَیی کطَر ثبزدیذ ًوَدًذ.

حضور دانشگاه تفرش در نهمین 

 جشنواره نشریات دانشجویی کشور 

   اهبم خبهٌِ ای  :         اهرٍز کتبثخَاًی ٍ علن آهَزی .ًِ تٌْب یک ٍظیفِ ی هلی کِ یک ٍاجت دیٌی است . 11



 
اوتخبببت مذیران مسئًل جُت ػضًیت در کمیتهٍ  

اسفىذمبٌ برگسار  91وبظر بر وطریبت داوطگبٌ تفرش 
 گردیذ.

بٍ گسارش خبروبمٍ مسئًل وطریبت داوطگبٌ اػهم    

وطریٍ در  91وطریٍ فؼبل داوطگبٌ تفرش، 03کرد: از  
وبمهٍ   آییه 91گیری ضرکت کردوذ کٍ طبك مبدٌ  رأی

ایه اوتخبببت رسمیت پیذا کرد ي آلبی صهیهبمه       
مذیرمسئًل وطریٍ ویمکت ي سؼیذ رفیهؼهیهبن از      

 وگبٌ رأی آيردوذ. وطریٍ ویم
يی افسيد: کمیتٍ وبظر بر وطریبت بر ایه اوتخهببهبت    

 وظبرت داضتىذ.
ایه کمیتٍ  ضبمل مؼبين فرَىگ  داوطجًی   رئیس  

کمیتٍ مذیر فرَىگ  دبیر کمیتٍ ي مذیهرمسهئهًل    
 البذل کمیتٍ  بًد. وگبٌ ػضً ػل  وطریٍ ویم

 اوجمه ػلم  فیسیک 

فیسیک در تبریخ ضبوسدَم اسفىذ       ػلم   اوجمه  

الذا  بٍ پخص مستىذ ػلم  طرح بسرگ استیًن          

 َبيکیىگ کرد . 

ایه بروبمٍ  بب پخص فیلم درببرٌ آزمبیص َب ي               

ضخصیت َبی ػلم  از جملٍ ویًته، پموک،            

ایىطتیه، مًرل  ي ... ضريع ي بب تًضیحبت  پیرامًن         

 آوُب تکمیل گردیذ. 

ضبیبن رکر است دکتر  للؼٍ  ػضً َیبت ػلم  گريٌ     

 فیسیک مُمبن ایه بروبمٍ بًد.

  صىبیغاوجمه ػلم  مُىذس  

اوجمه ػلم  مُىذس  صىبیغ الذا  بٍ برگساری          

در مُىذس  صىبیغ     EXCELديرٌ آمًزض  کبربرد     

کرد. ایه ديرٌ درصًرت استمببل داوطجًیبن برگسار       

 م  گردد.

 اوجمه ػلم  ریبض  

اوجمه ػلم  ریبض  وُم اسفىذ مبٌ گردَمبی            

ریبض  را  برگسار کرد. صىذل  داؽ ي گفتمبن ػلم            

درمًرد رضتٍ ریبض   ي آیىذٌ کبری ي کبربرد ایه            

رضتٍ در زوذگ  محًرَبی ایه بروبمٍ بًد. در ادامٍ          

ایه بروبمٍ مسببمٍ بیه داوطجًیبن برگسار ضذ.           

ضبیبن رکر است دکترچگیى  ػضً َیبت ػلم            

 گريٌ ریبض  مُمبن ایه بروبمٍ بًد.

 اوجمه ػلم  مُىذس  برق

اوجمه ػلم  مُىذس  برق ديرٌ یک ريزٌ کبربرد          

MATLAB  .در مُىذس  برق را برگسار کرد 

 اوجمه ػلم   مُىذس  ضیم 

اوجمه ػلم  مُىذس  ضیم  در َمکبری بب             

داوطگبٌ در ایب  تبلیغبت اوتخبببت مجلس ضًرای         

اسمم  بٍ دلیل تذاخل بروبمٍ َب جُت اجرای بروبمٍ 

اوتخبببت ، سمیىبر مًفمیت در مصبحبٍ ضغل  ي          

وحًٌ تىظیم رزيمٍ وًیس  تخصص  را کٍ بٍ َذف           

آمبدگ  داوطجًیبن برای يريد بٍ ببزار کبر در وظر           

 لغً کرد. مبٌ گرفتٍ بًد، در تبریخ سً  اسفىذ 

 پنجمین دوره انتخابات

 کمیته ناظر بر نشریات   

 دانشگاه تفرش برگسار شذ

 گسارش کوتاه از

 انجمن های علمی دانشگاه تفرش 

 جمؼ  اػتمبد دار  . جمؼ  ي مه بٍ کبر دستٍ َبی داوطجًئ  فرصت  برای داوطجً ایجبد میکىذ برای کبر دستٍ امب  خبمىٍ ای : تطکل 12



سرپرست ٍ  بازارچِ خیریِ اهید بِ ًفغ کَدکاى بی

شْرستاى تفففر    ایتام تحت پَشش بْسیستی 

ّای ػلوی بفا   ّا ٍ اًجوي تَسط تؼدادی از کاًَى

ّوکاری هؼاًٍت داًشجَیی ٍ فرٌّگی داًشگفاُ  

اسفٌدهاُ بِ هدت سِ رٍز در  61لغایت  61تفر  

ّای دائوی داًشگاُ تفر  بفرپفا    هحل ًوایشگاُ

 شد.

ایي بازارچِ کِ هتشکل از غرفِ ّای هتٌَػی از   

جولِ خَراکی ، سرگرهی ، کتاب ٍ ًفافاشفی        

کَدکاى بَد کِ  با استابال کن ًظیر داًشگاّیاى 

 هَاجِ گردید. 

با دانشگاه تفرش دانشجویان   

 گشایش  بازارچه خیریه امید 

 به استقبال بهار رفتند

 13 فصل بْار، رٍح زهاى ّا است .اهام رضا )ع( :   



 

گاه تفرش سالی رسشار از موفقیت  و رسبلندی  خبرانهم دانش
گاهیان آرزومند است.   را ربای شما دانش
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